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 lekt’kkL=kr Hkk”ksps egROk 
 

   MkW- fnik lehj fcjukGs 

lgk¸;d izk/;kid, ch- ,M, vkIiklkgsc fcjukGs dkWyst vkWQ ,T;qds’ku] lkaxyh 
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Introducation (izLrkouk) 
ek>k ejkBhfp cksyw dkSrqdsaA 

ifj ver̀krasgh iStk ftadsA 

,slha v{kjas jfldasA esGohuA 

vls fygwu lar Kkus’oj Eg.krkr dh] ejkBh Hkk”kspk xksMok ver̀kis{kk tkLr vkgs- 

eqG Hkk”kk d’kh fuekZ.k >kyh ;klac/kh Hkk”kk ‘kkL=Kkauh vusd miiRrh fl/nkar ekaMys R;krwup Hkk”ksph fufeZrh >kyh- 

Hkk”kk ;k /kkrwpk vFkZ ^cksy.ks ^ vlk gksrks- Hkk”kk Eg.kts cksy.;kph fof’k”V i/nrh] O;oLFkk gks;- Hkk”kspk ‘kks/k ykx.;kiwohZ euq”; 

dsoG gkoHkko] gkrokjs] [kk.kk[kq.kk ;kOnkjs fopkjkaps izdVhdj.k djr vls- dks.kR;kgh Hkk”ksps eqG Lo:i Eg.kts cksy.ks- Hkk”kse/;s 

okijkr ;s.kk&;k fof’k”V /ouh vk/kkjs cksy.ks ‘kD; gksrs- izR;sd /ouhauk vFkZ vlrkr- ;k /ouh ek/;ekrwu fof’k”V izdkjs vFkZ 

ladsr] laosnuk] Hkkouk O;Dr dj.;kph ,d i/nr :< gksrs ;k :< >kysY;k i/nrhyk Hkk”kk vls lacks/kys tkrs- Hkk”kk’kDrhph 

uSlfxZd ns.kxh ekuokyk ykHkY;kus rks brj izk.;kais{kk Js”B Bjyk- 

 

Hkk”kk O;k[;k  

 **Hkk”kk gh /ouh;qDr fpUgkaph v’kh LoSPNhd 

i/nrh vkgs dh] ftP;k enrhus vki.k lkekftd xV 

laizs”k.k rlsp ,desdka’kh lgdk;Z d: ‘kdrks**- 

CykWd vkf.k VWªxj  

“Language is a system of arbitrary 

vocal symbols used for human 

communication’’ Ronald Wardhaugh  
Hkk”ksps egRo  

uoO;k ‘krdkiklwu okijkr vlysyh ejkBh ¼ekrH̀kk”kk½ gh 

izkphu lkaLd̀frd] okjlk tru dj.kkjh Hkk”kk vlY;kus 

fryk vuU;lk/kkj.k egRo vkgs- rs iq<hyizek.ks & 

1½ fyf[kr o ekSf[kd vkReizdVhdj.kkps lk/ku  

2½ laisz”ku ek/;e  

3½ lkaLd̀frd okjlk tru dj.;kps lk/ku 

4½ izknsf’kd o jk”Vh; ,sD; fufeZrh  

5½ uofufeZrhps lk/ku 

6½ Kkuoknd o KkukvtZukps lk/ku 

7½ okM~- e;hu vkoM o vfHk:ph fufeZrhps lk/ku 

8½ O;fDreRo fodklkps lk/ku 

9½ brj laLdr̀h o okM~-e;kpk ifjp;  

10½ Kku o euksjatuizkIrhps lk/ku 

 ‘kkGk egkfo|ky;krwu ts vusd fo”k; f’kdoys 

tkrkr R;kapk ijLIkjka’kh lac/k vlrks- loZ fo”k;kaP;k 

vH;klkrwu laiw.kZ thou lkdkj gksrs- vH;kl dj.;kP;k 

n”̀Vhus R;kps vki.k osxosxGs  Hkkx dsys vkgsr o R;kauk 

xf.kr] ‘kkL=] HkkSfrd’kkL=] bfrgkl] Hkwxksy] ukxfjd’kkL=] 

jkT;’kkL=] jlk;u’kkL=] ouLirh’kkL=] fganh] baxzth v’kh 

ukos fnyh vkgsr- Hkk”kk f’k{kdkus loZ fo”k;k’kh lglac/k 

tksMwu v/;kiu dsY;kl R;k R;k fo”k;krhy vusd ?kVukapk 

laca/k vkiY;k fo”k;k’kh tksMwu fo|kF;kZaoj ‘kk’or ewY;kapk 

laLdkj ?kMfork ;srks- 

 lekt’kkL= gs ,d vk/kqfud ‘kkL= vlwu 19 O;k 

‘krdkr R;kaP;k oLrwfu”B v/;kiukyk lqjokr >kyh- ekuoh 

lekt Qkj izkphu vkgs- iwoZ o mRrj ik”kk.k ;qxkiklwu 

ekuoh lektkps vfLrRo vkgs- 

 lekt’kkL=kpk tud Qsazp lekt’kkL=K vkWxLRk 

dkWEV ;kauh lekt’kkL= dk ‘kCn loZizFke mi;ksxkr 

vk.kyk- ekuoh lg;ksxkpk vH;kl dj.kk&;k ‘kkL=kyk 

dkWEV ;kauh Sociology gs uko fnys- Sociology 

gh laKk yWVhu Hkk”ksrhy Socious o xzhd Hkk”ksrhy 

logos ;k ‘kCnkauh feGwu cuyh Socious Eg.kts 

lgpj @loaxMh o logos Eg.kts ‘kkL=@fl/nkar Eg.kwu 

Sociology Eg.kts lektkps foKku fdaok ‘kkL=- 

 O;k[;k lekt’kkL= & 

** lekt’kkL= gs lkekftd leqgklac/khps ‘kkL= vkgs-** 

gWjh tkWUlu 

** ekuo lac/kkps foKku Eg.kts lekt’kkL= esfjy o 

,fYMt~ 

Sociology is the study of man in 

relation to man Marshall Jones 
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lkekftd ‘kkL=kps Lo:i  

lekt’kkL= f’k{k.kkyk lkekftd izfdz;k ekurs- f’k{k.k gh 

lektkr pky.kkjh izfdz;k vkgs- frph /;s;s o frP;k i/nrh 

;k T;k lektkr rh pkyrs R;k lektkP;k Lo:ikoj 

voyacwu vlrs- lkekftd ‘kkL=kps Lo:i iq<hyizek.ks 

vkgs- 

1½ lekt’kkL= vuqHkotU; ‘kkL= vkgs & 

lekt’kkL=kr fujh{k.krwu feGoysY;k o rdZ’kkL=kP;k 

vk/kkjkoj riklysY;k Kkukpk lekos’k gksrks- lekt’kkL=kr 

ekuoh thoukfo”k;h vuqHkokoj izkIr KkukP;k vk/kkjs 

ladYiuk o fl/nkarkph ekaM.kh djrk ;srs Eg.kwu ;k 

‘kkL=kyk vuqHkotU; ‘kkL= Eg.krkr- 

2½ lekt’kkL= lkS/nkafrd ‘kkL= vkgs &  

foKkukr vuqHkotU; i/nrhus rF; ladyu d:u R;k 

ekfgrhyk fuf’pr:i nsowu fl/nkar ekaMys tkrkr- 

lekt’kkL=kr ?kVukaps oSKkfud fjrhus v/;;u dj.;kr 

;sowu rF;s ladfyr dsyh tkrkr- ;k rF;akP;k 

vewrhZdj.kkrwu fl/nakr izfriknu dsys tkrkr] Eg.kwu gs 

lkS/nkafrd ‘kkL= vkgs- 

3½ lekt’kkL= lap;h ‘kkL= vkgs & 

lekt’kkL=kr vH;kl djrkuk oSKkfud i/nrhpk mi;ksx 

d:u lkekftd ?kVukackcr Kku izkIr djrkr- R;k Kkukr 

uohu v/;;u i/nrh] ra= y{kkr ?ksowu uO;kus Hkj 

Vkd.;kr ;srs R;krwu Kkukpk lap; gksrks- 

4½ lekt’kkL= uSfrdn”̀VÓk rVLFk ‘kkL= vkgs &   

;k ‘kkL=ke/;s rF;kaps ladyu djrkuk uSfrd rVLFkrsoj 

y{k dsafnzr dsys tkrs- vH;kld oSKkfud i/nrhpk voyac 

d:u rF; ,df=r djrks o ;k rF;kckcr pkaxys & 

okbZV] ;ksX; & v;ksX;] vkoMrs & ukoMrs ;k ‘kCnkr 

vfHkizk; nsr ukgh- ;ko:u vls Li”V gksrs dh 

lekt’kkL=kps Lo:i ‘kkL=h; vkgs- 

lekt’kkL=kr Hkk”kspk okij & 

1½ laoknkps lk/ku & 

Hkk”ksP;k ek/;ekrwu vk’k;fo”k;krhy ?kVd fo|kF;kZauk 

letkowu lkax.ks lksis gksrs- bfrgkl Hkwxksy ;klkj[ks fo”k; 

f’kdorkuk Hkk”kk laoknkps lk/kd Eg.kwu egRokps dk;Z 

djrs-  

2½ eq[; leL;k &  

fo|kF;kZauk v/;;ukr@Li”Vhdj.k ;s.kk&;k leL;k 

lksMorkuk f’k{kd Hkk”kspk okij djrkr mnk- bfrgklkP;k 

rklkyk ,sfrgkfld ?kVuk] izlax] ;q/nkph o.kZus] Fkksj 

iq:”kkaph fo|kF;kZauk jaxowu lkaxrkuk f’k{kd Hkk”kspk mi;ksx 

d:u lkaxrkr- 

3½ lekurk &  

Hkkjrklkj[;k ns’kkr /keZ] iaFk] tkrh] Hkk”kk] oxZ] izns’k] i{k] 

fo”kerk b- eqGs lektkps foHkktu >kys vkgs c&;kposGk 

la?k”kZgh igk;yk feGrkr- Hkk”ksP;k ek/;ekrwu v/;kiukr 

lekTkkr ,sD; lgdk;Z dls vlkos gs f’k{kd fo|kF;kZae/;s 

:torkr- R;keqGs lekurk lkekftd ,sD; Hkk”ksOnkjs fVdow 

‘kdrkr- 

4½ lkekftd fu;kstu & 

dks.kR;kgh izdkjpk fodkl ?kMowu vk.k.;klkBh lkekftd 

fu;kstu vko’;d vkgs- lektkph okLrfod ifjfLFkrh o 

leL;kaph iwoZ tk.kho vl.kkjk o lekt’kkL=kpk vH;kl 

dj.kkjk O;Drh fu;kstu d: ‘kdrs- lkekftd fu;kstu 

Hkk”kspk okij d:u d: ‘kdrks- 

5½ fogaxkeyksdu & 

;kykp birds eys view Eg.krkr- Eg.ktsp ,dk 

n”̀Vh{ksikr loZ cktw dGY;k ikghtsr- lkekftd 

‘kkL=ke/;s Hkk”kk okijrkuk ,dkp ‘kCnkyk vu sd vFkZ vlw 

‘kdrkr o izR;sdt.k R;kpk osxosxGk vFkZ dk<w ‘kdrks 

vls gksÅ u;s ;klkBh fogaxkeyksdu vfr’k; egRokps 

vkgs-   

lekt’kkL=kr Hkk”ksps egRo 

lekt’kkL=kr Hkk”ksyk vuU; lk/kkj.k egRo vkgs- 

1½ v/;;u v/;kiukps ek/;e &  

izkFkfed f’k{k.kkiklwu f’k{k.k laisi;aZr Hkk”kk v/;;u 

v/;kiukps ek/;e vlrs- O;fDrl vkiY;k ekrH̀kk”ksrwu 

fopkj dj.;kph lo; >kysyh vlrs- R;keqGs bfrgkl] 

Hkwxksy] vFkZ’kkL= ;klkj[ks fo”k;kps v/;;u v/;kiu 

djrkuk Hkk”kk egRokph vkgs- 

2½ lkekftd o lkaLdf̀rd okjlk & 

lekt Hkk”ksyk le/̀n djrks- laLd̀rhe/;s /kkfeZd] uSfrd] 

rRoKku] vkfFkZd] dyk] f’k{k.k] ijaijk] pkyh] iks’kk[k] 

vUu] thoui/nrh ;kapk lekos’k gksrks ckyd tUekyk ;srks 

rsOgk Hkk”kseqGs ;k laLdr̀hpk ifjp; gksrks lkghR; dyk 

thou ;k thoukrhy loZ ckchaP;k okjlk Hkk”ksrwu feGrks 

Eg.kwu lekt’kkL=kr Hkk”ksyk egRo vkgs- 

3½ vkRefuosnukps lk/ku & 

Hkk”kseqGs fo|kF;kZayk vkRefuosnukps dkS’kY; izkIr dj.ks 

lgt ‘kD; gksrs- Eg.kwu lekt’kkL=kr Hkk”ksyk egRo vkgs- 

4½ fopkj Hkkouk o vuqHkokP;k vknku iznkukps lk/ku & 

Hkk”kk gs lkekftd laizs”k.kkps Eg.kts fopkj Hkkouk 

vuqHkokP;k vknku iznkukps lokZar lqVlqVhr lksis o lqyHk 

lk/ku vkgs- vkiY;k Hkkouk] fopkj Hkk”ksP;k ek/;ekrwu 

O;Dr d: ‘kdrks o nql&;kP;k Hkkouk letkowu ?ksow 

‘kdrks-  

5½ Kku o euksjatu izkIrhps lk/ku & 

lkekftd ‘kkL= vH;klrkuk Hkk”ksn~okjs Kku o euksjatu 

d: ‘kdrks- VsijsdkWMZj vkWMhvks] OghMhvks] lh-Mh b- lk/kus 

foiqyrsus miyC/k vkgsr- 

6½ lkekftd ,sD; lkekftd ,d:irk o O;Drh fodklkps 

lk/ku &  

Hkk”kseqGs lektk’kh tqGowu ?ks.;kph {kerk fuekZ.k gksrs 

Hkk”kseqGs lektkr lkekftd ,sD; fuekZ.k dj.ks lksis tkrs- 

O;fDrP;k ckSf/nd] Hkkofud o dk;kZRed fodklklkBh 
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Hkk”ksP;k ek/;ekrwu osxosxGs vuqHko feGwu R;kpk O;Drh 

fodkl gksrks- 

7½ ukxfjdRokpk fodkl &  

Hkk”kseqGs lqLi”V fopkj dj.;kph {kerk] lqLi”V vfHkO;Drh] 

Hkko o d̀rh ;kckcrhr izkekf.kdi.kk ;kckch fo|kF;kZae/;s 

:tfo.ks o R;kpk fodkl dj.ks ‘kD; gksrs- R;keqGs 

ukxfjdRokpk fodkl gks.;kl enr gksrs- 

 Conclusions (lkjka’k)  
Hkk”kk gh ‘kkL=h; n”̀VÓk vf/kd vpwd Lo:ikr okijyh 

tkrs- okLrfod ikgrk lkekftd ‘kkL=kr  

                 vFkZ 

                  ↑     
   

 

 

 

 

 
 

mPpkj ←          → Lo:i 

           ↓ 

 lajpuk 

;kckchpk ckjdkbZus vH;kl dsyk tkrks- Hkk”kk ;k ‘kCnkeqGs 

loZp ckchapk lekos’k gksrks- mnk- bxzth] fganh] ejkBh- 

baxzth gh tkxrhd Hkk”kk ekuyh tkrs- fganh vkiY;k 

Hkkjrkrhy cgqla[; yksd cksyrkr foiwy lkfgR; fufeZrh 

;k Hkk”kkae/kwu >kyh vkgs- Hkk”kk gh vfHkO;Drhps lk/kd u 

jkgrk vkt vusd ckchr rh enr djr vlY;kps fnlrs- 

rlsp 13 O;k ‘krdkr Kkus’ojh gh lq/nk ,d eSykpk nxM 

Bjrs- lkekftd ‘kkL=ke/;s R;kps egRo] Lo:i egRokP;k 

ladYiuk gÓk lqLi”V vlrhy rjp iq<hy O;Drh R;k 

letw ‘kdrs- Hkk”kseqGs lkekftd ‘kkL=krhy vusd Dyh”V 

ckchauk VkGrk ;srs] okLrfod lkekftd’kkL=s gh ?kMwu 

xsysY;k ?kVdkapkp vH;kl djrs vls fnlrs R;kewGs 

lkekftd ‘kkL=kP;k fy[kk.kke/;s Hkwrdkyhu okD;jpuk 

dj.ks xjtsps vlrs- bfrgklke/;s dkxni=s tru 

dj.;kph ijaijk x zhl vkf.k bVyh ;k ns’kkr izFke lq: 

>kyh- ;ke/;s nkuys[k] oa’kkoGh] nkuHkwfe bR;knhapk 

ri’khy vk<Grks- Eg.kwup EgVys tkrs Hkk”ksf’kok; vki.kakl 

bfrgkl letykp ulrk-     
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   प्रस्तािना 

२१ व्या ितकात अध्ययन अध्यापन प्रक्रियेत भरपूर बदल होत गेले ही प्रक्रिया विक्षक कें क्रित न राहता विध्याथी 

कें क्रित व्हािी अिी अपेक्षा सिणच थरातनू होऊ लागली,२००५ पासनू ज्ञान राचानािादाचे िारे िैक्षवणक क्षते्रात िाहू 

लागले. विध्याथी कें क्रित विक्षण ही सांकल्पना तिी प्राचीन अगदी उपवनषद, सोिेटीस काळापासून क्रदसनू यतेे.आज इांटरनटे 

,सांगणक, मोबाईल याांचा प्रभाि विक्षणके्षत्रात िाढला.या सगळ्या गोष्टीमुळे अध्ययन-अध्यापनाची तांत्रे ,कायाणवनती,पद्धती 

यामध्येही बदल झाले. पाठ्यपुस्तक बदलली त्यामुळे आधुवनक कायाणवनतींच्या िापराची गरज वनमाणण झाली. सध्या 

विक्षणाच्या गुणित्तेकड े लक्ष दणेे गरजचेे आह े .अध्ययन अध्यापन प्रक्रियेतील आव्हानाांना तोंड दणे्यासाठी, विक्षण 

के्षत्रातील मान्यिराांसाठी निनिीन बाबी समजणे गरजचेे आह.ेए.पी.जे अब्दलु कलाम याांच्या ‘अविपांख’ या पुस्तकात 

म्हांटललेे आह े“ज्ञानाचा,कौिल्याचा सतत िापर करत रावहले पावहजे तर सांकल्पना सचुत राहतात आवण निवनमाणण होते. 

वजतके आपण आपल्या कुितीचा िापर करत राहतो तेिढ्या त्याच्या कक्षा ांंदाित जातात. व्यवतमत्िाच्या विविध 

पातळीिर आपली गुणित्ता िाढत फुलत जाते. त्यातनूच दषृ्टीकोण िैविष्ट्ये मलू्ये स्िभाि तयार होत राहतात.” आवण या 

बाबी साठी आधुवनक कायाणवनतीची सांकल्पना महत्िाची आह.ेप्रस्ततु लेखनामध्ये तात्काळ अध्यापन कायाणवनतील िोध 

घेण्यात आललेा आह.े 
 

नाविन्यपणूण अध्ययन अध्यापन पद्धतींच ेप्रकार 

१  सहकायाणत्मक पद्धती 

युग्म विचार, जीगस्िा पद्धती, राउांड रोवबन, ,वत्रस्तरीय 

मुलाखत, विरोिमाांक्रकत 

२  नाविन्यपणूण कायाणवनती 

वमश्र अध्ययन, वललपड िगण, तात्काळ अध्यापन, परस्पर 

तांत्र, खेळ तांत्र, टोपली तांत्र, समस्या वनराकरण 

३  सामवुहक अध्यापन कायाणवनती 

चचाण पद्धती, पररसांिाद, चचाणसत्र, कृवतसत्र, िादवििाद, 

बुधीमांथन, नायीकरण, साांवघक अध्यापन, 

भूवमकावभनय 

प्रकल्प 

अिा अनके प्रकारे आपणास िगीकरण करता यतेे. 

िरील पद्धती पेक्षाही अजनू अनके प्रकार आपणास 

पहाियास वमळतात.त्यातल्या त्यात आपणास अगदीच 

निीन असण्याऱ्या पद्धती म्हणजे तात्काळ अध्यापन 

परस्पर तांत्र होय .ि या इतराांपासून िेगळ्या का आहते? 

याांचा उपयोग, याांची मावहती खालील प्रमाणे आह.े.. 

१  तात्काळ अध्यापन (Just-in-Time Teaching) 

आज कोणतीही मावहती इांटरनेटद्वारे 

आपल्याला वमळू िकते.अिघड सांकल्पना सोप्या करून 

साांगता यतेात. आज विक्षकाला निनिीन पद्धतींचा 

तांत्राचा िोध घेणे गरजचेे बनले आह े.तात्काळ अध्यापन 

ह ेअसचे तांत्र आह.े ज्यामध्ये इांटरनेटचा ि िेबचा िापर 

करून अध्ययन-अध्यापन प्रक्रिया अवधक विध्याथी 

कें क्रित केली जाते.ही पद्धती तायची ओह्नो १९७० मध्य े

टोयाटो उत्पादन प्रकल्पामध्ये ती सिणप्रथम िापरली.या 

पद्धतीचा िापर केल्यामुळे उत्पादन ताबडतोब 

आिश्यकतेप्रमाणे दजेदार बनिता येते. ग्रेगोर नोिाक 

आवण सहकायाांनी विकवसत केलले्या तात्काळ अध्यापना 

मध्ये िबे आधारारीत विक्षण सावहत्य आवण िगाणतील 

प्रत्याभरण लपुिर अिलांबनू आह.ेयामध्ये विधाथी 

पाठ्यपुस्तकातून िाचनू ककिा िेबिर पोस्ट केलले्या 

सांसाधनाचा िापर करून आवण स्िाध्याय ऑनलाईन 

पूणण करून िगाणसाठी तयारी करतात. विद्यार्थयाांची उत्तरे 

िगण सुं होण्याच्या काही तास अगोदर प्रविक्षकाला 

पाठविली जातात.ज्यामुळे विक्षक आिश्यकतेनसुार 

घड्याचे ंपाांतर करू िकतात. तात्काळ अध्यापन 

अवधक सिीय विक्षणासाठी िगाणच्या िेळेच्या िापरास 
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प्रोत्साहन दणे्यासाठी वडझाइन केलेली विकिण्याची 

आवण विकण्याची रणनीती आह.े िगाणध्यापानातील 

पारांपाररक पद्धती आवण िेबिर उपलब्ध असलेले स्रोत  

याांचा वमलाफ या पद्धतीत क्रदसनू येतो. 

तात्काळ अध्यापनाच ेआधार 

तात्काळ अध्यापन असाईनमेंट आवण िगणकृती 

विध्याथाणना त्याांच्या सध्याच्या ज्ञानाचे परीक्षण 

करण्यास आवण अिा ज्ञानात बदल करण्यास,त्यात भर 

घालण्यासाठी आवण नांतर नव्याने तयार केलेल्या 

ज्ञानाचा िापर करण्यास प्रितृ्त करण्यासाठी वडझाईन 

केललेे आह.ेतात्काळ अध्यापन िापर केल्यामुळे एखाद े

उत्पादन गरज असेल तेव्हा ताबडतोब,आिश्यक तेिड्या 

प्रमाणात  ि दजेदार बनविता येते.ही पद्धती नको 

असलले्या गोष्टी बाजलूा करत.े त्यामुळे उत्पादनात 

सातत्याने सुधारणा करणे िक्य होते. आिश्यक तेिढाच 

कच्चा माल वमळिून,योग्य रठकाणी,योग्य िेळेमध्ये,योग्य 

तेिढचे उत्पादन बनिून उत्पादनातील 

टाकाऊ,अनािश्यक गोष्टी पूणणतः काढून टाकणे ह े

तात्काळ अध्यापन पद्धतीचे तत्ि आह.े 

तात्काळ अध्यापनाची ध्यये े

िगण अध्यापनातील िळेेचा जास्तीतजास्त  

अध्ययनासाठी उपयोग करण े

िगाणबाहरेील िेळेचा उपयोग अवधकावधक अध्ययन 

व्हािे यासाठी करणे. 

१  पूिणतयारी करणे. 

२  सांघिृत्ती िाढीस लािणे. 

३  िगाणकृती करण्यास अध्यापकाांना प्रेररत करणे. 

तात्काळ अध्यापनाची िवैिष्ट े 

1. घटकाची पूिण तयारी. 

2. प्रत्याभरण घेण.े 

3. िगाणत प्रिेि. 

4. विधाथी िाचन ककिा इतर तयारी पूणण करतात. 

5. विध्याथी प्री-क्लास असाईनमेंट पूणण करतात. 

6. विक्षक  प्री-क्लास दरम्यान असाईनमेंटच े

पुनरािलोकन करतात आवण िगाणत भर दणे्याच्या 

बदलाांचा विचार करतात. 

7. विक्षक िगाणदरम्यान सांदभण दणे्यासाठी प्री –क्लास 

असाईनमेंट मधून कोटस वनिडतो . 

8. िगाणदरम्यान विक्षक सावहत्याच्या चचचेे नेतृत्ि 

करण्यासाठी विध्यार्थयाांच्या कायाणतील अितरणाांचा 

िापर करतात. 

9. एकमेकाांिी सावहत्यािर चचाण करतात. 

10. विध्यार्थयाांना एखाद ेकाम पणूण करण्यासाठी त्याच्या 

गरजनेसुार आिश्यक ते मागणदिणन ताबडतोब 

उपल्ब्ध करून दणेे. 

11. नेमक्या कोणत्या भागािर मागणदिणन आिश्यक आह े

ते समजते. 

प्रत्याभरण लपू (कडी) 

  तात्काळ आध्यापानातील सिाणत महत्िाची 

आह े कारण स्िाध्यायामुळे विध्यार्थयाांना घटकातील 

नेमका कोणता भाग समजललेा आह ेि त्याला नेमक्या 

कोणत्या भागािर मागणदिणनाची गरज आह ेह ेसमजते. ि 

समजललेा भाग बाजूला काढून त्याांना आिश्यक 

असलले्या भागािरच िगण अध्यापनात लक्ष कें क्रित केल े

जाते. 

या मध्ये विध्यार्थयाणन े

1. िगाणत यतेाना पूिण तयारीनी याि.े 

2. कामात पणूण दांग राहािे. 

3. विकण्याची प्रेरणा वमळािी. 

4. निीन ज्ञानाची रचना करतात. 

१  तयारीचा स्िाध्याय (warm up Assignment) 

1. पूिणतयारी करािी. 

2. छोटा,िेबिर आधाररत. 

3. गुांतागुांतीच्या प्रश्नािर चचाण. 

4. स्िाध्यायामध्ये सोपे प्रश्न सोडविण्यास क्रदल े

जातात. 

5. न समजलेल्या भागािर लक्ष कें क्रित. 

२  कोडी (Puzzles) 

1. िेबिर आधाररत. 

2. आधी विकिनू झालेल्या भागािर. 

3. पुढील अध्यायानािी सांबांध असतो. 

4. गुड फोसण (Good Force) 

5. वनबांध वलवहण.े 

6. उपयोजनात्मक वनबांध. 

7. िगण चचाण. 

तात्काळ अध्यापनामध्ये स्िाध्यायाच्या माध्यमातनू 

विध्याथाणना  पूिणज्ञान सध्यवस्थती या सांदभाणत तयार केल े

जाते.ि ते िगाणमधून क्रदले जाते . 

तात्काळ अध्यापनाचा िगाणत िापर 

प्रत्याभरण लपू 

इयत्ता :- नििी 

विषय :- इवतहास 

घटक :- आधुवनक भारत   

उपघटक :इवतहाची साधन े

पिूणज्ञान :- विध्यार्थयाांना इवतहासाची साधने मावहत 

आहते. 

विध्यार्थयाांना विविध सांकेतस्थळाांची मावहती आह.े 

उद्धीष्ट े:- १) तात्काळ अध्यापानाद्वारे ऐवतहावसक 

साधनाांचे िगीकरण करणे. 

२  तत्कालीन घटनाांचे अांदाज बाांधण्यास मदत करणे. 



IJAAR    Vol.2 No.21   ISSN – 2347-7075 

 

Prof. Sushil Kumar
 
  Asst. Prof Kirtikar Yogeshwar Shripal

 

11 

३  ऐवतहावसक साधनाांचे योग्य िाचन करण्यास मदत 

करणे. 

४  ऐवतहावसक घटनाांचा अथण िस्तवुनष्ठ रीतीने लािण्यास 

मदत करणे. 

५  सांकेत स्थळाांची मावहती करून दणेे. 

६  स्िाध्याय सोडविण्यास प्रोत्सावहत करणे.  

कृती :- सोडविलेले स्िाध्याय विध्याथी ई-मेल ककिा 

whats-up िर पाठवितो . 

सांकेत स्थळाांची मावहती  :- 

1. www.wikipedia.com 

2. www.google.com 

3. www.lokmat.com(लेख :-तिकिट ांिनू 

उलघडल  ‘टप ल’ इतिह स ) 

4. http://vishwakosh.marathi.gov.in/22122 

5. http://vishwakosh.marathi.gov.in/33988 

6. http://guides.lib.uw.edu/c.php?g=3442858

&p=25800599 

7. http://www.library.illinois.edu/hpnl/tutoria

ls/primary-sources/ 

8. http://tractorillo.ur/mr/tipy-i-zhanry-

narodnyh-pesen-narodnaya-liricheskaya-

pesnya-osobennosti-zhanra/ 

घटक स्िाध्याय विक्षक कृती विध्याथी कृती 

इवतहासाची साधन े १)ितणमानपत्रामधून 

तुम्हाला कोणती मावहती 

समजते? 

२) आधुवनक भारताच्या 

इवतहासलेखनाच्या कोणता 

मजकूर महत्त्िाचा आह?े 

३) टपाल वतकीट 

इवतहासाचा मौल्यिान ठेिा 

आह?े तमुच्या भाषते वलहा. 

४) नाणी आपणास कोणत े

महत्ि साांगतात. 

५) तुम्हाला मावहत 

असणाऱ्या       ऐवतहावसक 

लोकगीताांचे प्रकार  साांगा. 

६) सांग्रहालये िैविष्टपूणण का 

असतात? 

 

इवतहासाची साधने या 

पाठ्तील तुम्हाला 

कोणता मुद्दा सिाणत कमी 

समजला? 

 

१  स्िाध्याय िाचन 

२  विद्यार्थयाांनी क्रदलेल्या 

उत्तराांची रटपणे घतेात. 

३  गट तयार करण े

४  ितणमानपत्र, 

टपाल वतकीट, नाणी, 

लोकगीत, सांग्रहालय े

याांच्या सांदभाणत उदाहरण े

दतेात. 

चचाण पद्धती 

क्रदग्दिणन 

व्याख्यान या पद्धतींचा 

िापर 

 

 

लक्षपूिणक श्रिण करतात. 

उत्तरे दतेात. 

गटचचाण 

+ विध्याथी इवतहासाची 

साधने हा घटक 

विकतात. 

 

 

 

 

 

 

तात्काळ अध्यापनाचा फायदा 

१  नुकताच विध्याथी िेबबेस्ड स्िाध्याय पूणण करून 

आलेला असल्यामळेु ते िगण कृतीत भाग घेण्याच्या 

तयारीनेच िगाणत यतेात. 

२  िगाणतील आांतरक्रिया त्याांच्या त्या विषयातील 

आकलनािर आधाररत असल्यामुळे त्या स्ितःच्या 

असल्याची भािना त्याांच्या मनात वनमाणण होते. 

तात्काळ अध्यापन विध्याथाणना पूिीच्या ज्ञानामधून 

सक्रियपण ेनिीन ज्ञान तयार करण्याची सांरवचत सांधी 

प्रदान करते. 

तात्काळ अध्यापनाचा िापर केल्यामळेु .... 

१  िगाणबाहरेील िेळ स्ियां अध्ययनासाठी िापरला 

जातो. 

२  घटकाची पूिण तयारी होते. 

३  विध्याथी स्ितः मावहती वमळवितो. 

४  स्िध्यायामधून त्िररत प्रत्याभरण वमळते. 

५  विक्षकाला विध्याथाांच्या अडचणी समजतात. 

६  न समजलेल्या भागािरच अध्यापन केले जात े

परस्पर अध्यापन (Reciprocal Teaching ) 

परस्पर अध्यापनाची सांकल्पना प्रथम १९८४ मध्य े

ऑन्मेरी सुवलव्हान पलीन्सार(Annemarie Sullivan 

Palinvsar) आवण ऑन एल.ब्राऊन(Ann.L.Brown) 

याांनी विकवसत केली. 

एकाद्या आियाचा अथण नेटकेपणान े

समजण्यासाठी परस्पर अध्यापन पद्धती 

आह.ेसुं िातीला विक्षक मखु्य भूवमकेत असतात नांतर 

विध्याथी विक्षकाांची भूवमका पार पाडतात. नांतर 

http://www.wikipedia.com/
http://www.google.com/
http://www.lokmat.com/
http://vishwakosh.marathi.gov.in/22122
http://vishwakosh.marathi.gov.in/33988
http://guides.lib.uw.edu/c.php?g=3442858&p=25800599
http://guides.lib.uw.edu/c.php?g=3442858&p=25800599
http://www.library.illinois.edu/hpnl/tutorials/primary-sources/
http://www.library.illinois.edu/hpnl/tutorials/primary-sources/
http://tractorillo.ur/mr/tipy-i-zhanry-narodnyh-pesen-narodnaya-liricheskaya-pesnya-osobennosti-zhanra/
http://tractorillo.ur/mr/tipy-i-zhanry-narodnyh-pesen-narodnaya-liricheskaya-pesnya-osobennosti-zhanra/
http://tractorillo.ur/mr/tipy-i-zhanry-narodnyh-pesen-narodnaya-liricheskaya-pesnya-osobennosti-zhanra/
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विध्याथी विक्षकाांची भूवमका पार पाडतात.आवण 

विक्षक सुलभक म्हणनू कायण करतात. परस्पर अध्यापन 

ह े एक तांत्र आह.े ह े अनुदिेन एखाद्या आियाबद्दल 

विक्षक आवण विध्यार्थयाांमध्ये सिाांद स्िरूपाने घडते.इथ े

आिय, भाषा, इवतहास, भूगोल ककिा गवणताचा अस ू

िकतो. परस्पर अध्यापन ह ेएक तांत्राचा िापर करणे ही 

एक जटील प्रक्रिया आह.ेपरस्पर अध्यापन  तांत्राचे एकूण 

तीन प्रमुख घटक आहते. 

घटक :- 

१)आकलानासह िाचन कायाणवनती(Reading 

Comprehension Strategies) 

चार कायाणवनती (पलींक्सर आवण ब्रोउन याांनी 

साांवगतलेल्या) 

प्रश्न विचाराने, स्पष्टीकरण. साराांि 

अांदाज बाांधण े

२)सांिाद(Dialog) 

चचाण, प्रश्नोत्तरे, स्पष्टीकरण, प्रत्याभरण म्हणजचे सांिाद 

होय. 

३)विवनयोजन (Appropriation), एक विध्याथी प्रश्न 

विचारतो, दसुरा विधाथी उत्तरे दतेो., एक विध्याथी 

अिघड मावहती ओळखतो, तर दसुरा त्याचे उत्तर दतेो. 

परस्पर अध्यापन ही एक उपदिेात्मक क्रिया आह े जी 

मजकुराचा अथण तयार करण्याच्या उद्देिाने मजकुराच्या 

विभागाांबद्दल विक्षक आवण विध्याथी याांच्यात सांिादाचे 

स्िरूप घतेे. 

परस्पर विक्षण िापरण्याआधी िरील चार धोरणाांचा 

सराि करण्यासाठी िेळ वमळाला पावहजे  

विध्यार्थयाांना चार गटात ठेिा.  प्रत्यके व्यतीची 

अवद्वतीय भूवमका ओळखणारे गटातील प्रत्येक सदस्याला 

एक नोट काडण वितरीत करा. विध्याथाणना वनयुत 

केलले्या मजकूर वनिडीचे काही परीच्धेद िाचण्यास 

साांगा त्याांना चचतेील त्याांच्या भूवमकेसाठी चाांगल्या 

प्रकारे तयार करण्यात मदत करण्यासाठी वनिडक 

अधोरेवखत ककिा वस्टकी नोट्स या सारख्या नोट टेककग 

धोरणाांचा िापर करा.  क्रदलले्या स्टोपपग पबद ू िर 

सराांिाकताण िाचनात या पबद ू पयांत महत्िाच्या 

कल्पनाांिर प्रकाि टाकेल. प्रश्नकताण नांतर वनिडीबद्दल 

प्रश्न विचारेल. 

िगण अध्यापनात परस्पर अध्यापन तांत्राचा िापर :- 

North west regional education services 

agency- Doona dyer याांनी या तांत्राचा िापर 

करण्यसाठी खालील मागण सचुिले आहते. 

१  ४ ते ६ विध्यार्थयाांचे गट तयार करा. 

२  प्रत्यके विध्याथाणला नोंद पत्र द्या 

३  भूवमका िाटून द्या . 

४  मजकूर विध्यार्थयाांना िाटा . 

५  नोंद पत्रकात मुद्द्द्याची नोंद करण्यास साांगा. 

६  विध्यार्थयाांना चचते सहभागी करून घ्या. 

७  िाचन झाल्यािर साराांि करणारा विध्याथी 

िाचनातील महत्िाचे मदु्दे साराांि रूपाने साांगेल. 

८  प्रश्न तयार करणारा िाचलेल्या भागािर प्रश्न तयार 

करून ते गटामध्ये विचारेल. 

९  स्पष्टीकरण करणारा विचारलेल्या प्रश्नाांची उत्तरे 

दईेल ि अस्पष्ट मदु्द्ध्याांचे स्पष्टीकरण करेल. 

१०  अांदाज बाांधणारा विध्याथी िाचलले्या 

भागानांतरच्या मजकुराविषयी अांदाज साांगेल क्रक 

लेखकाने पुढे काय साांवगतले असले?  

११  आता विध्याथाणची भूवमका बदला प्रत्येक विध्याथी 

आपल्या उजिीकडील विध्याथाणची भूवमका करेल. 

निीन भूवमकेमध्ये जािनू विध्याथी ही प्रक्रिया पूणण 

करतील.ह े चि सांपूणण भागाचे आकलनासावहत 

िाचन होई पयांतचालू राहील. 

फायद े:- 

१  आकलानासवहत िाचनाची क्षमता वनमाणती. 

२  समज पक्की .  

३  विध्याथी कें क्रित. 

४  विकिलेला भाग दीघणकाळ स्मरणाांत राहतो . 

५  सहकायण िृत्ती िाढीस . 

६  मताांचा आदर. 

Lesson plan ,Reciprocal Teachining  

विषय :- इवतहास    

घटक :- इवतहासाची साधने   

आढािा:- प्रश्न विचारान े

        स्पष्टीकरण 

        साराांि 

        अांदाज बाांधणे 

 

सावहत्य:- वलवखत साधने, भौवतक साधने   

अध्ययनाचे उवद्धष्ट:- 
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१ ऐवतहावसक साधनाांचे िगीकरण करण्यास मदत करणे  

२ तात्कावलक घटनाांची कल्पना करण्यास मदत करण े

३ सांदभाणचे िाचन करण्यास मदत करणे  

४ सांग्रह िृत्ती िाढीस लािण्यास मदत करणे  

५ ऐवतहावसक घटनाांचा अथण िस्तुवनष्ठ रीतीने लािता येणसे मदत करणे. 

कृतीचे प्रकार 

१ बुधीमांथन  

२ छोटा गट कृती  

३ सहकायाणत्मक अध्यापन  

४ िाचन  

  

 

समारोप  

तात्काळ अध्यापन ही पद्धती ज्ञान्राचानािादानुसार 

अगदी योग्य आह.ेया पद्धतीमळेु विध्यार्थयाांमध्य े

वचकीस्तक िृत्ती िाढीस लागते,तसेच िेब आधाररत 

विक्षणामळेु अध्ययन आनांददायी होते. न येणारा भागच 

विकिला जात असल्यामुळे विध्यार्थयाांना अचूकतचे े

महत्ि समजेल. 
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lkjka”k %&  

         xzke ls izns”k] izns”k ls ns”k] ns”k ls jk’Vª o jk’Vª ls laiw.kZ fo”o fufeZr gS] ftlds fuekZ.k o 

fodkl esa iq:’k ds lkFk ,d ukjh dh mruh gh lgHkkfxrk gksrh gS ftruk ,d “kjhj ds fodkl esa laiw.kZ 

vaxks dh gksrh gSA ftl {ks= esa ukjh dh lgHkkfxrk ugh og {ks= fodykax gksrh gSA dguk u gksxk ukjh 

ds laiw.kZ thou dh xfrfof/k;ksa dks vfHkO;Dr djus esa lkfgR; dh fo/kk us ys[kuh pykbZ gSA lkfgR; 

txr esa dbZ ,sls ys[kd gq, ftUgksus ukjh dh ifjHkk’kk vius r`Ir Hkkoks ls mn~/k`r dj fn;kA eSfFkyh”kj.k 

xqIr tgk¡ jk’VªHkfDr dk izfrfuf/kRo djrs jgs ogh ukjh laosnuk ds fy, Hkh lefiZr jgsA  

  

  

**vcyk thou gk;] rqEgkjh ;gh dgkuh  

    vk¡py esa gS nq/k] vkSj vk¡[kks esa ikuh AA^^ 

¼lkHkkj % ;”kks/kjk % eS-“k-xqIr½ 

          ogh t;”kadj izlkn us ukjh dks 

J/nk dk fo’k; ekurs gq, mUgs iwT;uh; 

Lohdkj fd;k gS & 

   **ukjh ! rqe dsoy J/nk gks^^ ¼lkHkkj % yTtk 

Hkkx nks] dkek;uh % izlkn½ 

            blhrjg ukjh thou ds ltx 

izgjh] NRrhlx<+h yksd laLd`fr ds ltZd] 

“kks/kd] leh{kd] vuqoknd o laiknd MkW- 

jekdkUr lksuh us vius laiw.kZ xzaFkks esa ukjh ds 

J`axkfjd] lkekftd] lkaLd`frd] jktuSfrd :i 

lkSan;Z dk x| ,oa i|e; vfHkO;fDr ds lkFk 

vadu dj ukjh thou dks vejrk iznku fd;k 

gSA MkW- lksuh ds ukjh thou ds vfHkO;atuk tgk¡ 

vNkanl lkfgR; esa lgt :i esa vuqizkf.kr gS 

ogh Nkanl :i esa Hkh fu[kfjr gSA bldk izek.k 

MkW- lksuh d`r nksgk laxzg *v{kj ikou Qwy^ 

¼2014½ vkSj dq.Mfy;k¡ Nan *vc fdls Hkkjr dgs^ 

¼2016½ esa feyrk gSA MkW- lksuh ds xzaFkks esa ukjh 

thou ds Hkko ,oa dyki{kks dk vuqBk leUo; 

ifjyf{kr gksrk gSA ogh vNkanl :i esa ukjh 

thou dk o.kZu MkW- lksuh ds *vWpjk ds NkWo^ 

¼2010½] *xhr ls laokn^ ¼2012½  ds lkFk&lkFk 

buds “kks/k fo’k;d xzaFk *pkWik % vrhr ls 

orZeku rd^ ¼2008½ ,oa *Lo.kkZ{kj^ ¼2008½ esa 

gqbZA QyLo:i MkW- jekdkUr lksuh ds laiw.kZ 

xzaFk esa ukjh ds laosnukRed vfHkO;fDr ls vNqrh 

jgh gSA 

izLrkouk %&   

            ukjh lkj ugh laiw.kZ vfHkO;fDr 

gSA ukjh dh vfLerk yksdkyksd esa QSyh Lof.kZe 

vkHkk fy, txexkrh rkjk fiaM gSA ukjh laiw.kZ 

okaxe; esa jl] Nan o vyadkj dh rjg 

“kksHkk;eku gSA ukjh lrjaxh laLd`fr dh rjg 

vkyksfdr gSA ;g dsoy ukjh thou dh egRrk 

gh ugh fn[kkrh cfYd MkW- jekdkUr lksuh ds 

xzaFkks esa fNih ukjh ds laosnukRed Hkko dk lkj 

izLrqr djrh pyh gSA dguk u gksxk fd MkW- 

jekdkUr lksuh th us vius xzaFkks dh “kq:vkr 

fd iwtuh; ekrk ds Jh pj.kks esa v{kjkatfy dh 

HksaV vfiZr dj nh gSA bldk Li’V izek.k tgk¡ 

MkW-lksuh th ds NRrhlx<+h yksd laLd`fr ij 
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vk/kkfjr xzaFk *vWpjk ds NkWo^ ds izFke i`’B esa 

viuh ekrk Jherh jktirh nsoh lksuh ds 

Nk;kfp= lfgr nks iafDr esa v{kjkatfy HksaV djrs 

gq, fy[krs gS &  

 **gs olqa/kjk gs tuuh] laLd`fr lkdkj djks ek¡  

  thou d`r&d`R; fd;k gS] ;g d`fr Lohdkj    

djks ek¡^^ 
1 

  ;gh ugh MkW-lksuh us ukjh pfj= dks fofo/k 

Nanks esa mdsjk gSA fuEu dq.Mfy;k¡ ls Li’V gS &  

  **ukjh ,slh Qwy gS] f[kyrh lHkh fnxarA  

   vk¡/kh ikuh esa lnk] jgrh lnk clarAA   

jgrh lnk clar] xa/k cxjkrh jgrhA eu ls jgs 

izlUu] Lo;a vk¡/kh dks lgrhA  

dg lksuh dfo jk;] nso ij iM+rh HkkjhA 

mlds _.kh lnSo] ftls dgrs lc ukjh AA^^
2
 

           “krkfCn;ks ds laLdkj ls laLd`fr 

dk fuekZ.k gksrk gS] ijarq bu laLd`fr;ksa dks 

Lof.kZe jaxks ls vkyksfdr djus esa ukjh dh 

egrh Hkwfedk gksrh gSA ftldk Li’V mYys[k MkW- 

jekdkUr lksuh ds yksdlaLd`fr fo’k;d 

ladyuks esa ys[kuhc/n gSA 

ukjh thou ds fofo/k i{k %& 

            ekuo vfLerk ds fodkl ds 

lkFk&lkFk ukjh vfLerk dk Hkh fodkl gqvk 

blesa dksbZ erHksn ughA iqjk.k dkyks ls L=h 

thou dk n”kZu djrs vk;s gS ftlesa dgh 

ifrozrk] ohjkaxuk] lg/kfeZ.kh rks dgh lk/oh dh 

Hkwfedk vnk dh gSA ogh vk/kqfud ifjos”k esa 

vkrs&vkrs muds vfLrRo dh igpku ,d 

jktuhfrK] lektlsfodk] fpfdRld] f”k{kd] 

bathfu;j o dfof;=h vkfn ,sls vusd :i esa 

gksrh gSA MkW- jekdkUr lksuh us yksd lkaLd`frd 

ifjos”k esa Hkh L=h dh vfLerk dks c[kqch izLrqr 

fd;k gSA ftldk lk{; NRrhlx<+h yksddFkk 

laxzg *nkj Hkkr pqjxs^ ¼2018½] *vWpjk ds NkWo^ 

¼2010½ ,oa *eksj dgkW xWokxs xkWo^ ¼2011½ vkfn 

NRrhlx<+h yksd lkaLd`frd d`fr;ks esa lfUUkfgr 

gSA  

lkfgfR;d i{kksa esa ukjh thou %& 

         izR;sd yksd laLd`fr o ijaijkvks esa 

ukjh dh egRrk v{kq..k jgh gSA MkW- lksuh d`r 

*pkWik % vrhr ls orZeku rd^ esa vusd “kh’kZdks 

ds ek/;e ukjh dh lgHkkfxrk dks Hkh mn~/k`r 

fd;s gS tks PkkWik ds xkSjo dks nqxquk dj nsrh 

gSA vusd i=&if=dkvksa esa tgk¡ ukjh dh mRd’kZ 

ds fofo/k i{k ij fopkj foe”kZ rks gksrk gh gS 

lkFk gh lkfgfR;d thou esa Hkh ofj’B dfof;=h 

tSls egknsoh oekZ] lqHknzk dqekjh pkSgku] d`’.kk 

lkscrh] eUuw HkaMkjh tSls egku foHkwfr Hkh vfeV 

gSA MkW- lksuh us vius fuca/k ladyu cksyrs 

f”kykys[k ds *d:.kk dh dfof;=h % egknsoh 

oekZ^ fuca/k “kh’kZd esa egknsoh oekZ ds vuNq, 

igywvks dks mn~?kkfVr djrs gq, fy[krs gS & 

**egknsoh th us Nk;kokn ;qx dks viuh osnuk 

ds xhrks ls ltk;k] jgL;okn dh vkRek dks 

czEg ls feyk;k vkSj viuh nhif”k[kk ls mls 

lnSo vkyksfdr j[kkA^^
3
 blhrjg MkW lksuh us  

*jRuks dh [kku lk/oh jRukoyh^ mi”kh’kZd 

fuca/k esa jRukoyh dks ,d egku fonq’kh] lq”khy 

o lk/oh ds :i esa fnXn”kZu djk;k gSA bl 

laca/k esa jekdkUr lksuh fy[krs gS & **jRukoyh 

ds nksgs lqanj ,oa lq:fp laiUu rks gS gh lkFk 

gh mues czt Hkk’kk dk izokg ,oa vyadkjks dk 

LokHkkfod izLQqVu Hkh gSA^^
4
 

        MkW- jekdkUr lksuh us pkWik uxj ds 

lkfgR; lk/kdks dh lkfgR; Je o lsok dk 

o.kZu djrs gq, muds izdkf”kr xzaFkks dh Hkh ppkZ 

dqN iafDRk;ksa lfgr fd;s gSA lkFk gh lkFk *pkWik 

% vrhr ls orZeku rd^ ¼2008½ esa efgyk 

lkfgR; lk/kdks tSls Jherh lq”khyk lksuh] 

Jherh ehjk iRdh ,oa Jherh “kkark xqIrk vkfn 

vU; jpukdkj ds lkfgR; l̀tu o lsok dk 

o.kZu Hkh fd;s gS ogh pkWik esa lapkfyr *egknsoh 

efgyk lkfgR; lfefr^ dk Hkh ftdz MkW- lksuh us 

fofHkUu i=&if=dkvksa esa djrs gq, muds }kjk 

vk;ksftr izR;sd dk;Zdzeks ds v/;{krk djrs 

vk;s gSA *egknsoh efgyk lkfgR; lfefr^ dh 

orZeku dk;Zdkfj.kh v/;{k Jherh lq”khyk lksuh 

th gSA bl lfefr dh dk;Z ;kstukvks o 

xfrfof/k;ks dh ljkguk fofHkUu i=&if+=dkvksa esa 

gksrh vk jgh gS rFkk MkW- jekdkUr lksuh ds 

usr`Ro esa efgyk vfLerk dks xkSjokfUor djus 
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gsrw mDr lkfgR; lfefr ds ek/;e lkfgfR;d 

ys[k izdkf”kr if=dkvksa ds ek/;e ls gksrs vk 

jgh gSA  

    MkW- jekdkUr lksuh us *csVh jpuk l̀f’V dh^ 

dfork [k.M esa csVh] ukjh] L=h vkfn i;kZ;ks ls 

,d rjQ izd`fr dk vuqie J`axkj] 

ljLorh&y{eh dk vorkj] iRuh] cgu o ek¡ 

dk Lo:i vkfn ds :i esa vfHkO;fDr nh gS rks 

,d rjQ la?k’kZ dks fpjrh gkSlyks dks mRd’kZ 

iznku djrh utj vkbZ gS &  

  **ukjh tuuh cfgu vkSj csVh dh gS :iA  

 ukjh ikou izhr gS] iRuh izse Lo:i AA^^  

       ×     ×      ×      ×        

  laLd`fr dh J`axkj gS] ijaijk dh jhfrA  

 eerk dh ckrh cuh] laLdkjks dh T;ksfr AA^^
5
 

       ijarq orZeku ifjos”k dh ukjh dk fp= 

vyx Lo:i fy, gS &  

 **vc yM+dh etcwr gS i<+h fy[kh vkSj cq/nA  

  ?kj ckgj dks ns[krh cudj lcy izcq/n AA 

   ×     ×      ×      ×        × 

  yM+dh igq¡ph pje ij gS mldk mRd’kZA  

 f”k{kk] dksf”k”k gkSlys fd;k lrr la?k’kZ AA^^
6
 

         blhrjg MkW- lksuh d`r *esjh dfork 

gks rqEgh^ dfork tks fd *v{kj ikou Qwy^ nksgk 

laxzg esa ladfyr gS ds ek/;e ukjh thou ds 

Ja`xkfjd :i dk fp=.k izLrqr gSA   

 **nsg pk¡nuh] ds”k ?ku] vk¡[ks ehBh ckrA  

  v/kj izse iYyo fgys egdh twgh jkrAA^^ 

  ×     ×      ×      ×        × 

 rsjs esjh chp esa chrh dSlh jkrA  

 v/kj v/kj esa pqi jgs vk¡[kks us dh ckr AA^^
7
 

ukjh thou dk yksd lkaLd`frd i{k %&  

             MkW- jekdkUr lksuh ukjh eu ds 

mn~xkj ds la;ksx o fo;ksx nksuks i{kks dks 

ek/kq;Ze; laxhr ls ltk;k] l¡okjk gSA ifjokj ls 

misf{kr] ?k`f.kr o ihM+hr L=h ds thou dks 

lgt xhr ds ek/;e mn~/k`r fd;k gSA bldk 

o.kZu iwoZ esa gks pqdk gS fd MkW- lksuh us Hkkjrh; 

okaxe; ls ysdj izknsf”kd lkfgR; esa Hkh ukjh 

pfj= dk c[kku Nkanl o vNkanl :i ls fd;k 

gSA ogh fo;ksx i{k dh >yd Hkh ys[kd fn[kk 

vk;s gS fd fdl rjg ,d L=h ifr dh e`R;q ds 

Hk;kogrk dks ogu djrh thou dk lQj r; 

djrh gSA 

    **izpfyr jLe ds vuqlkj ifr ds èR;q ds 

nlosa fnu ukbZ tkfr dh L+=h }kjk bu dkWp dh 

pwfM+;ks dks rksM+rs le; vius ân; dks fonh.kZ 

gksrs ns[krh gS] lgrh gS rFkk vius ifr ds lkFk 

fcrk, {k.kks dks ;kn dj fcy[k mBrh gSA^^
8 
 

fo;ksx i{k %& 

           blhrjg ek¡&cki ds thou esa ,d 

le; ;g Hkh vkrk gS fd csVh dh ?kj ls fonkbZ 

dh ekfeZd ihM+k Hkh ogu djuk iM+rk gS] 

ek¡&cki viuh vk¡lwvksa ds lcz dks jksdrs gq, ,d 

csVh dh fonkbZ dk jLe Hkh fuHkkrs gSA MkW- lksuh 

d`r *vWpjk ds NkWo^ dh dfork iafDr nsf[k, &  

        **nkbZ rqagjs jksob /kj /kj /kj /kj  

         nnk rqagjs jkso; Nkrh QkM+ gks  

         Hkb;k rqagjs jkso; ixqMh fHkatrq gsaa 

         Hkmth ds u;u dBksj gks^^
9
 

               tgk¡ fo;ksx i{k dh ckr vkrh 

g]S ân; dh varfHkZfRr ls Hkh vk¡lw dh /kkjk cgus 

yxrh gSA pkgs ys[kd mls x|kRed :i esa 

vfHkO;fDr ns ;k i|kRedA ys[kd MkW- lksuh us 

vius Nanksc/n o vNkanl nksuks :i esa fo;ksx 

i{k ls ljksdkj djk;k gSA  

la;ksx i{k %&  

          blhrjg MkW- lksuh us la;ksxkRed 

i{k esa ukjh dh varZn”kk dk o.kZu cM+s gh 

euks;ksx ls pfjrkFkZ fd;s gSA L=h pfj= dk 

lokZax :i MkW- lksuh ds xhr laxzg *xhr ls 

laokn^ esa mn~/k`r gS tks ,d ukjh ds thou 

xfrfof/k;ksa dk ;FkkFkZ :i c;ka djrh utj vkrh 

gSA  

  **vylk;h lh ;s vk¡[ks “kjekbZ lh yxrh gS 

egdh fu”kk dh ckrs iydksa ls ;s dgrh gSA^^
10
  

mDr iafDr lgt :i fy, gS ijarq xaHkhj Hkko 

izdV djrs utj vkrs gSA izd`fr ds vewY; 

/kjksgj dh Hkk¡fr ,d ;qorh ds pfj= dk o.kZu 

izrhr gksrh gqbZ fuEu iafDr gS & 

    ^^cwanks&cwanks lka> lqgkuh  

    ckny ns[kks vkaxu vk;k 
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    Nwdj esjh vydks dks og  

    usg tru ls ugyk;k 

    lqj /kuq ds bl lkr jax ls  

    thou ikuk lh[k fy;kA^^
11
 

          MkW- lksuh ds i| d`fr;ks esa L=h ds 

Lo:i dks ,d Nk;koknh dfo dh Hkk¡fr izd`fr 

ds fofHkUu miekuksa ls fcEckRed :i iznku 

djrs izrhr gksrs  gSA dyki{k dh ǹf’V ls jl] 

Nan o vyadkj dks c[kwch LFkku feyk gSA 

mRizs{kk vyadkj dk mnkgj.k lgt :i esa nksgk 

Nan ds ek/;e Li’V gS & 

 **vyd [kqyh T;ksa es?k lh] iyd gqbZ jrukjA 

 >yd feyh tc dar dh] nsg gqbZ dpukjAA 

 ×     ×      ×      ×        × 

 niZ.k ns[ks pk¡n T;ksa] :i laokj & laHkkyA 

 uSu rqEgkjs dey ny] yxrs lqanj HkkyAA^^
12
 

ukjh thou dk laxhre; i{k %&  

           L=h oxksZ us fofo/k {ks=ks esa iq:’kks ls 

Hkh csgrj rjhds ls viuh fo”ks’k LFkku o 

igpku cuk;h gSA ,d L=h ds eu dh n”kk dks 

lkfgR; ds fofHkUu fo/kkvksa }kjk izk.koku fd;k 

tkrk gS] oSls gh ukjh thou Hkh laxhr dh 

nqfu;k esa viuh [;kfr gkfly dj jgh gSA 

laxhr esa pkgs LoPNan “kSyh gks ;k “kkL+=h; “kSyhA 

vkt dh ukjh viuh e/kqj daB ls nqfu;k Hkj esa 

izfl/n gks jgh vkSj vius ns”k o vapy dk uke 

xkSjokfUor dj jgh gSA ;fn L=h dk lgh 

ekxZn”kZu fd;k tk;s rks lekt dks ubZ fn”kk ,oa 

n”kk iznku dj ldrh gSA  xk;u ds lkFk 

oknu esa Hkh dbZ dykdkj “kkfey gSA jk;iqj dh 

js”kek iafMr tks dh ,d iz[;kr rcyk oknd 

gS] ftlus ns”k gh ugh fons”kks esa Hkh dbZ izn”kZu 

fn;s gSA vr% vkt dh ukjh Hkkjrh; laxhr dks 

fo”o ds gj dksus esa izpkfjr dj jgh gSA  

         NRrhlx<+ v¡py esa Hkh “kkL=h; laxhr 

ds xk;u o oknu ds {ks= esa dbZ [;kfr yC/k 

efgyk laxhr lk/kd gS ftUgksus ns”k&fons”kks esa 

viuk izn”kZu nsdj [;kfr izkIr dj jgs gSA MkW- 

jekdkUr lksuh us *pkWik % vrhr ls orZeku 

rd^ ds laxhr [k.M esa pkWik ds bfrgkl esa 

laxhrdkj dh Hkwfedk o laxhr fo|ky; dh 

LFkkiuk ij lfoLrkj o.kZu fd;s gSA ftlesa Jh 

jkenkl oS’.ko] Jh jkeyky Jhokl] Jh ujsUnz 

feJk] Jh ujflax lksuh] y{ehukjk;.k 

ds”kjokuh] Jh clar dqekj nsokaxu] Jh 

jkef[kykou ;kno ds lkFk&lkFk “kkL+=h; laxhr 

ds iz[kj xk;d] fpard o ys[kd Jh osnjke 

;kno dks lfoLrkj ys[kuhc/n rks fd;s gh gS] 

lkFk gh lkFk pkEik ds efgyk laxhr lk/kdks esa 

Lo- jRuk fo”odekZ] Jherh lqeu xqIrk] dq-

vuqjk/kk jkBkSj] “kkghu [kku] Jherh Lusgyrk 

vksRryokj] dq- jRuknkl o dq- lqpsrk cksl dk 

uke cM+s gh xoZ ls fy, gSA blesa vf/kdrj Jh 

osnjke ;kno th ds f”k’; ijaijk esa jgs gSA MkW- 

lksuh us fy[kk gS fd] e/kqj xk;d vuqjk/kk 

jkBkSj 15 o’kZ dh mez esa gh vk¡[kks dh jks”kuh 

pys tkus ds ckotqn vius gkSlys ds cy ij 

pqukSrh iw.kZ <+ax ls vuojr xk;u djrs gq, 

vius v¡py] izns”k o ns”k dk uke jks”ku djrh 

jgh gSA blhrjg laxhr lkf/kdk] yksdxhr dh 

csckd xkf;dk jRukfo”odekZ ftUgksus 

vkdk”kok.kh dh *yksd eatjh^ if=dk esa lsokxhr 

xkdj izFke eap dh vf/kdkjh cuhA ogh lqeu 

xqIrk Hkh laxhr xk;u esa fo”kkjn gSA blhrjg 

ekydkSal jkx dh vej xkf;dk] fo”kkjn mRrh.kZ 

Jherh Lusgyrk vksRryokj laxhr lk/kuk ls 

xkSjo vftZr dj jgh gSA blhrjg dq- jRuknkl 

o lqpsrk cksl Hkh ,d laxhr lkf/kdk ds :i esa 

[;kfr yC/k gSA ,sls gh xty xk;d o 

dykdkj vdcj [kku dh iq=h f”kf{kdk “kkghu 

[kku Hkh laxhr dh nqfu;k esa [;kfr cVksj jgh 

gSA vki Jh osnjke ;kno dh f”k’;k gS] rFkk jkx 

HkSjoh esa vkidh fo”ks’k :fp gSA blrjg MkW- 

lksuh us vius “kks/kxzaFk *pkWik % vrhr ls orZeku 

rd^  esa ukjh ds laxhre; i{kksa dks xoZ ls 

vafdr djrs gq, vejRo iznku fd;k gSA  

lkekftd i{k esa ;ksxnku %& 

                oSls rks lkekftd o 

lkaLd`frd ifjǹ”; ls lkekftd ewY;ksa dh 

LFkkiuk o foLrkj esa ftruk Js; iq:’kks dks fn;k 

tkrk gS] mruk efgykvksa dks ughA efgykvksa dks 

iq:’k dh rjg u rks LoNan usr`Ro dk volj 
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fey ikrk gS u gh fu.kZ; dkA ijarq vkt dh 

ukjh lekt dk foLrkj esa ftruk Js; iq:’kks dks 

fn;k tkrk gS mruk efgykvks dks ugha efgykvksa 

dks iq:’kksa dh rjg u rks LoNan usr`Ro dk 

volj fey ikrk gS u gh fu.kZ; dkA ijarq vkt 

dh ukjh lekt ds foLrkj o fodkl essa mruh 

gh lgHkkfxrk j[krh gS ftruh iq:’k iz/kku 

lewg j[krh gSA lkekftd ifjos”k ds ewY;ksa o 

laLd`fr;ksa esa efgyk tkx̀fr laLFkkvks ds ek/;e 

rsth ls cnyko vk;k gS] ifj.kker% efgyk lewg 

dk tkxj.k o lapsruk gSA efgyk tkx̀fr dsUnz 

dh dsUnzh; v/;{k ,oa egknsoh lkfgR; laLFkk 

dh v/;{k Jherh lq”khyk lksuh th] tks fd 

ofj’B ys[kd MkW- jekdkUr lksuh th dh 

lg/kfeZ.kh gSA izkjaHk ls gh lkekftd dk;Z 

O;oLFkk esa tkx:drk ykus gsrq egrh ;ksxnku 

nsrs vk jgh gSA lekt esa lkekftd psruk o 

tkx:drk esa xaHkhjrk ykus gsrq efgyk tkx̀fr 

dsUnz dh LFkkiuk gqbZA ftlesa 17 vizSy 1994 esa 

jruiqj egklHkk esa efgyk tkx̀fr dsUnz dh rhu 

dsUnzh; inkf/kdkfj;ksa esa p;fur v/;{k meknsoh 

lksuh] lfpo Jherh Kkuh lksuh o Jherh 

lq”khyk lksuh dks’kk/;{k p;fur gqbZA rc ls 

lkekftd o lkaLd`frd ifjǹ”; esa rsth ls 

ifjorZu vk;kA 

¼lkHkkj& Lo.kkZ{kj % MkW- jekdkUr lksuh½ 

           bl laca/k esa Jherh lq”khyk lksuh 

dk earO; gS & **cpiu esa gesa ek¡&cki ds fu.kZ; 

izHkkfor djrs gS] rks ;qok voLFkk esa ifr }kjk 

izHkkfor gksrs gS rFkk cq<+kis esa iq=&iqf=;ksa ds 

fu.kZ; ds lgkjs thfor jguk iM+rk gSA thou 

Hkj gesa Lora= :i ls fu.kZ; ysus ds volj gh 

ugh feyrs tcfd ubZ ih<+h dks lkekftd 

vko”;drkvksa ij vk/kkfjr laLd`fr ,oa 

lkekftd ewY;ksa dks le>kus o f”kf{kr djus 

dk nkf;Ro efgyk dks gh gSA^^
13
 iq:’k iz/kku ds 

bl lekt esa ftruk ;ksxnku budk gS mruk gh 

;ksxnku efgykvksa dk Hkh gSA efgyk laiw.kZ lekt 

ds izfr c/kqRo dh Hkkouk j[krs gq, ,drk ds 

lw= esa cka/kus dk iz;kl djrh gSA ,d fodflr 

jk’Vª ds lQyrk dh “kq:vkr vf/kdrj bl ns”k 

fo”ks’k ds lqf”kf{kr o psruk”khy lekt ls gksrh 

gSA bl ckr dh iqf’V Jherh lq”khyk lksuh ds 

}kjk Lo.kZlq/kk if=dk f}rh; vad ds foekspu 

ds volj ij dgh xbZ oDrO;ksa ls gksrh gSA 

mUgksus dgk Fkk & **lekt ,d Qwy gS ge lc 

mldh ia[kqfM+;kW gS] ,slh ;kstuk,W ijkxd.k gS 

rFkk gekjh dk;Z mldh lqxa/k gS] ftls ge 

ftruk QSyk lds QSyk,W vkSj lkekftd okrkoj.k 

dks lqokflr djus esa viuk ;ksxnku nsA^^
14
 

fu’d’kZ %&  

             fu’d’kZr% ;g dgk tk ldrk gS 

fd MkW- jekdkUr lksuh ,d iz[kj xhrdkj] 

x|dkj] leh{kd] “kks/kd] vuqoknd rks gS gh 

lkFk gh muds izR;sd xzaFkks esa ukjh ds 

lkaLd`frd] lkekftd] jktuSfrd] laxhre; i{k 

dk Li’V o csckd >yd ifjyf{kr gksrh gSA 

lekt ds izR;sd {ks= esa ukjh ds in&izfr’Bk 

lekfgr gSA MkW- lksuh us vius yksd lkaLd`frd 

xhr ds J`axkfjd o fojfg.kh i{kks ls Li’V 

ljksdkj djk;k gh ugh cfYd vareZu dh 

xgjkbZ dks Hkh Hksnk gSA ys[kd us ,d vksj 

ihfM+r L=h ds varZn”kk dk fp=.k fd;k gS rks 

,d vksj lkglh] tkx:d o fparu”khy ukjh dk 

fp=.kA dguk u gksxk ukjh pfj= ds gj i{kks 

dk ftruk fcEckRed :i MkW- lksuh us izLrqr 

fd;k gS mruh ,d ljy o lgt”kSyh ds oDrk 

ls egrh vis{kk Hkh jgh ftlesa ukjh thou ds 

O;k[;krk MkW- lksuh iw.kZr% lQy gSA ys[kd us 

ukjh dks tuuh] csVh] iRuh ds :i esa vafdr 

fd;k gS lkFk gh l̀td] fpard o ltx izgjh 

ds :i esa Hkh :ikf;r fd;k gSA 
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गोषिारा: 

अपला दशे विविध संस्कृतींचा दशे अह ेअवण म्हणनूच सपंूणस जगभरात त्याच्या स्ितःची विवशष्ट ओळख अह.े 

भावषक, सांस्कृवतक अवण प्रादवेशक विविधता ऄसनूही, भारतीय लोक राष्ट्रीय एकता ि सचोटी राखण्यात यशस्िी ठरल े

अहते. भारत विविध संस्कृती, धमस अवण समाज याचंे संगम अह ेअवण हे सिस धमस अवण संप्रदायाचे समान दजास दतेे. या 

कारणास्ति, विविधता ऄसनूही, शतकानुशतके दशेाच्या नागररकांच्यात एकीची भािना अह.े अम्ही नेहमीच एक ईदार 

दषृ्टीकोन स्िीकारला अह े अवण अम्ही सत्य अवण ऄहहसा याचंा अदर करतो. भारतातील बहुसांस्कृवतक अवण बहु-

जातीय िास्तििादी संस्कृती त्याच्या जातीय, सांस्कृवतक अवण धार्ममक विविधतमेध्ये अह.े आतके मोठ्या स्तरािर जगात 

आतर कुठर्लयाही दशेांत सांस्कृवतक, धार्ममक, जाती अवण भाषा अवण बोली ईपलब्ध नाहीत. ऄश्याप्रकारे प्रचंड विविधता 

ऄसणार् या या दशेाच्या राष्ट्रीय एकात्मतसेमोर अहाहाने सुद्धा वततकीच कडिी अहते. ऄसे जरी ऄसले तरी राष्ट्रीय 

एकात्मता वनमासण करण्यामध्ये भारतीय राज्याची भूवमका महत्िाची ठरर्लयाचे ददसनू पडते. 

बीजशब्द: राष्ट्र, राष्ट्रीय एकात्मता 

 

प्रस्तािना: 

राष्ट्र या संकर्लपनते भािनीक एकात्मता 

ऄपेक्षीत अह.े भौगोवलकदषृ्ट्या विवशष्ट ऄसा जो भभुाग 

ऄसतो त्याला दशे ऄसे म्हणतात. ऄथासत दशेांतगसत 

सीमामंधील भुप्रदशेाचा वमळून दशे तयार होत ऄसतो. 

त्या भुभागात माणसाचंा समुह एकत्र ऄसतो अवण तो 

भािवनक ि सांस्कृतीक दषृ्ट्या एकत्र ऄसतो. समान 

ध्येयाने प्रेरीत ऄसतो. मूर्लयाचंी समता ऄसते. तो 

समुदाय एकमेकाचं्या सु:खद:ुखात सहभागी ऄसतो. 

ऄशी भािनीक एकात्मता ऄसणार् या भभुागाला ‘राष्ट्र’ 

ऄसे संबोधतात. राष्ट्रीय एकात्मता म्हणत ऄसताना फक्त 

घटनात्मक ि कायदशेीर एकात्मता ऄपेक्षीत नसते. 

राष्ट्रीय एकात्मता म्हणजे राष्ट्रांतील यक्क्तीचे मन े

जोडण्याची प्रदिया होय. राष्ट्राच्या समाजघटकांमध्य े

सुखद:ुखाच्या समान भािना, अपण सिस नागरीक एकत्र 

अहो ह े अपर्लया ितसनातनू ददसणे म्हणजे राष्ट्रीय 

एकात्मतचेा ऄनभुि होय. अपर्लया दशेाविषयी ि 

अपर्लयातील एकजुटीविषयी िाटणारी अपलुकी म्हणज े

राष्ट्रीय एकात्मता होय. दशेाच्या नागररकामध्ये अपण 

सिसजण राष्ट्राचे घटक अहोत ऄशी भािना वनमासण होणे, 

ऄशी भािना अपोअप वनमासण होत नाहीती मदु्दाम 

जोपासािी लागते. अपले राष्ट्र, राष्ट्त्राचा आवतहास, 

राष्ट्रीय प्रतीके याबाबत लोकामंध्ये प्रेम अवण वनष्ठा 

वनमासण करणे अिश्यक ऄसते. विविधततेील एकता ह े

भारतीय राष्ट्रीय एकात्मतचेे सूत्र अह.े संविधानाने सिस 

भारतीयांना ऄवधकार ददर्लयामळेु धमस, जात, हलग या 

अधारािर यक्वक्त-यक्हक्तत भदेभाि रावहलेला नाही. 

त्यामुळे समाजात एकजूट वनमासण होण्यास मदत झाली.   

राष्ट्रीय एकात्मतसेमोरील अहाहान:े 

राष्ट्रीय एकात्मतेच्या दषृ्टीने भारताचा विचार 

करताना हजारो िषासपासनू ऄसलेली एकता नजरेअड 

करता येणार नाही. परंतू विटीशांच्या अगमनानतंर 

‘फोडा अवण राज्य करा’ या कुटनीवतचा ऄिलंब करून 

भारतामध्ये हहद-ूमुस्लीम दहुी वनमासण झार्लयाचे ददसते.  

भारत स्ितंत्र झाला तेहाहा येथील अर्मथक , सामावजक 

वस्थती गभंीर होती. दशेाच्या फाळणीच्या 

पररणामस्िरूप मोठ्या प्रमाणात हहद-ूमुस्लीम दगं े

होउन धार्ममक तणाि िाढीस लागला होता. 

फुटीरतािादी चळिळीला जोर येउन भारतापासनू 

विभक्त होण्याचे प्रयत्न सरुू होते. भाषािार 

प्रांतरचनसेाठी अदंोलने होत होती. संविधानसभतेच 

राष्ट्रीय भाषचे्या वििादामुळे ईत्तर-दवक्षण दहुी वनमासण 

झाली होती. ऄश्या वस्थतीत प्रदवेशकतािाद 

राष्ट्रीयतेच्या विरूद्ध अकार घेत होती. स्िातंत्र्यपुिस 
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काळापासनू िचंीत जाती-जमातींनी त्यांच्यािर 

झालरे्लया ऄन्यायाला दरू सारण्यासाठी चळिळी वनमासण 

झार्लया होत्या. याचा पररणाम परंपरागत िचसस्ि 

ऄसलरे्लया जाती ि न्याय हक्क मागणार् या जातीत संघषस 

ऄटळ होता. थोडक्यात भारतीय स्िातंत्र अदंोलनात 

राष्ट्रीय एकात्मतचेी रूजिणकू झालेली ऄसली तरी 

स्िातंत्र्यानतंर लगचे ‘अम्ही सारे भारतीय एक अहोत’ 

ऄशी भािना लोकामंध्ये वनमासण हाहािी ऄशी कोणतीही 

पररस्थीती नहाहती. ऄज भारतात जात, धमस सम्प्रदाय, 

प्रादवेशकता, भाषा, अर्मथक विषमता, ऄवशक्षा, 

लोकसंख्यािाढ, दहशतिाद, भ्रष्ट्र राजकीय नतेृत्ि, 

ऄर्लपसंख्याकांचा प्रश्न ऄश्या ऄनेक समस्या अहते ज्या 

प्रत्यक्ष िा ऄप्रत्यक्ष राष्ट्रीय एकात्मते बाधा वनमासण 

करतात. म्हणनू या समस्याचंा ऄभ्यास करणे अिश्य 

अह.े 

जातीिाद: 

राष्ट्रीय ऐक्याच्या वनमीतीमध्य े सिासत प्रमुख 

ऄडथळा म्हणजे भारतामध्ये पुिासपार पासनू ऄवस्तत्िात 

ऄसललेी जातीयक्िस्था होय. जातीयक्िस्थेचे िैवशष्ट्य े

ऄसे की भारतामध्ये ती सिसयक्ापक अह.े खासकरून हहद ू

समाजाचे जातीयक्िस्था ह ेएक मुलभतू िैवशष्ट्ये म्हणनू 

नोंदविता यइेल. त्याचप्रमाणे मुस्लीम, वशख, जैन ि 

इसाइ या धमासतसुद्धा जातीयक्िस्थेचा प्रभाि अपर्लयाला 

ददसनू येतो. जन्मजात यक्िसाय, रोटीबेटी यक्िहार बंदी 

ि जाती-जातीमध्ये श्रेष्ठ-कवनष्ठतेचा भाि ही 

जातीयक्िस्थेची ठळक िैशीष्ट्ये सांगता येइल. 

माणसाला माणसापासून, समहुाला समुहापासनू दरू 

सारणारी ि शोषणािर अधारीत ही यक्िस्था भारतीय 

ऐक्यास बाधक ठरत अह.े भारतीय स्िातंत्र्यानतंर 

लोकशाहीचे अगमन, घटनात्मक मुर्लय,े वशक्षण ि 

अधुवनकीकरणाने जातीयक्िस्थेला जरी वखळवखळे केल े

ऄसले तरी तीच्या बदलत्या लक्षणासह जातीयक्िस्था 

कायम रावहली ऄसून अर्मथक, सामाजीक ि राजकीय 

यक्िस्थेिर तीचा प्रभाि अजसुद्धा बर् यापकैी अढळतो. 

 वनिडणकूा, मतदान यक्िहार, ईमेदिाराचंी 

वनिड, प्रशासन आत्यादी घटकांिर जातीयक्िस्थेचा 

प्रभाि ईर्ललेखनीय ऄसाच अह.े जातीय राजकारणाच े

िातािरण पोषक लोकशाहीस वहतािह नसते. जात ि 

राजकारणाचा सबंंध बघताना अंध्रप्रदशेमध्ये काम्मा-

रेड्डी, तामीळनाडू मध्ये िाम्हण-मुदवलयार-गौडख, 

कनासटकमध्ये हलगायत-ओक्कहलग, केरळॅमध्ये िाम्हण-

नायर-आजािाह, महाराष्ट्रात मराठा-िाम्हण-दवलत, 

गुजरातमध्ये पारटदार-क्षत्रीय, राजस्थान मध्ये जाट-

राजपतू, वबहारमध्य े िाम्हण-कायस्थ-िैश्य, 

ईत्तरप्रदशेमध्ये दवलत-िाम्हण-जाट-राजपूत अदद 

जातींचा प्रभाि राजकारणािर ददसनू यतेो. डॉ. 

अम्बेडकर म्हणतात की भारतामध्ये जाती या स्ितंत्र 

राष्ट्रचे अहते. अज जातीच्या अधारािर सामावजक 

समूह, जात संगठन, लग्न-सोहळे, अर्मथक समुह तयार 

झाललेे अहते. त्यामुळे ऄश्या सगंठीत जाती फक्त अवण 

फक्त स्ि-जातीय वहतांिर जोर दतेाना अढळते त्यामूळे 

जाती-जातीमधील तणाि-संघषस िाढू लागले अह.े 

पररणामत: दशेात ऄधुनमधून जातीय दगंली ईसळर्लया 

जातात. यािरून भारातातील जाती हा घटक राष्ट्रीय 

एकात्मतेला दकती मारक अह ेयाची प्रवचती यतेे.  

जमातिाद/सम्प्रदायिाद: 

िासहावतक काळापासनूच जमातिाद 

भारतातील एक प्रमुख सामावजक समस्या अह.े 

स्िातंत्र्योत्तर काळातही या समस्यनेे सांस्कृवतक 

विविधतलेा विळखा घातर्लयाच े ददसून यतेे. धार्ममक 

मुलतत्ििाद या ऄंगानेही जमातिादाचा ऄभ्यास केला 

जातो परंतू मुलत: दोन्ही संकर्लपना िेगिेग़ळ्या अहते. 

सिससामान्याचंी रूढीिादीता, रूढीवप्रयता, धमसभोळेपणा 

याचा िापर करून एखादा धार्ममक समदुाय दसुर् या 

धार्ममक समदुायाविरूद्ध धमासच्या अधारािर संघषस 

करण्यास प्रितृ्त होतो तेहाहा जमातिादाचा जन्म होतो. 

त्यातनू धार्ममक राजकारण अकार घ्यायला लागते. 

जमातिादामध्ये एखाद्या धार्ममक समुहाच्या 

धमसऄवस्मतेला फंुकर घालनू त्या ऄवस्मतचेा िापर 

राजकारणासाठी केर्लया जातो. विटीश शासनाच्या 

कूटनीवततनू जन्माला अललेी जमातिादाची समस्या 

राष्ट्त्रीय ऐक्य बनण्याच्या प्रदियते ऄसलरे्लया 

भारतासमोरील मखु्य गवतरोधक बननू रावहली. 

शासनसंस्थदे्वारे जमातिादी प्रदियलेा गोंजारण्यातनू 

समस्या ऄवधक बळकट होत गलेी. पररणामत: राष्ट्रीय 

एकात्मता ि लोकशाही ऄडचणीत अर्लयाचे ददसते. 

प्रादवेशकतािाद: 

भारतीय राष्ट्रीय एकात्मतचे्या मागासत जी 

ऄनके अहाहाने अहते त्यात प्रांतिाद िा प्रादवेशकतािाद 

हा महत्िाचा घटक अह.े दशेातील एखाद्या विवशष्ट 

भुभागािर दशेापेक्षा ऄवधक प्रमे िा वनष्ठा ऄसणे म्हणज े

प्रादवेशकतािाद होय. एखाद्या विभागातील जनतते 

अपर्लयािर ऄन्याय झाला ही दाबून ठेिललेी भािना 

ईफाळून अली की ती भािना प्रादवेशकतािाद या 

नािाने ओळखली जाते. प्रांतिाद वनमासण होण्यास 

भौगोवलक कारण सोबतच कें द्र-राज्य संघषस, 

अंतरराज्यीय वििाद, विवशष्ट भुभातील अथीक 

मागासलेपण, ऐवतहासीक ि सासं्कृवतक वभनत्ि, भाषा 

ि संकुवचत राजकीय स्िाथस यापकैी कुठलाही घटॅक 
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कारणीभतू ऄसू शकतो. पररणामस्िरूप संघराज्यातनू 

फुटून बाहरे वनघण्याच्या चळिळी (खलीस्तान चळिळ, 

द्रविडास्थान चळिळ, पुिोत्तर राज्यातील फुटीरतािादी 

चळिळी) भाषीक समस्या िा भाषािाद, निीन 

राज्याची वनमीती, राष्ट्रभाषचेा प्रश्न, अर्मथक विषमता 

आत्यादी पररणाम ऄनभुिास येतात. राष्ट्रीय एकात्मतेस 

प्रादवेशकतािादाचे िातािरण म्हणूनच पोषक मानल े

जात नाही. 

ऄर्लपसखं्याकंाचं ेप्रश्न: 

अज दशेमध्ये ऄर्लपसंख्यांकाचं े प्रश सुद्धा 

महत्िाचे अहते. विवभन्न राज्यात भाषायी ि धार्ममक 

ऄर्लपसंख्यांकांचे िास्तयक् अढळते. मुम्बइ, कोलकात्ता, 

ददर्लली इ. महानगरांमध्ये शासन ि ईद्योग जगातील 

बाहरेच्या राज्यातील ऄर्लपसंख्यांकाचंे िचसस्ि संघशासस 

कारण ठरते. ऄर्लपसखं्याकांच्या  धार्ममक ि भाषायी 

ऄवस्मतेला यक्ापक मान्यता प्राप्त होत नसर्लयान े

बहुसंख्याकंविरोधी भाि त्याचं्यात ईत्पन्न होउन 

सामावजक दभुंगलपेण वनमासण होते. तसचे शासन 

ऄर्लपसंख्यांकांचे लांगनुचालन करते ऄसा अरोप सतत 

बहुसंख्याकंांकडून होत ऄसतो. पररणामस्िरूप 

ऄर्लपसंख्यांक विरूद्ध बहुसंख्याकं ऄसा संघषस ईभा 

राहतो. ही वस्थती राष्ट्रीय एकात्मतचे्या दषृ्टीने मारक 

ठरते. 

ऄत्यावधक अर्मथक विषमता: 

अर्मथक विषमता एकतेच्या विरूद्ध ितािरण 

वनमासण करते. अर्मथक विषमता, अर्मथक ऄवस्थरता, 

शोषक ि शोवषत यामधील सघंषस इत्यादी कारणामुळे 

राष्ट्रीय एकात्मतेला धोका पोहचतो. गररब िगासच्या 

मनामध्ये साधनसम्पत्तीिर एकावधकार प्रस्थावपत करून 

सम्पन्न झालरे्लया िगासच्या प्रती द्वषेभाि ऄसण े

स्िाभाविक अह.े ही द्वषेभािना फक्त गररब अवण 

कष्ट्तकर् यामंध्येच नसनू मध्यम िगासमध्ये सुद्धा या 

अर्मथक विषमते विशयी वचड वनमासण झाललेी अह.े 

दशेातील काही राज्य अर्मथक, भौगोवलक द्रषु्टीन े

मागासलेले अहते. ईदा: महाराष्ट्रापुरताच विचार केला 

तर महाराष्ट्रात पविम महाराष्ट्र हा सधन प्रदशे अह ेतर 

विदभस हा दगुसम प्रदशे अह.े अज सदु्धा दशेामध्य े

रोजगाराच्या संधीचे वितरण ि राष्ट्त्रीय सम्पतीच्या 

िाटणीिरून संघर् श होताना ददसतो. त्यामुळे दशे ि 

समाजातील एका िगासच्या लोकाचंे दसुर् या िगासच्या 

लोकापं्रती द्वषे अवण विरोधाची भािना वनमासण होत 

ऄसललेी ददसनू येते. ऄश्या पररवस्थतीत राष्ट्रीय 

एकात्मता ऄबावधत राहणे कठीण अह.े 

भ्रष्ट्राचार: 

सामावजक ि राजकीय प्रदियचेी वनधासररत 

ईदद्दष्ट्ये साध्य करण्याच्या मागासतील भ्रष्ट्राचार ही एक 

मोठी समस्या अह.े नयक्ा भारताची जडणघडण 

करण्याची जबाबदारी ज्या यक्क्ती ि संस्थांिर 

घटॅनाकत्याांनी सोपिली होती त्या भ्रष्ट्त्राचारान े

पोकरर्लया गेर्लयामूळे त्यांच्याककडून ऄपेक्षीत कामवगरी 

बजािली जात नाही. राष्ट्रीय एकात्मतेसाठी राजकीय 

संस्थानंी कायसक्षमता ि विश्वासहायसता िाढणे अिश्यक 

अह.े परंतू ऄवलकडच्या काळात राजकीय संस्थांच्या 

मोठ्या प्रमाणात हासस होत ऄसर्लयाचे ददसत अह.े या 

हाससामागे ऄसलेर्लया ऄनेक कारणांपकैी भ्रष्ट्राचार ह ेएक 

प्रमुख कारण अह.े तात्पयस भ्रष्ट्राचारामुळे राष्ट्रबांधणीच्या 

कायासत गम्भीर पचेप्रसंग वनमासण झाललेा अह.े  

नक्षलिाद : 

नक्षलिादी चळिळ जी माओिादी चळिळ 

ऄथिा डायक्ांची ईग्रिादी चळिळ म्हणनूही ओळखली 

जाते वतला शतेमजरू, दवलत अवण अददिासी लोकाचं े

समथसन अह.े ती चळिळ शहरी भागात विशेषतः 

कामगार िगासत पसरली अह.े वजथे ऄन्याय, शोषण, 

दमन अवण राज्याकडून दलुसवक्षले गेर्लयाची भािना 

ऄसत,े तेथे ही चळिळ यशस्िी होते. नक्षलिादी 

चळिळीची मुळे तलेंगणा चळिळीत(1946-51) 

सापडतात. तेथील शतेकऱयांच्या सरंजामशाही 

विरुद्धच्या चळिळीला प्रथमच भारतीय कम्युवनस्टांनी 

पाठठबा ददला होता. सरुुिातीला या चळिळीला यश 

अले. परंतु भारत सरकारन े जमीन सुधारणांसाठी 

योजलेर्लया कायसिमांमुळे या चळिळीचा जोर कमी 

झाला. 1967 मध्ये भारतातील सरंजामशाही पद्धतीच्या 

विरोधात पविम बंगालमधील नक्षलबारी येथे अंदोलन 

करण्यात अले. त्या चळिळीची िचैाररक बैठक ही 

माक्सस-लेवनन-माओ याचं्या विचारसरणीिर अधाररत 

ऄसलरे्लया चारू मजुुमदार याचं्या वलखाणात सापडते.  

शासनाने या चळिळी विरुद्ध ईचललेली 

पािले अवण मजुमुदार याचं्या ऄटकेनतंर 1970 च्या 

दशकात या चळिळीचा जोर कमी  झाला. पुढे 1980 

च्या दशकात ही चळिळ ईग्रिादी स्िरूपात पुन्हा 

ईदयाला अललेी ददसते. 2004 मध्ये िेगिेगळे 

नक्षलिादी गट, कम्युवनस्ट पाटी ऑफ आंवडया (माक्सस-

लेवननिादी) अवण आतर गट एकवत्रत येउन कम्युवनस्ट 

पाटी ऑफ आंवडया (माओिादी) CPI (Maoist) स्थापन 

केली. माक्सस-लेवनन-माओ यांच्या िैचाररक बैठकीच्या 

अधारे एकवत्रत येउन कम्यवुनस्ट पाटी ऑफ आंवडया 

(माओिादी) ही राजकीय पक्षाची संघटना म्हणनू पुढ े

अली अह.े गृहमंत्रालयाच्या वनररक्षणानुसार 

जहालिादी डािे गट रेर्लि,े रस्त,े िीज अवण दरूसचंार 

यांसारख्या पायाभतू विकास कामांमध्ये दहशतीच्या िा 

हहसक मागासने ऄडथळे अणतात जेणकेरून शासनाच्या 
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योजना या भागात कशा कुचकामी ठरतात याचा प्रचार 

ते करू शकतात. सामान्यतः जंगले ऄथिा दगुसम प्रदशेात 

दळणिळणाची साधने नसतात. त्यामुळे वतथे सक्षम 

सुरक्षा यक्िस्था पोहचू शकत नाही अवण याच भागात 

नक्षलींचा िािर ऄवधक ऄसतो 

जम्म-ूकाश्मीरमधील सीमापार दहशतिाद: 

भारतीय स्िातंत्र्याच्या कायद्यानसुार (Indian 

Independence Act, 1947) संस्थानानंा भारतात 

ककिा पादकस्तानात सामील होण्याचा वनणसय 

घ्याियाचा होता. जम्म-ूकाश्मीर पादकस्तानात सामील 

करण्यासाठी तेथील महाराजा हररहसग यांच्यािर दबाि 

टाकण्याकरता, पादकस्तानी लष्ट्कराच्या मदतीन े

टोळीिाले काश्मीरमध्ये पाठिण्यात अले अवण वतथनूच 

जम्म-ूकाश्मीरमधील समस्यलेा सुरुिात झाली. हररहसग 

यांनी भारतात सामील होण्याच्या करारािर सही केली 

अवण जम्म-ूकाश्मीर भारतात सामील झाले.मग 

भारताने काश्मीरच्या सरंक्षणाकरता अपले सैन्य 

पाठिले. यातूनच 1947-48 मध्ये पवहलभेारत-पाक 

युद्ध झाले. जम्म-ूकाश्मीरमधील नागररकानंा 

भारताविरुद्ध भडकिण्याच्या ईद्देशाने 1965 मध्य े

पादकस्तानने घुसखोर पाठिले. 1965 मध्ये पादकस्तानन े

भारतािर प्रत्यक्ष अिमण केले तेहाहास्थावनकांनी त्यानंा 

सहकायस केले नाही.  

  1965 मध्ये ऄमानुर्लला खान यांनी 

पाकयक्ाप्त काश्मीरमध्ये Plebiscite Front ची स्थापना 

केली. या अघाडीचा एक ऄनवधकृत लष्ट्करी गट नॅशनल 

वलबरेशन फं्रटने जम्म-ूकाश्मीरमध्ये घातपाती कारिाया 

घडिून अणर्लया. 1977 मध्ये या Plebiscite Front 

ला जम्म-ूकाश्मीर वलबरेशन फं्रट (Jammu-Kashmir 

Liberation Front) ऄसे निीन नाि दणे्यात अले. 

1989 मध्ये नशॅनल कॉन्फरन्सच्या कायसकत्यासची हत्या 

करण्यात अली अवण JKLF नेतत्कालीन गृहमंत्र्यांच्या 

कन्या रुवबया सदै याचंे ऄपहरण केले. जम्मू-काश्मीरच्या 

स्िातंत्र्याची मागणी ही JKLF ची प्रमुख मागणी होती. 

काश्मीरमधील पादकस् तानिादी गवनमी गटानंा मदत 

करण्यासाठी पादकस् तानने वहज् बूल मुजावहद्दींना तथे े

पाठिण्याचा वनणसय घेतला. काश्मीर खोऱयात, 

पादकस्तानातनू अलेर्लया Pan-Islamist लढिय्यांच्या 

प्रिेशाने तथेील बंडखोरीचे स्िरूप पालटले. िाढलरे्लया 

आस्लामी अिमतमेुळे 1990 च्या दशकात कावश्मरी 

पंवडतािंर जो ऄत्याचार झाला त्यामुळे कावश्मरी 

पंवडतानंी .काश्मीरमधून स्थलांतर केले. 

भारत-पाक सबंंधांमध्ये सीमापार दहशतिाद 

हा नेहमीच सिाांत महत्त्िाचा मुद्दा रावहला अह.े 

सीमपेलीकडून होणारी घुसखोरी ही जम्म-ूकाश्मीर 

मधील हहसाचाराला जबाबदार अह े ऄसे शासनाच े

म्हणणे अह.े 2016-17 च्या गहृमंत्रालयाच्या िार्मषक 

ऄहिालानसुार गेर्लया पचंिीसपेक्षा जास्त िषाांमध्य े

काश्मीरमधील फुटीरतािादी हहसाचार अवण 

दहशतिादाला सीमेपलीकडून मदत परुिली जाते. यात 

ऄसेही म्हटले अह ेकी समाज माध्यमे ि विवशष्ट गटांचा 

िापर करून लोकामंध्ये मूलगामी विचार रुजिण्याच े

प्रयत्न पादकस्तानने केले अह.े जम्मू-काश्मीरमध्य े

सातत्याने ऄवस्थरता वनमासण करण्यासाठी 

हुररयतसारख्या विभाजनिादी गटांना सीमेपलीकडून 

राजकीय मदत पुरिली जाते. या संघषासत 

दगडफेकीसाठी मलुांचा केललेा िापर ि शाळांची 

केललेी जाळपोळ या ऄस्िस्थ करणाऱया घटना अहते. 

राष्ट्रीय एकात्मततते राज्याची भवूमका: 

राष्ट्रीय एकात्मतेमध्ये राज्याची  भूवमका खालील 

मुद ्द्यांच्या अधारे स्पष्ट करता यतेे. 

शातंता अवण सयुक्िस्था:  

राज्य समाजात शांतता अवण सुयक्िस्था प्रस्थावपत 

करते. राज्याचा मूळ हतेू दशेाचे संरक्षण हा अह.े या 

कायासला ‘राष्ट्र ईभारणीच’े कायस ऄसे संबोधले जाते. 

राजकीय यक्िस्थेचे ऄवस्तत्ि अतंरराष्ट्रीय िा दशेांतगसत 

पररवस्थतीमुळे धोक्यात येउ शकते. दशेाचे संरक्षण 

करण,े ऄवस्तत्ि रटकिण,ेसंविधान अवण राजकीय 

यक्िस्था रटकिणे यांत राज्याची मुख्य भूवमका ऄसते. 

अर्मथक प्रगती : दशेाच्या औद्योवगक, कृषी विकास अवण 

अर्मथक प्रगतीसाठी राज्याने महत्त्िाची भूवमका बजािण े

ऄपेवक्षत अह.े अर्मथक स्थैयस अवण िाढ यातंून लोकाचं े

अर्मथक वहत साध्य करता येते. याचा ऄथस समाजिादी 

यक्िस्था वनमासण करणे नहाह,े तर राज्याने अर्मथक 

प्रगतीसाठी अिश्यक सुविधा ईपलब्ध करून दणे े

होय.राज्याने अर्मथक प्रगती साधर्लयास राष्ट्रीय 

एकात्मता साधण्यास फारशी ऄडचण जात नसर्लयाचा 

जागतीक ऄनभुि अह.े 

राष्ट्र ईभारणी : 

समाजातील विविधतेमुळे राज्याचे विघटन होणार 

नाही याची काळजी राज्याने घ्यायची ऄसते. राष्ट्रीय 

एकात्मतेच्या सकंर्लपनेचा राष्ट्र ईभारणीशी ऄत्यतं 

जिळचा सबंंध अह.े राष्ट्र ईभारणीमध्ये नागररकाचं्या 

वनष्ठा या एकाच कें द्राभोिती विकसीत होतील, त्या 

बहुकें द्री नसतील याची काळजी राज्याने घ्याियाची 

ऄसते. 
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शासन : 

समाजातील लोकाचंा राज्याच्या वनणसय 

प्रदियेमधील सहभाग ह ेसुशासनाचे लक्षण अह.े यालाच 

‘लोकशाहीकरण’ ऄथिा ‘लोकसहभागी राज्य’ ऄसे 

म्हणतात. यातनू लोकाचं्या वनष्ठा विकवसत होउन 

अम्हीसुद्धा या राज्याचे एक भाग अहोत ऄशी भािना 

लोकामंध्य े वनमासण होते. जी पुढ े राष्ट्रीय एकात्मतेसाठी 

पोषक ठरते. 

लोककर्लयाण : 

सामावजक न्याय, िाजिीपणा (fairness), 

समानता या तत्त्िाचंा िापर लोककर्लयाणासाठी करणे, 

समाजातील ऄसमतोल दरू करून दलुसवक्षत घटकाचंे दःुख 

दरू करणे ही राज्याची जबाबदारी अह.ेराष्ट्रिाद, 

धमसवनरपके्षता, लोकशाहीची मूर्लये, अर्मथक प्रगती अवण 

समाज पररितसन याचंा राष्ट्र ईभारणीशी जिळचा संबंध 

अह.े प्रगतीसाठी शांतता, स्थैयस अवण नागरी सुयक्िस्था 

यांची वनतातं गरज ऄसते. ऄवनयवंत्रत समाज हा अर्मथक 

ऄररष्टाला कारणीभतू ऄसतो. नागररकाचं्या 

जीिनमानाचा दजास हा प्रामुख्याने सयुक्िस्थेिर 

ऄिलंबनू ऄसतो. संघषस वनिारण अवण सयुक्िस्था 

राखणे यामध्ये ऄतूट संबंध अह.े जर संघषस योग्यरीत्या 

हाताळले गेले तर शांतता, सुयक्िस्था अवण स्थैयासला 

धक्का कमीत कमी पोहचतो. शांतता, स्थैयस अवण राष्ट्रीय 

एकात्मता यांमधील राज्याची भूवमका खालील 

चौकटीिरून समजनू घ्या. यातील पवहली पायरी ही 

भारतीय संविधानाने वनवित केलेर्लया ईद ्ददष्टांची अह.े 

दसुरी पायरी ही समस्यचे्या सुरुिातीच्या स्तरांिर 

राज्याची भूवमका दशसिते अवण वतसऱया पायरीिर 

समस्येच्या गंभीर स्िरूपाला राज्याला तोंड द्यािे. 
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Abstract 

               Agricultural is the backbone of the Indian system. Plants require a number of soil 

nutrients like nitrogen, phosphorus and sulphur for their growth. These essential nutrients 

needs to be compensated either through the natural process of decomposition, when plants die 

and decay, and the nutrients extracted from the soil return to the soil or by the easy means of 

adding fertilizers. Fertilizers are substances used to add nutrients to the soil to promote soil 

fertility and increase plant growth. Today fertilizer has become essential to modern 

agriculture to feed the growing population. Use of fertilizers, especially, the chemical 

fertilizers has brought in blessings on humanity, which helped contain hunger and death in 

different corners of the world. Though chemical fertilizers increase crop production. But 

decrease the quality of soil. In short, what about new agricultural changes that have 

increased pollution and threatened biodiversity? The answers to all these questions show the 

dangerous side of the 
 

प्रस्तावना: 

शेती हा भारतीय व्यवस्थेचा कणा आह.े 

शेतीतनू जास्तीत जास्त उत्पादन करणे ह े

सद्यनस्थतीतीि उद्दिष्ट े आह.े आपल्ह्या दशेाचा सांपूणण 

नवकास शतेीवर अविांबनू आह.े त्यामुळे शतेी ह े केवळ 

उदरननवाणहाच े साधन रानहि े नसनू  मानव कृषी 

व्यवसायाकड े व्यापारी तत्वावर बघू िागिा आह.े 

म्हणनूच शेतीकड े ‘‘उद्योग’’ म्हणून पाहण्यात येत आह.े 

अिीकडची काळात औद्योनगक क्ाांती झाल्ह्याने कृषी 

तांत्रज्ञान नवकनसत होऊन शतेीमध्ये आमुिाग्र बदि आिे. 

त्यात अवजारे, सुधाररत बी-नबयाणे आनण द्दकटकनाशके 

याांचा समावेश आह.े कारण झपाट्याने उत्पादन 

वाढीसाठी सेंद्दद्रय व रासायननक खताांचा वापर मोठ्या 

प्रमाणात होऊ िागिा. या सवण घटकामुळे शेती 

उत्पादनात वाढ झािी. कृषी पररसांस्थेमध्य े वाढती 

िोकसांख्या व वाढत्या िोकसांख्यिेा वाढत जाणारी 

अन्नाची मागणी पणूण करण्यासाठी उत्पादनात वाढ करण े

गरजचेे होते.  

यातनूच 1968 मध्ये ‘‘सोसायटी फॉर 

इांटरनॅशनि डवे्हिपमेंट,  वॉशशग्टन’’ येथे  प्रथमतः 

हररतक्ाांती या (Green Revolution)  या सांज्ञचेा 

वापर केिा. नवकसनशीि दशेात या क्ाांतीमुळे अन्न 

उत्पादनामध्य े महत्त्वाच े बदि झाल्ह्याचे त्याांनी 

ननदशणनास आिे. व अन्नाच्या तुटवड्याची समस्या 

(अडथळा) दरू झािी. हररतक्ाांती ही मुख्य आनण अन्न 

उत्पादन वाढवणारी पनहिी पायरी ठरिी. यानांतर 

नवनवीन शोध, अनकुरण व जास्त उत्पादन दणेार् या 

जाती व नवीन तांत्रज्ञानाचा प्रसार यामुळे कृषीचे नचत्र 

पािटिे. त्यामुळे दाररद्र्य, भूकबळी, कुपोषण, व मोठ्या 

प्रमाणावर उपासमार यासारख्या समस्या ननमाणण 

झाल्ह्या, यावर कृषी नवीन कृषी धोरणाांचा पररणाम 

होऊ िागिा. कमी कािावधीत व कमी पाणी 

पुरवठ्यात जास्त उत्पादन घणेारी बी-नबयाणे तयार 

केिी गिेी. त्याचा पररणाम जास्त नपके घेणे सहज शक्य 

झािे. मात्र रासायननक खताांचा वापर वाढल्ह्याने मदृा 

कडक बनत असनू मृदचेे आरोग्य खाल्ह्यावल्ह्या गेिे,  व 

त्यातनू अनके समस्या ननमाणण झाल्ह्या. 

अभ्यासाची उद्दिष्ट:े-  

रासायननक खते व कीटकनाशकाांचा पररणाम अभ्यास 

करणे व मृदा पररक्षणाचे महत्व स्पष्ट करणे॰ 

अभ्यास क्षते्राची भौगोनिक ओळख:- 

      यवतमाळ नजल्ह्हा हा 19˚-26’ ते 20˚-42’ 

आनण पूवण रेखाांश 77˚- 18’ ते 79˚-98’ अक्षाांश या 

दरम्यान वसवििेा आह.े महाराष्ट्राच्या तिुनेत 6 व्या 

क्माांकावर आह.े यवतमाळ नजल्ह्यातीि पूवण दनक्षण 
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नैसर्गगक सीमा प्राप्त झाल्ह्या आहते. यवतमाळचे क्षेत्रफळ 

13,584 चौ.की.मी. आह.े ह े क्षेत्रफळ महाराष्ट 

राज्याच्या 4.4% आह.े यवतमाळ नजल्ह्यातीि 16 

तािकेु आहते. नजल्ह्याची िोकसांख्या 27,75,457 असून 

ह े प्रमाण महाराष्ट्राच्या िोकसांख्या 2.47% आह.े 

78.41% िोक ग्रामीण भागात तर 21.59% िोक 

शहरी भागात राहतात. 

अभ्यास पद्धती 

प्रस्ततु िेखातीि सांपूणण मानहती ननरीक्षण नितीय 

स्त्रोताांवर अविांबनू आह.े या शोध ननबांधासाठी आवश्यक 

मानहती सांकिनासाठी नवनवध प्रकाशने वृत्तपत्र,े 

सांदभणग्रांथ, इांटरनेट, इत्यादीव्दारे उपिब्ध मानहतीच्या 

आधारे नमळनविी आह.े 

माती पररक्षण 

 सामान्यत: मातीचा नमनुा तीन ते चार वषाांनांतर 

एकदा घेतिा तरी चाितो. परांतु वषाणतनू दोन ते तीन 

वेळा नपके घेतल्ह्यास मातीचा नमनुा दरवषी घेण े

जरुरीचे असते. नत्र खताांच े जनमनीतीि प्रमाण 

दरवषाणिा बदित असल्ह्याने नत्राचे प्रमाण 

तपासण्यासाठी मातीचा नमनुा दरवषी घ्यावा.  

प्रानतनननधक नमनुा कसा घ्यावा ?  

१. मातीचा नमुना घतेाना जनमनीचे क्षेत्र नवस्तार, 

स्थान, ननचरा, रांग, पोत, घेण्यात यणेारी नपके व 

जिशसचन याांचा प्रामुख्याने नवचार करावा.  

२. नमनुा घेताना शतेाचे भाग पाडावते. अधाण ते दोन 

हके्टर पयांत भागातीि एक अस ेवेगवेगळे नमनुे घ्यावते. 

उदा चोपण जमीन, कोरडवाहू जमीन , पाणथळ जमीन 

उतारावरची जमीन याप्रमाणे प्रत्येक जनमनीचे वेगवेगळे 

नमनुे घ्यावेत.   

३. नमनुा काढण्यासाठी रटकाव, फावड,े खुरपे ककवा 

ऑगर, घमिेी, पॉनिनथन ककवा ताडपत्रीचा तकुडा, 

गोणपाट 

, कापडी नपशवी या वस्तूांची जरुरी असते . 

४. खािीि जागतेनू मातीचा नमनुा घेऊ नये. .  

अ) पाण्याच्या पाटाजवळीि जागा  

ब) नवनहरी जवळीि जागा  

क) जनावरे बसण्याच्या जागा     इ) दिदिीची जागा    

ड) खत आनण कचरा टाकण्याच्या जागा     

 फ) बाांध व झाडाांखािीि जागा 

५. मातीचा नमनुा प्रानतनननधक असावा .  
              
वरीि प्रमाणे भाग पाडिेल्ह्या शेताच्या मध्यरेषचे्या 

दोन्ही बाजूस पाच ते सहा वळणे असिले्ह्या रेषा 

काढाव्यात. या रेषा जनमनीच्या िाांबी – रुांदी प्रमाण े

कमी - जास्त अांतरावर असाव्यात. प्रत्यके वळणावर 

रटकाव ककवा खुरप्याने खुणा कराव्यात . खुणा केिेल्ह्या 

जनमनीवरीि सवण पािापाचोळा , तण काढून टाकावे. 

त्या रठकाणी २२.५ सें. मी. (वीतभर) चौकोनी खोि 

खड्डा घ्यावा. खड्ड्ड्यातीि सवण माती हाताने अगर 

खुरप्याने काढून टाकावी. खड्ड्ड्याचा आकार 

साधारणपणे इांग्रजी “व्ही” अक्षराप्रमाणे असावा. 

खड्ड्ड्याच्या एका बाजूची साधारण ४ सें. मी. जाडीची 

माती खुरप्याने तासनू घ्यावी व ती माती घमले्ह्यात 

गोळा करावी. अशा पद्धतीने १० ते १२ रठकाणाांहून 

गोळा केििेी माती पॉनिनथनच्या / ताडपत्रीच्या 

तुकड्यावर पसरून चाांगिी नमसळावी. मातीत असणारे 

खड़ े व वनस्पतीची मुळे काढून टाकावी आनण मोठी 

ढेंकळे फोडून घ्यावीत. त्यानांतर त्याच ेचार समान भाग 

पाडून समोरासमोरचे दोन भाग काढून टाकावेत. शेवटी 

दोन ओंजळी एवढी ककवा अधाण द्दकिो माती नशल्ह्िक 

राखीपयांत ही द्दक्या करावी. हा मातीचा नमुना स्वच्छ 

कापडाच्या नपशवीत भरावा.  

६. नवनवध नपकाांकररता वेगवगेळ्या खोिीचे नमनु े

घ्यावते. उदा. हांगामी नपके(भात, नागिी , भुईमुग 

इत्यादी): २० ते २५ से.मी. बागायती नपके (ऊस , केळी 

इत्यादी) : ३० ते ४० सें. मी. फळबाग नपके ( उदा. 

आांबा, काजू , नारळ , सुपारी इ.): ६० सें. मी.      

७. मातीच्या नमुन्याबरोबर खािीि मानहती पाठवावी . 

अ ) नमनुा क्माांक  

ब ) नमनुा घेतल्ह्याची तारीख                         

क ) शेतक़्-याांचे सांपणूण नाव  

ड ) शेतक़्-याचा सांपूणण पत्ता  

इ ) नमनुा द्दकती खोिीपयांत घतेिा  

       त्याची मानहती  

फ ) जनमनीचा उतार  

ग ) जनमनीचा ननचरा  

ह ) पुढीि हांगामात घ्यावयाची नपके    
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याप्रमाणे मानहती भरुन झाल्ह्यावर मातीचा नमनुा बांद 

करून जवळच्या माती पररक्षण प्रयोग शाळेकड े

पाठवावा. महाराष्ट्र शासनाच्या माती पररक्षण प्रयोग 

शाळा प्रत्यके नजल्ह्यात आहते. 

मातीचा पोत पाहण्याची “फीि” पद्धत 

        हाताचा अांगठा व तजणनीमध्ये माती दाबिी असता 

स्पशणज्ञानाने त्यातीि वाळू, पोयटा आनण मृनत्तका याांच े

प्रमाण अांदाजाने ओळखणे म्हणजचे जनमनीचा पोत 

ओळखणे होय . या पद्धतीिा “फीि” पद्धत म्हणतात. 

ओिसर माती घ्यावी व ती दोन बोटाांमध्ये थोड्याशा 

ताकदीने वळावी.  

मातीमध्ये मृनत्तका कणाांचे प्रमाण जास्त 

असल्ह्यास मातीचा आकार िाांबट होतो. त्यािा 

नचकटपणासुद्धा जास्त असतो. वाळूचे प्रमाण जास्त 

असल्ह्यास हातािा खरखरीतपणा जाणवतो. पोयट्याच े

प्रमाण जास्त असल्ह्यास नपठूळ अथवा गुळगुळीतपणा 

जाणवतो. परांतु त्याचा नचकटपणा मृनत्तका कणापेक्षा 

कमी व वािकुणापेक्षा जास्त असतो. या पद्धतीन े

शेतातसुद्धा जनमनीचा पोत ओळखता यतेो. 

रासायननक खत े 

     वनस्पतींना आवश्यक असणारी अन्न द्रव्ये दोन 

प्रकारची असतात.  

१ ) मुख्य अन्नद्रव्ये व २ ) सूक्ष्म अन्नद्रव्ये शेणखत , 

कां पोस्ट ककवा इतर भरखते द्ददल्ह्यास जनमनीचा पोत 

सुधारतो, जिधारण क्षमता वाढते व काही प्रमाणात 

अन्नद्रव्याांची उपिब्धता वाढण्यास मदत होते. सेंद्रीय  

खताांमुळे मखु्य अन्नद्रव्ये उदा. नत्र,  स्फुरद आनण पािाश 

याांची गरज पूणणपणे भागत नसल्ह्याने रासायननक 

खताांचा वापर आवश्यक ठरतो. दसुरे महत्वाचे म्हणजे, 

ज्यावेळी भरखते नसतीि ककवा कमी प्रमाणात उपिब्ध 

असतीि त्यावेळी सवण अन्नद्रव्याांचा परुवठा रासायननक 

खताांमधनू केिा जाऊ शकतो.  

रासायननक खताांच ेप्रकार - 

          रासायननक खते जनमनीत टाकल्ह्यावर 

सवणसाधारणपणे िगचे वनस्पतींना उपिब्ध होतात. 

खताांचे नत्रयुक्त खत,े स्फुरदयुक्त खत,े पािाशयुक्त खत,े 

सांयुक्त खते असे प्रकार पडतात. काही प्रमुख रासायननक 

खते आनण त्यातीि अन्न घटक पुढीि तक्त्यामध्ये नमूद 

केििेे आहते. 

खताांची मात्रा काढण े-  

    नत्र, स्फुरद व पािाश याांच्या द्ददिले्ह्या 

नशफारसीनुसार खताची मात्रा काढण्यासाठी सोबतच्या 

गुणोत्तराांचा वापर करावा. उदा. आपणास ५० द्दकिो 

नत्र नपकािा द्यावयाचे आह.े नत्र यूररया खतातनू 

द्यायचा असल्ह्यास त्यासाठी ५०×२.१७ त्र१०८.५ 

द्दकिो यूररया द्यावा िागिे . त्याच प्रमाणात एखाद्या 

नपकािा ४० द्दकिो स्फुरद, सुपर फॉस्फेटमधून 

द्यावयाचा झाल्ह्यास त्यासाठी ४०×६.२५ = २५० 

द्दकिो शसगि सपुर फॉस्फेट द्याव ेिागेि . अशाच प्रकारे 

इतर गुणोत्तराांचा वापर करुन खताांची मात्रा काढतात

.  

 

 

 

शतेातील नमुने घ्यायची पद्धत
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यवतमाळ नजल्ह्यातीि जनमनीच ेप्रकार 

 

 
खत ेव कीटकनाशकाांच्या वाढत्या वापराच ेमदृा सांपदवेर होणारे दषु्पररणाम:- 
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वाढत्या िोकसांख्येची मागणी पूणण करण्यासाठी जास्त 

उत्पादन दणेार् या जाती व कृषीमधीि नवा बदि यामुळे 

धान्य, भाजीपािा, उत्पादनात वाढ झािी. मात्र यातनू 

प्रादनेशक असमतोि ननेमाणण झािा. यामध्ये सामानजक 

व आर्गथक प्रश्ाांची गुांतागुांत वाढत गेिी. जनमनीतून 

सातत्याने नपके घतेल्ह्याने जनमनीचा कस कमी होतो. 

रासायननक खताांचा वापर वाढल्ह्याने द्ददवसेंद्ददवस 

‘‘मृदचेे आरोग्य व मानवी आरोग्य’’ खािाविे. 

 रासायननक खते व द्दकटकनाशके याांच्या अनत 

वापरामुळे जनमनीतीि ककवा मृदचेी पाणी धरून 

ठेवण्याची क्षमता कमी झािी. रासायननक खताांचा 

वापर वाढत असल्ह्याने प्रदषूणाचा धोका सतत वाढिा 

आह.े पाण्यातीि “ऑक्सीजनचा क्षय” घडून येतो. 

स्थाननक प्रजाती नष्ट होतात . थोडक्यात ननवन कृनष 

बदिामुळे जे प्रदषूण वाढिे व जैवनवनवधतिेा धोका 

ननमाणण झािा आह ेत्याचे काय?  या सवण प्रश्ाांची उत्तरे 

ननवन तांत्रज्ञानाची दीघणकाळात घातक बाजू दशणनवणारी 

आहते. 
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प्रस्तावना  

 पयाावरण संधारण हा हवषय अर् र्ागहतक स्तरावर ज्वलतं हवषय अह.े मानवी र्ीवनच नव्ह े तर संपणूा र्ीवसृष्टी 

पयाावरणातील हवघातक बदलामुळे हादरून गेली अह.े माणसाने र्ंगले व्यापली अहण घरे बांधली. अर् मोठ्या 

प्रमाणावर र्ंगले नष्ट झाल्यामुळे हबबट्यासारखे प्राणी मानवी वस्तीत येउन धुमाकूळ घालत अहते. हत्ती, गवे ह ेप्राणी 

शेतातील हपके फस्त करताहते. हनसगाात मानवी हस्तक्षपे मोठ्या प्रमाणात वाढललेा अह.ेमाणूस हा हनसगााचा एक घटक 

अह े त्यामुळे त्याचे भावहवश्व हनसगाापासनू ऄहलप्त राहू शकत नाही. कृषी संस्कृतीचा शोध लागल्यापासनू मनुष्यप्राणी 

हनसगााच्या साहिध्यात वास करत अह.े माती, हवा, पाणी,पशू, पक्षी, डोंगर,  नदी- नाले, दऱ्या- खोरे,वनस्पती अदी सवा 

घटकाचंा समावशे हनसगा या सकंल्पनते यतेो. हनसगााचा मानवी र्ीवनावर र्सा पररणाम होतो, तसाच पररणाम मानवी 

र्ीवनाचा हनसगाावर होत ऄसतो. “माणसाच्या र्ैहवक अहण सांस्कृहतक पयाावरणाचे कलात्मक, क्रीडात्मक सवंेदना म्हणर् े

त्याचे लहलत संवदेन ऄशा प्रकारचे लहलत संवेदन व्यक्त करणारी हनर्ममती म्हणर्े ‘पयाावरणीय लहलत साहहत्य’ ऄस े

म्हणता यइेल”. मराठी साहहत्य ही त्याला ऄपवाद नाही. मराठी साहहत्यातील सतं साहहत्यापासनू अधुहनक 

साहहत्यहनर्ममती पयतं  पयाावरणाचा हवचार व्यक्त झालेला ददसतो. 

 

सतं साहहत्यातनू व्यक्त होणारे पयाावरण    

मराठी संत साहहत्यातून व्यक्त होणारे पयाावरण ह े

ताहत्वक व नैहतक स्वरूपाचे अह.े प्रापंहचकांना ईपदशे 

करतानंा सवा सतंानंी तत्कालीन समार् र्ीवनातील 

अर्ूबार्चू्या पररसरातील पशू, पक्षी, प्राणी, वनस्पती 

आत्यादी वहैशष्ट्याचंा सहर् सुंदर  दाखला दते हनसगााच े

महत्त्व हवशद केले अह.े ज्ञानेश्वरानंी ज्ञानेश्वरीच्या 

सहाव्या ऄध्ययात याहवषयीचे वणान केले अह.े  

र्ेथे ऄमृताचेहन पाड े| मुळेही सकट गोड े|र्ोडती दाट 

झाड ेसदा फळती || 

पाउला पाउला ईदके | वषाा काळीही पररचोखे | हनझारे 

का हवशेखे सुलभ र्ेय | 

हनसगााच्या सहनध्यात सवापंासनू दरू र्ंगलात माणसाच े

मन शांत होते. माणूस स्वतःशी संवाद साधू शकतो. 

अर्च्या धावपळीच्या अहण कोलाहलाच्या 

वातावरणात अपण स्वतःशी सवंाद साधू शकत नाही, 

त्यामुळे मानहसक ताणतणाव वाढवून मनोहवकारांना 

माणूस बळी पडतो. तुकाराम महारार्ांच्या काळात 

अर्सारखी पररहस्थती नव्हती तरीही, हनरोगी 

मनासाठी वनाचंी पशुपक्षयांच्या सहवासाची अवश्यकता 

कशी ऄसते ह ेत्यानंी अपल्या ऄभंगातून व्यक्त केले अह.े 

वृक्षवल्ली अम्हा सोयरे वनचरे | पक्षीही सुस्वरे 

अळवीही || 

 एकूणच काय तर हनसगााचे मानवी र्ीवनातील महत्त्व 

सांहगतले अह.े ‘र्गा अहण र्ग ूद्या’ हा मूलभूत संदशे 

संतानंी अपल्या काव्यातनू ददललेा ददसतो. र्ो अर्च्या 

काळाची हनतातं गरर् अह.े 

मराठी कहवततेनू व्यक्त होणारे पयाावरण   

मराठी काव्यात हवहवध हवषयावर कहवता अहते. 

त्याचप्रमाणे हनसगाावर ही मोठ्या प्रमाणात कहवता 

केलले्या ददसनू यतेात. केशवसतुी यांनी पयाावरणीय 

संवेदनात सामाहर्क ईद्बोधनाचा सरु ईमटवला तर, 

बालकवींनी एक स्वतंत्र हनसगादषृ्टी त्यांच्या ऄतंगात 

कलहाच्या दाबातनू हनमााण केली. या हनसगा कहवतचे्या 

अधारे नसैर्मगक पयाावरणाचा शोध घेण्याचा प्रयत्न 

माधव ज्युहलयन, बा.सी.मढेकर, बा.भ.बोरकर, मंगेश 

पाडगावकर, ना.धो.महानोर, आंद्रर्ीत भालेराव, आंददरा 

संत, ऄनरुाधा पोतदार, शरणकुमार ललबाळे आत्यादी 

यासारख्या कवींच्या कहवतमेधून व्यक्त होताना ददसतो. 

महानोर ह ेहनसगााशी रानांशी भावहनक नाते सांगतात. 

‘नभ अहण भुइ’ याचंा संबंध व्यक्त करताना ते म्हणतात,  

“ह्या नभाने ह्या भुइला दान द्यावे 

अहण ह्या मातीतनू चतैन्य गावे” 

हनसगा अहण मानव याचंे भावहनक नाते आथे ददसते. 

महानोर यानंी अपल्या काव्यातनू हनसगााचे ऄस्सल 

दशान घडवललेे अह.े महानोराचंी कहवता ही खऱ्या 
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ऄथााने हनसगा कहवता ठरते. ना.धो. महानोर यांच्या 

कहवतेहवषयी डॉ. नागनाथ कोत्तापल्ली म्हणतात, 

‘महानोर यांची कहवता म्हणर्े रानातले सुखदःुख अहण 

सगळे रान अपल्या कहवतेमधून साकार करणारे 

रानातले रंग, गंध अहण कांती महानोरानंा वेडी करत े

महानोर याचं्या नैसर्मगक पयाावरणीय संहवधानात 

प्राकृहतक समरसता ईत्कटपणे व सगळ्या रंगगंधासकट 

प्रकट होत’े. आंद्रर्ीत भालरेाव यांच्या ‘पीकपाणी’ या 

काव्यसंग्रहातनू नैसर्मगक पयाावरणाचे ऄस्सल रूप 

साकारललेे अह.े शेतकऱ्याच्या र्ीवनातील हनसगााला 

हवशेष महत्त्व अह.े हनसगा हा लहरी अह ेत्याचे पररणाम 

मानवी र्ीवनावर होत ऄसतात. हनसगााच्या या 

लहरीपणाहवषयी कवी म्हणतात, 

‘अलं अलं ह ेअभाळ 

नाही वारं वावधान 

व-ही बसलय हाटून 

खाली फुलोऱ्यात धान 

अलं अलं रे अभाळ’ 

भालरेावानंी अपल्या कहवततेनू हनसगााचा लहरीपणा, 

गाव अहण हनसगा याचंे ऄतटू नाते, शेतकऱ्यांच्या 

र्ीवनात हनसगााचे स्थान, कृषीसंस्कृती, दषु्काळ, 

ऊतचुक्र यांचे वणान केललेे अह.े ऄनुराधा पाटलाचं्या 

कहवतेत हवशेषतः पाउस अभाळ या हनसगा घटकानंा 

हवहवधरंगी प्रहतमाचंे रूप यतेे. अभाळ, माती, वारा 

ऄशी हनसगा रूपाची हवहवध साथ कवहयत्रीला लाभललेी 

ददसते. ऄंर्ली कीताने यांच्या ‘शहराच्या पोटात’ या 

कहवतेतनू पयाावरणीय संवेदन व पयाावरणीय प्रबोधन 

ऄसा हवषय मांडला अह.े एकूणच कहवतेच्या 

माध्यमातून समार्ाला पयाावरण र्ाणीवर्ागतृी 

करण्याचे काम ऄलीकडच्या मराठी कवींनी केललेे ददसनू 

येते. 

मराठी कथतेनू व्यक्त होणारे पयाावरण 

कथा वाङ्मयातनूही नैसर्मगक पयाावरणाचे हवहवध हचत्रण 

झाललेे ददसते.ग.ल. ठोकळ याचं्यापासून हनसगााचे वणान 

कथते अललेे ददसत ऄसले तरी, मराठी कथतेील 

हनसगाहचत्रण ऄहधक कलात्मक झाले ते व्यंकटेश 

माडगूळकरापंासनू ‘वाटा’ व ‘गोष्टी घराकडील’ या 

त्यांच्या लेखातनू ते हचहत्रत होताना ददसते. याहशवाय 

ईद्धव शेळके, अनदं यादव, ऄरलवद गोखले यासारख्या 

लेखकाचं्या कथा माध्यमातनू हनसगा वणान अलेले अहे. 

मोहन पाटील याचं्या ‘हलगाड अहण खांदपेालट’ या 

कथासंग्रहातनू दषु्काळाचे वणान अलेले अह.े दषु्काळाचा 

सामाहर्क हस्थतीवर होणारा पररणाम याचा शोध 

यामधून घेतलेला ददसतो. मारुती हचत्तमपल्ली याचं्या 

‘रानवाटा’ तनू र्ंगल संस्कृती, हवहवध प्रकारचे पशू-पक्षी 

यांचे सूक्षम हनरीक्षण नोंदवले अह.े हनसगााचे मनोहारी 

व सुंदररूप वणान करण्याबरोबरच, हनसगााचे रौद्ररूप 

सुद्धा साकारलेले अह.े ‘पाणी पाणी’ या कथतेून पाणी 

प्रश्नावर लचतन केलेले अह.े पाण्याच्या वापरा संदभाात 

काही सचूना केलले्या अहते. मराठी कथतेील काही 

नवलेखकानंी सामाहर्क पररहस्थतीचे भानराखत 

पयाावरण व त्याचे संवधान यासारख्या हवषयाला महत्त्व 

दउेन समार् र्ागतृीचे काम करताना ददसनू येतात. 

ऄगदी र्गंल तोडी पासनू त े शहरीकरणात झालेल े

बदल, शेती हवषयक प्रगती व  ऄहतरेकी रासायहनक 

खताचंा दषु्पररणाम, लोकसखं्या वाढ, अरोग्य, 

यासारख्या हवषयावर भाष्य करून पयाावरणीय ऱ्हासास 

मानव कसा र्बाबदार अह ेह ेव्यक्त केलेले ददसनू यतेे. 

मराठी कादबंरीतनू व्यक्त होणारे पयाावरण  

मराठी साहहत्यातील कादबंरी या वाङ्मय प्रकारातनू 

प्रामखु्याने हवश्वास पाटील, रा.र.बोराड,े शंकर 

सखाराम, अनंद यादव, ईद्धव शेळके, बंकट पाटील, 

सदानंद दशेमुख अदी साहहहत्यकांनी नैसर्मगक 

पयाावरणासंदभाात लेखन केलेले ददसनू येते. रा.र. बोरड े

यांची ‘आथे होते एक गाव’ या कादबंरीतनू भूकंपग्रस्ताचं े

र्ीवन साकार झाललेे अह.े अनंद यादव यांच्या 

‘गोतावळा’ मधून यंत्रससं्कृतीमुळे कृषी संस्कृतीचा ऱ्हास 

होत चाललेला अह े ऄसे वणान केलेले ददसते. हवश्वास 

पाटील यांच्या ‘पागीरा’ मधून ‘पाणी म्हणर्े र्ीवन’ तचे 

र्र नष्ट झाले तर काय होइल यावर भाष्य केलेले अह.े 

शंकर खरात यांच्या ‘एसइझेड’ या कादबंरीतनू वाढत े

शहरीकरण, प्रदषूण यामुळे हनमााण होणाऱ्या समस्या 

यावर प्रकाश टाकला अह.े मराठी साहहत्यातील 

नैसर्मगक पयाावरणाचा शोध घते ऄसताना लक्षात येत े

की कृषी संस्कृतीचा होणारा ऱ्हास, लोपपावत चालललेी 

ग्रामसंस्कृती, हनसगाात घडणारे नाट्यपणूा बदल, सतत 

बदलणारे ऊतचुक्र, हनसगााचा लहरीपणा,  

शहरीकरणाच्या अधुहनकीकरणामुळे हनसगााचा होणारा 

ऱ्हास अदी बाबींचे हचत्र मराठी कादबंरीच्या  

माध्यमातून व्यक्त केलेली अहते. 

समारोप  

अर् अधुहनक, संघनकीय युगात  मानव स्वतःचे र्ीवन 

ऄहधक सुखाकड े घेउन र्ात ऄसताना मानवाचा 

हनसगाातील हस्तक्षपे वाढत अह.े तंत्रज्ञानाच्या साह्यान े

मानवाने नेत्र-ददपक प्रगती केली ऄसली तरी दसुरीकड े

नैसर्मगक अहण मानवहनर्ममत पयाावरणीय समस्यांनी 

मानवाला ग्रासनू टाकले अह.े स्वतःच्या स्वाथाासाठी 

मानव मोठ्या प्रमाणात पयाावरणाचा ऱ्हास करत अह,े 

त्याचे दषु्पररणाम सवा मानवर्ातील भेडसावतानंा 

ददसनू येत अहते. पयाावरणीय समस्याचंी तीव्रता कमी 

करण्याचा साहहत्यातनू सतत प्रयत्न होताना ददसतो. 

पयाावरणाच्या सरंचनचेे स्वरूपाचे अहण त्याच्या हवहवध 

घटकाचंे ज्ञान दउेन प्रत्यके व्यक्तीस एक र्ागरूक व 

र्बाबदार नागररक बनहवणे गरर्चेे झालेले अह.े 

अर्चा हवद्याथी ईद्याचा नागररक अह,े म्हणनूच 
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हशक्षणाच्या सवा स्तरावर अर् पयाावरण र्ाणीवर्ागृती 

हशक्षण ऄहनवाया केले अह.े 

हनष्कषा  

१.पयाावरण व पयाावरणाची अव्हाने याहवषयी 

संवेदनशीलता,र्ाणीवर्ागृती अहण प्रबोधन 

समार्ामध्य ेहनमााण होइल. 

२.शास्वत पयाावरणीय गुणवत्ता रटकहवण्यासाठी मदत 

व त्यासंबंधीच्या वतृ्तीत वाढ होइल. 

३.पयाावरणीय समस्यांची तीव्रता कमी करण्यासाठी 

समार् प्रयन्त करेल. 

४.दषु्काळ, र्गंलतोड, प्रदषूण, वाढते औद्योहगकीकरण 

यासारखे हवषय साहहत्याच्या माध्यमातनू  मांडून 

र्नर्ागृतीचे काम साहहत्याने  केलेले ददसून येते.  

५.साहहत्यातनू भौगोहलक, पयाावरणीय सह्संबंधाच े

हचत्रण अहण समार् प्रबोधन यांचा योग्य दवुा साधनू 

साहहत्याचे पयाावरणीय महत्त्व कथा, कादबंरी, कहवता, 

ऄभंग आत्यादीतनू व्यक्त केललेे अह.े 

सदंभा  

१.र्ाधव रा.ग.(१९९७).पयाावरण प्रबोधन अहण 

साहहत्य.साकेत प्रकाशन, औरंगाबाद. 

२.ललबळे श. (१९९३). मराठी वाङ्मयातील नवीन 

प्रवाह, मधुरार् पहललकेशन, पुणे. 

३.गायकवाडहव. (२०१८). पयाावरण साहहत्य स्वरूप 

अहण समीक्षा. ऄक्षरदीप प्रकाशन, पुण े

४. कोतापल्ली ना. (२००५). ग्रामीण स्वरूप अहण 

शोध.स्वरूप प्रकाशन,औरंगाबाद. 
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प्रस्तावना :- 

 तुम्ही स्वतःचा नवीन उद्योग सरुु करणार असाल तर त्यासाठी आर्थथक सहकायााची गरज पडतचे. लघु उद्योग 

उभारण्यासाठी पैशाची गरज असते. तसचे तमुच्या नवीन उद्योगाला कजा ममळणे ही अवघड जाते. तर आता स्वतःच्या 

उद्योगामध्ये गुुंतवणुकीसाठी कजा ममळणे सोपे झाले आह.े कें द्र सरकार मार्ा त प्रधानमुंत्री मदु्रा योजनेद्वारे लघुउद्योगाुंना कजा 

ममळते. मुद्रा योजना म्हणजे काय?  मुद्रा (MUDRA) या सुंस्थेची स्थापना भारत सरकारने लघु व सूक्ष्म उद्योगाुंचा 

मवकास करण्यासाठी आमण उद्योगाुंना आर्थथक मदत करण्यासाठी सरुु  केलेली एक मवत्तीय सुंस्था आहे. मदु्रा कॉपोरेट 

नसलेल्या लघ ुउद्योगाुंना बकँा एनबीएर्सी आमण एमएर्आय या सारख्या मवमवध मवत्तीय सुंस्था कडून मनधी परुवण्याच े

काम करते. दशेातील लघुउद्योगाुंना सहजकजा पुरवठा व्हावा या उद्देशाने पुंतप्रधान नरेंद्र मोदी याुंनी ८ एमप्रल २०१५ 

रोजी २० हजार करोड रुपये भाुंडवल असलेली (Micro Units Development Refinance Agency) अथाात मुद्रा 

बँकेचे उद्घाटन केले आह.े या योजनेेतनू लघु उद्योजकाुंना १० लाखापयतं कजा सहज उपलब्ध होणार आह.े या योजनचे्या 

माध्यमातून लघु उद्योजकाुंना कजा दणे्यासाठी दशेातील इतर बँकाुंना प्रोत्साहन दणे्यात आले आह.े 

  

भारत सरकारने या योजेनतेनू दशेातील सवा राजयाुंना 

उत्पादन, व्यापार आमण सवेा क्षेत्रातील व्यावसायाुंना 

कजा उपलब्ध करून दणे्याचा प्रयत्न केला आह.े म्हणजचे 

दशेातील नागररकाुंना आपला व्यवसाय उभा 

करण्यासाठी ही योजना महत्वपणूा ठरत आहे. आतापयतं 

खूप उद्योजक व व्यावसामयक लोकाुंनी या योजनचेा 

लाभ घतेला आह.े बकेँमध्ये अजा करून तुम्ही या 

योजनचेा लाभ घेऊन १० लाखापयतंचे कजा ममळवू 

शकता. या योजने अुंतगात तमु्ही कमर्थशयल वाहन 

म्हणजे व्यापार उपयोगाकरीता वाहन खरेदी 

करण्यासाठी लोन ममळवू शकता. त्यामध्ये रक्टरटर, 

ऑटोररक्षा, टँटरसी, रक्ोली, मालवाहतकू वाहन, तीनचाकी 

वाहन, ई ररक्षा इत्यादी खरदसेाठी लोन ममळते.  

प्रधानमुंत्री मदु्रा लोन योजनाुंच्या माध्यमातनू कृमष व 

पशुपालन व्यवसाय,व्यापारी,दकुानदार याुंना कजााची 

रक्कम ददली जाते. कजा रकमवेर आधाररत मदु्रा कजा तीन 

प्रकारे मवभागले आह.े 

१. मशशु कजा : लाभार्थयााला मदु्रा योजने अुंतगात ५० 

हजार रुपयापयतंचे कजा मुंजरू होते. 

२. दकशोर कजा : लाभार्थयााला मुद्रा योजन ेअुंतगात ५० 

हजार ते ५ लाख रुपयापयंतचे कजा मुंजूर होते. 

३. तरुण कजा : लाभार्थयााला मदु्रा योजने अुंतगात ५ लाख 

ते १० लाख रुपयापयतंचे कजा मुंजूर होते. 

 मुद्रा बँकेद्वारे छोट्या कारखानदाराुंना कजा 

ममळते जयाुंना नवा लघुउद्योग सुरु करावयाचा असले 

त्याुंना ह े कजा ममळते. त्याचबरोबर 

भाजीवाले,सलनू,रे्रीवाले,चहाच े दकुानदार,कुटीर 

उद्योग याुंनाही कजा ददले जाते. पुंतप्रधान मदु्रा योजनते 

प्रत्यके सेटरटरनसुार स्कीम बनवली जाते. मुद्रा बकँ ही 

ररझव्हा बकेँच्या मनयुंत्रणाखाली काम करते. मुद्रा ही 

सुंस्था मखु्यता लघुउद्योगाुंनाच कजापुरवठा करते. 

व्याजदर हा कमी असतो. कजा मुंजूर झाले की, त्यानुंतर 

कजादाराला "मदु्राकाडा" ददले जाते. जे की के्रडीट काडा 

सारखे असेल आमण जेवढे कजा मुंजरू झाले आह ेतसे त े

वापरता यतेे. मुद्रा योजनेद्वारे दशेातील ५.७७ कोटी 

उद्योजकाुंना मवत्तसहाय्य वार्थषक ७% दराने १० लाख 

रुपयापयतं अथापरुवठा केला जातो. मसडबीची ही 

उपकुं पनी ररझव्हा बँकेच्या अुंतगात येते.  

लघ ुउद्योग म्हणज ेकाय :- 

भारतमध्ये जे उद्योग अल्पप्रमाणावर वस्तचूे उत्पादन 

करतात, युंत्रसाममग्रीची मदत घेतात,कामगाराुंची 

नेमणूक करतात व मवजचेा वापर करतात अशा 

उद्योगाुंना  लघुद्योग असे म्हणतात. 

"२१ मडसेंबर १९९९ नुसार खालील अटींची पूताता 

करणाऱ्या औद्योमगक घटकाुंना लघुउद्योजक अस े

म्हणतात." 
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सूक्ष्म,लघु आमण मध्यम उद्योग मवकास कायदा २००६ 

नुसार व्यवसाय दोन प्रकारात मवभागले आहते. 

(MSMED) कायद्यानुसार गुुंतवणुकीचे मनकष. 

व्यवसाय उत्पादक क्षते्र सवेा क्षते्र 

सूक्ष्म  रु.२५ लाखाुंपके्षा जास्त नाही. रु.१० लाखाुंपके्षा जास्त नाही. 

लघ ु रु.२५ लाखाुंपेक्षा जास्त पण रु.५ कोटीपेक्षा 

जास्त नाही. 

रु.१० लाखाुंपेक्षा जास्त पण रु.२ 

कोटीपके्षा जास्त नाही. 

मध्यम  रु.५ कोटीपके्षा जास्त पण रु.१० कोटीपेक्षा 

जास्त नाही. 

रु. २ कोटीपेक्षा जास्त पण रु.५ 

कोटीपके्षा जास्त नाही. 
  

सुंपूणा महाराष्ट्रातील लघउुद्योगामध्ये ३६ मजल्हाुंचा 

समावेश आह.ेएकूण उद्योग १२,९५,५३३ 

आहते.त्यामध्ये सूक्ष्म ११,३२,६३२, लघु 

१५,०५,९९७, तर मध्यम ६,९०४ उद्योग आहते. 

मदु्रा कजााचा उद्देश :- 

१. प्रधानमुंत्री मदु्रा लोन योजनचेा मखु्य उद्देश लघ ु

उद्योग व आर्थथक व्यवसायाुंना मवकास करण्यासाठी कजा 

उपलब्ध करून आर्थथक सहाय्य करणे. 

२. मुद्रा कजा रक्कम व्यवसायाकरीता ददली जाते. त्यामुळे 

व्यावसायातनू उत्पन्न वाढते. 

३. युवकाुंना रोजगाराची सुंधी मनमााण होते. 

४. उद्योजकाुंना आपला व्यवसाय कोणत्याही 

अडचणीमशवाय चालवण्यासाठी मुद्रा काडाद्वारे कायारत 

भाुंडवली कजा ददले जाते. 

५. कमी उत्पन्न गटाुंना तसचे कमी भाुंडवलावरती 

उद्योग करू इमच्छणाऱ्याुंना त्याुंच्या व्यवसायाची 

उभारणी आमण मवस्तार करण्यासाठी पत स्वरुपात मदत 

ममळते. 

६. मुद्रा या मवत्तीय सुंस्थेद्वारे मवके्रते,व्यापारी,दकुानदार 

आमण इतर सेवाके्षत्रासाठी व्यवसाय कजा ददले जाते. 

७. व्यवसायामध्ये वाहनाुंची सुद्धा गरज पडते. 

त्याकररता मदु्रा योजना पररवहन वाहन कजा सुद्धा 

पुरमवते. 

८. रक्टरटर,रेक्लर आमण दचुाकी वाहन घणे्यासाठी कजा ह े

व्यासायामयक हतेनूे घेतले जाते. 

९. लघु व सूक्ष्म उद्योजकाुंना उद्योगाकररता लागणाऱ्या 

ममशनरी ककवा उपकरणे याुंची खरेदी करण्यासाठी कजा 

ममळते. 

१०. कृमष क्षेत्रातील उत्पन्न ककवा कृमष सुंबमधत मबगर 

शेती उत्पन्न मनर्थमती व्यवसायाुंसाठी मुद्रा कजा दतेे. उदा. 

कुटरकुटपालन, मधुममक्षकापालन आमण मस्त्यपालन. 

११. सवा लघुउद्योग मवत्तसुंस्था आमण सुंबमधत घटकाुंची 

नोंदणी करणे आमण नुंतर त्याचे मनयमन करणे. 

प्रधानमुंत्री मदु्रा लोन योजनदे्वारे लघउुद्योजकाुंना होणारे 

लाभ :- 

१. मुद्रा कजा योजना उत्पन्न मनर्थमती मध्ये गुुंतलले्या 

सूक्ष्म आमण लघु उद्योगाुंना पत समुवधा प्रधान करते. 

२. मुद्रा कजाासाठी कमीत-कमी कजााची रक्कम नाही. 

३. मुद्रा कजााचा मुख्य लाभ म्हणजे कजादाराुंना सुरक्षा 

ककवा दयु्यम सुमवधा पुरवणे आवश्यक नाही. 

४. मुद्रा कजा योजनते कोणतहेी शुल्क आकारले जात 

नाही. 

५. प्रधानमुंत्री मुद्रा योजने अुंतगात मवस्तारीत पत 

सुमवधा कोणत्याही प्रकारच्या र्ुं ड ककवा मबगर-र्ुं ड 

आधाररत आवश्यक असू शकतात.म्हणूनच, कजादार मुद्रा 

कजा योजनेचा उपयोग मवमवध कारणासाठी करू 

शकतात. 

६. मुद्रा कजा मवना ग्यारुंटी व तारण ददले जाते. परतरे्ड 

कालावधी ५ वषाापयतं वाढवला जाऊ शकतो. 
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लघउुद्योगाच्या मवकासामध्य े यशस्वी ठरलले्या 

बमबताची एक प्ररेणादायी प्रवास :- 

बमबता ही एक मेहनती कुशल स्री आह े मजच्यामध्य े

काहीतरी मोठे करण्याचा उत्साह आमण महत्वाकाुंक्षा 

आह.ेमशवणकाम आमण मवणकामाच्या कामात ती तरबेज 

आह.े मतच्या मालकीच्या एकट्या मशवणकामावर ती 

एकटीच काम करायची व मतचे स्वप्न साकार 

करण्यासाठी बमबताने प्रधानमुंत्री मुद्रा योजने अुंतगात 

कजाासाठी अजा केला आमण ७ मशीन खरेदी केल्या. आज 

ती अनके ममहलाुंना कामावर ठेवते आमण प्रधानमुंत्री 

मुद्रा योजनेच्या मदतीने काही मुलींना टेलररग आमण 

मशलाईचे प्रमशक्षण दतेे.आमण काहीतरी बदल 

करण्याच्या महात्वाकाुंक्षाने मतच्या शेजारी राहणाऱ्या 

गरीब ममहलाुंचे जीवन बदलण्यासाठी बमबता याुंनी 

मतचे उत्पन्न वाढवून केवळ मतच्या राहणीमानात 

सुधारणा केली नाही तर मतच्या सोबत काम करणाऱ्या 

आमण मशकणाऱ्या लोकाुंच्या जीवनातही आमुलाग्र बदल 

घडवून आणला आह.े बमबता या योजनचे्या श्रेणीमध्य े

जास्त रक्कम ममळवण्याची योजना आखत आह े आमण 

गरीब ममहलाुंना रोजगार उपलब्ध करून दणे्याचा मतचा 

उद्देश आह.े 

प्रधानमुंत्री मदु्रा लोन योजनसेाठी पात्रता :- 

जया उद्योगाुंना आपल्या लघु उद्योगाुंना १० लाखापयतं 

कजा हवे आह े अशा उद्योगाुंना मुद्रा कजा ममळू शकते. 

छोटा व्यवसाय सरुु करणारे लोक आमण तसचे लहान 

व्यवसायात वाढ होण्याआधी मदु्रा कजा योजनेसाठी अजा 

करू शकतात. 

१. कजा घऊे इमच्छणाऱ्या व्यक्तीचे वय १८ वषाापेक्षा 

कमी नसले पामहजे. 

२. अजादार कोणत्याही बकेँत थकबाकीदार नसावा. 

प्रधानमुंत्री मदु्रा लोन योजना महत्वाची कागदपत्र े

दस्तावजे :- 

१. लाभार्थयााचे ओळख पुरावा - आधार काडा/ पन काडा / 

मतदान ओळखपत्र. 

२. व्यवसाय ओळख व पत्ता पुरावा  

३. व्यवसाय अमस्तत्वाचा पुरावा  

४. व्यवसाय श्रेणीचा पुरावा. 

५. मागील दोन वषााचा ताळेबुंदसह आयकर परतावा. 

६.मागील सहा ममहन्याचे बकँ मववरण. 

  मदु्रा लोन दणेाऱ्या बकँा :- 

स्टेट बँक ऑर् इुंमडया, बँक ऑर् इुंमडया, बकँ ऑर् 

महाराष्ट्र, कॅनरा बँक, सेन्रक्ल बकँ ऑर् इुंमडया, इुंमडयन 

बँक, इुंमडयन ओवरसीस बकँ, पुंजाब नशँनल बकँ, 

युमनयन बँक ऑर् इुंमडया, पुंजाब अँड ससध बँक, युको 

बँक, सावाजमनक व्यापारी बकँ ,खाजगी व्यापारी बकँ, 

राजय सहकारी बकँ, प्रादमेशक ग्रामीण बकँ, सूक्ष्म मवत्तीय 

सुंस्था.    

 
 

वरील ग्रार् मध्ये मशशु,दकशोर व तरुण वगााना 

ममळणाऱ्या रक्कम कोटी रुपयाुंमध्ये दाखवली आह ेतसचे 

सावाजमनक क्षेत्रातील बकँा ,खाजगी क्षेत्रातील 

बँका,प्रादमेशक बकँा,ग्रामीण बकँा याुंच्याद्वारे होणारे 

मवतरण ग्रार् मध्ये दाखवल े आह.े तसचे नवीन 

उद्योजक,खातदेार,अल्पसुंखाक खातेदार याुंची 



IJAAR    Vol.2 No.21   ISSN – 2347-7075 

 

        न                  . ढ ण                

40 

टके्कवारीही दाखवण्यात आली आह े व मतन्ही वगाातील 

कजादार याुंचीही टके्कवारी दाखवली आह.े भारतामध्य े

सवाात मोठ्या वेगळ्या व्यवसाय सुंस्थापैकी ही एक 

योजना आह.े जी अथाव्यवस्थेत महत्वपूणा योगदान दते े

आमण दशेातील रोजगार मनर्थमती,या लाखो 

लघुउद्योगाुंना मनधीचा पुरवठा करते ह ेप्रधानमुंत्री मदु्रा 

योजनचेे ध्यये आह.ेजयाची सरुुवात चाुंगल्या पद्धतीन े

झाली आह ेव मदु्रा योजना मतच ेध्येय पणूा करण्यासाठी 

करटबद्ध आह ेअसे म्हुंटले जाते.   

अभ्यास मवषयाची मनवड :- 

भारतातील अथाव्यवस्थेमध्ये लघुउद्योगाुंच्या मवकासात 

मुद्रा योजनलेा अमतशय महत्व आह.े म्हणनू 

लघुउद्योगाुंच्या मवकासात मुद्रा बँकेच्या माध्यमातून 

ग्रामीण भागातील व शहरी भागातील गरीब, वुंमचत, 

अल्पउत्पन्न, दाररद्र्य व बकेारीचे प्रमाण कमी 

करण्यासाठी व रोजगार मनर्थमतीला चालना दणे्यासाठी 

मशशु,दकशोर आमण तरुण वगाातील व्यक्तींना कजााच्या 

माध्यामतून त्याुंच्या कुटुुंबाचा, समाजाचा व दशेाच्या 

मवकासात मदु्रायोजनचेे योगदान महत्वाचे असून त्याचा 

अभ्यास करण्यासाठी मी या मवषयाची मनवड केली 

आह.े 

अभ्यास मवषयाच ेमहत्व :- 

भारत दशे हा मवकसनशील दशे आह.े व दशेाच्या 

अथाव्यवस्थेत राष्ट्रीय उत्पन्नाला व दरडोई उत्पन्नाला 

महत्व असून त्याुंच्या मवकासात लघुउद्योगाला महत्व 

आह ेव त्यामध्ये कजा पुरवठ्याला महत्वाचे स्थान आह.े 

म्हणनू मी हा मवषय अभ्यासासाठी मनवडला आह.े 

अभ्यास मवषयाची उदद्दष्ट:े- 

१. मुद्रा योजनचे्या पार्श्ाभूमीचा अभ्यास करणे. 

२. मशशु, दकशोर व तरुण वगाातील उद्योजकाुंना मुद्रा 

योजनचे्या माध्यमातनू झालेल्या लाभाुंचा अभ्यास 

करणे. 

३. मुद्रा योजनमेध्ये लघुउद्योजकाुंच्या मवकासामध्य े

बँकेच्या कायाचंा अभ्यास करणे. 

अभ्यास मवषयची गहृीतके :- 

१. दशेातील लघुउद्योगाुंच्या मवकासात मुद्रा योजनेच्या 

माध्यमातून बदल झाला आह.े 

२. मुद्रा योजनेच्या माध्यमातनू दशेाच्या आर्थथक 

मवकासात वाढ झाली आह.े 

३. मशशु, दकशोर व तरुण वगाातील लघउुद्योजकाुंना 

मुद्रा योजनेच्या माध्यमातनू लाभ झाला आह.े 

४. मुद्रा योजनचे्या माध्यमातनू लघउुद्योजकाुंना 

बँकेमार्ा त कजा पुरवठा होतो. 

अभ्यास मवषयासाठी सुंशोधन पद्धती :- 

लघुउद्योगाुंच्या मवकासामध्ये मदु्रा योजनचेे महत्व या 

प्रस्ततु मवषयाच्या अभासाकररता मद्वतीय सामग्रीचा 

आधार घेण्यात आला आह.े यामध्ये अभ्यास मवषयाला 

अनसुरून ग्रुंथ,लेख,मामसके,दमैनके,इुंटरनेट ,शासकीय 

अहवाल, प्रकामशत व अप्रकामशत अहवाल, इ.द्वारे 

मामहतीचे सुंकलन केले आह.े 

अभ्यास मवषयाची व्याप्ती व मयाादा :-  

अभ्यास मवषयाला अनसुरून लघुउद्योगामध्ये मुद्रा 

योजनचेे महत्व या मवषयाची  मामहती घेण्यात आली 

आह.े त्यामुळे ही मामहती दशेातील इतर लघुउद्योगाुंना  

उपयोगी आह.ेम्हणनू या मवषयाची व्याप्ती महत्वपणूा 

आह.े या मवषयातनू काढलेले मनष्कषा दशेातील राजयाुंना 

उपयुक्त ठरतील.म्हणजचे अभ्यास मवषयाची व्याप्ती 

लघुउद्योगाुंच्या मवकासामध्ये मुद्रा योजनेचा अभ्यास 

करण्यापुरती मयााददत आह.े अभ्यास मवषयाला काढलेल े

मनष्कषा व केलले्या मशर्ारशी जश्याचतशा अन्य 

राजयाला लागू पडतीलच अस े नाही. सुंपणूा दशेाच्या 

लघुद्योगाुंच्या मवकासामध्ये मुद्रा योजनेचे खूप महत्व 

आह.े  

मनष्कषा :-  

लघुउद्योगाच्या मवकासामध्ये मुद्रा योजनचेे महत्व 

अत्युंत मोलाचे आह.ेकारण आपल्या दशेाचे पुंतप्रधान 

याुंनी म्हटले आह ेकी make in india द्वारे भारत हा 

जगाचा उत्पादक दशे बनले. परुंतू खऱ्या अथााने भारत 

हा जगाचा उत्पादक दशे बनण्यासाठी लघु उद्योगाच े

महत्व व मदु्रा योजनचेे महत्व महत्वाचे आह.े म्हणनू या 

मवषयाची अभ्यासासाठी मनवड केली आह.े 
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कोणत्याही भाषतेील साहहत्याचा समग्र  ऄभ्यास करीत ऄसताना त्या त्या भाषतेील मुद्रित वाङमय  परंपरेचा ऄभ्यास 

करणे जसे अवश्यक ऄसते त्याबरोबरच त्या भाषतेील मौहखक परंपरेने चालत अलले्या साहहत्याचा ऄभ्यास करण े

हततकेच महत्वाचे ठरत.े लोकसाहहत्य हा लोक जीवनाचा अहण लोकसंस्कृतीचा ऄखंड प्रवाह अह ेम्हणजेच लोक साहहत्य 

ऄसे जेव्हा अपण म्हणतो, तेव्हा ते फक्त ग्रामीण भागापरुतेच मयााद्रदत नाही तर संपणूा लोकसमहू त्यात समाहवष्ट होतो 

याचबरोबर लोक साहहत्य म्हणजे भतूकाळातील साहहत्य ऄसहेी म्हणता येणार नाही. कारण ते सावा काहलक अह.े 

काळाला अपल्याबरोबर घेउन जाणारे अह ेलोकसाहहत्य म्हणज ेलोक जीवनाचा अरसा अह.े समाज संस्कृती हवचारधारा 

यांचचे प्रहतबबब लोक साहहत्यातनू ईमटत ऄसत.े लोकतत्वाचंी हनर्ममतीच या सवाांमधून होत ऄसत.े मौहखक व हलहखत 

साहहत्यातनू लोक तत्वाचंे प्रकटीकरण कशाप्रकारे होत ऄसते. याचा हवचार करत ऄसताना ‘लोकतत्त्व’ ही संज्ञा अधी स्पष्ट 

होणे अवश्यक अह.े 

     

लोकतत्व म्हणजे काय ? 

 प्रत्येक समाजाची स्वतःची संस्कृती ऄसते. 

जगण्याबद्दलच्या काही हनहित धारणा ऄसतात 

कालमापनानुसार पररहस्थतीनसुार या धारणामंध्य े

थोडाफार बदल होतोच ऄसे नाही ऄसे नाही. पण मूळ 

गाभा हा कायम ऄसतो. ऄहभजन वगााशी त्यांचा फारसा 

संबंध येत नाही त्यामुळे त्याची स्वतःची ऄशी परंपरा ह े

रटकवनू ऄसतात. त्यांची ही संस्कृती, परंपरा, 

लोकमानस ज्यातनू ऄहभयक्क्त होते त्याला ‘लोकतत्व’ 

म्हणता येइल. 

     कोणत्याही साहहत्याच्या हनमाात्याला लोकहभमुख 

राहून समाजातील हवहवध धारणांशी अपल्या 

हनर्ममतीचा ऄनुबंध राखावा लागतो कारण त्याचीही 

जडण-घडण समाजानेच केललेी ऄसत.े त्याच्या 

ऄनभुवाचा ऄहवष्कार होत ऄसताना या धारणा द्रदसनू 

येतात लोक जीवनातील तत्वे द्रदसून यतेात. या संदभाात 

प्रभाकर मांड े म्हणतात “समाजातील यक्क्तींना स्वतःच े

हनराळेपण ककवा यक्हक्तमत्व प्राप्त झाले तरी अद्रदम 

समाजाची काही लक्षणे याही समाजात द्रदसतात. तसचे 

यक्हक्तगत ऄनुभव अहण समूह मनाने घेतलेले ऄनभुव या 

दोघांचाही ऄहस्तत्व त्याचं्या ऄनुभवात ऄसते. म्हणनूच 

त्यांच्या ऄनभुवाच्या अहवष्कारात यक्क्ती हनर्ममती हा 

ऄसाधारणत्व जसे ऄसते तसचे यक्क्ती हनर्ममत वाङमय 

कृतीत ककवा कला कृतीत ऄपररहायापणे येणार् या या 

लोकसमूहाच्या माणसाच्या ऄहवष्कारच लोकसाहहत्य 

तत्व ककवा लोकतत्व ऄसे म्हणतात. 

    लोकतत्वाचंे स्वरूप खूपच यक्ापक अह.े समाजात 

काही श्रद्धा अहते. भतूखेत, मतं्रतंत्र, जादटूोणा यानंा 

हशहक्षत, ऄहशहक्षत लोकानंी अपल्या जीवन यक्वहारात 

महत्त्व द्रदललेे अह.े समाजात काही हवधीपरंपरा प्राचीन 

काळापासनू ऄहस्तत्वात अहते काही दवेतानंा लोक 

माणसात महत्त्वाचे स्थान अह.े या दवेा दवेतां बद्दल 

श्रद्धा व भीतीची भावना अह.े ह्या भावनतेनूच या दवेी 

दवेतानंा प्रसन्न करून घेण्यासाठी काही हवधी केल े 

जातात. सण, जत्रा, ईत्सव यांच्या हनहमत्ताने ह े हवधी 

यथासांग पार पाडले जातात. या दवेतांचे शाप 

अहशवााद, भहवष्यवाणी ही लोकतत्त्वचे होत. याहशवाय 

हसद्ध परुुषाचंा प्रभाव, दतंकथा, वारसा, प्राचीन 
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संस्कृतीचे ऄवशेष, मानवी ऄमानवी जीवनाचे हचत्र ऄस े

ऄनके लोकतत्वे अहते. ऄहभयक्क्तीच्या दषृ्टीने सुद्धा 

ऄद्भतु प्रसंग वणान हवहशष्ट शैली सामूहहक मनाचा 

ऄहवष्कार, पुनरावतृ्ती आत्यादी लोकतत्त्वे द्रदसनू यतेात. 

या सवा लोकतत्वांना लोकमाणसाचा अहवष्कार म्हणता 

येइल. 

      अद्रदवासी समाज हा भारतातील मूळ हनवासी 

ऄसनू अयााच्या अक्रमण काळात तो वनवासी बनला 

होता अयााच्या कु्ररकमाामुळे त्याला डोंगर दऱ्या, जंगल,े 

नदी, नाल ेयाचंा अश्रय घ्यावा लागला तेव्हापासनू हा 

अद्रदवासी समाज जगातच नव्ह े तर भारतातही 

जंगलाच्या अतमधे राहून तो जंगलाचा ऄनाहभहषक 

राजा बनला. महाराष्ट्रात  गोंडवन, सह्यािी व सातपुडा 

या पवात रांगांच्या पररसरात अद्रदवासींच्या वस्त्या 

अहण पाड े अहते. ऄकोला, ऄमरावती, गडहचरोली, 

चंिपूर, नागपरू, बुलढाणा, भंडारा, यवतमाळ, 

ऄहमदनगर, पुणे, औरंगाबाद, जालना, ठाणे, रायगड, 

जळगाव, धुळे, नंदरुबार, अहण नाहशक हजल्ह्याच्या 

काही भागांमध्ये अद्रदवासी जमाती पूवीपासनू वास्तयक् 

करून राहत अहते त्यामध्ये गोंड, कोरकू, बंजारा, 

महादवे कोळी, ठाकूर, हभल्ल, राजगोंड, परधान, 

हलवा, कवर कोलाम, पावरा, तडबी, लमाणी,  वारली, 

कातकरी, कोकणा, ठाकर, मल्हार कोळी, धोंहडया,  

गावीत, धनका, अध, काभोळी ऄशा जमाती अहते. 

     कोळयाचंा ईगम :-  नदी, समुि, जलाशय जवळ 

राहणारा मानव हा यक्वसायाने मासे पकडतो म्हणनू तो 

कोळी जातीच्या पाचयक्ा ते सहायक्ा शतकातं 

मच्छीिनाथ ह े माशांच्या पोटातनू बाहरे अले त े

कोळयाचं्या घरात लहानाच ेमोठे झाले. त्यावेळी मत्स्य, 

मासोळी, मासा,मौन, मच्छ आत्यादी शब्द रुढ होते. ऄसा 

ऄसलाच तर तो कोळी म्हणजे मासा पकडणारा नावा, 

होडी, बोट व जहाजे याच्या सहाय्याने समुदात नदीत 

मासे मारणारा हीच ती कोळी जात होय. ती महाराष्ट्रात 

कोळी शब्दाने प्रचारात अह.े मराठी साहहत्याला 

हवशाल ऄशा स्वरुपाची चौकट प्राप्त झाली अह.े 

समाजातील प्राचीन ऄशा अद्रदम व महत्वपूणा परंपरा 

जतन करण्याचे काम लोकसाहहत्याने केले अह.े 

जगातील हवहवध समाजाचा त्यांच्या संस्कृतीचा अपण 

परामशा घेतला तर अपणास ऄसे जाणवते की, भारतीय 

संस्कृती सवाश्रेष्ठ अह.े या संस्कृतीने समाजातील सवा 

मानवी घटकानंा जवळ केले अह.े समाजातील सवा 

मानवी घटकानंा जवळ केले अह.े समाजातील सवा 

मानवी समुहाची सुखदःुखे अपलीच मानली अह े

समाजातील गरीब, हनरक्षर व अर्मथक कमजोर बनललेा 

हवकहसत प्रवाहापासनू दरू फेकला गलेेला गोंधळी 

पोतराज वाघ्या मुरळी, लमाण, बंजारा, वारली, 

फासपेारधी, कातकरी, ठाकर, हभल्ल, महादवे कोळी 

ऄशा हभन्न जमाती ग्रामीण भागातील हियानंी खऱ्या 

ऄथााने लोकसाहहत्याचे संवधान केले अह.े 

 अद्रदवासी कोळी हियाचंी वशेभषूा : 

     अद्रदवासी कोळी िीचा पोशाख ऄधााच  ऄसते. 

नउवारी लुगड,ं गाठीची चोळी ऄसा कोळी  िीचा वेश 

ऄसतो. कुमाररका ऄसल्यास कापडी फडका व पोलका 

तलम कपडयाची ओढणी सणासुदीला कोळी िीया 

भरजरी पैठणी नसेतात अहण रेशमी ककवा मखमली 

चोळया घालतात अपल्यार भरदार अंबाडयावर 

फुलाचंी वेणी घालतात. कानात गाठी बुगडी, गळयात 

साखळी, बोरमाळ, सोन्याची लांबोळी साखळी, हातात 

पाटली कमरेला गोटी (कमरपट्टा) पायात चांदीचे तोड े

त्याचप्रमाणे पूवी कोळी लग्ना ऄगोदर मलुी सोन्याच्या 

बांगडया नाकात नथनी घालत पण लग्नानतंर त्या फक्त 

हहरयक्ा रंगाच्या बांगडया घालत समुिावर काम 

करणाऱ्या कसल्याही सकंटाची बाधा होउ नये म्हणनू 

ईजयक्ा हातातील बांगडया अपण समुि दवेतलेा ऄपाण 

केल्या ऄसे सांगतात पुवी कोळी हिया लग्नाऄगोदर 

मुलीच्या कपाळावर गोंदवत ऄसतात. काळाप्रमाण े

त्यांच्या दाहगन्यामध्ये बदल अला ऄसनू अता नवीन 

ऄलकंार व कपड ेघालत अहते. 

अद्रदवासी (कोळी)  लोकसाहहत्यातील िी-जीवनाच े

वगेळेपण :  

     अद्रदवासी कोळी हिया कमळाप्रमाणे ऄसतात. 

कारण त्या समिुात कधीही जात नाहीत. मात्र 

समुिाहशवाय त्याचा एक द्रदवसही पार पडत नाही. ही 

िी काबाड़ कष्ट करुन दोन पैस े पदराला बांधून संसार 

ईभी करते. कुटंुबाचे सवा यक्वस्थापन ती करत ऄसते. 

प्रत्यक्षात ती समाजात ती वावरत ऄसले तरी हतच े

संपूणा ऄवधान अपल्या धन्याकड े कायम ऄसते. सतत 

कष्ट करुन प्रसन्न हचत्त ऄसते. 

 संसाराहवषयाच्या हतच्या कल्पना ऄत्यंत 

मापक व मयााद्रदत ऄसतात. या हियाचंा स्वभाव 

जेवढाच शांत तेवढाच भडक मनाहवरुध्द झाललेे त े

खपवून घते नाहीत वेळ प्रसंगी त्या हशयक्ाही दतेात. 

माहरेचं जीवन अहण सासरचं जीवन ह े पूणापण े

मासमेारी वर ऄवलंबनू ऄसते ती दसुरे काम करु शकत 

नाही. परुुष चोवीस तास मासेमारी साठी पाण्यात 

ऄसतो. पुरुष हा फक्त ससंाराचे हनहमत्त ऄसतो 

समुहामध्ये सहभागी होणे यात त्याला हवशेष अनंद 

हमळतो. पुरुष कमवत ऄसला तरी त्यामागील सवा श्रेय 

त्या हिलाच दयावे लागते. कोळी हिया ऄसनू 

हनतीमलु्य यक्हक्तमत्वाचा ऄहवभाज्य भाग म्हणनू 
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जगतात अपल्या पतीला ऄहो जाहो ऐवजी एकेरी 

संबेधान े संबोधते. तथापी त्यामध्ये मादाव, लीन व 

अदरभाव ओतप्रोत भरललेा ऄसतो कोळी िी ठराहवक 

सण, सभारंभ, ईत्सव, धार्ममक हवधी प्रसंगी परुुषापके्षा 

ऄहधक पुढाकार घेते. ऄशावेळी एकत्र येवून गाणी अनदं 

साजरा करतात. त्याचंी दवेदवेतांवर ऄत्यंत श्रध्दा अहे. 

यात्रा ईत्सवाला ते वषाातनू एकदातरी तीथायात्रा 

करणारी ऄसते. नवस सायस फेडण्याकड ेत्याचा हवशेष 

कल ऄसतो. एकंदरीत कोळी िी अदरहतथ्य करणारी 

अह.े थोडक्यात कोळी हियाचंे जीवन एक हवहशष्ट 

चाकोरीत यक्ाहथत होत ऄसते. 

िी - गीतातनू अढळणारी सामाहजक भावना : 

    मायाळूपणा हा सवाच कोकणी माणसाच्या 

ऄंतकरणात भरलेला ऄसतो. यक्क्ती कें िीत जाणीवाचं्या 

त्याच्या मनात जराही ईिके अलेला नाही अपली सवा 

सुख:दखेु समाजात मांडणारी ही  माणसे समुहशील 

अहते. सवणा भाव बाजलूा ठेवनू सामाहजक जीवनात 

जास्तीत जास्त ह े लोक सातत्याने सहभागी होत 

ऄसतात. मात्र पारंपाररक संस्कारनसुार स्पृशऄस्पृश्यतेच े

बीज त्याचं्यामध्ये ऄजूनही काही जाती जमातीच्या 

बाबतीत कायम अह.े कोळी समाज स्वत:ला ऄस्पृश्य 

मानीत नाही. आतर जातीशी त्यांचा फारसा सबंंध येत 

नाही. त्याचा समाज कोकण द्रकनारपट्टीला सवााहधक 

मोठा अह.े त्याचं्या ढोर कोळी, ठोकरे कोळी, अहहरे 

कोळी, पानकोळी, मांगेल कोळी, गावीत, भुइ कोळी 

आत्यादी पोटजाती अहते. यांच्यात रोटीबेटी यक्वहार 

होत नाही. त्यांच्यात ऄतंगात जातीच्या बभती ऄसल्या 

तरी माणुसकी व मुल्याचंी जोपासन सवाांकडून होत 

ऄसे. 

    हववाह हा कोळी लोकांच्या जीवनातील ऄत्यंहतक 

अनदंी प्रसंग होय. त्यात ही नवरी खुललेली त्या द्रदवशी 

कोळी िी ऄहतशय सुंदर द्रदसते. हतला बघण्यासाठी एक 

झुंबड ईडते. ती लग्नाच्या मंडपात कधी यइेल ऄशी 

सवाजण हतची वाट पाहतात. हतचे अगमन होताच 

सवाांच्या नजरा हतच्याकड ेवळतात. अहण साहाहजकच 

पुढील गीत ओतनू फुटे 

"गोरी नवरी मांडवाखाली 

नवरीला सारी नसेवा 

नवरी मांडवा खाली 

नवरीच लगीन लावा 

नवरी मांडवाखाली गोरी नवरी मांडवाखाली ! 

   अद्रदवासी कोळी लोकगीतातनू िीचे साक्षातं ततंोततं 

हचत्रण अपल्या डोळयासमोर ईभे राहते. वेसावे ह े

कोळयाचे महत्वाचे गाव त्या गावाच्या कोळी हियांचा 

रुबाब काही वेगळाच ऄसतो. वेसावे गावातील कोळी 

िीला अपली जोडीदारीण करावी ऄशी भावना 

साहहजकच त्याचं्या मनामध्य े हनमााण होते. हतची 

रटमक्याची चोळी, हतच्या खांदयावर पदर माथ्यावरील 

गजरा त्यांना भलुवतो त्यातच महत्वाची गोष्ट  म्हणज े

माहुन्याची टोपली डोक्यावर ऄसणारी िी  त्यानंा 

फारच भावते. अहण हतची अपली जोडी जमावी जस े

त्यांना  वाटते. हाच अशय पढुील लोकगीतातून यक्क्त 

होतो. 

“रटमक्याची चोळी बाय रंगानं फुलेली 

तुझी माझी जमली जोडी माझे वसेावकरणी बाय 

वसव करणी बायगो बसव करनी बाय 

माहुर् याची टोपली तुझी माथ्यावर हाय गो ! तीबरोबर 

घरातल्या सवा नातीगोती अपलसं करते. अजूबाजचू्या 

हियाही सासू नणंद याचंा मान ठेवण्यास सांगतात. 

वडीलधार् याच्या नात्याने सांगतात की अज जर तु याची 

सेवा केली मानापानाने ठेवले तर ईदया तलुाच मेवा 

खायला हमळेल हाच अशय पढुील गीतातनू यक्क्त झाल े

अह.े यातनूच त्याचंे संस्कार, परंपरा, ररती ररवाज याचं े

दशान लोकगीतातनू द्रदसते. 

"चंिावर नाग डुले नाग द्रकती छान ग ं

तुझी सासु अली नमस्कार कर गं. 

रागानी नको करु प्रमेानी कर गं. 

सासूच्या वटीमधी झुंबराचं जोर गं. 

झुंबराचे जोर पोरी जपनू वापर गं."! 

“चंिावर नाग डुले नाग द्रकती छान ग.ं 

तुझी नणद अली नमस्कार कर गं. 

रागानी नको करु प्रमेानी कर गं. 

नणदंचे्या ओटीमध्ये गंथनचं जोर गो. 

गंथनाचे जोर पोरी जपनू वापर गो" 

     अद्रदवासी कोळयामध्ये दारूचे यक्सन ह े सवााहधक 

ऄसते कोळीही त्याला ऄपवाद नाही. परंतु त्यात जास्त 

होरपाळते ती िीच संसाराचा गाढा हतला एकटीलाच 

ओढावा लागतो. नशीबाला त्यामळेु ती दोषही दतेे. आतर 

बायकाचंे नटणे राहणे मात्र करणार काय माझी 

रठगळाची साडी गळयात फुटका मणी दारुच्या पूणा 

अहारी गलेेला पूणा माझा नवरा अह.े अपल्या मनातील 

वेदना ऄशी यक्क्त करते. 

"मना हमलाला दारुडया यो धनी गो 

गळयानं माज्या नाही फुटका मनी गो 

लोकाघरी करते मी भांडी धुणी” 

    आतरापं्रमाणे अपणही तालान ेसुखाचा संसार करावा 

ऄसे हतला मनोमन वाटते. परंतु माशाचा धंदा सोडून हा 

दारु हपतो, त्यामुळे मनासारखा संसार करता यते नाही. 

त्यामुळे संसाराची दनैा होते. अपणही ठेचात रहावं ह े

हतचे स्वप्न दारुच्या यक्सनापायी ऄधूरेच राहते. 

     कोळी िी अहण कोळी पुरुषाच्या तलुनात्मक 

ऄभ्यास केल्यास ऄसे जाणवते की, हियाचे लोक 

साहहत्य ह े हवशेष समृद्ध अह.े कारण मौहखक साहहत्य 

हा मुळातच हियाचंा प्रातं ऄसे अपल्या हनदशानास यतेे. 
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ऄनके प्रसंगी हिया एकत्र यउेन गीते गातात. नारळी 

पोर्मणमा, हववाह  प्रसंगी  यतेे. ईत्स्फुतापणे ती गाते. हतच े

सासू, सासरे, द्रदर, पती, भाउ, अइ-वडील यांच्या 

प्रेमाने हतचे भावहवश्व समृद्ध होते. अजच्या साहहत्याला 

अद्रदवासी लोकसाहहत्याचे फार जुनी व समदृ्ध ऄशी 

परंपरा ऄसनू संगीत अहण नृत्यकलेची दगेणी लाभली 

अह े अहण ती अद्रदवासी साहहत्याकांची बलस्थानी 

ठराहवत आतके अशय संपन्न अहते. या समाजाची 

सांस्कृहतक धारणा रुढी, परंपरा, प्रथा, समजुती, सण, 

ईत्सव, दवेदवेता या हवषयाचे लोकसाहहत्य फार मोठया 

प्रमाणात मौहखक परंपरेने चालत अलेले अह े ऄसा 

ऄद्रदवासी लोक साहहत्याचा समृद्ध साठा जवळ ठेवनू 

अजच्या कवी व लेखकानंी ऄस्सल साहहत्य हनर्ममती 

करण्यासाठी पुढे अले पाहहजे. 

    कारण ग्रामीण अहण दहलत साहहहत्यकांच्या तलुनेत 

अद्रदवासी साहहहत्यकाचंे प्रमाण खूपच कमी द्रदसत.े 

सदंभा :- 

१) अद्रदवासी साहहत्य : सुमनोहर 

२) महाराष्ट्रातील अद्रदवासी संस्कृती समस्या व 

हवकास, डॉ. गोबवद गारे  

३) हभल्लाचंी गाणी, डॉ. सुदाम जाधव 

४) आंटरनेट व गूगल वरुन माहहती हमळवली. 

५) लेखीका डॉ. हमेलता य.ु मुकणे यांनी प्रत्यक्ष भेटीतनू 

माहहती हमळवली.  

६) लेखीका डॉ. हमेलता य.ु मुकणे यानंी त्यांच्या एम. 

द्रफल व पी.एच डी च्या प्रबंधाचा वापर केला.  
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       i;ZVu ,oa i;kZoj.k esa vU;ksU;kJ; laca/k gSA jk"Vªh; ;k varjkZ"Vªh; fdlh Hkh i;ZVu gsrq ,d 

mÙke i;kZoj.k dh vko’;drk gksrh gSaA blesa lkekftd vkfFkZd ifjos’k dh Hkh t:jr gksrh gS D;ksafd 

vkfFkZd okrkoj.k rks fuf’pr rkSj ij fu;fer i;ZVu ls gh laHko g SA i;kZoj.k ds Lrj esa fxjkoV ds 

ifj.kke ls i;ZVu esa deh gks ldrh gS tcfd vfu;af=r i;ZVu dk ifj.kke i;kZoj.k dk ál ,oa 

Lrjghurk gSA >kj[k.M i;ZVu dh ǹf"V ls ns’k dk laiUu jkT; gS ;gk¡ i;ZVd fHkUu&fHkUu LFkkuksa ij 

viuh vof/k dks /;ku esa j[kdj vodk’k vkSj euksjatu gsrq Hkze.k djrs gSa cqfu;knh rkSj ij le; 

O;frr djus vkrs gSA yksxksa dk ;g O;ogkj vuqfpr ml le; gks tkrk gS tc os ,sls Lrj dh lqfo/kk 

ysus gsrqq vkxzg djrs gSa tks LFkkuh; lalk/kuksa dks {kfrxzLr djrh gSaA orZeku le; esa i;ZVu ls dbZ lkjs 

vkfFkZd vkSj lekftd ykHk izR;{k :i  ls fn[kkbZ iM+rs gSA ouksa dh Hkwfe >kj[k.M ;kf=;ksa dks vU; 

xfrfof/k;k¡ tSls fofo/k ouLifr ?kus taxyks ds ckjs esa] >jusa ds Hkze.k] dbZ lqUnj igkfM+;ksa ds vUos"k.k] 

[ksy vkfn dh lqfo/kk nsrk gSA ;gk¡ ns[kus ds fy, izfl) jk"Vªh; ikdZ ,oa n’kZuh; LFky Hkh gSA vr% vkt 

ds lanHkZ esa i;koj.kh; i;ZVu fnu & izfrfnu fodkl dh vksj tk jgh gSA izLrqr 'kks/ki= esa i;ZVu dk 

i;kZoj.k ij iM+us okys izHkkoksa dh leh{kk dh xbZ gSA vkSj bl fo’oO;kih leL;k ds lek/kku dh 

vko’;drk ij Hkh cy fn;k x;k gSA 

dqath 'kCn%& vU;ksU;kJ;] Lrjghurk] cqfu;knh] vif’k"V] vfLrRoA 

 

ifjp;%& 

         i;ZVu dks vaxzth 'kCn Tourism gS 

ftldk laca/k Tour ls gS tks fd ySfVu Hkk"kk 

Tornos ls fy;k x;k gSA Uornos dk rkRi;Z 

,d vkStkj ls gS tks ,d ifg;s dh Hkkafr 

xksykdkj gksrk gSA blh 'kCn ls ;k=k pØ vFkok 

iSdst Vwj dk fopkj l̀ftr gqqvk gS tks fd 

oÙkZeku i;ZVu dk eq[; vk/kkj gSA Tourism 

vFkok i;ZVu 'kCn ds varxZr  os lHkh 

O;kikfjd fØ;k,¡ lfEefyr gSa tks lSykfu;ksa ds 

vko’;drkvksa dh iwfÙkZ djrh gSA  

      i;ZVu rhozxfr ls fodflr gksus okyk 

,d izeq[k m/kksx gSa tks [kkyh le; dks fcrkus 

gsrq dh xbZ ;k=k gS ;g vius fuokl LFkku ls  

nwj ;k lehi fLFkr LFkku gsrq dh tkrh gSA 

le; ds lkFk blus ,d O;kikj dk :i ys 

fy;k gSA okLro esa i;ZVu ljdkj dh vk; esa 

o`f)  djus ds lkFk& lkFk jk"Vªksa o izns’kksa ds 

chp lkaLd`frd varZlaca/k LFkkfir djus esa 

lgk;d gksrk gSaA oÙkZeku le; esa fofHkUu 

i;ZVu LFkyksa ij i;ZVdks dh la[;k esa Hkkjh 

o`f)  ns[kus esa vkrh gS vkSj i;ZVd vf/kd 

la[;k esa vkus ds lkFk &LkkFk ,d yach vof/k 

gsrq i;ZVu LFky ij Bgjrs gSA QyLo:Ik 

i;kZoj.kh; i;ZVu dks c<kok feyrk gS vkSj 

blls gekjs jkT; dh vkfFkZd {ks= esa òf) vkrh 

gSA  

   >kj[k.M i;ZVu dh ǹf"V ls ,d laiUu 

jkT; gS fdUrq vfoHkkftr fcgkj esa i;ZVu ij 

i;kZIr /;ku ugha gksus dk dkj.k >kj[k.M ds 

i;ZVu LFky leqfpr :i ls fodflr u gks 

lds gSaA lM+dksa ds  vHkko rFkk ifjogu lk/kuksa 

ds deh ls i;ZVu dks izksRlkgu ugh fey ldk 

gS ;|fi ;gk¡ i;ZVu ekSleh gS rFkk i;ZVdksa dh 

la[;k de gSA gky gh esa i;ZVu LFkyksa ds Hkze.k 

gsrq ljdkj ftlls i;ZVdksa dh la[;k esa btkQk 

gks ldrk gSA mlds fy, ljdkj }kjk fujarj 

iz;kl dh tk jgh gSA vr% ;g t:jh gS fd 
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lqO;fLFkr i;ZVu dks c<kok fn;k tk; rkfd 

i;ZVu dks >kj[k.M ds fy, ojnku cu tk,A 

v/;;u {ks= %&  

     >kj[k.M i;ZVu dh ǹf"V ls ns’k dk 

lEiUu jkT; gS ;gk¡ izkd`frd lalk/kuka ls 

vusd tSfod m|ku] i{kh&fogkj] OkU;&tho  

vH;kj.k] tyizikr vkfn gSA >kj[k.M Hkkjr dk 

28ok¡ jkT; gS ftldk xBu 15 uoacj 2000 

bZ0 esa nf{k.kh fcgkj ls vyx djds fd;k x;k 

gSA bldk foLrkj 79]714 oxZ fd0eh0 gSaA ;gk¡ 

24 ftys gS] >kj[k.M ds 21*59* mÙkjh v{kka’k ls 

23*18*30ß nf{k.kh v{kka’k 83*20* iwohZ ns’kkarj ls 

87*57* if’peh ns’kkarj ds e/; QSyk gSA i;ZVu 

ds ǹf"Vdks.k ls bl jkT; dh egÙkk ;gk¡ ds 

rhFkZLFky] tyizikr ,sfrgkfld dsUnz c<krk gSA 

;gk¡ ds izd`fr iznÙk NVk ds lax vkfnokfl;ksa ds 

yksd&laLd`fr i;ZVdksa ds fy, lq:fpiw.kZ egkSy 

izLrqr djrk gSA i;kZoj.k dh ǹf"V ls ;g {ks= 

larqfyr vkSj iznq"k.k jfgr {ks= Fkk fdUrq 

dkykUrj esa vkS/kksfxdj.k] [kuu] o`{kksa ds dVko 

vkfn izfØ;k rhoz gks xbZ ;s lHkh fØ;k&dykiksa  

dk vk;ke LFkk;h :i ls lq[kn ugha gSA ;s 

rkRdkfyd fodkl gS blfy, gesa i;kZoj.k dks 

uqdlku ig¡qpk, fcuk vkfFkZd fodkl dh xfr 

dks iznku djuk gSA 

mís'; %& 

 izLr qr v/;;u ds fuEufyf[kr mís’; gSaA 

1. i;kZoj.k dks uqdlku ig¡qpk, fcuk i;ZVu 

m/kksx dk c<kok nsukA 

2. i;ZVu ds }kjk mRiUu i;kZoj.kh; 

leL;kvksa dks Kkr dj muds vkfFkZd 

xfrfof/k dks c<kok nsukA 

3. i;ZVu ls mRiUu i;kZoj.kh; vkfFkZd 

leL;kvksa dh vksj ljdkj dk /;ku vkd`"V 

djukA 

4. i;ZVu vkSj i;kZoj.k ds chp leUo; 

LFkkfir djds lQy vkfFkZd fu;ksftr 

i;ZVu dks c<kok nsukA 

fof/kra=%& 

izLrqr v/;k; esa izkFkfed ,oa f}rh; vkadM+ksa  

dk iz;ksx fd;k gSA ftlds varxrZ vkadM+ksa dk 

laxzg.k ,oa voyksdu fd;k x;k gSA 

ifjppkZ %& 

>kj[k.M dh /kjkryh; mPpkoy i;ZVu ds 

ǹf"Vdks.k ls egRoiw.kZ gS rFkk ;g izd`fr dk 

,d vuqie migkj gSA izd`fr ds rhu egRoiw.kZ 

rRo ty] taxy] tehu ls ;g izns’k lEiUu 

jgk gS ;gk¡ dh lH;rk rFkk laLd`fr ouksa ls 

vfHkizsfjr Fkh] vkfnokfl;ksa dh fnup;kZ taxy ls 

izkjaHk gksrh FkhA i;kZoj.k dh ǹf"V ls ;g {ks= 

,d larqfyr ,oa iznq"k.k jfgr {ks= FkkA le; ds 

lkFk ;gk¡ u;h&u;h ifj;kstuk,¡ 'kq: dh xbZA 

vkS|ksxhdj.k izfØ;k rhoz gqbZ] [kuu dk;Z yxs] 

o`{kksa ds dVko dh izfØ;k rhoz gks xbZ] ;s reke 

fØ;k&dyki i;kZoj.k ij izfrdwy izHkko Mkyus 

yxsA euq"; tSls&tSls fodflr gksrk x;k izd`fr 

ls nwj gksrk x;k] fodkl vk;ke LFkk;h fodkl 

u jgdj rkRdkfyd lq[k jgk ftlls vkfFkZd 

fodkl rks gqvk fdUrq i;kZoj.k dh gkzl gksus 

yxkA 

      egkRek xka/kh us dgk Fkkfd i`Foh gj 

O;fDr dh t:jrksa dks iwjk djrh gS ysfdu gj 

O;fDr dh ykyl dks ughaA i;ZVu dk fdlh Hkh 

jk"Vª ds vkfFkZd fodkl esa egRo iw.kZ ;ksxnku gS 

fdUrq blds foijhr i;ZVu ds vfu;ksftr 

fodkl ,oa vfHko`f) us vusd ck/kk,¡ iSnk dh 

gSA oÙkZeku esa i;ZVdksa dks ccZj dh laKk nh xbZ 

gS tks izkphu Lekjdksa ij Hkíh Hkk"kk vafdr djrs 

gSaA mUgsa uqdlku igq¡pkrs gSA ,d izeq[k 

T;ksfr"kh 'kL=h us dgk Fkk fd ijek.kq 'kkL=h us 

dgk Fkk fd ijek.kq 'kfDr ds ckn vxj dksbZ 

?kVuk i;kZoj.k dks uqdlku igq¡pk ldrh gS rks 

og ihoz xfr ls i;ZVu m|ksx gSA vkt 

>kj[k.M jkT; esa i;ZVu LFkyksa ij tks dqN gks 

jgk gS og ?kVuk,¡ bl dFku dh iqf"V djrh 

gSA ;|fi >kj[k.M esa i;ZVu m|ksx us vHkh 

mruh rsth ls dne ugha j[ks gSa ysfdu vkt 

[krjs ds ladsr fn[kkbZ nsus yxs gSaA iz’u ;g 

mBrk gS fd D;k ge i;ZVu m|ksx dks c<kok 

nsus ds lkFk&lkFk i;kZoj.k dks fdlh uqdlku ls 

cpk ldrs gSa bl iz’u ds mÙkj ds :Ik esa 

fLoVjyS.M dk mnkgj.k gekjs le{k gSaA i;ZVu 

m|ksx ds fodkl ds lkFk ;gk¡ ouksa dks dkVk 

x;k] vijnu dh ek=k c<h] ysfdu le; jgrs 

ogk¡ i;ZVu m|ksx lqfu;ksftr ,oa lqlaxfBr gS 

,oa i;kZoj.k ds le{k dksbZ Hkh ladV mifLFkr 

ugha gksrk gSA ogk¡ yksx Lo;a vius /kjksgj dh 

j{kk djrs gSA  

     >kj[k.M jkT; esa fofHkUu le;ksa esa 

Lons’kh ,oa fons’kh i;ZVdks dks vkxeu gksrk gS 

;gk¡ dh eueksgd ǹ’;ksa ds dkj.k o"kZ 2007 esa 

Hkkjrh; i;ZVdksa dh la[;k 40]06]394 Fkh rFkk 

fons’kh i;ZVdksa dh la[;k 4]004 FkhA 2008 esa 
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Hkkjrh; i;ZVdksa dh la[;k esa o`f) gqbZ tks 

60]30]028 jgh vkSj fons’kh i;ZVdks dh la[;k 

Hkh c<dj 5]803 gqbZA o"kZ 2009 Hkkjrh; ,oa 

fons’kh i;ZVdksa dh la[;k esa Øe’k% 76]06]160 

vkSj 8]303 dh o`f) gqbZ o"kZ 2010 esa Hkkjrh; 

i;ZVdksa >kj[k.M esa FkksM+s de vk, mudh la[;k 

68]22]881 rFkk fons’kh i;ZVdksa dh la[;k vkSj 

c<dj 9]110 gks xbZA 2011 esa Hkkjrh;ksa dh 

la[;k 1]40]80]387 rFkk fonsf’k;ksa fd la[;k 

72]469 fjdkMZ dh xbZA o"kZ 2019 esa Hkkjrh; 

i;ZVdksa dh la[;k 3]55]80]768 ,oa fons’kh 

i;ZVdksa dh la[;k 1]76]043 jgh A 

L=ksr %& >kj[k.M ljdkj i;ZVu foHkkx jk¡ph 

}kjk 

leL;k%& 

1. i;ZVu vkSj i;kZoj.k ds e/; lkeatL; dk 

vHkkoA 

2. i;ZVu LFkyksa esa i;kZoj.k iznw"k.k dk izdksiA 

3. vlaxfBr ,oa vfu;ksftr i;ZVu LFkyksa ds 

foLrkjA 

4. [kk| vof’k"V inkFkZ o dwM+k & djdV ds 

foltZu ls tyh;] ok;q ,oa e`nk iznq"k.k 

5. i;ZVu LFkyksa esa ouksa dk fouk’k] e`nk 

vijnu }jk i;kZoj.kh; gkzlA 

6. funsZ’kksa ds ikyu djus dk vHkkoA 

   lq>ko%&  

1. lHkh rjg ds dwM+k&dpM+k dk blh mís’; ls 

cuk;s x;s fMCcs esa Mkyuk pkfg,A 

2. i;ZVu LFkyksa ij ljdkj }kjk fofHkUu 

lans’kksa dks Niok dj ;k izpkj djds yksxksa esa 

i;kZoj.k  ds izfr tkx:drk ykukA 

3. i;ZVu {ks=ksa dks lgh fu;kstu izHkkoh 

fu;a=.k vkSj mfpr izcU/ku }kjk i;kZoj.k 

vou;u ls cpk;k tk ldrk gSA 

4. ljdkj ds lkFk yksxksa dks Hkh i;ZVu 

lalk/kuksa rFkk lEifÙk dks lajf{kr djus ds 

fy, mRlkfgr djukA 

5. i;ZVu LFkyksa dh {kerk vuqlkj i;ZVdksa dks 

ogk¡ tkus dh vkKk gksuh pkfg,A 

fu"d"kZ%& 

>kj[k.M ds lanHkZ esa ;fn ge ns[ksa rks i;ZVu 

lalk/ku gSa& lkQ &lqFkjk nsgkr {ks=] ufn;k¡] 

ou] oU;&tho {ks=] fdys] efLtn] xq:}kjk] 

ppZ] Lekjd vkfn vkSj muls Hkh Åij ogk¡ ds 

yksx vkSj mudh lkekftd fo’ks"krk,¡A yksxksa us 

dHkh lkspk Hkh u Fkk fd i;ZVu bl lc 

lalk/kuksa ij dksbZ foijhr izHkko MkysxkA ;|fi 

>kj[k.M ds i;ZVu LFky leqfpr :i ls 

fodflr u gks lds ftruk visf{kr Fkk vfirq 

i;ZVu LFkyksa esa i;kZoj.kh; iznw"k.k dk izHkko 

ǹf"Vxr gS  vr% vko’;d gS fd Ik;ZVu dk 

lqfu;ksftr vkSj Øec) rfjds ls fodkl fd;k 

tk; rkfd i;kZoj.k Hkh lajf{kr jgs vkSj jkT; ds 

vkfFkZd fodkl esa ,d izcy L=ksr cu tk, 

ftlls jk"Vªh; vk; ,oa fons’kh eqnzk HkaMkj esa òf) 

gksA 

lanHkZ xzUFk lwph %& 

1. eeksfj;k prqHkqZt ,oa egrks dqekj Hkwiky] 

Hkkjr dk Hkwxksy] lkfgR; Hkou ifCyds’kUl~] 

vkxjk] 2004] i`"B&82 

2. diwj dqekj fcey] i;ZVu Hkwxksy] fo’o 

Hkkjrh ifCyds’kUl~ ubZ fnYyh 2008 i`"B 

318&326 

3. frokjh jke dqekj] >kj[k.M dk Hkwxksy] 

jkts’k ifCyds’kul~ ubZ fnYyh i`"B 174 

4. flag dqekj vfouk’k ,oa ik.Mq bZIlk] 

>jk[k.M ,d >yd] midkj izdk’ku 

vkxjk] i`"B 68]71]72 

5. usxh txeksgu] lEiw.kZ Hkkjr ds lkaLd`frd 

i;ZVu LFky] r{kf’kyk izdk’ku 98&,] 

fgUnh ikdZ] nfj;kxat] ubZ fnYyh& 

110002] 2006 i`"B 30 

6. i;ZVu lekpkj i=] if=dk ,oa bUVjusV ds 

ek/;e lsA 

7. usxh txeksgu] i;ZVu& ekdsZfVax ,oa 

fodkl] r{kf’kyk izdk’ku] r{kf’kyk 98&, 

fgUnh ikdZ] nfj;kxat] ubZ fnYyh&110002] 

2008 ì"B 20]21 

8. usxh txeksgu] i;ZVu ,oa ;k=k ds 

fl)kUr] r{kf’kyk izdk’ku] r{kf’kyk 98&, 

fgUnh ikdZ] nfj;kxat] ubZ fnYyh 

&110002] 2007] i`"B 312] 314 

9. jkor rkt] izkd`frd i;ZVu izca/ku ,oa 

fodklj] fMLdojh ifCyf’kax gkÅl izkbZosV 

fyfeVsM 4831@24] vUlkjh jksM] nfj;kxat 

ubZ fnYyh&110002] 2008] i`"B 114] 115  
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lapkj dk vFkZ gS& 

 ^Kku dks ,d txg ls nwljh txg ij igq¡pkukA* bl dke ds fy, fofHkUu ek/;eksa dk iz;ksx fd;k 

tkrk gSA bu ek/;eksa esa foKkiu dk fof”k’V LFkku gSA foKkiu dk vFkZ gS ^^fof”k’V Kkiu vFkkZr 

fof”k’V lwpukA**
1
 foKkiu ;g “kCn vaxzsth Advertising dk fganh ai;kZ; gS] ftldk vFkZ gS& ^To 

turn to* vFkkZr fdlh dh vksj eksMuk] fdlh oLrq dh vksj vkdf’kZr gksuk ;k vkdf’kZr dj ysukA ns”k 

esa vkS|ksfxd Økafr ds dkj.k miHkksX; oLrqvksa dh ck<+&lh vk xbZ gSA buds foiuu ds fy, vkt 

foKkiu ,d vko”;d ek/;e cu x;k gSA vr% foKkiu fdlh mRiknd ds fy, ,d egRoiw.kZ “kfDr 

gSA ^foKkiu* dks ysdj dbZ fon~okuksa us vius&vius erksa dks O;Dr fd;k gSA  

 

lSYMu ds vuqlkj& 

^^fOkKkiu ;g O;kolkf;d izfØ;k gS] ftlesa 

eqfnzr “kCnksa ds foØ; o`f)] yksdfiz;rk ,oa 

fo”olfu;rk izkIr djus esa lgk;rk feyrh 

gSA**
2
 vr% foKkiu oLrqvksa dh fcØh ds fy, 

,d O;kolkf;d izfØ;k gSA naxy >kYVs 

foKkiu ds laca/k esa dgrs gaS fd  ^^foKkiu 

tulEidZ dk ,slk “kfDr”kkyh lk/ku gS ftlds 

ek/;e ls mRikfnr oLrq ds ckjs esa izHkkoh lwpuk 

}kjk miHkksDrk ds eu esa fo”okl iSnk dj mlds 

Ø; gsrq mUgsa O;kid iSekus ij izsfjr fd;k 

tkrk gSA**
3
 okLro esa foKkiu tulapkj dk 

izHkko”kkyh ek/;e gSA QzSad izsLch ds  

erkuqlkj&  

^^foKkiu eqfnzr] fyf[kr] mPpfjr vFkok fpf=r 

foØ; dyk gSA**
4
 bUgksaus foKkiu dks dyk 

ekuk gSA mi;qZDr erksa ds vk/kkj ij dgk tk 

ldrk gS fd foKkiu ,d ,slh dyk gS] ftlesa 

turk esa fo”okl txkus ds fy, muds efLr’d 

dks of”kHkwr djus ds fy, fofHkUu Hkkf’kd 

miknkuksa dk lgkjk fy;k tkrk gSA foKkiu 

dsoy lwpuk nsus dk dke ugha djrs cfYd 

foKkiu dk lcls egRoiw.kZ dk;Z vius yf{kr 

leqg dk oLrq ds izfr /;ku vkdf’kZr djuk gSA 

bl mn~ns”; ls foKkiu ds fy, vyx&vyx 

ek/;eksa dk iz;ksx fd;k tkrk gSA foKkiu ds 

fy, iz;qDr fd;s tkusokys ek/;e rFkk budh 

Hkk’kk dk iz;k sx foKkiu ds yf{kr miHkksDrk dks 

/;ku esa j[kdj fd;k tkrk gSA ek/;eksa ds 

vuqlkj foKkiuksa dk fuEu izdkj ls oxhZdj.k 

fd;k tk ldrk gS& 

1. lekpkj i= ds foKkiu 

2. iksLVj] cWuj ds foKkiu 

3. jsfM;ksa ds foKkiu 

4. nwjn”kZu ds foKkiu 

5. fQYe ds foKkiu 

 foKkiu ds bu Hksnksa ds vuqlkj 

foKkiu dh Hkk’kk vkSj “kSyh esa ifjorZu gksrk 

jgrk gSA lekpkj i=] iksLVj] jsfM;ks vkSj 

Vsyhfotu bu ek/;eksa ds ys[ku esa ek/;e ds 

varj ds dkj.k gh Li’V :i ls Hkk’kk ifjorZu 

ns[kus dks feyrk gSA laf{kIrrk lHkh izdkj ds 

foKkiuksa dk izk.k gSA foKkiu ds fy, iz;qDr 

gksus okyh Hkk’kk fo”ks’k gksrh gSA de&ls&de 

“kCnksa esa vius lans”k ;k earO; dh vfHkO;fDr 

foKkiu esa gksrh gSA dHkh&dHkh fcuk dqN dgs 

ikBd] Jksrk vFkok n”kZd rd lans”k igq¡pkuk 

foKkiu dh Hkk’kk dh fo”ks’krk gSA tSls dqN 

lky igys eksckbZy usVodZ ds laca/k esa ,d 

yMds vkSj dqRrs dk foKkiu ¼gp½ vkrk FkkA 

foKkiu esa “kCnksa ds lkFk&lkFk fp= Hkh 
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egRoiw.kZ gksrs gaSA dHkh&dHkh dsoy fp=ksa ds 

ek/;e ls Hkh dke fy;k tkrk gSA 

orZeku le; esa Hkkjr ds lkFk&lkFk 

nqfu;k Hkj esa tula[;k dh ǹf’V ls le>h 

tkusokyh izeq[k Hkk’kk fganh gSA bl ǹf’V ls 

foKkiu esa fganh dk cM+h ek=k esa iz;ksx gks jgk 

gS rkfd vf/kd ls vf/kd yksx foKkiu dks 

ns[ks&lqus vkSj oLrq ds [kjhnkj cu tk;sA ijarq 

foKkiuksa esa fganh dks viuh lqfo/kk ds vuqlkj 

rksM+k&ejksM+k tk jgk gSA miHkksDrk dks viuh vksj 

vkdf’kZr djus gsrq foKkiuksa esa fefJr Hkk’kk dk 

iz;ksx fd;k tk jgk gSA vkt foKkiu dh Hkk’kk 

u rks fganh gS vkSj u vaxzsthA bu nksuksa Hkk’kkvksa 

dk feyk&tqyk ,d u;k :i foKkiu esa iz;qDr 

gks jgk gS] ftldk dbZ fo}kuksa us ^fgafXy”k* ;k 

^fgaxzsth* ,slk ukedj.k fd;k gSA ysfdu okLro 

esa ;g fganh gh gS] tks vius u;s :i esa mHkj 

jgh gSA 

 vkt ls nl&ianzg lky iwoZ ds foKkiu 

vkSj vkt ds foKkiu dh Hkk’kk esa [kklk 

ifjorZu gqvk gSA igys foKkiuksa dh fganh esa 

,d Bgjko FkkA bu foKkiuksa dh fganh fny dks 

Nw tkrh FkhA tSls& ^cqyan Hkkjr dh cqyan rLohj] 

gekjk ctkt* ¼ctkt LdwVj½] ^ftanxh ds lkFk 

Hkh ftanxh ds ckn Hkh* ¼,y- vk;- lh-½] ^dy Hkh] 

vkt Hkh] dy Hkh* ¼Ogh- vk;- ih-½] ^D;ksa lqfuy 

ckcq! cf<+;k gSA* ¼,f”k;u isaV½] ^fOgdks otznarh* 

¼fOgdks½ ^okg rkt* ¼rktegy pk;½] ^fi;ks rks 

tkuksa* ¼jsMyscy pk;½ vkfnA 

lwpuk izkS|ksfxdh ds bl ;qx us euq’; 

ds thou esa Økafrdkjh ifjorZu yk;k gSA euq’; 

dh thou “kSyh cny jgh gSA thou vkSj Hkk’kk 

dk vVwV fj”rk gksus ds dkj.k vkt ds thou 

ds vuqlkj Hkk’kk iz;ksx gks jgk gSA vkt ds 

foKkiuksa esa bl ifjorZu dks ns[kk tk ldrk 

gS] ftlesa Hkk’kk dh xfr ,oa vkØedrk ns[kus 

dks feyrh gSA tSls& ^;s fny ekaxs  eksj* ¼isIlh½] 

^uks nkx] uks /kCcs* ¼VkbZM½ vkfnA  

orZeku le; esa dqN ,sls Hkh foKkiu 

fn[kkbZ nsrs gS] tks ljdkj dh fofHkUu ;kstukvksa 

dks izlkfjr djus dk dke djrs gSA buesa loZ 

f”k{kk vfHk;ku] LokLFk&fo’k;d lwpuk,¡ vkfn dk 

izlkj&izpkj fd;k tkrk gSA tSls& ^Ldwy pys 

ge*] ^nks cq¡n ftanxh ds* ^ekLd gS t:jh* vkfn 

bu foKkiuksa dh Hkk’kk esa vkt mruh ek=k esa 

ifjorZu ugha gqvk gS] ftruk O;kolkf;d 

foKkiuksa dh Hkk’kk esa gqvk gSA vkt ,sls dbZ 

O;kolkf;d foKkiu ns[ks tk ldrs gaS] ftudh 

Hkk’kk rks fganh gS ysfdu fyih jkseu& 

LVk;fy”k ckyksa ds fy, gsvj vWaM ds;j 

Stail  Khile 

Poshan  Mile 
bl izdkj fganh ds foKkiuksa esa vaxzsth “kCnksa dk 

csfgpd iz;ksx gksus yxk gSA foKkiu ds dkj.k 

Hkk’kk dk ladjhdj.k vR;ar rhoz xfr ls gks jgk 

gSA vkt ds foKkiu dh fganh esa ,d yfpykiu 

gSA ;g vaxzsth ds lkFk&lkFk izkarh; Hkk’kkvksa dks 

vius esa feykdj mls viuh izd`fr ds vuqlkj 

<ky jgh gSA ;g fganh yksxksa ds O;ogkj dh 

fganh curh tk jgh gSA oSls bfrgkl lk{kh gS 

fd ;qx ifjorZu ds lkFk&lkFk Hkk’kk esa Hkh FkksM+k 

cgqr cnyko vkrk gSA ijarq bl ;qx esa foKkiu 

rFkk vU; lapkj ek/;eksa ds dkj.k fganh esa tks 

veqykxz ifjorZu gks jgk gS] og bruh rhozrk ls 

igys dHkh ugha gqvkA 

lanHkZ % 

1. iz;kstuewyd fganh &MkW- y{ehdkar ik.Ms;] 

izfeyk voLFkh] vk”kh”k izkd”ku] dkuiqj- 

la- 2005- ì- 254- 

2. iz;kstuewyd fganh rFkk Hk’kk dEI;wfVax& 

laik-MkW-tkenkj ,-,-]izk-tkuvgsen ds-ts- 

vfHkthr iCyhds”ku] ykrwj- la-2004 i`- 

161- 

3. iz;kstuewyd fganh foo/k vk;ke&MkW-

eukstdqekj ik.Ms;] +_f’kdk izkd”ku] 

bykgckn- la- 2003- ì-115- 

4. iz;kstuewyd fganh &MkW- y{ehdkar ik.Ms;] 

izfeyk voLFkh] vk”kh”k izkd”ku] dkuiqj- 

la- 2005- ì- 252- 
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izLrkouk %& 

fo”o&Hkj esas Hkk’kk iz;ksx”kkyk,¡ LFkkfir dh xbZ] tgk¡ Nk= cksyus dk fujarj vH;kl dj ldsaA 

Hkk’kk lh[kus ds y{;ksa esa Hkh Økafr vkbZ vkSj iz;kstuewy] O;olk; ijd rFkk fof”k’V iz;qfDr;ksa okys 

ikB~;Øeksa ds fuekZ.k esa xfr vkbZA Hkk’kk O;ogkj dh oLrq gS] ijLij laizs’k.k dk ek/;e gSA Hkk’kk dks 

Kku&foKku ds fo’k;ksa dh rjg ,dkdh jgdj vftZr ugha fd;k tk ldrkA ijLij O;ogkj n~okjk 

laizs’k.k ds fy, vkSj laizs’k.k ds ek/;e ls gh mfpr <ax ls Hkk’kk dk vtZu gks ldrk gSA orZeku ;qx esa 

cgqehfM;k  (Multimedia) ds mi;ksx d s QyLo:i Hkk’kk v/;;u ds lkFk lanHkZ dks tksM+us ds iz;kl 

fd, x, gSaA vk/kqfud ;qx esa izkSn~;ksfxdh ds fodkl ds dkj.k f”k{k.k esa fo”ks’kdj Hkk’kk f”k{k.k esa Økafr 

vkbZ gSA vk/kqfud izkSn~;ksfxdh esa ,d rjQ dEI;wVj gS tks rhoz xfr ls lwpuk lalkf/kr djrk gS] nwljh 

rjQ lapkj ds lk/ku gS tks ?kj&?kj rd igq¡p x, gaSA bu lapkj lk/kuksa esa Hkh mixzg lapkj] ftlesa 

n~fo&i{kh; lapkj laHko gS] f”k{k.k ds {ks= dks u;k vk;ke nsrk gSA dEI;wVj vkSj lapkj ds rduhd laxe 

ds dkj.k f”k{k.k esa Økafr vkbZA baVjusV ds dkj.k f”k{kk txr esa Økafr vkbZA cgqr ls fo”ofon~;ky;ksa us 

baVjusV esa viuk&viuk usVodZ LFkkfir fd;k gSA baVjusV ds ek/;e ls gh Nk=ksa dks ikB~;&lkexzh 

miyC/k djk ldrs gSaA baVjusV dk mi;ksx djrs gq, vkWu&ykbu f”k{kk ds fy, fd, x, u, iz;klksa esa 

lcls egRoiw.kZ gS& le:i d{kk (Virtual Classroom)A  

 

f”k{k.k esa ubZ izksn;ksfxdh dk mi;ksx 

nwj f”k{kk dh lqǹ<+ djrk gSA vkt Hkk’kk f”k{k.k 

esa nwj ;k ikl dk ugha] cfYd izkn~;ksfxdh ds 

leqfpr iz;ksx dk egRo gSA Hkk’kk f”k{k.k 

vuqiz;qDr Hkk’kkfoKku dh ,d “kk[kk gSA Hkk’kk 

f”k{kd esa mi;ksxh midj.kksa dks rhu oxhZa esa 

ck¡Vk tk ldrk gSA 1- ǹ”;&lk/; midj.k 2- 

JO;&lk/; midj.k] 3- JO;&ǹ”;&lk/; 

midj.kA 

ǹ”;&lk/; midj.k Hkk’kk f”k{k.k esa 

okLrfod inkFkksZa] muds ekWMyks] ekufp=ksa] xzkQksa] 

pkjksa vkfn dk mi;ksx fd;k tkrk gSA JO;&lk/; 

midj.k esa jsdkWMZ&Iysvj] Vsi&fjdkWMZ] 

dkWEiDV&fMLd Iysvj] jsfM;ks vkfn vkrs gSaA 

fjdkWMZ&Iysvj esa ^jsdkWMZ&Iysvj^ ds ek/;e ls 

lqudj v/;srk ,d vksj vius Jo.k&dkS”ky dks] 

nwljh vksj vius Jo.k&dkS”kY; dks fodflr 

dj ldrk gSA lh-Mh- Iysvj] Vsi fjdkWMZ] jsfM;ksa 

vkfn midj.kksa ls izlkfjr gksusokyh /ofu dks 

ge vius dkuksa n~okjk xzg.k djrs gSaA 

JO;&ǹ”; lk/; midj.k esa pyfp=] nwjn”kZu] 

ohfM;ksa vkfn dks “kkfey fd;k tkrk gSA dguk 

lgh gS fd bu midj.kksa dk fof”k’V iz;ksx 

dsoy Hkk’kk&f”k{k.k ds iz;kstu dks fln~f/k ds 

fy, tkus dk izko/kku gSA bldk ewy mn~ns”; 

Hkk’kk&f”k{k.k vf/kxe dh izfØ;k dks vis{kk—r 

vf/kd lqdj&ljy] jkspd ,oa lqfo/kktud 

cukuk gSA  

vkdk”kok.kh & tu lapkj ds ek/;e ds 

nks izeq[k foHkktu gks ldrs gSa & 1- lekpkj i= 

eqfnzr lkexzhA 2- bysDVªkfud ek/;eA 

bysdVªkfud ek/;e esa ,sfrgkfld ǹf’V ls 

vkdk”kok.kh dk LFkku loZizFke gSA Hkkjr esa 

jsfM;ksa izlkj.k dk “kqHkkjaHk 1927 esa gqvkA bu 

dsanzksa ls lekpkj vkSj lkef;d cqysfVuksa ds 

vykok dgkuh] ukVd] :id] laxhr vkfn Js.kh 

ds dk;ZØe izlkfjr fd, tkrs gSaA Jksrk oxksZa dks 

Hkh ǹf’V esa j[krs gq, cPps] o;Ld] efgyk,¡ 
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etnwj oxZ] uxj vkSj xk¡oksa esa fuokl djus 

okyh iztk dksfV bu lc ds fy, dk;ZØe 

izlkfjr fd, tkrs gSaA vke turk dh Hkk’kk] 

fon~okuksa dh Hkk’kk] mPp vkSj fuEu oxksZa dh 

Hkk’kk] uxj rFkk xk¡oks dh Hkk’kk vkfn bl rjg 

fganh Hkk’kk dk cgqeq[kh iz;ksx vkdk”kok.kh ds 

tfj, gksrk jgrk gSA Hkk’kk ds rjg&rjg ds 

iz;ksx] eqgkojs] ubZ NkVk,¡ fnu&izfrfnu iz;qDr 

gksrh gSaA fganh Hkk’kk dks ,d fof”k’V vkSj ekud 

Lo:i nsus esa vkdk”kok.kh ds lekpkj vkSj 

lkef;d fo’k;ksa ds izlkj.k dk;ZØeksa dk 

;ksxnku egRRoiw.kZ gSA 

nwjn”kZu & Hkkjr esa nwjn”kZu dk izkjaHk 

flracj] 1959 esa izk;ksfxd rkSj ij fnYyh esa 

“kq: gqvkA ysfdu jkst fu;fer izlkj.k 1965 esa 

“kq: gqvkA Vsyhfotu lsok dk foLrkj 1972 esa 

eqacbZ esa gqvk vkSj 1975 rd ns”k ds dsoy lkr 

“kgjksa esa Vsyhfotu lsok miyC/k gks ldh FkhA 

vktdy nwjn”kZu dk izeq[k pSuy Mh- Mh&1 

fofHkUu {kerkvksa ds 1042 LFky VªkUlehVjksa ds 

ra= ds tfj, 87 ls T;knk vkcknh rd vius 

dk;ZØe igq¡pk jgk gSA nwjn”kZu 21 pSuy ds 

tfj, vius dk;ZØe izlkfjr djrk gS ftuesa 

ik¡p vf[ky Hkkjrh pSuy gSA 1992] Qjojh esa 

LVkj lewg us ns”kHkj vius Vh-oh- pSuy is”k 

fd, vkSj vktdy lkS ls T;knk mixzg Vh-oh- 

pSuy ns”kHkj esa dke dj jgs gSaA LVkj] th  

lksuh] ,u] Vh- ,u-] ch- ch- lh-] fMLdojh] lh- 

,u- ,u-] ,e- Vh- oh-] lu~ usVodZ vkfn ,sls 

fdrus gh futh pSuyksa ds n~okjk fnu&jkr 

oSfo/;e; dk;ZØe izlkfjr gks jgs gSaA fganh Hkk’kk 

ds fodkl esa bu lcdk ;ksxnku egRRoiw.kZ gSA 

fganh Hkk’kk dks Hkh Xykscykbt djus esa ;s pSuy 

m|r gSaA vaxzsth dks Hkh feykdj dHkh&dHkh 

budh lekpkj ,tsfUl;k¡ ,slh fganh dh l̀f’V 

dj jgh gSa] tks f[kpM+h yxus ij Hkh 

ifj.kkedkjh lkfcr gqbZ gSA 

nwjlapkj & VsyhQksu ;k nwjlapkj vkSj 

rkj lsok dk Hkh Hkk’kk ds lao/kZu ij dkQh 

egRRo gSA VsyhQksu dh viuh gh cksypky dh 

Hkk’kk gS vkSj yksx le; dh cpr dks ǹf’V esa 

j[krs gq, Hkk’kk dks gh lkadsfrd <kapksa esa Mky 

nsrs gSaA dqN gh “kCnksa esa T;knk ifj.kke blls 

fudy ldrs gSaA VsyhQksu ij cksyh tkus okyh 

ukxfjd lH;rk dh viuh gh fo”ks’krk gS] vius 

gh f”k’Vkpkj gSaA dbZ rjg dh ewY;of/kZr lsok,¡ 

Hkh miyC/k gSa] tSls jsfM;ks] isftax] lsY;wyj 

eksckby VsyhQksu] bysDVªksfud esy] okbl esy] 

Mk;jsDV ,Dlsl Mk;fyax] cqysfVu cksMZ lfoZl] 

ohfM;ks VsysDl] ohfM;ks dkUQjsfUlax vkfnA 

nwjlapkj lsovksa ds lkFk&lkFk Mkd&lsok dh Hkh 

viuh gh fo”ks’krk gS] tks izkphu dky ls pyh 

vk jgh gS vkSj vke turk dh Hkk’kk dks mi;qDr 

vkSj laiUu cukus esa viuk ;ksxnku iznku dj 

jgh gSA 

flusek & ǹ”;&ek/;eksa esa flusek dh 

ftruh egRrk gS] izk;% mruh vkSj fdlh dk 

ugha gS 19 oha lnh esa gh Hkkjr esa flusek ;qx 

dk vkjaHk gqvk FkkA lu~ 1913 esa nknk lkgc 

Qkyds us ^gfj”panz^ fQYe cukdj Hkkjr dks 

fo”ks’k :i ls flusek ds lkeus [kM+k dj fn;kA 

1913&1930 rd Hkkjrh; fQYeksa dk ewd ;qx 

pyrk jgk ftlesa yxHkx 1200 fQYesa cuhA 

14&2&1931 dks Hkkjr dh izFke lokd~ fQYe 

^vkye vkjk^ cuh] ftldk izn”kZu eqacbZ esa 

gqvkA mlds ckn oh- “kkarkjke] ckacs VkWdht vkfn 

dh rjQ ls dbZ fQYeksa cuhA foe jk;] “;ke 

csuxy] e`.kky lsu tSls yksxksa ls lekukarj 

fQYeksa dks Hkh dkQh lEeku feyhA fganh Hkk’kk ds 

fodkl dh ǹf’V ls fQYeksa dh egRrk blfy, 

ǹ’VO; gS fd fQYeksa esa lekt ds gj Lrj dks] 

gj ijr dk thrk tkxrk lk{kkRdkj gks tkrk gSA 

fQYeksa esa yksxksa dh Hkk’kk izfrQfyr gksrh gSA 

fQYesa ns[kdj yksx viuh Hkk’kk dks laiUu 

cukus dh ps’Vk djrs gSaA bl rjg Hkk’kk dks 

lw{e] lqǹ<+] yphgh vkSj ifj.kkedkjh cukus esa 

fQYeksa dk ;ksxnku vR;ar egRRoiw.kZ gSA 

lwpuk izk|ksfxdh & vkt dk ;qx lwpuk 

dk ;qx gSA lwpuk LQksV vkt dk chtea= gSA 

faganh esa dbZ rjg ds lwpuk&laiUu lk¶Vos;j 

cu x, gSaA ;gk¡ lwpuk ls rkRi;Z ml dF; ;k 

lkexzh ls gS tks gesa baVjusV ;k cSc ds ek/;e 

ls izkIr gksrh gSA eksVs :i ls baVjusV ls 

miyC/k lwpuk,¡ nks izkdj dh gksrh gSaA lkekU; 

lwpuk vkSj KkukRed lwpukA lkekU; lwpuk,¡ 

izk;% rRdkyhu egRRo dh gksrh gS] tSls 

O;kikfjd] okf.kT;d] O;kolkf;d] jktuhfrd] 

lkekftd vkSj O;fDrxr lwpuk,¡A KkukRed 

lwpukvksa dk lac/k Kku&foKku ds fofHkUu {ks=ksa 

;k vuq”kkluksa ls gksrk gSA KkukRed lwpuk,¡ 

vf/kd LFkk;h iz—fr dh gksrh gSaA mudk mi;ksx 

izk;% lanHkZ xzaFk dh rjg gksrk gSA tSls 

Kku&foKku laca/kh tkudjh] “kCndks”k] 
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fo”odks”k] fFklkWjl] lkfgR;] laL—fr] bfrgkl] 

Hkwxksy vkfnA 

baVjusV] bZ&esy tSlh lqfo/kk,¡ fganh tSlh 

ns”kh; Hkk’kkvksa esa Hkh miyC/k gSa vkSj bl l”kDr 

tulaidZ ls fganh Hkk’kk ,d vyx gh oSKkfud 

eksM+ ys jgh gSA vktdy dk;kZy;ksa esa dke djus 

ds fy, fganh esa ekbØks lk¶V&vkWfQl tSlk 

dk;ZØe miyC/k gqvk gSA fganh ds 

dEI;wVjhdj.k djus dh fn”kk esa Hkk’kk ds lkFk 

dkQh esytksy Hkh djuk iM+rk gS] ftldk izHkko 

Hkk’kk ds fodkl esa yxkrkj ǹf’Vxr gks ldrk 

gSA  

fu’d’kZ %& 

mi;qZDr foospu&fo”ys’k.k ls Li’V gksrk 

gS fd vkt lwpuk dk ;qx gSA v[kcjksaa] jsfMvks] 

fQYeks] Vsyhfotu] mixzg pSuyksa vkSj baVjusV 

vkfn lapkj ds ek/;eksa esa fganh dk O;kid iz;ksx 

gks jgk gSA vk/kqfud ;qx esa lalkj ds fofHkUu 

ek/;e Hkwfedk fuHkk jgs gSaA uohure lwpuk vkSj 

lapkj izkSn~;ksfxdh ls lalk/kuksa dk usVodZ] 

lkekftd tkudjh vkSj cqn~f/k ds lHkh izkIr 

:iksa dh òn~f/k ds fy, vlhe lqvolj iSnk gq, 

gSaA lwpuk izkSn~;ksfxdh ds fodkl esa Hkkjr dk 

egRoiw.kZ ;ksxnku gSA 

lanHkZ xzaFk %&  

1- Hkk’kk ¼if=dk½& la- vpZuk f=ikBh] 

tuojh&Qjojh] 2015- 

2- Hkk’kk ¼if=dk½&la- “kkf”k Hkkjn~okt] ebZ&twu] 

2002- 

3- iz;kstuewyd fganh% fofo/k ifjǹ”; & MkW- 

jes”kpanz f=ikBh 

4- fganh dk oSf”od ifjǹ”; & MkW- iafMr cUus 

5- vuHkS ¼if=dk½ vizSy&flracj] 2006 la- 

jrudqekj ik.Ms; 

6- ehfM;k vkSj lekt & la- tksxsanz flag fclsu  

7- ehfM;k vkSj fganh & la- MkW- e/kq [kjkVs 
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प्रास्ताववक  

 साठोत्तरी मराठी सावहत्यातील 'ग्रामीण सावहत्य' हा महत्त्वाचा वाङमयीन प्रवाह होय. 1960 मध्य ेमहाराष्ट्र या 

राज्याची स्थापना झाली आवण मराठी माणसाला त्याचा स्वत:चा चेहरा वमळाला. त्याला अवस्मता प्राप्त झाली.  

समाजकारण, अथथकारण, राजकारण, वशक्षण, सहकार, उद्योगव्यवसाय यासवथच क्षेत्रात यामळेु अमलुाग्र बदल झाले.  

याचा कळत-नकळत सावहत्यवनर्ममतीवरही पररणाम झाला आवण ग्रामीण सावहत्यलेखकानंी कववता, कथा, कादबंरी या 

सावहत्यप्रकारामध्य े ददसून येते. यामध्य े कादबंरी हा वाङमयप्रकार अधोरेवखत करण्यासारखा आह.े यामध्य े 1960 त े

1990 या टप्पप्पयात उध्वव शेळके, व्यकंटेश माडगुळकर, शंकर पाटील, भालचंद्र नमेाड,े हमीद दलवाई, आनदं यादव, 

रा.रं.बोराड,े ना.धों.महानोर इत्यादी कांदबरीकारानंी प्रामुख्यान ेआपल्या कादबंऱयानंी ग्रामीण कादबंरीच ेदालन समृध्द 

केले. परंत ुनव्वदोत्तरी कालखंडात मात्र ग्रामीण कादबंरीचा बहराचा काळ आललेा ददसनू येतो.  याच काळात खेडयांमध्य े

हरीतक्ातंी, धवलक्ातंी, औद्योवगकीकरण, महाववद्यालय ेयामुळे खेडयांचा भारतात 'इंवडया' वनमाथण झाला. पण सुवशवक्षत 

बेरोजगारी, वशक्षणाच ेव्यापारीकरण यामूळे ग्रामीण कुटंुबाची ससेहोलपट सुरू झाली आवण हाच धागा पकडून ग्रामीण 

कादबंरी वततक्याच ताकदीन ेवनमाथण होऊ लागली. या कादबंरीकारमध्य ेआनंद पाटील, ववश्वास पाटील, वासुदवे मुलाटे, 

बाबाराव मसुळे, अशोक व्हटकर, महादवे मोरे, मोहन पाटील, गणेश औटे, सदानंद दशेमुख यांच्या कादबंऱयामंधून 

बदलत्या खेडयाच े वचत्रण आलले े आह.े या सवथ कादबंरीकारामंध्य े सदानदं दशेमुख यांनी आपल्या बारोमास, तहान, 

चारीमरेा या कादबंऱयामंधून शेतकऱयाचं्या हालअपेष्टा, आत्महत्या, बेरोजगारी, आर्मथक ओढाताण, भ्रष्टाचार, दषु्काळाच े

दषु्परीणाम या बाबी अवतशय तीव्रतने ेमांडल्या आहते. त्यामुळे सदर शोधवनबंधामध्य ेसदानंद दशेमुखांच्या कादबंरीमधील 

ग्रामीण जीवनदशथनाचा अभ्यास केललेा आह.े  

 

सदानदं दशेमखु याचंा पररयच: 

 सदानंद नामदवेराव दशेमुख ह े ग्रामीण 

सावहत्यातील महत्त्वाच ेव आघाडीच ेसावहवत्यक म्हणनू 

संपूणथ महाराष्ट्रामध्य े प्रवसध्द आहते.  त्यांचा जन्म 30 

जुल ै 1959 रोजी बुलढाणा वजल्यातील मेहकर 

तालकु्यातील अमडापूर या ववदभाथतील एका शेतकरी 

कुटंुबामध्य े झाला.  शेती आवण शेतकरी कुटंुबातच 

लहानाच ेमोठे झाले.  त्यांच ेमराठी ववषयातून एम्.ए., 

पीएच.डी. असे वशक्षण झाल ेअसून त्यानंी जानफेळ वज. 

बुलढाणा येथील महाववद्यालयात मराठी ववषयाच्या 

अध्यापनाच े काम केलले े आह.े त्यानंी ग्रामीण 

सावहत्यप्रवाहामध्य ेकथा, काव्य, कादबंरी, लवलत लेखन 

या सवथ सावहत्यप्रकारामध्य े लेखन केलले े आह.े त्यानंी 

आपल्या लेखनात प्रारंभापासनू आजपयतं जीवनाच्या 

वास्तवाचा व्यापक मलुाधार, त्यातील द:ुख, हकंार, 

हालाखी, ववरोधाभास यांचा शोध घेतला आह.े  यामध्य े

त्यांच्या 'लचांड', 'उठावण', 'महालूट', 'रगडा', 

'खंुदळघास' या कथासगं्रहाचा समावेश आह.े  त्यांचा 

'गावकळा' हा कथासंग्रह आवण 'मेळवण' हा 

लवलतलेखसंग्रह प्रवसध्द आह.े याबरोबर त्यांच्या 

'बारोमास', 'तहान' आवण 'चारीमेरा' या कादबंऱयानंी 

सबंध मराठी सावहत्यववश्वातच नव्ह े तर भारतीय 

सावहत्यववश्वातही नावलौदकक वमळववला आह.े 

'महालूट' या कथासगं्रहात कातकरी शेतकऱयाचं्या 

जीवनातील असंख्य प्रश्न मांडल ेआहते. ग्रामीण शेतकरी 

जीवनाच े अवस्तत्त्व जीवनसंघषाथची मानवी करूणेची 
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अभंगगाथा त्यांच्या लेखनातनू रेखीवपण े प्रकट झाली 

आह.े 

 'उठावण' या कथासंग्रहात 'बंड' करुन 

उठलले्या शेतकऱयाचं ेवचत्रण आलेल ेआह.े तर 'राडा' या 

कथासंग्रहात ग्रामीण स्त्रीस्वभावाच ेअसंख्य पदर अगदी 

अलगदपण े उलगडून दाखववल े आहते. त्यांच्या 'तहान' 

कादबंरीसाठी मजॅेवस्टक प्रकाशनाचा जयवतं दळवी 

स्मृती कादबंरी पुरस्कार, ववदभथ सावहत्यसघंाचा 

पु.य.दशेपांड े स्मृती कादबंरी पुरस्कार, वशवार 

प्रवतष्ठानचा शेतकरी सावहत्य पुरस्कार, शोभण े

प्रवतष्ठानचा केशवराव शोभण ेस्मृती कादबंरी पुरस्कार, 

यशवतंराव चव्हाण सावहत्य पुरस्कार, महाराष्ट्र सावहत्य 

पररषदचेा ग.ल.ठोकळ पुरस्कार ह े पुरस्कार वमळाले. 

त्यांच्या 'उठावण' या कादबंरीसाठी फेडरेशन ऑफ 

इंवडयन पवललकेशसथ पुरस्कार वमळाला. तर त्यांच्या 

'महालूट' या कादबंरीसाठी त्यानंा महाराष्ट्र शासनाचा 

पुरस्कार आवण हमेांगीचा वव.स.खांडकेर कथा पुरस्कार 

ह े दोन पुरस्कार वमळाले. त्यांच्या  'बारोमास' या 

कादबंरीसाठी महाराष्ट्र शासनाचा पुरस्कार, सावहत्य 

अकादमी पुरस्कार 2004, पद्मश्री ववखे पाटील पुरस्कार 

, म.सा.प. चाह.ना.आपटे कादबंरी पुरस्कार ह ेपुरस्कार 

वमळाले. 

 'रगडा' या कादबंरीसाठी त्यानंा यशवतंराव 

दात ेस्मृती संस्थचेा सहकार व वशक्षण महषी बापूरावजी 

दशेमुख पुरस्कार ह े पुरस्कार वमळाला आह.े त्यांच्या 

'खंुदळघास' या कादबंरीसाठी ववदभथ सावहत्य संघाचा 

बा.कृ.चोरघड े कथा पुरस्कार, सहकार महषी शंकरराव 

मोवहत ेपाटील पुरस्कार ह ेपुरस्कार वमळाल ेआहते. तर  

'गावकळा' या कादबंरीसाठी त्यानंा ना.घ. दशेपांड ेकाव्य 

पुरस्कार व चांडक प्रवतष्ठाणचा बुलढाणा वजल्हा गौरव 

पुरस्कार वमळालेल े आहते. याबरोबरच त्यांच्या 

शैक्षवणक कायाथसाठीही अनेक पुरस्कार वमळालले ेआहते. 

प्रा. सदानंद दशेमुख यांच्या अनके कथा मावसके, 

वनयतकावलकातनू प्रवसध्द झाल्या आहते. त्यांच्या 

कववताअतंनाथद या ददवाळी अकंातनू प्रवसध्द झाल्या 

आहते. प्रा. सदानदं दशेमुखानंी ववशेषत: ग्रामीण 

संस्कृती, प्रादवेशकता, ग्रामीण माणसांच्या व्यथा-

वेदनाचं े वचत्रण केल े आह.े  त्यांच्या कादबंऱयातून 

बंडखोरवृत्ती ददसून येते.  पण आक्स्ताळेपणा मात्र 

कुठेही ददसत नाही.  समाजातील ववववधांगी प्रश्नांना 

अगदी सहजपण े हाताळल े आह.े  ग्रामीण माणसाचंी 

द:ुखे त्यांच्या मनाची होणारी घुसमट अगदीलहान-

लहान प्रसंगातनू व्यक्त केललेी आह.े  

सदानदं दशेमखु याचं्या कादबंरीतील ग्रामीण वास्तव: 

सदानंद दशेमुख यांनी 'तहान', 'बारोमास' 

आवण 'चारोमास' या ग्रामीण जीवनाच े अस्सल वचत्र 

रेखाटणाऱया कादबंऱयांची वनर्ममती केली आह.े ग्रामीण 

जीवनातील चढ-उतार, हालअपेष्टा, शेतीशी वनगडीत 

प्रश्न, वारंवार पडणारे दषु्काळ, केवळ माणसाचचे नव्ह े

तर जनावराचंेही होणारे हाल या सवांच े वचत्रण 

अवतशय वेधकतने ेत्यांनी या कादबंऱयातनू मांडल ेआह.े  

तहान:  

'तहान' ही त्याचंी कादबंरी शेती, शेतकरी  

आवण त्याचा पररसर या सवानंा स्पशूथन जाणारी आह.े  

त्यामुळेच वास्तवाची एक भरभक्कम बैठक घेऊनच ही 

कादबंरी अवतरली आह.े भयावह पररवस्थतीशी झगडत 

असताना भौवतक सुखाच े मृगजळ माणसाची कशी 

फरफट करत ेह ेमांडणाऱया या कादबंरीत रघोजी शेळव े

आवण त्याचा मलुगा बबन यांची कथा आली आह.े एका 

भयाण दषु्काळाच े वचत्रण करताना तहान ही केवळ 

पाण्याचीच नसत ेतर ती पैशाची, भोगाची, शरीराची, 

मायचेी, द्वषेाची सुध्दा असत े हचे यातनु सुवचत केल े

आह.े  दषु्काळामध्य ेकेवळ माणसाचचे हाल होत नाहीत 

तर उभी वपके, गुर-ढोरे, पक्षी, प्राणी या सवानंा याच्या 

झळा पोहचत असतात. सारंगपरू गावात सोळा एकर 

शेतीचा मालक असललेा, वयाची साठी गाठलेला 

आपली पत्नी रामकोर आवण मुलगा बबन, मुलगी वषाथ 

यांच्या सहाय्यान े परंपरागत पध्दतीन े शेती करणारा 

रघोजी साळव े हीच या कादबंरीतील प्रमुख व्यवक्तरेखा 

आह.े  साऱया पचंक्ोशीत नावाजलले्या, अंगान े धष्टपुष्ट 

असलले्या मुरल्या आवण छवबल्या या दोन बैलावर 

रघोजीच े लेकरागत प्रेम आह े आवण त्यांचा त्याला 

अवभमानही आह.े 

काळ बदलला तस े खेडहेी बदलल,े शेतीही 

बदलली मात्र समस्या मात्र बदलल्या नाहीत, उलट 

यातनु काही नवीन समस्याही जन्माला येऊ लागल्या. 

त्यामुळे आज माणसासमोर अगवणत प्रश्न उभ े ठाकल े

आहते. त्योच जगण्यासाठीच े तळमळणेही थांबलेल े

नाही. त्यातीलच एक महत्त्वाची समस्या म्हणज े

पाणीटंचाईची समस्या सारंगपूरमध्य े आवण पंचक्ोशीत 

दषु्काळ पडतो आवण हीच पाणीटंचाईची समस्या उग्र 

रुप धारण करते. आवण याजीवनसघंषाथतही स्वाथथ, 

साधणारे महाभाग अभागी लोकांना लुबाडण्याच े काम 
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करतात याच े वचत्रण बबनच्या माध्यमातून 'तहान'मध्य े

आल ेआह.े 

दषु्काळामुळे सारंगपरू गावातील लोक 

रानोमाळ भटकत असतात. परंत ुसारंगपरुपासून सुमारे 

चार दकलोमीटर अंतरावर गारमाळाच्या 

माळरानावरील वववहरीत ऐन दषु्काळातही भरपूर पाणी 

असते.  मोटरपपंाची सोय असते. दहा रूपयात दोन 

टाक्या पाणी वमळत असते. परंत ु गारमाळावरून 

सारंगपूरला येताना वपराचा चढ एवढा कठीण असतो 

की आजवर तो चढ कुठल्याच बैलाला चढता आलेला 

नसतो, ना उतरता आलेला नसतो. परंत ुरघोजी आवण 

बबन हा चढ चढण्या-उतरण्याचा प्रयत्न करतात आवण 

त्यामध्य े त े यशस्वी होतात.  आवण बबन पुढ े सवाचंी 

तहान भागवू लागतो. परंत ु एके ददवशी स्टँडवरचा 

उत्तम वांढरे हा हॉटेलवाला बबनला एका टाकीसाठी 

शंभर रूपय े दऊेन खाऊवपऊही घालतो,  मसाला पान 

चारतो. यामुळे सुखावलेल्या बबनच्या मनात येथूनच 

'तहान' जन्म घेते.  शेतात वषथभर राबूनही एवढ े पैस े

वमळत नाहीत याची जाणीव होते. शेतात न राबता, कष्ट 

न करता पैस ेकमावण्याचा त्याला नवा मागथ सापडतो.  

पैशाच्या माग े लागललेा बबन, आवण 

पाण्यावर बक्कळ पैस ेवमळवणारा बबन बैलाकडहेी दलुथक्ष 

करतो, रघोजीकड े दलुथक्ष करतो, पैसा वमळाल्यामुळे 

रामकोर आवण बबनला रघोजीच्या बैलाच्या चचतकेडहेी 

लक्ष द्यायला वेळ वमळत नाही. यातनूच तो 

प्रेमप्रकरणाकड े वळतो, पैशाच्या जोरावर प्रेम 

वमळवण्याचा, प्रेमाची तहान भागवण्याचा आटावपटा 

करतो.  आवण स्वत:च्या हातानी खोदलेल्या खड्डयात तो 

स्वत:च पडतो. यामुळेच  'तहान' या कादबंरीववषयी 

अवभप्राय दतेाना रा.रं.बोराड ेम्हणतात की, ''कादबंरीच े

'तहान' शीषथकही बोलके आह.े ती तहान वजतकी 

पाण्याशी वनगडीत आह े वततकीच वासनेशी वनगडीत 

आह.े  क्षवणक, भौवतक सुखाशीही वनगडीत आह.े  ह ेसुख 

ज्यामुळे वमळू शकतेत्या पैशाशीसुध्दा वनगडीत आह े

आवण हीच तहान आज ग्रामीण जीवनाला ववनाशाकड े

घेऊन जात आह.े  तमुच्या 'तहान' कादबंरीन े ही 

धोक्याची रास्त सुचना ददली आह.े  ती एकूण 

समाजव्यवस्थेच्या दषृ्टीन े मला महत्त्वाची वाटते.'' 

(कैलास नावेकर (संपा) : 'तहान:स्वरूप आवण समीक्षा', 

2004, पृ.क्.73) दषु्काळामुळे सारंगपूरमध्य े वनमाथण 

झाललेी तीव्र पाणीटंचाई, ग्रामस्थांच ेहरवलेल ेस्वास््य, 

कुटंुबाची आर्मथक,  सामावजक कुचबंना या सवथ गोष्टी 

सदानंद दशेमुखानंी मोठया आवत्मयतने े व ताकदीन ेया 

कादबंरीतून वचवत्रत केल्या आहते. 

बारोमास:  

2002 मध्य े प्रकावशत झालेल्या आवण 2004 

मध्य े सावहत्य अकादमीचा पुरस्कार वमळवणाऱया 

सदानंद दशेमुख याचंी 'बारोमास' ही ग्रामीण व्यवस्थेचा 

प्रमुख घटक असणाऱया बळीराजाच्या दयनीय अवस्थेच 

वचत्रण करणारी कादबंरी आह.े  या कादबंरीमधून त्यानंी 

ग्रामीण जीवनाशीप्रामावणक आवण वनष्ठा राखून त्यांनी 

ग्रामीण वास्तव साकार करण्यावर अवधक भर ददललेा 

आह.े ग्रामीण माणसाचं्या समस्या, व्यथा, वेदना, शेती, 

शेतीच े सध्याच े स्वरूप व त्यातील डोंगराएवढया 

अडचणी वनस्तरता वनस्तरता होणारी दमछाक सदानंद 

दशेमुखानंी एका सुवशवक्षत तरूणांच्या व त्यांच्या 

कुटंुवबयाचं्या माध्यमातनू मांडली आह.े  एकनाथ तनपुरे 

ह े या कादबंरीमधील प्रमुख पात्र आह.े  अलका ही 

त्याची पत्नी आह.े वडील सुभानराव ह ेएक हाडामासाच े

शेतकरी आहते. आई शेवंता ही वडीलांच्या खांद्याला 

खांदा लावनू काम करणारी शेतकरीन आह.े मधु हा 

लहान भाऊ आह े व मंगलाक्का ही थोरली बहीन असनु 

ती लग्न होऊन वतच्या सासरी आह.े  

एकनाथ हा उच्चवशवक्षत असनू तो 

एम.ए.,बी.एड. झालेला आह.े वशक्षणाचा बाजार 

झाल्यान ेउच्चवशक्षण घेऊनही नोकरीसाठी तो लाच दऊे 

न शकल्यान ेतो आपली ववडलोपार्मजत शेती करतो आह.े  

एकनाथचा भाऊ मधु हा ही वशक्षणात हशार असनूही 

तो ही बेरोजगार आह.े पण त्याच्यात आवण एकनाथच्या 

वतथनात जमीन-अस्मानाचा फरक आह.े  एकनाथ 

बेरोजगारीवर मात करण्यासाठी शेती करतो तर मधु हा 

गुप्त धनाच्या शोधाथथ दफरतो आह.े  जागवतकीकरणामुळे 

शेतीच े संदभथही बदलल े आह.े शेतीमालाला भाव 

अवनवित असल्यान े नोकरीतनू वमळणार स्थैयथ व 

सुखावसनता शेतीमध्य ेवमळू शकत नसल्यान ेएकनाथची 

व त्याच्या कुटंुबाची घुसमट होत े आह.े मधुलाही मागथ 

ददसत नसल्यान,े आर्मथक स्थैयाथच्या अभावामुळे त्याची 

अंधश्रध्दकेड ेवाटचाल होताना ददसत ेआह.े 

या कादबंरीमधून सदानंद दशेमखुांनी शेतीच्या 

अनके प्रश्नांना हात घातलेला आह ेव त्या प्रश्नांची उकल 

ही केलेली आह.े आबाजीच्या माध्यमातनू त्यांनी 

'पायखताच'े महत्त्व पटवून ददल े आह.े 'चाफकटर' या 

यंत्राच्या माध्यमातनू मजरू, मजुरी, मशागत, 

मशागतीचा खचथ या प्रश्नांना मांडताना यांवत्रक शेतीच े

महत्त्व सांवगतल े आह.े शेतीतील काडीकचरा शेतातच 

कुजवून शेतीतील सेंदद्रयता वाढवण्यासाठी, नावपकी दरू 

करण्यासाठी शेणखताचा वापर करण्यासाठीच ेभानदुास 
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पाटील याचं े शास्त्रशुध्द ववचार मांडल े आहते.  

त्याबरोबर वमश्र शेती, वनशतेी, वनसगथशतेी यावरही 

बारोमासमध्य े चचाथ आललेी आह.े वनशतेी बाबत 

'बारोमास'मध्य ेशामभाऊ गट्टाणी यांनी ''बोर, आवळा, 

चचच, सागवान, आंबा, सीताफळ अशा झाडांचा उपयोग 

आपण करूशकतो.  एकरी एक लाख आवळयाच ेउत्पन्न 

घेणारे शेतकरी आम्ही जळगाव भागात पावहल ेआहते.'' 

(बारोमास, पृ.क्.63) अस े स्वानुभव सांवगतल े आहते.  

याबरोबरच पणण खात्याच्या माध्यमातून त्यानंी 

शेतीमाल, हमीभाव, योग्यवेळी ववक्ी, थेट बाजारपेठ, 

स्वयंववक्ी कें द्र,े शेतीमालाची साठवणकू, गॅटकरार अशा 

अनके मुद्यांवर तपवशलवार केललेा आह.े 

चारीमरेा:  

चारीमरेा ही कादबंरीही पवहल्या दोन 

कादबंऱयापं्रमाण े ग्रामीण जीवनाचा वेध घेणारी 

महत्त्वपणूथ आवण यशस्वी कादबंरी पवहल्या दोन्ही 

कादबंऱयापेक्षा वेगळा बाज असणारी, मनोवेधक 

असणारी अशी आह.े 'चारीमेरा' म्हणज े शेतीचा बोध. 

बोध म्हणज ेत्या शेताची शेतीपरुती  हद्य. त्या हद्यीतच 

शेतकऱयाचं े जीवन बंददस्त असते. ह े जीवन, ही शेती 

म्हणज े त्यांच्यासाठी दवेांहून कमी नसतात.  ह े शेतच 

त्याच्या जीवनाच ेमहत्त्वाच ेसाधन असते. या कादबंरीत 

सदानंद दशेमुख यानंी शेतकऱयाचं्या जीवनाचा 

ववशालपट मांडताना बहरंगी वेध घेतला आह.े  आवण 

समारात्मक ववचारांचा आधार घेतला आह.े 

बादशहासारखा जमीनदार बापाच्या सावलीत वाढललेा 

उदभेान हा सुवशवक्षत कणखर शेतकरी.  

कोणत्याही संकटाचा बाऊ न करता त्याला 

वभडण ं हा त्याचा चपङ तर, कधीकाळी सोन्याचा धुर 

वनघत असलले्या घरात आलेली भावनाताई या दोन 

मध्यवती पात्राभंोवती ही कादबंरी दफरत, तशी 

वाचकानंा दफरवत राहते.  तदनषुंवगक आलेली पात्र ंजस ं

की रवतरामबुवा, रोशनबाय, शादबेाबा, तोंडाळ बुढी, 

केडीसाहबे अस े असंख्य जण कांद्याच्या रसाळ 

पात्यासंारखे ठसठसीत आहते. प्रत्यकेाच ं व्यवक्तमत्त्व 

वेगळं. दशेमुख यांनी या पात्राचं े केलले ं कोरीव काम 

मनाला भुरळ घालतं.  रोशनबायसारखी सरळ स्त्री 

ज्याच्याकड ेराहत असत े त्या रवतरामबुबान ंआपल्याशी 

लग्न कराव,ं गृहलक्ष्मीचा दजाथ द्यावा ही वरवर साधी 

वाटणारी बाबही त्यामुळे आपल्याला पोखरत राहते.  

तर तोंडाळ बुढीसारखं म्हातारीच्या तोंडातनू बाहरे 

पडणारे वतखट शलद वतच्या अंतमथनात पेटलेल्या 

अवग्नकंुडाची दाहकता दाखवून दतेात.  केडीसाहबेानं ं

सांवगतलेल ं पैशाच,ं आधुवनकतचे ं तत्त्वज्ञान समाजाची 

वाटचाल कशी होत आह,े या वस्तुवस्थतीवर ववदारक 

प्रकाश टाकतं.  चपटया, सोन्यासारखी पोरं या घरातली 

वनरोप दसुऱयाघरात दणे्यासाठीही पैशाची मागणी 

करतात, ह े बदललले ं ग्रामीण जीवन म्हणायच,ं  

आधुवनकतेची भरड की समाजाच ं अध:पतन...? घरच ं

झाल ंथोड ंअन व्याहयान ंधाडल ंघोड,ं या म्हणीसारखा 

उदभेानच्या आयषु्यात आललेा उंट, शादबेाबाच्या 

माध्यमातून दधुावरची साय खाणारा त्याचा संप्रदाय, 

भावनाताईचा घास घेऊ पाहणारा कलानाथ गोंजारी 

अशा असंख्य बाबी बदलत्या गावकुसाच ं भेदक वचत्रण 

करतात.  

शासन शेतकऱयांसाठी ववववध योजना आणत े

पण त्या योजनामुळे शेतकऱयाचं्या वहतापके्षा नुकसानच 

होते.  योजनाचंा अभ्यास न करताच या योजना 

राबवल्यान े घरात आर्मथक स्थैयथ याव े म्हणून घेतललेा 

टॅ्रक्टर उदयभानच े संपूणथ आयषु्य, स्वास््य उध्वस्थ 

करतो. दशेमुख यांनी पात्राचंी मानवसक वस्थती, 

त्यांच्यातल े संबंध, भावभावनाचंा सखोल वेध घेतला 

आह.े  कांदबरीत आलेली रूपकं, ओव्या, म्हणी भारदस्त 

असनू काळानुरूप बदलत चाललेल्या समाजचेहऱयाचा 

त्याही वहस्सा आहते.  कादबंरीत आलेला वनसगथ, 

प्राणीमात्र आपल्याला भारून टाकतात, ही कादबंरी 

कौटंुवबक पातळीवर न थांबता समाजमनात घडणारी 

स्पंदन,ं बदलही रटपत राहते.  

समारोप: 

सदानंद दशेमुख यांच े संपणूथ लेखन ह े

वास्तववादी, कसदार, काळजाचा ठाव घेणारे अस ेआह.े  

त्यांच्या कादबंऱया या मनाला अस्वस्थ करणाऱया आहते.  

'तहान' या कादबंरीमधून त्यानंी दषु्काळामुळे वनमाथण 

झालले्या पाणीटंचाईच्या प्रश्नाला अधोरेवखत करून 

त्याची भयावहता स्पष्ट केली आह.े  सारंगपरू ह े खेड े

दषु्काळाशी आवण पाणीटंचाईशी कस े वभडत े याच े

प्रावतवनधीक वचत्रणच आह.े 'तहान' मधून तहान ही फक्त 

पाण्याची  नसून ती पैशाची, प्रेमाची, पैशामुळे वनमाथण 

होणाऱया अय्याशीची अशी आह.े  त्यांनी या कादबंरीतून 

शेतकऱयाच्या ववदारक वस्थतीला मांडल े आह.े 

'बारोमास' या कादबंरीतनू एकनाथ हा नायक मांडताना 

शेती कसनू शेतकरी आपल्या मुलांना वशक्षण घेण्यासाठी 

जीवाच े रान करतो पण त्याला पररवस्थतीमुळे लाच न 

दतेा आल्यान े पुन्हा शेतीवर उदरवनवाथह करावा 

लागल्याच े वचत्रण केल े आह.े  एक भाऊ शेतीवर 
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उदरवनवाथह करतो तर दसुरा अंधश्रध्दचे्या ववळख्यात 

अडकतो.   

कष्ट न करता पैस ेवमळवण्याच्या माग ेलागतो. 

याबरोबरच यांवत्रक शेती, सेंदद्रय खताचा वापर, 

नावपकी, जवमनीची मशागत करण,े वनशतेी, फळशेती, 

सेंदद्रय शेती, वनसगथ शेती यासारख्या अनके ववषयानंा 

त्यांनी वततक्याच वेधकपण ेमांडल ेआह.े 'चारीमरेा' या 

कादबंरीमधून त्यांनी पवहल्या दोन्ही कादबंऱयांपेक्षा 

वेगळा बाज वस्वकारून ग्रामीण जीवनाच,े शेती व 

शेतकऱयाचं े वेगवेगळया प्रश्नांची मांडणी केलेली आह.े 

उदयभानच्या माध्यमातून त्यांनी जवमनव्यवहाराच ेप्रश्न, 

वस्त्रयाचं ेप्रश्न, लुटमार अशा अनके घटनांच्या माध्यमातनू  

मांडल े आह.े  आधुवनकतचे्या जोडधंद्याच्या नावाखाली 

वेगवेगळया योजना आणल्या जातात. पण त्या योजना 

शेतकऱयाचं्या जीवावरच कशा उलटतात याच े ववदारक 

वचत्रण आलेल े आह.े  एकंदरीतच सदानद ं दशेमुखानंी 

बदलत्या आवण बदललेल्या ग्रामीण समाजाचा भीषण 

चेहरा चारीमेरामध्य े मांडला आह.े पण त्याला त्यानंी 

समारात्मकतचेी जोड ददली होती.  त्याचं े एकूणच 

कादबंरीलेखन ग्रामीण सावहत्यववश्वाला समर्मपत केलले े

आह.े  त्यांच्या सावहत्यातनू ग्रामीण वास्तवाचा 

लेखाजोखा मांडललेा आह.े  त्यामुळे त ेग्रामीण जीवन, 

शेतकरी यांच्या जीवनजावणवाचंा दस्ताऐवज आह ेअस े

म्हटल्यास वावग ेठरणार नाही. 

सदंभथ:  
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Lkkjka”k %&   

vk/kqfud lkfgR; esa tc fdlh lanHkZ esa ge fo”ks"k Kku vftZr djuk pkgsa] ml ij fofo/k ppkZ,Wa] fofo/k 

ifjdYiuk,aWa fufeZr djsa] rc bl iwjh lkfgfR;d izfØ;k ds ukedj.k gsrq gesa ,d Li"V okD; ;k “kCn feyrk 

gS& Þfoe”kZßA ;g fdlh fu;e ls vuq”kkflr ugha gS] fdarq ;g ,d fuf”pr vkSj larqfyr ǹf"Vdks.k LFkkfir djus 

esa lgk;d gksrk gSA izk;% lHkh Lohdk;Z oDrO; fdlh u fdlh foe”kZ ls lacaf/kr gksrs gSA MkW - dkeuk i.M~;k 

fy[krh gaS& ßfoe”kZ }kjk vfHkizk; fudyrk gS laokn ;k ckrphr }kjk fufeZr fuf”pr ,oa larqfyr ǹf"Vdks.kß 
01 

bls ge lkekU; vFkksZ esa ckrphr dk gh lkfgfR;d izfr:i eku ldrs gS] tks bls ckSf/nd Lrj iznku djds 

fu;fer cuk nsrs gSaA ;s Lohdk;Z Hkh gks ldrs gS] vkSj dHkh dHkh gkyr ;g gks tkrh gS fd ikBd foe”kZ dk gh 

xyr vFkZ ys cSBrs gaSA nfyr foe”kZ] L=h foe”kZ ]d̀"kd foe”kZ] ò/n foe”kZ] vYila[;d foe”kZ] vkfnoklh foe”kZ 

vkfn vkt lekt ds dqN Toyar foe”kZ gaSA 

 

ukjh foe”kZ %,d vkanksyu %&   

L=h vfLerk ij ckrphr &ifjppkZ vkfn dksbZ uohu 

fo"k; ughaA ukjh tkfr dk laiw.kZ bfrgkl gh ukjh 

foe”kZ ls vNqrk d Sls jg ldrk gSA izkphu dky ls 

/kkj.kk pyrh vk jgh gS& ß;= uk;ZLrq iwT;Urs] 

jeUrh r= nsork%ßA ,d flDds ds nks igyq gaS L=h 

vkSj iq:"kA ,d ds fcuk nwljk dSls xfr”khy gks 

ldrk gSA ;kKoYD; eqfu th fy[krs gS& ßftl 

rjg pus vFkok lhi dk vk/kk ny nwljs ls feyus 

ls iw.kZ gksrk gS] mlh izdkj iq:"k ds lkeus dk 

[kkyh vkdk”k ukjh ds lkFk feyus ls iw.kZ gksrk gSAß 
02 

L=h u dsoy dkE;k gS] je.kh gS ]Hkk;kZ gS ]vfirq 

og tuuh Hkh gSA ,d Hkfxuh] ,d ruqtk ds :Ik esa 

mlus vkn”kZ LFkkfir fd, gaSA 

 Hkkjr tSls fodkl”khy ns”k esa ukjh foe”kZ 

vkSj mlds mRrjksRrj fodkl dh vikj laHkkouk,aWa gSaA 

Hkkjr esa Hkk"kk] [kkuiku cksyh] tkfr laiznk;ksa dh 

fofo/krk gSaA Hkkjr dh lkaLd̀frd fofo/krk bls vU; 

jk"Vªksa ls Js"B cukrh gSA Hkkjr dh laLd̀fr oSls rks 

iq:"k iz/kku laLd̀fr jgh gS] ijarq L=h dks Hkh 

lEekutud LFkku izkIr gSA L=h Ekk¡ nwxkZ] 

dkyHkSjoh] egk”kfDr] egkek;k Lo:Ikk gaSA ukjh ds 

fcuk ?kj dsoy pkjfnokjh ek= gSA ekuo ds izfriy 

ds fodkl esa ukjh dk ;ksxnku vfuok;Z ekuk tkrk 

gSA fj”rkas dh lkS/kha [kq”kcq dks lgstus esa ukjh dk 

;ksxnku vfoLej.kh; gSA eSfFkyh”kj.k xqIr th us 

vius dkO; esa ßvk¡py esa nw/k vkSj vka[kksa esa ikuhß 

crkdj ukjh thou dh O;Fkk dks m/ksM+dj j[k fn;k 

gSA ukjh vfLerk dh igpku vfuok;Z gksrh tk jgh 

gSA VkWel ewj ds vuqlkj & L=h jkr dk rkjk vkSj 

izHkkr dh ghjk gS] og rks vksl dk d.k gS] ftlls 

dkWVksa dk eqag Hkh ghjksa ls Hkj tkrk gSAß
03
 

 vkt ds vk/kqfud lekt esa ukjh f”k{kk] 

LokLF; vkSj iks"k.k ij vf/kd ls vf/kd dk;Z djus 

dh vko”;drk gSA ukjh vius Lo dh ryk”k esa 

O;fFkr gSA bl ryk”k dk ,dek= mik; gS& 

ßf”k{kkßA f”kf{kr ukjh u dsoy vius ifjokj dks 

lè/n] [kq”kgky vkSj fodflr djrh gS] vfirq 

lekt vkSj jk"Vª ds fuekZ.k esa Hkh lgk;d gksrh gSA 

ukjh f”k{kk ,d ojnku dh rjg gSA iq:"k ds 

O;fDrRo esa mxzrk gksrh gS] dghss u dgha ,d vga 

dh Hkkouk gksrh gS] tcfd ukjh dk LoHkko yphyk 

vkSj fouez gksrk gSA bl dkj.k og iq:"k iz/kku 

lekt esa ncdj jg tkrh gSA vf/kdka”k ekeyksa esa 

mldh ;gha fouezrk] n;k] d:.kk ds Hkko mlds iSjksa 

dh csfM+;kWa cu tkrs gSA izfrHkkoku vkSj leFkZ gksdj 

Hkh ?kj ds pkjfnokjh esa ca/kdj jg tkrh gS ] ckgj 

fudyusa ij Hkh mls rkus gh lquus iM+ tkrs gSA 

ukjh dh O;Fkk ,d ukjh gh Li"V c;ka dj ldrh 

gS] le> ldrh gSA firk ds ?kj ls fonk gksdj 

fudyrh gS] rc ek;ds ls yxHkx vf/kdkj [kRe] 

b/kj ubZ uosyh nqYgu u, lnL;ksa ds chp 

ceqf”dy ls viuk le; xqtkjrh gSA yksxksa us mfpr 

lEeku fn;s rks Bhd vU;Fkk oSokfgd thou igkM+ 

cu tkrk gSA dbZ lekt esa fL=;ksa dks u rks vius 

ckjs esa lksapus dk gd gksrk gS] u dksbZ fu.kZ; ysus 
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dkA og iq:"k ds gkFk dh dBiqryh ek= jg tkrh 

gSA 

orZeku lkfgR; esa L=h foe”kZ %&  

vkt fgUnh lkfgR; esa L=h foe”kZ ,d vifjgk;Z 

fo"k; gSA L=h foe”kZ ij dbZ vkykspd lkeus vk,A 

efgyk vkykspdkas eas vukfedk] izHkk [ksrku] è.kky 

ik.Ms;] dkR;k;uh] deyk fla?koha] fnO;k tSu] {kek 

“kekZ] ukfljk “kekZ] fueZyk tSu] eS=s;h iq"ik] eerk 

dkfy;k] ljyk ekgs”ojh] jef.kdk xqIrk] euh"kk] 

xhrk Jh] bfy;k lsu vkfnA ukjh dh O;Fkk dFkk 

ukjh dh ys[kuh ls gks rks cukoVhiu dk iz”u gh 

ugha mBrkA fgUnh lkfgR; esa ukjh foe”kZ ij 

fy[kus okys iq:"k ys[kdksa dh Hkh deh ugha gSA 

buesa izeq[k uke& jktsUnz ;kno] vjfoUn tSu] 

lq/khj ipkSjh] v”d] nq";ar rFkk ukjh nsg ds foe”kZ 

ds ys[kd lq/khj ipkSjh th izeq[k gSA 

MkW- cynso ds dkO; esa L=h foe”kZ %&  

vius tehu ls tqM+s jlxzkgh jpukdkjksa esa NRrhlx< 

+ds lkfgR;dkj MkW-cynso lko dks vxz iafDr esa 

“kkfey fd;k tkrk gSA izfl/n vkykspd] dyk 

leh{kd] dFkkdkj] fuca/kdkj] thouh ys[kd] dfo 

MkW- cynso 27 ebZ 1942 dks tkatxhj&pakik 

¼NRrhlx<+½ dh ikou /kkjk ufj;jk esa vorfjr gq,A 

tgka mudh dfork,Wa Hkhrjh nqfu;k dks fn[kkus okyh 

p{kq Lo:ik gSa] ogha muds x| vFkZxakHkh;Z] mnkRr 

fcEc o izrhd] vfHkO;fDr dh Li"Vrk dks /kkj.k 

fd, gq, gSA muds lkfgR; esa ukjh foe”kZ ds lanHkZ 

esa fopkj djsa rks Jherh uhrk “kekZ th ds fopkj 

mYys[kuh; gSA os fy[krh gSa] fd ßukjh ds izfr 

LoLFk ,oa lgkuqHkwfr n`f"Vdks.k izk;% budh gj 

jpuk esa gSAß 
04 

buds dkO; laxzgksa es& ò{k esa 

rCnhy gks xbZ vkSjr] f[kyuk Hkwydj] lw;Z fdj.k 

dh Nkao esa] gej /kjrh ek¡] /kjrh lc ds egrkjh 

vkfn izeq[k gSA 

MkW- cynso ds dkO; dh ukjh ,d 

la?k’kZ”khy] LokfHkekuh ukjh gSA og dYiuk dh 

LoPNan mM+ku gh ugha mM+rh cfYd /kjkry dh 

dBksjre /kjk ij Hkh fopj.k djrh gSA ßò{k es 

rCnhy gks xbZ vkSjrß o"kZ 2006 esa “kSoky izdk”ku 

bykgkckn }kjk izdkf”kr gqbZ A “kh"kZd ls gh Li"V 

gS] fd os ukjh foe”kZ ls tqM+s lkfgR;dkj gSaA 

vkapfydrk dh lqanj euksgkjh >kadh es uanu >fj;k 

dk irk crkrh gqbZ cSxk dh csfV;ksa dk vfizre 

lkSUn;Z dkO; ds lkSUn;Z dks c<+kus esa i;kZIr gSA MkW- 

cynso Hkk’kk vkSj Hkko nksuksa ǹf"V ls ijekftZr dfo 

gSA vkfnoklh bykdksa esa jgus okyh lqfo/kk foghu 

ou dU;k,Wa fdl izdkj iz”kUufpr~ g`n; ls vfrfFk 

lRdkj djrh gS] “kgjksa dh vk/kqfudrk ls n wj vius 

izkd̀̀r lkSUn;Z esa fueXu ;s vkfnoklh dU;k,W cknyksa 

lh papy vkSj >juksa lh xqatk;eku gksrh gS& 

 

ßxksM+ egdwy vkSj cSxk dh csfV;k¡ 

nksukas Hkj e/kq esa ixs fpjkSth rqEgsa f[kyk,axh 

th Hkj e/kq varqfj;ksa ls I;kl cq>k,xh 

og rqEkls ,d ckj feyus dk oknk ysdj 

gh 

uUnu >fj;k ;k LofIuy >jus dk irk 

crk,xhAß
05 

  MkW- cynso ukjh ds dsoy lkSUn;Zoku 

:i ds vkjk/; ughaA vkxs dh bl dfork esa mUgksusa 

mu vkfnoklh fL=;ksa ds lkgl vkSj ohjrk dk Hkh 

mrus gh rUe;rk ls ikBdksa ds lEeq[k j[kk gSA 

mudh dey lh dksey ckagsa vpkud tgjhys 

ukfxu lk cudj Ml ysus dh {kerk j[krh gSA  

ß ;fn rqe dgha Bqdjkvksxs 

vkgr I;kj bldk >wedj Ml ysxk rqEgsa 

;fn dgha nksxs /kks[kk 

pwfM+;kW rksM+dj enkZuk 

dykb;kW bldh cs/kM+d xaMklk xnZu ij 

ys tk,xh 

tjk pwdks gtkjksa QhV xgjh nynyh 

[kkb;ksa es csfgpd /kdsy nsxh 

vkSj my>ksxs rks 

“ksjuh lh xqjkZ,xh 

tc ;g meM+rh gS 

ngk<+ bldh 

ehyksa QSy tkrh gS] tjkZtjkZ pkSaf/k;krkAAß
06 

  MkW- cynso ukjh ds bl nwxkZ vkSj dkyh 

:i ds mikld izrhr gksrs gSA okLro esa izR;sd 

ukjh esa ;g {kerk vo”; gksuh pkfg;s fd og vius 

Åij gks jgsa vR;kpkj vkSj “kks"k.k dk [kqydj fojks/k 

djsA ftl fnu ukjh viuh lqj{kk ds izfr lpsr vkSj 

vkRefuHkZj gks tk, ml fnu ls cykRdkj tSlh 

?kVuk,Wa gksuk Hkh can gks tk,xkA vkfne xqQkvksa 

igkfM+;ksa] ouksa] [kkb;ksa esa Mwcrh mrjrh ;s ou 

dU;k,Wa de i<+h fy[kh gksdj vius vLer ds izfr 

lpsr jgrh gS] cM+h lkglh gksrh gSA ßo`{k esa rCnhy 

gks xbZ vkSjr fopkj iz/kku d`fr gS tks dqjsn dj 

txkrh gS vkSj lksapus ds fy, foo”k dj nsrh gSAß
07
 

ukjh lkSan;Z dks miek] :id vkSj mRizs{kk 

ds :Ik iznku dj vizR;{k dks izR;{k djus dk 

iz;kl fd;k gSaA ß/kkuh pwuj vks<s /kjrh tc ubZ cgw 

lh yxrh gksß] vjh vks dsyks] eq>s ckgksa esa ys yksa] 

iwue dh xksjh ckWag idM+ ouoklh Qwy gWals vkfn 

vusdksa mnkgj.k feysaxsA blh rjg dkyhnkl ds 

ckny ,d yach dfork gSA blesa Hkh vehj ?kj ds 

uj &ukjh;ksa ds fcxM+Sy LoHkko ij ppkZ gqbZ gSaA 

dfork ßò{k esa rCnhy gks x;h vkSjrß ,d ekfeZd 

dfork gSA taxy esa viuh /keZiRuh ,oa cPps ds 

lkFk ?kwerk O;fDr vpkud ikrk gS] fd mldh iRuh 

xk;c gks xbZA og vufxur isM+ksa ds chp ,d isM+ 

cu xbZ FkhA ;g dfork vius vki esa dbZ lans”kksa 
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dks fy, gq, gSA y{k.kk “kCn “kfDRk ls ifjiw.kZ bl 

dfork esa efgyk dk ò{k esa rCnhy gks tkuk ,d 

ladsr gSA 

ßge m/kj gh ns[k jgs Fks] m/kj 

Mxky esa cSBs tVk;q dh vksj] fd lglk gh 

gekjk vklikl] tSls [kkSQukd gks x;k 

eSus ns[kk esjh chch ugha gSA 

cPps us ns[kk mldh ekW¡ ugh gS 

vHkh vHkh og tgkWa [kM+h Fkh] oghWa ,d isM+ 

gSAß
08 

dfo MkW- cynso ;gkWa ikBdksa dks lkspus ds 

fy, etcwj dj nsrs gS] fd ,slk dkSu lk dkj.k gS] 

ftlls ukjh ò{k esa rCnhy gks tk jgh gSA og viuk 

vfLrRo Hkwydj lekxe dj ysrh gSA gj QSlyksa esa 

mldh ekSu Lohd̀fr gSA bldk D;k dkj.k gks ldrk 

gS \ ,sls dkSu ls dkj.k gS] ftlls og tM+or gks 

jgh gS \ ,dk,d ò{k esa rCnhy gks tkuk] tgkWa 

igys ls mlh izdkj ds dbZ ò{k [kM+s gSa] ;g 

crkdj dfo D;k bafxr djuk pkgrk gS] ;g 

iw.kZr;k ukjh foe”kZ ij dsfUnzr dfork gSA ukjh dk 

o`{k esa rCnhy gks tkuk ,d izdkj ls ;g fn[kkrk gS 

fd og Lora= ugha gS] vHkh Hkh nch dqpyh gSA mls 

u vfHkO;fDr dh Lora=rk gS vkSj u gh eu bfPNr 

deZ djus dhA L=h ò{k dh Hkkafr nwljksa dks Qy 

iznku djsxh] Nk;k iznku djsxh] ijarq mldh Lo;a 

dh vuqHkwfr;ksa dk D;k \ D;k mldh laosnuk,Wa 

fdlh ds fy, dksbZ ek;usa ugha j[krh \ MkW- cynso 

;gkW ikBdksa dks ,d xw<+ iz”u esa ?ksjdj NksM+ nsrs gSA  

ßisM+ Nk;knkj isM+ksa dh la[;k esa ,d isM+ vkSj 

cPpk iwN jgk& ekWa dgkWa gS \ 

o`{k esa rCnhy gks x;h] vkSjr ckjs esa] 

eS D;k dgwWa] dSls dgwW] og dgkWa gSa \ß
09 

MkW- cynso ds x| lkfgR; esaa ukjh foe”kZ %&  

dkO; gh ugha vfirq vius x| lkfgR; esa Hkh MkW- 

cynso ukjh foe”kZ dh ckjhdh;ksa dks leksfpr LFkku 

nsrs gSaA dFkk lkfgR; esa mudh dgkuh ßtehuß ,d 

,slh gh dgkuh gSA ygqjeu dh Njgjs cnu dh 

lkaoyh lh iRuh Qwycklu ds ek/;e ls ukjh dh 

O;Fkk dFkk dk ltho fp=.k gqvk gSA Qwycklu ,d 

vkn”kZ iRuh vkSj vkn”kZ ekrk gSA tehu ds fookn esa 

mls cnuflag pfj=ghu crkdj cnuke djuk 

pkgrk gS] fdarq Qwycklu lkglh] /kS;Zoku] esgurh 

vkSj cqf/neku ;qorh gSA og ifjfLFkfr dks le> 

dj u dsoy vius ifr dks gR;k ds iki ls cpk 

ysrh gS] vfirq Lo;a Hkh fu"dyad lkfcr gksrh gSA 

Qwycklu [ksrksa dh jkuh gS] mldk pfj= xksnku dh 

/kfu;k ls esy [kkrk gSA Qwycklu dks ßy?kqdFkk dh 

/kfu;kß dgk tk, rks vuqfpr u gksxkA mldh 

ohjrkiw.kZ dFkuksa ls mlds pfj=oku gksus dk vkHkkl 

gks tkrk gS& ßtku nsok , ikih y] ,yk ekj ds gkFk 

>u xa/kkokA gR;k ds iki viu ewaM mij >u ysokA 

Qsj ygqV ds ,gj vc dHkw [ksr y ubZ ns[k ldSAß 
10
 jfoUnz pkScs th vius vkys[k ßdgkfu;kWa MkW-

cynsoß esa fy[krs gS& ßmudh NRrhlx<+h dgkuh 

Hkbal dk mYys[k djuk vko”;d gSA Hkbal fdlh 

Hkh xzkeh.k ifjokj ds thou dh /kwjh gSA dgkuh esa 

leLr dqpØ ds e/; jke th dh iRuh xofgu dk 

fujarj la?k"kZ ,d cM+h dgkuh ;k vkSiU;kfld fo"k; 

dgkuh esa laf”y"Vrk ls ftl /kkjnkj <ax ls 

vfHkO;Dr gqbZ gS] ;g csfe”kky gSAß
11 

 dgkuh ^xkao^ esaa Qqyqok dk la?k"kZ] ^eysfj;k 

ckc ŵ esa u;h uosyh nqYgu dh ihM+k] ^u;k vkJe^ es 

vk/kqfud ukjh dh Lora=rk esa ck/kd rRoks ij 

csckdh ls MkW- cynso us viuh dye pykbZ gSA 

^cw<+knso dk dksi^ esa vkfnoklh ukjh;ksa esa iuirk 

vlarks"k o fonzksg] ^lkgsc dh dgkuh^ esa L=h ds 

xyr jkg esa yx tkus ls ?kj ifjokj esa gksus okyh 

nqnZ”kk dk ltho fp=.k fd;k gSA ;sa dgkfu;kWa 

ifjokj ds uhfr fu/kkZjdksa ds Hkwfedk esa ukjh ds 

egRo dks le>kus ds fy, loksZRre gSA 

fu’d"kZ %&  

21oha lnh ds foKku vkSj baVjusV ds ;qx esa L=hokn 

dks ,d eksM+ vo”; izkIr gqvk gSA L=h f”k{kk us dbZ 

dqizFkkvksa dks rksM+kA fefM;k] cktkj vkSj fofo/k izdkj 

ds bZ&iVyksa us L=h dks vfHkO;fDr dk eap fn;kA 

;kSu fgalk] ?kjsyw fgalk] ngst izFkk] cykRdkj] /kkfeZd 

dV~Vjrk vkfn vkt Hkh dbZ ,sls fo"k; gS] ftuls 

L=h dks eqDr djkuk vkt Hkh ,d pqukSrh cuk gqvk 

gSA ySafxd foHksn rks bZ”oj iznRr gS fdarq bls ,d 

leL;kRed :i esa ysuk vuqfpr gSA MkW- cynso ds 

lkfgR; es ukjh foe”kZ ds rRo gSaA os viuh lQyrk 

dk laiw.kZ Js; viuh v/kkZafxuh Jherh lR;k th dks 

nsrs gSA vius O;fDrxr thou esa mUgksusa Lo;a 

viuh iq=h dks ngst ds nkuo ls cpk;k vkSj 

vkRefuHkZjrk dh f”k{kk nhA ß/kjrh lcds egrkjhß 

mudh NRrhlx<+h dforkvksa dk laxzg gS tks mudh 

ekrk ßfclkfgu nkbZß dks lefiZr gSA  

neu] “kks"k.k vkSj la?k"kZ ds bl nkSj esa 

L=hokn ds ,d vyx utfj, ls ns[kus dh 

vko”;drk gSA og dsoy larku mRifRr dh e”khu 

ugha] vfirq lekt dk vk/kk vax gSA fleksu n 

cksmvkß n lsds.M lsDlß esa fy[krh gSaA ßL=h iSnk 

ugha gksrh] L=h cuk nh tkrh gSaaAß ukjh foe”kZ dh 

d`fr;ksa dks iq:Ldkj iznku dj nsus ek= ls ukjh dh 

ihM+k] leL;k vkSj O;Fkk dk var ugha gksxk] mlds 

fy, yksxksa ds eu efLr"d esa ?kj dj x, 

fir`lRrkRed fopkjksa ds neu dh Hkh vko”;drk 

gSA iq:"k ds vga Hkko L=h dh ;ksX;rk vkSj lQyrk 

esa ckk/kd ugha gksuh pkfg,A  

lanHkZ xzaFk & 

1. “kks/k Jh if=dk L=h foe”kZ fo’ks”kkad 2009] ì- 

87 
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7. egRo MkW- cynso] laiknd& frokjh] uan 

fd”kksj] ekul] t;izdk”k] “kekZ] MkW- lq/khj] 

oSHko izdk”ku jk;iqj] o"kZ 2006] ì- 146 
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प्रस्तावना: 

         ईध्वगपातन व सांद्रीभवन क्रियाद्वारे जलचि जलसंसाधन प्रणाली टिकवनू ठेवते. या प्रक्रियेद्वारे नद्या, तळी ऄशी 

जलसंसाधने वनमागण होतात. दलदली प्रदशे ह ेजल पटरसंस्था व भूपटरसंस्था या दरम्यानचे प्रदशे ऄसतात. या प्रदशेात 

दमि वातावरणाशी जुळवून घेउ शकणारे प्राणी, वनस्पती वास्तव्य करतात. जल पटरससं्थाचा वापर लोकांद्वारे अपल्या 

दनैंक्रदन गरजा भागववण्यासाठी केला जातो. वपण्यासाठी लागणारे पाणी, कपड े धुण्यासाठी लागणारे जलसाठे, गुरांना 

वपण्यासाठी लागणारे पाणी व जवमनीचे ससचन करण्यासाठी ऄशा ऄनेक बाबीसाठी पाण्याचा वापर केला जातो. जगात 

गोड्या पाण्याचे साठे मयागक्रदत अहते. पथृ्वीच्या समुारे ७१ % िके्क भाग पाण्याने व्यापला अह.े पण त्यापकैी केवळ ३% 

पाणी ह े गोड पाणी अह.े या ३% गोड्या पाण्याच्या साठ्यापैकी २% पाणी ध्रुवीय प्रदशेातील बर्ागच्या स्वरूपात 

गोठलले्या स्वरूपात अह े व केवळ १% पाणी नद्या, तळी व भूगभीय जलसाठ्यात अढळून येते. या ईपलब्ध गोड्या 

पाण्याच्या साठ्यापकैी केवळ काही भागच वापरासाठी ईपलब्ध ऄसतो. जागवतक स्तरावर ईपलब्ध गोड्या  पाण्यापैकी 

७०% पाण्याचा वापर शेतीसाठी, २५% पाण्याचा वापर औद्योवगक प्रक्रियासंाठी व केवळ ५ % पाणी घरगुती 

वापरासाठी ईपलब्ध ऄसते. गोड्या पाण्याच्या वापराचे प्रमाण वेगवेगळ्या दशेात वभन्न ऄसते. औद्योवगक दषृ्ट्या प्रगत 

दशेात गोड्या पाण्याचा ऄवधक प्रमाणात वापर केला जातो. भारतात ईपलब्ध गोड्या पाण्यापकैी ९०%  पाणी शेतीसाठी, 

७% पाणी औद्योवगक वापरासाठी व केवळ तीन िके्क ईपलब्ध गोडपेाणी घरगतुी वापरासाठी ईपलब्ध अह.े 
 

          जलसाठ्याचे योग्य वनयोजन कसे करावे ह े

अधुवनक जगापुढील या शतकातील सवागत मोठे अव्हान 

अह.े जगाची लोकसखं्या सात ऄब्जापेक्षा ऄवधक अह.े 

ववकसनशील दशेातील लोकसखं्यते तरुण लोकांचे प्रमाण 

लक्षणीय अह.े वाढत्या लोकसंख्येमुळे ईपलब्ध गोड्या 

पाण्याच्या मयागक्रदत साठ्यावर प्रचंड ताण पडतो. 

 अज जगात होणारा गोड्या पाण्याचा वापर 

ऄधमाशे ३८०० घन क्रक.मी. मीिर आतका प्रचंड 

ऄसल्याचा ऄंदाज अह.े ही गोड्या पाण्याची मात्रा 50 

वषाांपूवी वापरात ऄसलेल्या गोड्या पाण्याच्या 

वापराच्या दपु्पि अह.े ही अकडवेारी जागवतक धरण 

अयोगाद्वारे आसवी सन 2000 साली सादर करण्यात 

अली अह.े एका ऄभ्यासानुसार प्रत्येक क्रदवशी 

वपण्यासाठी व दनैंक्रदन वापरासाठीच्या पाण्याची गरज 

क्रकमान २०  ते ४० वलिर ऄसते. पण अज जगातील 

सुमारे १.३ ऄब्ज लोकानंा स्वच्छ पाणी ईपलब्ध होत 

नाही अवण अणखी क्रकतीतरी लोकानंा वमळणारे पाणी 

शुद्ध व खात्रीलायक नसते. 

              थोडक्यात जर पृथ्वीवर एकूण शंभर वलिर 

पाण्याचा साठा अह े ऄसे म्हणले तर अपल्याला 

ईपलब्ध ऄसलेले पाणी केवळ ०.००७ वलिर म्हणजचे 

केवळ ऄधाग चमचा आतके ऄल्प भरते. म्हणनू पाणी ह े

एक मौल्यवान नैसर्गगक ससंाधन अह.े ऄसे म्हणतात की 

भववष्ट्यात पृथ्वीवर जर महायदु्ध झाली तर ती केवळ 

पाण्यासाठी लढली जातील. एका ऄंदाजानुसार 

शतकाच्या मध्यापयांत पथृ्वीची अजची लोकसंख्या 

वाढून दपु्पि होइल. मात्र या लोकांसाठी पाण्याचा 

ईपलब्ध साठा तेवढाच राहणार अह.े भववष्ट्यात गोड्या 

पाण्याची िंचाइ वनमागण होण्याची शक्यता ऄसल्यामुळे 

पाण्याची ईपलब्धता हा जगातील ऄनके दशेात 

ववकासाचा प्रमुख मदु्दा ऄसेल. 

ऄभ्यासक्षते्र: 

     संपूणग  दादरा अवण नगर हवेली हा ऄभ्यासाचे क्षेत्र 

अह.े२६ जानेवारी २०२० रोजी ७१ व्या प्रजासत्ताक 

क्रदनी   दादरा अवण नगर हवलेी (DNH) अवण दमण 

अवण दीव (DD) ह े दोन कें द्राशावशत प्रदशे   दादरा 

अवण नगर हवेली अवण दमन अवण दीव (DNH&DD) 

http://www.ijaar.co.in/
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कें द्र शावसत प्रदशे तयार करण्यासाठी ववलीन करण्यात 

अले.सध्या दशेात ८ कें द्र शावसत प्रदशे अहते. दादरा 

अवण नगर हवेलीहा पविम भारतातील  दादरा अवण 

नगर हवलेी अवण दमण अवण दीव या कें द्र शावसत 

प्रदशेातील वजल्हा अह.े दादरा अवण नगर हवेली 

भारताच्या पविम क्रकनारपट्टीवर 20.0°N अवण 

20°.25° N ऄक्षांश अवण 72.50°E अवण 73.15°E 

रेखांशावर वस्थत अह.े दादरा अवण नगर हवेलीच े

एकूण भौगोवलक क्षते्र ४९१ चौ.की.मी .अह.े  मध्यवती 

भागात हवामान मध्यम अवण सामान्यतः वनरोगी 

अह.ेजरी ईन्हाळ्याच्या मवहन्यात ईष्ट्ण अवण दमि 

ऄसले तरी जनू –सप्िे या पावसाळ्यात कमी ईबदार 

ऄसते.पविम भारतातील चरेापुंजी म्हणनू ओळखल्या 

जाणाऱ्या या भागात २०० त े २५०से.मी. दरम्यान 

वार्गषक पाउस पडतो.  दमणगंगा ही कें द्रशावसत 

प्रदशेातनू वाहणारी मुख्य नदी अह,े ही नदी महाराष्ट्र 

राज्यातील नावशक वजल्यातील सयाद्री घािातनू 

ईगवते. दमण बंदरातनू ही नदी ऄरबी समदु्रात 

सामावते. भूप्रदशे लहान हगंामी प्रवाहांच्या सखं्यने े

छेदलेला अह.े वपपटरया अवण संकरतोड या अणखी 

दोन नद्याही याच प्रदशेातून वाहतात अवण त्यानंा 

पावसाळ्यात परू यतेो. दमणगगंा जलसाठा प्रकल्प हा 

गुजरात सरकार, दादरा अवण नगर हवलेी अवण दमण 

अवण दीव याचंा सयंुक्त ईपिम अह.े 

सशंोधनाची ईद्दीष्ट:े 

१) जल ससंाधनाचा ऄभ्यास करणे. 

२) जलप्रदषूणाच्या कारणाचा शोध घेण.े 

३) जल प्रदषूणामुळे होणाऱ्या पटरणामाचा ऄभ्यास 

करणे. 

४) जल प्रदषूण कमी करण्यासाठी ईपायाचंा शोध घेण.े 

सशंोधन पद्धती: 

 प्रस्ततु शोधवनबंधासाठी दयु्यम मावहती स्त्रोताचा संदभग 

ग्रंथ म्हणनू ईपयोग करण्यात अलेला अह.े त्यामध्य े

ववववध पुस्तके, संशोधन पवत्रका, वृत्तपत्रे याचंा अधार 

घेण्यात अला अह.े 

व्याख्या: 

१) “मानवाने पाण्याचा ऄयोग्य व ऄवनबांध वापर 

केल्यामुळे जे प्रदषूणाची गंभीर समस्या वनमागण झाली 

        अह ेत्याला जलप्रदषूण ऄसे म्हणतात”. 

२) “नैसर्गगक टरत्या ककवा मानववनर्गमत घिकामुळे 

पाण्याची पारदशगकता, रंग, चव व अम्लता यात बदल 

      झाल्यामुळे त ेवापरण्यास वनरुपयोगी बनते यालाच 

जलप्रदषूण ऄसे म्हणतात”. 

जलसाठ्याचंा ऄवधक वापर व जलस्त्रोत: 

           वाढत्या लोकसखं्यचे्या गरजा भागवण्यासाठी 

ऄवधक मात्रते पाण्याची अवश्यकता ऄसते. पण अज 

जगातील ऄनेक भागात जनतेच्या मलूभूत गरजा 

भागववण्यासाठी अवश्यक ऄसणारे पाणी ईपलब्ध होण े

दरुापास्त होत अह.े एकीकड ेपाण्याचे दरु्गभक्ष अह ेतर 

दसुरीकड े पाण्याचा गैरवापर केला जात अह.े ऄनेक 

लोक अवश्यक पाण्यापेक्षा क्रकतीतरी ऄवधक प्रमाणात 

पाण्याचा वापर करतात. कपड े धुण्यासाठी ऄवधक 

मात्रते पाणी वापरण्यात येते. शेतीतही वाजवीपेक्षा 

जादा पाणी वापरले जाते. शेतीतील ईत्पन्न कमी होउन 

दतेा योग्य प्रमाणात पाणी वापरण्याचे ऄनके ईपाय 

ईपलब्ध अहते. ईदा. टठबक ससचन पद्धतीद्वारे पाण्याचा 

ऄपव्य िाळून पाण्याची बचत करता येणे शक्य अह.े 

        शेतीसाठी ऄवधक प्रमाणात रासायवनक खते व 

कीिकनाशकाचंा वापर केल्यामुळे ह े पदाथग वाहत्या 

पाण्यात तसचे भूगभीय जलसाठ्यात जाउन जलसाठे 

प्रदवूषत करतात. जलसाठ्याचंे प्रदषूण कमी करण्यासाठी 

ईपलब्ध ऄनके ईपाययोजनात जैववक वस्तमुानाचंा खत 

म्हणनू वापर करण,े घातक नसणाऱ्या जैववक 

कीिकनाशकाचंा ईपयोग ईदाहरणाथग कडूसलबापासनू 

तयार होणाऱ्या कीिकनाशकांचा वापर, एकावत्मक कीड 

वनवारण पद्धतीचा वापर व टठबक ससचन पद्धतीचा 

वापर यासारख्या ईपायांचा समावेश करून शतेीद्वारे 

होणारे जलस्त्रोताचंे प्रदषूण कमी करता येणे शक्य अह.े 

भगूभीय जलसाठ्याचं ेप्रदषूण: 

          दादरा अवण नगर हवलेी या ऄभ्यास क्षेत्रात 

अक्रदवासी लोकसखं्या चे प्रमाण जवळपास ५२% अह.े 

यांच्या मार्ग त जी शतेी केली जाते ती पयागवरण पूरक 

अह.े थोड्या बहुत  प्रमाणात रासायवनक खताचंा वापर 

केला जातो.दादरा अवण नगर हवेली मध्ये गेल्या काही 

वषागत औद्योवगक क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात वाढ झाललेी 

अह.े औद्योवगक प्रक्रिया द्वारे झिपि अर्गथक लाभ 

वमळवण्यासाठी प्रयत्न केले जातात. औद्योवगक प्रक्रिया 

द्वारा वनर्गमत प्रदषूके जलसाठ्यात सोडली जातात. नद्या, 

नाले ,ओढे, तळी व सागरात सोडण्यात येणारी प्रदषूके 

जलसाठे प्रदवूषत करतात. 

 दादरा अवण नगर हवलेी मध्ये केवमकल 

प्रदवूषत अवण रेड कॅिेगरीतील ईद्योगांची संख्या वाढत 

चालली अह.ेवेगवेगळ्या औद्योवगक पटरसरात औरेंज 

अवण रेड कॅिेगरीतील शेकडो ईद्योग स्थापन झालेल े

अहते. त्यांच्यातील ईत्सर्गजत ऄपवशष्ट अवण 

धोकादायक प्रदषूणाने जवळपास राहणाऱ्या लोकाचं े

जगणे ऄवघड झालेले अह.े 

       दादरा अवण नगर हवलेी मध्ये ईद्योग 

स्थापनेच्या सरुुवातीच्या काळात १९८६ मध्ये प्रदषूण 

करणाऱ्या ईद्योगांना सरुु करण्याची ऄनुमती नव्हती. 



IJAAR    Vol.2 No.21                          ISSN – 2347-7075 

 

  .   न                     .         न      

91 

परंतु नतंरच्या काळात हळू-हळू 

वपपटरया,डोकमडी,अमली, दादरा, नरोली, खडोली, 

वसली, मधुबन, रखोली, दपाडा, सुरंगी, खेरडी सवहत 

सवग औद्योवगक पटरसरात प्लावस्िक अवण रासायवनक 

ईद्योगाचे जाळे पसरले अह.े. ईद्योगातनू बाहरे पडणारे 

प्रदवूषत जल, वचमणीतनू ईत्सर्गजत होणारा काबगनडाआ 

ऑक्साआड, सल्र्र डाआऑक्साआड, काबगन मोनोक्साआड, 

काबगन कण, नायट्रोजन  ऑक्साआड, यामुळे लोकानंा 

त्रास होतो. 

         प्रदशेातील ऄसंख्य ईद्योग नदी-नाल्याचं्या 

क्रकनाऱ्यावर वसलेले अहते. ,अमली, दादरा, नरोली, 

खडोली येथील कारखान्यातील प्रवषषत घिक सरळ 

नदी- नाल्यामध्ये सोडली जातात. ज्यामुळे वपण्याच े

पाणी प्रदवूषत होते.वपपटरया,अमली ईद्योग ववस्तारात 

ऄसलले्या ईलिण र्लीया, दयात र्लीया, अंबेडकर 

नगर येथील ६० पके्षा ऄवधक सोसायिीत ४० हजार 

पेक्षा ऄवधक लोक वास्तव्य करतात.रात्रीच्या वेळी 

औद्योवगक पटरसरातनू ववषारी वायूचे ईत्सजगन केल े

जाते. वपपटरया खाडीतील पाणी खूप प्रदवूषत झालेल े

अह.ेजवमनीचे प्रदषूण वाढल्यामुळे असपासच्या 

शेतकऱ्यानंी शतेीतून वपक घणेे बंद केले अह.े     

             भववष्ट्यात जेव्हा जनता, ईद्योजक  पयागवरण 

समस्या बाबत जागरूक होतील. तेंव्हा केवळ पयागवरण 

स्नेही ईत्पादनांचा वापर ऄवधक प्रमाणात होइल व 

प्रदषूण करणारे कारखान्यातील ईत्पादनाचंा वापर कमी 

केला जाइल ककवा त्यावर बंदी घातली जाइल. प्रदषूण 

करणारे कारखाने पयागवरणाची प्रचंड हानी करतात. या 

कंपन्याद्वारे भ्रष्टाचाराचा ऄवलंब करून प्रदषूणावर 

प्रक्रिया करणारे संयंत्र े ,प्रदषूके जलसाठ्यात सोडण्यात 

येतात. ह े कारखाने दोषी धरून त्यांना वशक्षा व्हायला 

हवी. यासदंभागत जनजागतृी द्वारे पयागवरण स्नेही 

ईत्पादनाची वनर्गमती करून त्याचंा वापर करण्यासबंंधी 

व ही ईत्पादने लोकवप्रय करण्यासाठी प्रयत्न होत अह.े 

जेव्हा जनतेत ववषारी रासायवनक कीिकनाशकामळेु 

झालले्या ऄन्नपदाथाांची ववषारी घिकाबाबत जाणीव 

वनमागण होइल तेव्हा रासायवनक पदाथागचा कीिकनाशके 

म्हणनू वापर केल्यासबंंधी व अरोग्यास घातक 

कीिकनाशकाचंा शतेकऱ्याद्वारे वापर करण्या ववरुद्ध 

दबाव वनमागण होउ शकेल. 

जल प्रदषूणाची कारण े(मानववनर्गमत): 

१) खलु ेस्नान: 

         दादरा अवण नगर हवलेी मध्ये बऱ्याच भागातील 

जलाशयामध्ये ईघड्यावर स्नान केले जाते.त्याच बरोबर 

प्राण्यांना ही याच जलाशयात सोडल े जाते. मवहला 

मार्ग त भांडी, कपड ेजलाशयात धुतली जातात.या मुळे 

काही प्रमाणात पाण्याचे प्रदषूण होते. 

२) कीिक नाशके: 

       रसायन शास्त्रातील प्रगतीमुळे मानवान े

रासायवनक कीिकनाशके व जतंनूाशकाचंा वापर सरुू 

केला. कीिकनाशके वपकावर ,वनस्पतीवर रे्कली 

जातात. कीिकनाशकाचा वापर वपकाला व वनस्पतीला 

कीड लागू नये म्हणून करतात. कीिकनाशके र्वारली 

जातात. शतेकऱ्या मार्ग त केल्या जाणाऱ्या वपकावरील 

र्वारणीमुळे ह ेकीिक नाशके  पावसाच्या पाण्याबरोबर 

सवग जलाशयात वाहून जातात त्यामुळे जलप्रदषूण होते. 

३) औद्योवगक साडंपाणी:  

       कारखान्यातील सांडपाणी नद्यांच्या प्रवाहात 

सोडले जाते. त्यामुळे जलप्रदषूण घडून यतेे. 

कारखान्यातील रासायवनक पदाथागने युक्त सांडपाणी 

नद्या वािे समुद्रात जाते. त्यामुळे जल प्रदषूण घडून यतेे. 

सांड पाण्यातून वगेवेगळी ववषारी वायू सोडली जातात. 

त्यामुळे जल प्रदषूण वनमागण होत.े 

४) कारखान्यातील घाण: 

                   दादरा अवण नगर हवेली मध्ये अज खूप 

मोठ्या प्रमाणात औद्योवगक क्षेत्राचे प्रमाण वाढले अह.े 

बहुतांश कारखाने जलाशयाच्या  काठी वनमागण झाल े

अहते.कारखान्यातील घाण पाणी जलाशयामध्ये सोडल े

जाते. त्यामुळे कारखान्यांमध्ये ऄसललेे ववववध घातक 

घिक जलप्रदषूण वनमागण करण्यास कारणीभतू ऄसतात. 

५) वनमागल्य  ववसजगन: 

           वबन्द्राबीन ह े टठकाण  ह े वशव मंक्रदरासाठी 

प्रवसद्ध अह.ेतसचे या टठकाणी ईद्यानही अह.ेधार्गमक 

कायगिमही या टठकाणी मोठ्या प्रमाणात साजरे केल े

जातात. अठवडी सुट्टी घालवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात 

लोक या टठकाणी यतेात. मंक्रदराच्या पाठीमागनू 

जाणाऱ्या सकंरतोंड  नदीत वनमागल्य ववसर्गजत केल े

जातात.यामुळे थोड्या बहुत प्रमाणात नदी प्रदवूषत होते. 

६) घरगतुी कचरा : 

          दादरा अवण नगर हवेली मध्ये औद्योवगक 

क्षेत्राच्या वाढीमळेु रवहवाशी वनवास स्थानातही खूप 

मोठ्या प्रमाणात वाढ झाललेी अह.ेत्यांच्याकडून 

साचलेला कचरा नगर पावलकेच्या कचरा गाडीतनू 

घेउन नलेा जातो.त्याचं्या व्यवस्थापनाचे वनयोजन 

चांगले अह.ेतरीही नागटरकाचं्या लापरवाइ मुळे काही 

टठकाणी घाणीचे साम्राज्य पसरललेे अह.ेज्या मुळे 

जलसाठे प्रदवूषत होतात. 

जल प्रदषूणाची वनसगगवनर्गमत कारण:े 

१) मदृा धपू: 

     डोंगराळ प्रदशे ऄवधक प्रमाणात ऄसल्यामळेु दादरा 

अवण नगर हवेली मध्ये मृदचेी धूप मोठ्या प्रमाणात 

होते व तीव्र ईतारांच्या प्रदशेात मृदा धूपचेे प्रमाण जास्त 

ऄसते. वार्गषक पजगन्याचे प्रमाण ऄवधक ऄसल्यामुळे 

येथील मदृा धुपचेे प्रमाण ऄवधक अह.ेपावसाळ्यात व 

पुराच्या वेळी मृदा धुपचेे प्रमाण जास्त ऄसते. मृदा 
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धुपेमुळे ऄववशष्ट पदाथग पाण्यात वमसळतात ज्यामळेु 

प्रदषूण घडून यतेे. 

 

 

२) वजवाण:ू 

    जैववक घिकामुळे सुद्धा जलप्रदषूण घडून यतेे. 

नैसर्गगक घिकामंध्ये वजवाण,ू कवक ,ववषाणू या 

घिकामळेु सुद्धा जलप्रदषूण घडून यतेे. ज्यावेळेस 

नदीमध्ये वेगवेगळे घिक येउन वमळतात त्यावेळेस 

नदीमध्ये ऄस्वच्छतचेे प्रमाण वाढल्यामळेु त्या 

वजवाणूंची वाढ होते व त्याद्वारे जलप्रदषूण घडून यतेे. 

३) जगंलतोड: 

      अज मानवाने स्वतःच्या स्वाथागसाठी खूप मोठ्या 

प्रमाणात जंगलतोड केली अह.े झाडाची पाने र्ांद्यामुळे 

प्रदवूषत कण अडववले जातात. परंतु वृक्षाचे प्रमाण कमी 

झाल्यामळेु प्रदषूणासारखी गंभीर समस्या वनमागण झाली 

अह.े 

४) परू: 

         साधारणतःपावसाळ्यात या प्रदशेात परू यतेात. 

पुरामुळे सुद्धा जलप्रदषूण घडून येते. पुरा बरोबर सेंक्रद्रय 

पदाथग ,झाडाचं्या र्ांद्या, पालापाचोळा, मृत प्राण्याचंी 

शरीरे ,मतृ मासे व ऄन्य मृत जलचर पाण्यात समावतात 

व त्यामुळे जल प्रदषूण घडून यतेे. 

५) समदु्री जलप्रदषूण: 

        दादरा अवण नगर हवेलीला लागनू समुद्र क्रकनारा 

नाही परंतु दादरा अवण नगर हवेलीमधनू वाहणारी 

दमणगंगा ही नदी दमण यथेील ऄरबी समुद्राला जाउन 

वमळते.ज्यावेळेस नदीवरील पाणी, डबके, सरोवरे 

कारखान्यातील कचरा, क्रकरणोत्सगी कचरा , ऄणू स्र्ोि 

ऄसे ववववध घिक ज्यावेळेस समुद्राला जाउन वमळतात 

त्याद्वारे जलप्रदषूण घडून येते. जल प्रदषूणाच े

पटरणाम:जल प्रदषूणाचे दषु्ट्पटरणाम ऄत्यतं गंभीर 

स्वरूपाचे ऄसतात. प्रदवूषत पाण्याच्या सेवनामुळे 

पचनसंस्थचेे व चेतासंस्थचेे ववकार होतात. भारतामध्य े

एकूण रुग्णाच्या समुारे 65 त े 70 िके्क रुग्ण प्रदवूषत 

पाण्याच्या सेवनामुळे अजारी पडतात. 

जल प्रदषूणाच े पटरणाम खालील प्रमाण े सववस्तर 

सागंता यतेील. 

१) मानवी जीवनावर पटरणाम: 

      जल प्रदषूणाचा मानवी जीवनावर ऄवतशय 

दरूगामी पटरणाम होतो. जलप्रदषूणामुळे पाणी दवूषत 

होउन शरीर क्रियते वबघाड वनमागण होतो. वनरवनराळे 

रोग ईद्भवतात. कावीळ ,ववषमज्वर, कॉलरा, क्षय या 

रोगामुळे मृत्यहूी होतो. 

२) जलचर प्राण्याचंा मतृ्य:ू 

     पाण्यात सेंक्रद्रय द्रव्य कुजतात. त्यापासनू सूक्ष्म जीव 

जतंूंना भरपरू ऄन्नाचा परुवठा होतो. त्याची प्रचंड 

प्रमाणात वाढ झाल्याने प्राण्याला ऑवक्सजन भरपूर 

लागतो. मोठ्या जलचर प्राण्यांना ऑवक्सजन कमी 

पडल्याने मृत्यमूुखी पडतात. 

३) शतेीच ेईत्पादन कमी: 

     अज अपण पावहले की बहुतांश कारखाने नद्यांच्या 

टठकाणीच अहते. कारखान्यातनू सोडलेले ववषारी 

पदाथग पाण्यात वमसळतात. या पाण्याचा ईपयोग 

शेतीसाठी केल्यास  ईत्पादन कमी होते. 

४) वनस्पती जीवनावर पटरणाम: 

       वनस्पती जीवनावर जलप्रदषूणाचा ऄवतशय 

दरूगामी ऄसा पटरणाम होतो. जलप्रदषूणामुळे 

वनस्पतीची वाढ खंुिते. पाने, रु्ले खंुितात . अम्ल 

पजगन्यामुळे वनाचंा नाश होतो. अम्ल पावसाचे पाणी 

जलाशयात वमसळल्यामुळे पान वनस्पती नष्ट होत 

अहते. वनस्पतीची श्वसन वछद्र ेबुजतात. 

५) प्राणी जीवनावर पटरणाम: 

    जलप्रदषूणामुळे पशुपक्षी ,वन्य प्राणी यांच्यावरही 

ऄवनष्ट पटरणाम होत अह.े रासायवनक प्रदषूके, 

कीिकनाशके, तृणनाशके, अम्ल पजगन्य यामुळे पक्षांच े

ऄवस्तत्व धोक्यात अले अह.े काही नद्यांमध्ये जनावरेही 

धुतली जातात. त्यामुळे पाणी प्रदवूषत होउन 

मानवाप्रमाणचे जनावरानंाही ऄनेक रोग होउ शकतात. 

भारतात 60 िके्क साथीचे रोग जलप्रदषूणामुळे होतात. 

६) अरोग्यावर ववपरीत पटरणाम : 

      जल प्रदषूणामुळे अरोग्यावर ऄवतशय ववपरीत 

ऄसा पटरणाम होतो. जल प्रदषूणामुळे वेगवेगळे रोग 

होतात. साथीचे रोग पसरतात. त्यामुळे शरीरावर 

ऄवतशय वाइि ऄसे पटरणाम होतात. शरीर क्रिएि 

वबघाड वनमागण होतो व त्याचा पटरणाम अरोग्यावर 

होतो. 

७) वपण्याच्या पाण्याची समस्या: 

    जलप्रदषूणामुळे वपण्याच्या पाण्याचा प्रश्न वनमागण 

होतो. जल प्रदषूणामळेु पाणी वपण्यास ऄयोग्य बनते. 

पाण्याद्वारे वेगवेगळ्या रोगाचंी लागण होते. त्यामुळे 

मानवी जीवनावर त्याचा ववपरीत पटरणाम होतो. 

मानवाला वेगवेगळ्या समस्यानंा तोंड द्यावे लागते. 

शेती वापरण्यास ते पाणी ऄयोग्य बनते. 

८) शतेी योग्य जमीन नष्ट होत:े 

    जलप्रदषूणामुळे शेतीतील ईत्पन्न कमी वनघते. जल 

प्रदषूणामुळे जमीन वापरण्यास नापीक बनते. जल 

प्रदषूण युक्त पाण्याचा वापर केल्यास जवमनीत क्षारांच े

प्रमाण वाढवून ईत्पन्न कमी यते.े त्यामुळे शतेीस योग्य 

ऄसणारी जमीन नष्ट होते. 

वनष्ट्कषग : 
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  दादरा अवण नगर हवेली हा पविम घािातील 

एक वनसगग रम्य प्रदशे अह.ेअक्रदवासी लोकांच्या 

वनवासामुळे सदर प्रदशेाचे सौंदयग ऄबावधत अह.ेतसेच 

सरकारी यंत्रणाही सक्षम पद्धतीने कायगरत ऄसल्यामुळे 

पयागवरणाचा समतोल राखला जातोय.पण गेल्या काही 

वषागत औद्योवगक प्रदशेाच्या वाढत्या ववस्तारामुळे जंगल 

क्षेत्र कमी होत अह.े त्याच बरोबर जल,वायू,जमीन 

प्रदवूषत होत अह.ेवाढत्या लोकसखं्यचेा भार वाढत 

अह.ेत्यामुळे अपसूकच ससंाधनावर ताण वनमागन होत 

अह.ेत्यामुळे प्रदषूणात वाढ होत अह.े प्रदषूण वनयमाचं े

कािेकोरपणे पालन जर ईद्योजका कडून  झाले तर 

वनवितच प्रदषूण कमी होइल.प्रदषूण मुक्त संयंत्रे जरी 

महाग ऄसले तरी त्याचा वापर केला जावा ऄन्यथा 

पृथ्वीचे होणारे प्रदषूण ह े अपल्याला परवडणारे 

नाही.नाहीतर भववष्ट्यात त्याच े पटरणाम अपल्याला 

भोगावे लागतील. 

जल प्रदषूणावर ईपाय 

१) जनजागतृी: 

     अज समाजामध्ये जनजागतृी करणे काळाची गरज 

बनली अह.े लोकानंा पाण्याची महत्त्व पिवून क्रदल े

पावहजे. जल प्रदषूणाचा मानवी जीवनावर ऄवतशय 

दरूगामी पटरणाम होतो. याववषयी मावहती सांगावी, 

सवग समाजाला जलप्रदषूणाचे गांभीयग कळले पावहजे. 

औपचाटरक व ऄनौपचाटरक वशक्षण प्रसार माध्यमे यानंी 

समाज वशक्षणाची जाणीव जागतृी चे कायग केल े

पावहजे.त्याच बरोबर एक भारतीय नागटरक म्हणनू 

अपलीही काही वजम्मदेारी अह े,जबाबदारी अह ेयाची 

जाणीव जेंव्हा सवागना होआल त्यावेळेस अपसकूच 

कोणत्याही प्रकारचे प्रदषूण होणार नाही. 

२) पाण्याचा ऄपव्यय िाळावा: 

           पाणी ह े जीवन अह.े पाण्यावशवाय मानव 

जीवन जगू शकत नाही. या गोष्टीचे गाभंीयग लक्षात घतेा 

प्रत्यके व्यक्तीने पाण्याचा वापर जपनू करावा. पाण्याचा 

ऄपव्य िाळावा तरच जलप्रदषूण कमी होइल.औद्योवगक 

क्षेत्रात पाण्याचा मोठ्या प्रमाणात वापर होतो त्यांच्या 

वापरावरही वनबांध घातली जावते. 

३) मलै पाण्याचा ईपयोग शतेीच्या कामासाठी करावा: 

     शहरातील मैला व सांडपाणी मोठ्या नळावािे नद्या 

व समुद्रात सोडले जाते. काही वेळा नद्यांच्या असपास 

मलमूत्र व सांडपाण्याची ववल्हवेाि लावली जाते. ह ेसवग 

घाण पावसाच्या पाण्याबरोबर नद्या व समुद्रात वाहून 

जाते. जल प्रदषूण वनयंवत्रत करण्यासाठी मैला पाण्याचा 

ईपयोग शेतीसाठी करावा. 

४) रासायवनक खताचंा वापर कमी करण:े 

        शेतकरी शेतीतील ईत्पन्न जास्तीत जास्त 

वनघण्यासाठी रासायवनक खताचंा वापर करतात. 

त्यामुळे शतेीतील पाणी वाहत जाउन जलप्रदषूण होते. 

म्हणनू शेतीत रासायवनक खताचंा वापर समतोल व 

अवश्यकतनेुसार करायला पावहजे. 

 

५) त्याज्य पदाथग जलाशयात िाकू नय:े 

       कचरा ,कारखान्यातील पाणी ,ऄणुभट्टीतील राख, 

क्रकरणोत्सगी पदाथग ह े त्याज्य पदाथग अहते. त े

जलाशयात न िाकता वनवित ऄशा वनमगनुष्ट्य क्षेत्रात 

बंक्रदस्त स्वरूपात खोलवर गाडून िाकावते. 

६) सरकारन ेरं्ड ईपलब्ध करून द्याव:े 

   नगरपटरषदा, महानगरपावलकांनी मल युक्त पाण्यावर 

योग्य प्रक्रिया करण्यासाठी संयंत्रे कायागवन्वत केल े

पावहजते व त्यासाठी सरकारने त्यानंा परेुसा रं्ड 

ईपलब्ध करून दणेे अवश्यक ऄसते. 

७) कडक वनबांध लादल ेपावहजते : 

        अज क्रदवसेंक्रदवस जलप्रदषूणाचे प्रमाण वाढत 

चालले अह.े ते प्रमाण कमी करण्यासाठी सरकारन े

नवीन कायद ेकरावेत. पाण्याचा दरुुपयोग करणाऱ्यांना 

,पाण्याचा ऄपव्यय करणाऱ्यानंा, गावांमध्ये कचरा 

िाकणाऱ्या व्यक्तीला कडक वनबांध लादले पावहजेत. 

८) कारखान ेगावाच्या बाहरे ऄसावते: 

       ग्रामीण भागात जंगलाच े क्षेत्र जास्त प्रमाणात 

अह.ेकारखाने स्थापन करण्यासाठी झाड े तोडावी 

लागतात.त्यामुळे पयागवरणाची हानी होते.त्याच बरोबर  

कारखाने नदीच्या मुखाशी ववकवसत होतात. त्यामुळे 

कारखान्यातील घाण पाणी , त्याज्य पदाथग नदीच्या 

पात्रात सोडले जातात. त्यामुळे जल प्रदषूण घडून यतेे. 

म्हणनू कारखान्यातनू बाहरे पडणाऱ्या घाण पाण्यावर 

वनबांध घालावे व गावाच्या बाहरे ऄसावे. 

९) प्रत्यकेान ेप्रदषूणाच ेस्वरूप समजनू घ्याव:े 

        जल प्रदषूण वनयतं्रण करणे ही अज काळाची 

गरज बनली अह.े जल प्रदषूण ही एक काही वैयवक्तक 

समस्या नाही ती सावगवत्रक समस्या अह.े त्यामुळे प्रत्यके 

व्यक्तीने पयागवरणाचे स्वरूप व प्रदषूणाचे स्वरूप समजनू 

घेतले पावहजे व प्रदषूणाचा मानवी जीवनावर व अर्गथक 

बाबीवर होणारा पटरणाम समजनू घेउन व्यक्तीने लक्षात 

घेतले पावहजे. 

१०) कीिकनाशकाचा वापर कमी करण े: 

       शेतकरी वपकाला कीड लाग ूनये म्हणनू खूप मोठ्या 

प्रमाणात कीिकनाशकांचा वापर करतात. ज्यावेळेस ह े

कीिकनाशक पाण्या बरोबर नदीत वाहून जातात. 

त्यावेळेस जल प्रदषूण घडून येते ते प्रदषूण िाळण्यासाठी 

कीिकनाशकाचंा वापर कमी करावा. 
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izLrkouk %   

jkolkgsc jaxjko cksjkMs Eg.kts ikpksGkdkj cksjkMs ;kaps uko xzkeh.k dFkkdkj Eg.kwu ejkBh 

lkfgR;kyk lqijhfpr vkgs-  R;kapk FkksMD;kr ifjp; n;k;pk >kyk rj R;kapk tUe 25 fMlsacj 

1940 yk ykrwj ftYg;krhy dkVxko bFks >kyk-  R;kaps f'k{k.k ck'khZP;k 'kkGsr rj egkfo|ky;hu 

f'k{k.k lksykiwj bFks >kys-  R;kauh ckcklkgsc vkacsMdj ejkBokMk fo|kihB vkSjaxkckn bFkwu vkiys 

ejkBh fo"k;kr ,e-,-dsys-  1963 yk oStkiwj ;sFkhy egkfo|ky;kr izk/;kid Eg.kwu dk;Zjr >kys 

vkf.k 1971 iklwu izkpk;Z Eg.kwu dk;Z dsys-  iq<s vkSjaxkckne/khy nsoxhjh egkfo|ky;kr izkpk;Z 

Eg.kwu :tw >kys vkf.k 2000 e/;s R;kauh LosPNk fuo`Rrh ?ksryh-  R;kp o"khZ jkT;ljdkjus cksjkMs 

;kaph egkjk"Vª jkT; lkfgR; vkf.k laLd`rh eaMGkP;k v/;{kinh use.kwd dsyh-  vkiY;k ;k 

dkjdhnhZr R;kauh [ksMksikMh xzaFkky; dk<wu R;kauk iqLrd forj.k dsys vkf.k [ksM;krhy okpdkai;Zar gh 

xzaFkky;krhy dqtr vlysyh iqLrds iksgpfoyh- jka-ja-cksjkMs ;kauh ngkO;k oxkZrp ys[kukl lq:okr 

dsyh-  1957 yk nSfud ldkG yk 25 o"ksZ iwoZ >kY;keqGs ldkGus dFkkys[ku Li/kkZ BsoY;keqGs 

R;kauh vkiyh ^olwyh* ukokph dFkk ikBowu izFke Øekadkps ikjhrksf"kd izkIr dsys rsOgkiklwu ys[kdkps 

vfojr ys[ku lq: vkgs-  ^lR;dFkk* ekfldkr R;kP;k fujraj dFkk izfl/n gksr jkfgY;k-  1962 

>kyh  ^isj.kh* gk ifgyk dFkklaxzg izdkf'kr >kyk-  rsOgkiklwu fofo/k lkfgR;izdkjkr R;kaph 42 

iqLrds izdkf'kr vkgsr ;kr 16 dkancÚ;k] 15 dFkklaxzg] 13 ukVds] xzkeh.k lkfgR; ukokps lfe{kk 

xzaFk] ^gjoysyh 'kkGk* gs ckydFkklaxzg vkf.k f'kdk rqEgh gks f'kdk gh cky dknacjh izdkf'kr vkgs-  

;k lokZe/;s vR;ar lqizfl/n ^ikpksGk* gh dknacjh 1971 yk izdkf'kr >kyh vkf.k vusd iqjLdkj 

izkIr d:u ikpksGkdkj cksjkMs vls ukekfHk/kku ys[kdkyk feGowu fnys- 

  

vusd iqjLdkj izkIr >kys vlys rjh R;kauh 

dqBY;kgh v/;{kinklkBh fuoM.kwd y<ok;ph 

ukgh gs lqjokrhykp BjoY;keqGs vkti;Zr rs 

dks.kR;kgh lkfgR; laesyukps v/;{k jkfgys 

ukgh-  v'kk ;k ejkBh lkfgR;dkjkph vxnh 

uoh dknacjh Eg.kts ^xHkZ* gh L=h thoukP;k 

O;Fksps n'kZu ?kMfo.kkjh dkancjh 25 uksOgsacj 

2019 yk laLd`rh izdk'ku iq.ks us izdkf'kr 

dsyh-  lqfurk ;k QDr v{kjvksG[k 

vlysY;k xzkeh.k i.k dr`ZRooku L=h ph 

thoudFkk ;k dkancjhr vkgs-  ys[kdkauh brj 

dFkkdkancÚ;kizek.ks ;k dkancjhrgh [ksM;krhy 

cgwtu 'ksretwj] 'ksrdjh R;kps thou] R;kps 

ukrslca/k ;k lac/kkrwu fuekZ.k >kysys 

rk.kr.kko] nSU;] nq%[k ;kaps fp=.k dsys vkgs-  

dknacjhrhy ukf;dk lqfurk] frpk irh 

ia<jhjko] lklw fleark] vkbZ lksukbZ] oMhy 

vaxnjko vkf.k eqyxh vfurk gh eq[; ik=a 

vkgsr ;kf'kok; pqyrHkkÅ fnudjjko] irhpk 

ekolHkkÅ xq.koarjko] enr dj.kkjh MkW-ne;arh 

?kkMxs] dFkkaudkyk osxGs oG.k ns.kkjh dkark 

[kjkMs vkf.k ekuorsyk dkfGek Qkl.kkjk 

laftou gkWLihVypk MkW-lek/kku yksdjs] R;kyk 

enr dj.kkjk jktsanz dksyrs v'kh fofo/k ik=a 

dknacjhyk iq<s usrkr- 

dFkkud %  

lqfurk gh ukf;dk nqlÚ;kank xHkZorh 

vlwu fryk ifgyh eqyxh vkgs-  lklw 

flearkyk vkrk o'kkapk fnok gok Eg.kwu eqyxk 

ia<jh ;kP;kdjoh frps xHkZijh{k.k d:u eqyxh 

vlsy rj xHkZikr djowu ?;k;ps Bjfoys-  MkW-

lek/kku yksdjs gk iksVkrhy xHkkZyk eqyhpk xHkZ 

lkaxwu xHkZikrkps iapohl gtkj ?ksrks i.k lqfurk 

frFkwu iGrs vkf.k izkekf.kd v'kk MkW-ne;arh 

http://www.ijaar.co.in/
mailto:parthkavita@gamil.com
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?kkMxs ;kP;k nok[kkU;kr iksgprs-  xHkZikr 

dj.;kis{kk ekgsjh tkÅu viekukpa tx.ka rh 

fLodkjrs-  ikp efgU;kP;k dkyko/khr irh ok 

lklw dks.khgh frph fopkjiwl djr ukgh-  

fnol iw.kZ >kY;koj rh eqykyk tUe nsrs 

vkf.k MkW-lek/kku yksdjsP;k [kksVsi.kkyk /kMk 

f'kdok;pk Eg.kwu MkW-ne;arhyk laiw.kZ 

?kVukØe lkaxrs-  MkW-ne;arh rsFkhy iksyhl 

mik;qDr jksgh.kh txnkGs ;kaP;k dkukoj 

xHkZikrkpk gk ?kk.ksjMk O;olk; ?kkyrs-  MkW-

lek/kku yksdjs iksyhlkP;k rkC;kr lkiMrks-  

bdMs vkbZP;k lkax.;ko:u nksu xqaM ?ksmu 

ia<jh lqfurkyk U;k;yk ;srks o tcjnLrh 

djrks- xkokrys ctjax nykrhy yksad R;kyk 

gkdywu ykorkr-  lqfurkyk iksVkik.;kpk iz'u 

fuekZ.k gksrks rsOgk MkW-ne;arh vkiY;k 

nok[kk.;kr fryk ukSdjh nsrkr- vkbZofMykaP;k 

enrhus rhps thou lqjGhr gksrs-  ;k dkGkr 

frpk irh i<ajh eqyhtoG lans'k ns.kkjk i= 

ikBowu ekQh ekxrks- lqfurk jkxkus rs i= 

QkMwu Vkdrs o nqlÚ;kpa fno'kh ia<jh 

vkRegR;k djrks-  nqlÚ;kdMwu feGkysY;k 

fujksikoj eu ulrkukgh vaxnjko o lqfurk 

yksdO;ogkjkdjhrk ia<jhP;k vaR;fo/khyk 

tkrkr i.k fleark R;kauk ia<jhps varhe 

n'kZugh d: nsr ukgh-  lqfurk gh jkxkus lqrd 

u ikGrk nqlÚ;kp fno'kh dkekoj tkrs-  e`r 

ia<jhP;k f[k'kkrwu lqfurkus NGY;keqGs vki.k 

vkRegR;k djr vkgksr v'kk vk'k;kP;k 

fpB~Bhlg vkRegRrsps o`Rr orZekui=kr ;srs-  

;k uohu ladVkyk rksaM dl n;k;pa gs MkW-

ne;arh lkaxrs o ia<jh us ikBoysY;k fpB~Bhpk 

'kks/k ?ksrs-  eqyxh vfurkus oMhykaph fpB~Bh 

vxnh csekywe i.ks tksMwu lkaHkkGyh vlrs-  

lqfurkyk vkiY;k eqykps uko ofMykaP;k ikp 

,dj 'ksrhoj p<okos ;kpk /;kl ykxyk 

vkf.k rls iz;Ru d:u lklwP;k fojks/kkyk u 

tqekurk uko p<ok;pk vV~Vkgkl djrs 'ksoVh 

e/;kfLFkus lklwyk vkiY;k ukrokyk ikgw 

n;k;ps ekU; d:u lyks[kk gksrks- v'kk 

xzkeh.k dFkkudkr eq[; fo"k;klkscr mifo"k;gh 

tksMwu dFkkud iq<s tkrs- 

dkancjhrhy O;fDrfp=.k %   

cksjkMs ;kaP;k dFkke/kY;k O;fDrjs[kk 

BlBlhri.ks okpdkP;k leksj ;sÅu okpdkoj 

izHkko ikMrkr-  lqfurk] vaxnjko ;k 

O;fDrjs[kslg dkark [kjkMs] jktsanz dksyrs] MkW-

lek/kku yksdjs lkj[ks O;fDrfp=.k lektkr 

[kwi fBdk.kh HksVrkr-  lklw fleark ?kjks?kjhph 

lklw okVrs rj xq.koarjkoklkj[kh erych 

ek.klsgh deh ukghr-  ;k O;fDraps csjdsi.k 

dFkkud iq<s usrs-  lqfurkpk irh ia<jh vkbZP;k 

dg;kr vlwu lqfurk R;kyk fea?kk] fHk=k Eg.krs 

rj nqlÚ;k cktwyk lqfurkpk HkkÅ HkkLdj 

vkbZ&oMhykauk osxGa dk<rks vkf.k cfg.k ?kjh 

ijr vkY;koj fryk let n;k;yk ;srks-  

fnudjjko ,d Hkyk ek.kwl vlwugh vkiY;k 

dkdkP;k dqVqackyk okjaokj enr dj.ks te.kkj 

ukgh gs fu{kwu lkaxrks i.k izlax iMY;kl enr 

djrksp-  dknacjhrhy brj ik= gh vkiyh 

Hkwfedk ikj ikMrkuk O;fDreRokph Nki 

ikMrkr-  MkW-yksdjs gk vkiY;k O;olk;kr 

brdk rjcst vkgs dh R;kyk ygkuygku 

vHkZdkP;k bysph [kar okVr ukgh eqyhP;k 

ukokoj rks iksVkrhy eqykaphgh gR;k dks.krhgh 

fHkrh u ckGxrk QDr iS'kk[kkrj djrks-  

jktsanz dksyrs gh R;kp oG.kkpk iS'kkP;k 

fg'';kdjhrk ukR;krhy yksdkaP;k eqykauk 

ekj.kkjk lektkrhy v'kk vkierych 

O;fDrys[kk fBdfBdk.kh vk<Grkr-  

dknacjhph ukf;dk lqfurk rRdkyhu ifjfLFkrhr 

?kjks?kjh vk<Gsy dkj.k Lo%Ro ti.;kps Hkku 

ifjfLFkrheqGs lektkyk vkysys vkgs-  

 lqfurk gh rkiV vkgs i.k fopkjhgh 

vkgs-  HkkousP;k vkgkjh tk.kkjh ukgh-  

Lor%oj fo'okl vlysyh] 'kkari.kkus fopkj 

d:u] ;ksX; O;fDrpk lYyk ?ksÅu fu.kZ; 

?ks.kkjh vlyh rjh ia<jhyk frps ekQ u dj.ks 

eukyk dqBsrjh fMoprs-  tj dk ia<jhyk {kek 

dsyh vlrh rj ,d dqVqac iw.kZ >kys vlrs 

vkf.k vkbZP;k dg;kr vl.kkjk vfopkjh ia<jh 

e`R;weq[kh iMyk ulrk-  ^ukrh xksrh*] 

^ikpksGk* ;k dknacjhrgh v'kk rikV 

O;fDrjs[kk ;srkr-  xaxk/kj gk rkiV ftn~nh 

vkgs Eg.kwup ikjcrhP;k thoukpk ikpksGk 

>kyk vls okVrs-  lksukbZ vkf.k vaxnjko ek= 

izR;sd vkbZ ofMykalkj[ks lrr vkiY;k 

eqyhP;k ikBh'kh mHks jkgrkr-  iks[kjho:u 

folkiwjyk ;sÅu eqyhlkscr jkgrkr fraFk eu 

jer ukgh rjhgh eqyhph xjt vksG[kwu fryk 

lrr lkscr djrkr-  lqfurkps dkgh fu.kZ; 

eukfojks/kh okVrkr rjhgh vaxnjko d/kh 

letwr ?kkywu rj d/kh jkxowu fryk nVko.kh 
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nsrkr i.k lkscr ek= lksMr ukgh-  rlsp 

flearkus ukrokpk dk<ysyk QksVks o fnysY;k 

'kaHkj :i;kph xks"V yio.;kpk /kksj.khi.kk 

R;kP;kar vkgs-  fleark [kk"V ukgh i.k 

Hkkjrh; iajijsizek.ks frykgh ukrokpk /;kl 

ykxyk vkgs Eg.kwup rh rlk fu.kZ; ?ksrs- 

 ,dnajhr ;k dkancjhrhy loZ ik= 

vkf.k brj lkfgR;d`rhizek.ksp vkiyh 

BlBlhr Nki Bsorkr-  ijhfLFkrhyk 'kj.k u 

tkrk thou tx.kkÚ;k ftn~nh i.k xzkeh.k 

L=hph gh dFkk vlyh rjh R;kr brj ckch 

csekywe.ks felGY;k vkgsr-  ikp ,dj 'ksrh 

vlwugh lrr dtkZr jkg.kkjs dqVqac] 'ksretwjh 

u feG.kkjs okrkoj.k] fnolsafnol 'ksrhpk dl 

deh >kY;keqGs ukfidhph voLFkk] [ksM;kr 

jkstxkj feGr ukgh Eg.kwu 'kgjkdMs /kko] 

xkoikrGhojps 'kkldh; dk;Z vkf.k 

xzkeiapk;rhph voLFkk] cWadsps dtZ] dR;kZ 

O;fDrpk e`R;w >kyk rjh dtZ ekQ u gks.ks] 

ia<jhP;k e`R;wps vkiyk dk;ZHkkx lk/kw ikg.kkjk 

xq.koarjko v'kk ckchoj ys[kdkus izdk'k 

Vkdyk vkgs- 

 dknacjhph Hkk"kk laokn'kSyhr cksyHkk"kk 

vkgs rj fuosnukph Hkk"kk ek= izek.kHkk"kk vkgs-  

dkGkuqlkj Hkk"kk cnyr tkoh vls ys[kdkps 

er vlwu rs er ;k dknacjhr fun'kZukl ;srs-  

,dqjdk] iks[kjh lkj[;k xkokr R;k xkoph 

cksyhHkk"kk vkgs-  ^^vkeh FkksMap rqT;kok.kh 

nksu thokP;k gko**] ybZ erych ckbZ gk; rh] 

eryckflok rh dq.kkdMa <qdwu rh cxr UgkbZ] 

gh izknsf'kd [kkuns'kh cksyh rj vktP;k 

dkGkr uO;kus mn;kyk vkysyh baxzth vkf.k 

rkaf=d Hkk"kspk okij dkancjhdkjkus dsysyk 

vkgs-  vkWuykbZu] lso dj.ks] dkWy dj.ks] 

tkWc dj.ks] fMyhOgjh] is'kaV] dschu] eWftLVªV] 

fLVax vkWijs'ku vls 'kCn foospukpk ,d Hkkx 

Eg.kwup ;srkr- 

 ;kf'kok; vfurk gs ik= vxnh fujkxl 

i.k frrdsp Hkkofud vkgs-  o;kP;k vxnh 

ygkui.khp ofMykP;k MksG;krys vJw vkf.k 

R;kauk gks.kkjk i'pkrki fryk fnlyk Eg.kwup 

vkbZus QkMysyh fpB~Bh rh csekywei.ks tksMrs-  

Eg.kts ofMykacn~nypk ftokGk] izse fryk 

okVrs i.k rh lqfurklkj[kh O;Dr d: 'kdu 

ukgh-  L=hHkz̀.kgR;k gk eq[; fo"k; vlyk rjh 

brj vusd ?kVdkauh gs dFkkud iw.kZ gksrs-  

lektkpk L=hdMs ikg.;kpk nq¸;e n`f"Vdks.k] 

ia<jh:ih iq:"kkpk fHkMLri.kk] ekuokph 

ykylk o R;k ykylseqGs >kysys v/k%iru 

nksu L=h;ka e/kyk letwrnkj eS=h] rlkpa 

lklw&lwu fL=;ke/kyk vlarks"k vls vusd 

ekuoh fo'okps o.kZu dj.kkjh gh xHkZ dknacjh 

oSf'k"V; iw.kZ vkgs-  rlsp dknacjhps eq[ki`"B 

ukokyk vkf.k dFkkfo"k;kyk vxnh leiZd 

vkgs- iqLrd gkrkr ?ksÅu uko okpya rjh 

dFkkudkP;k fo"k;oLrwph iw.kZ dYiuk 

eq[ki`"BkP;k fp=ko:u fnlrs-  ^irhus 

vkRegR;k dsyh Eg.kwu [kpwu u tkrk 

[kachji.ks mH;k vlysY;k 'ksrdjh efgykauk* 

gh viZ.k if=dk dknacjhdkjkus fygyh rh gh 

vxnh egRokph vkgs-  ,dnajhr tqU;kp 

fo"k;koj vkysyh gh uohu dknacjh egRoiw.kZ 

vkgs- 

lanHkZ %  

1. xHkZ % jk-j-cksjkMs] laLd`rh izdk'ku] iq.ks- 
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गोषवारा – 

शिक्षणके्षत्रात नाटक हा अनभुव घेण्याचा आदिश शवषय आह े आशण संवाद कौिल्य शवकशसत करण्यासाठी सकारात्मक 

सामाशजक परस्परसंवादाला प्रोत्साहन दणे्यासाठी तसेच, िारीररक शनयंत्रण वाढशवण्यासाठी शवद्यार्थयाांनी योग्य रीतीन े

कसे ऐकावे व प्रशतसाद कसा दयावा ह ेशिकशवण्यासाठी, नाटक उपयुक्त ठरते. नाटकाचा एक शिक्षण साधन म्हणनू वापर 

करून, शवद्याथी प्रत्येक मागाशने मग ते बौशिक, िारीररक, सामाशजक ककवा भावशनक असोत. शिक्षणात नाटकाचा उपयोग 

समग्र शिक्षणाकड ेनेतो. व्यशक्तमत्व शवकासाला गती शमळते. शवद्यार्थयाांना महत्त्वपूणश जीवन कौिल्ये, समस्या सोडवण्याची 

कौिल्ये, नतेृत्व, सहकायश, आशण सहयोग प्रदान करते. 

 

नाटक (Drama) –  

नाटक म्हणजे शजवतं, मृत पौराशणक, ऐशतहाशसक ककवा 

काल्पशनक व्यक्ती ककवा प्राणी याचं्या भशूमका करणाऱ्या 

नटानंी रंगमचंावर सादर केललेी, बहुधा संवादात्मक, 

अशभनयमय, नृत्यमय ककवा काव्यमय कलाकृती, 

नाटकांमध्ये िब्दसंशहता, कथाकथक, कथानक, संवाद, 

पद,े वादयसंगीत पार्श्शसंगीत, नृत्य,े संघषश, उत्कंठा, 

नेपर्थय, वेि-रंगभूषा प्रकाियोजना, अशभनय आशण 

कथानक असू िकते. पण यातली एकही गोष्ट 

नाटकासाठी अपररहायश वा अशनवायश नाही. नाटकाचा 

प्रयोगकाळ काही सकंेदापासनू (उदा-बे्रथ) बारा 

तासापंयांत (उदा.पीटर ब्रुक यांचे महाभारत) अस ू

िकतो. वाडा शचरेबंदीसारखे नाटक सलग सादर न 

करता दोन ददवसही सादर होऊ िकते. नभोवाणीवर 

श्रुशतका एकाहून अशधक ददवस चालू िकतात, तर 

दरूशचत्रवाणीवर माशलका मशहनोन मशहने चालतात. 

इशतहास-  

भारतीय रंगभूमीचा इशतहास प्राचीन आहे. भास हा एक 

प्राचीन नाटककार होता. तसचे काशलदास हा कवी 

नाटककार होता. ही नाटके बहुधा संस्कृत भाषते असली 

तरी त्यातली काही पात्र प्राकृत भाषेत बोलत.  ज्याला 

अस्सल मराठी नाटक म्हणनू संबोशधता येईल अिा 

नाटकाचे आद्य प्रवतशक बळवतं पांडुरंग दकलोस्कर 

(१८४३-१८८५) ह े होत दकलोस्करानंी कशवकुलगरुु 

काशलदासाच्या आजरामर िाकंुतलाचे मराठी रूपातंर 

१८८० साली केले. अशतनाट्य, अशभजात नाटक, 

असंगत नाटक, आधुशनक अशभजात नाटक, एकपात्री 

नाटक, एकांदकका, ऐशतहाशसक नाटक, चचाशनाट्य, 

गद्यनाटक, नाट्यवाचन वैगेरे नाटकाच े प्रकार ददसनू 

यतेात. 

‘भरतमनुींना’ भारतीय नाट्य कलचेे जनक 

मानले जाते. त्याचं्या नाटकाची पररपूणश माशहती देणारे 

‘नाट्यिास्त्र’ हा ग्रंथ प्रमाण मानला जातो. त्याबद्दल 

अिी आख्याशयका सांशगतली जाते की, भरतमनुींनी 

ऋग्वदेातनू‘पाठ्य’, रसामवदेातनू गायन, यजवुेदातनू 

शवधीपूवशकता म्हणजे अशभनय आशण अथशवदेातनू ‘रस’, 

याप्रमाणे चारही वेदातनू महत्त्वाचे भाग घेऊन 

‘नाट्यिास्त्र’ हा ग्रंथ शलशहला. म्हणूनच नाट्यिास्त्र या 

ग्रंथाला ‘पचंमवेद’ (पाचवा वेद) असेही म्हणतात. 

सवशसामान्य लोकानंा धमशत्व कळावे यासाठी संगीत, 

नृत्य आशण इतर कलानंी यकु्त असे नाटक त्यांनी 

रचले.दनैंददन जीवनात अनके समस्यानंा तोंड दवेून 

त्रासलले्या लोकानंा आनंद वाटावा, त्यांचे मनोरंजन 

व्हावे म्हणनू ब्रम्हदवेांनीही नाट्यवदे शनमाशण केले आशण 

भरतमुनींकड ेसुपदूश केला. भरतमनुींनी मग आपले १०० 

शिष्य,स्वगाशतील अप्सरा, यक्ष, दकन्नर, गंधवश, गायन 

शवदे्यत पारंगत नारदमुनी यांच्या मदतीने 

ब्रम्हदवेाच्याआजे्ञनुसार इंद्र दवेाच्या ध्वजमहोत्सवा 

प्रसंगी दतै्य ‘दतै्यदानवनािन’ नाटकाचा प्रथम प्रयोग 

सादर केला.  
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नाटक हा एक साशहत्य प्रकारच आह े पण तो 

एक सामूशहक अशवष्कार आह.े नाटकातील अनभुव स्थळ 

काळ बध्द असतो. नाटकातून आभासशनर्श्र गोचर होत े

आशण त्यातनूच वास्तावाची जाणीव होते. कथा, 

कादबंरी, कशवता याचंा आस्वाद एका रशसकाला 

एकावळेी घेता येईल. पण नाटक व्यक्तीसाठी असत,े 

सामूशहक असते. नाटकाचे दकृ श्राव्यात्मक स्वरूप लक्षात 

घेता हा साशहत्य प्रकार सगंीत, नृत्य, मकुनाट्य इ. 

कलाकारानंा सामाशवष्ट करतो. 

नाटकाची वशैिष्ट्य े

1. नाटक हा एक अत्यतं लोकशप्रय प्रकार आह.े 

2. नाटक अनकुरणातून शनमाशण होत.े 

3. नाटकाच्या अनके व्याख्यावरून नाटक ह े एक 

‘दशृ्यकाव्य’ आह ेअसे म्हणता यते.े 

4. नाटकामध्ये कथा, प्रसंग, व्यशक्तरेखा, कृती ह ेघटक 

असतात. 

5. संवाद ह े नाटकाचे माध्यम असते. ह्यातनू प्रसंग 

आशण व्यशक्तरेखा उभ्या राहतात. नाटककाराला 

संवाद ह े माध्यम अशतिय काळजीपूवशक वापराव े

लागते.  

6. नाटकातील व्यक्तीरेखा नाटकाच्या कालखंडात 

सुस्पष्ट आशण तकश ससुंगत असाव्या लागतात. 

7. नाटक रंगभूमीवर सादर करावयाचे असल्यान े

त्याला (नाटककाराला) स्थळ, काळ याचंी बंधन े

पाळावी लागतात. 

8. या सवश घटकांमुळे नाटकाची रचना करणे अवघड 

असते.  

9. नाटक समुदयासमोर सादर करण्यात यते 

असल्यामळेु त्या प्रेक्षकाचंे भान नाटककाराला 

ठेवावे लागते. 

10. रंगमचंावर आता अशधक प्रगत असे नाट्यतंत्र आशण 

प्रयोगतंत्र आढळते.  

11. नाट्यप्रयोग हा असा शवशवध कलाचं्या सहाय्यान े

शसि झाललेा असतो. 

नाटकाचं ेप्रकार  

1. अशभजात नाटक 

2. अशतनाट्य (मलेोड्रामा) 

3. असंगत नाट्य (न-नाट्य) 

4. आधुशनक अशभजात नाटक  

5. एकपात्री नाटक 

6. एकांदकका  

7. ऐशतहाशसक नाटक 

8. कलावादी नाटक 

9. गद्य नाटक 

10. चचाशनाट्य 

11. शचत्रनाट्य 

12. तमािा  

13. दिावतार 

14. दरूशचत्रवाणी माशलका 

15. दीघशनाटक 

16. नभोनाट्य (श्रुशतका) 

17. नारटका 

18. नाट्यछटा 

19. नाट्यवाचन  

20. पथनाट्य 

21. पौराशणक नाटक  

22. प्रायोशगक नाटक  

23. दिशजकल नाटक 

24. बालनाट्य 

25. बाहुली नाट्य (कठपुतळी) 

26. भशक्तनाट्य 

27. मूकनाट्य 

28. लोकनाट्य  

29. वास्तववादी नाटक 

30. शवज्ञान नाटक  

31. व्यशक्तकें द्री नाटक 

32. िोकाशत्मका  

33. सामाशजक नाटक 

34. शवशिष्ट काळ नाट्य(शपररयड प्ले) 

नाटयीकरण आशण िालये रंगभमूी- 

आजपयांत केलेल्या अध्यापनशवषयक चचेत वाचन, 

काव्यवाचन व गायन, नाट्यवाचन, स्पष्टीकरण, 

रसग्रहण इत्यादी प्रदियाच्या तसचे पूरक 

अध्ययनानभुवांच्या प्रदिया अशधक आकषशक करण्याच्या 

बाबतीत नाट्यीकरणाचा अथश व नाट्यीकरणाची व्याप्ती 

तेवढ्या पुरतीच मयाशददत नाही. नाट्यीकरण ह े एकूण 

भाषेच्या अध्यापनाचे एक महत्त्वाचे माध्यम आहे. परंत ु

नाट्यीकरणाचा अथश व नाट्यीकरणाची व्याप्ती तेवढ्या 

पुरतीच मयाशददत नाही. भाषचे्या अध्यापनाची शवशवध 

प्रकारची उदद्दष्ट े साध्य करण्याच े व त्याव्दारे होणाऱ्या 

शवद्यार्थयाांच्या व्यशक्तमत्त्व शवकासाचे एक प्रभावी साधन 

आह.े िालेय रंगभमूीच्या बाबतीतही म्हणता येईल. 

परंतु नाट्यीकरण व िालये रंगभूमीयाचंे महत्त्व, यांच्या 

सामर्थयाशची जाणीव अजनूही शिक्षणके्षत्रात परेुिा 

प्रमाणात झालेली ददसत नाही. म्हणूनच नाट्यीकरणव 

िालेय रंगभूमी म्हणजे काय?, शिक्षणात व शविेषत: 
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भाषेच्या अध्यापनात त्यांचे स्थान व कायश काय? ह े

माशहत असणे महत्त्वाचे आह.े 

शिक्षणक्षते्रात नाट्यीकरण –  

शिक्षण क्षेत्रात नाट्यीकरण या िब्दाचा अथश वेगळा 

होतो. नाट्यीकरण ह े अशभनयाचे, ददग्दिशनाचे वैगरे 

शिक्षण दणेारे साधन नव्ह.े नटशनर्ममती ह े त्याचे ध्यये 

नाही, नाट्यीकरण ही एक अध्यापनाची पिती ककबहुना 

अध्यापनाचे साधन होय. िकै्षशणक उदद्दष्ट े साध्य 

करण्याचा तो एक मागश आहे. जसे िलकाच्या सहाय्यान े

शवशवध दकृश्राव्य साधनांच्या सहाय्याने कथन - 

स्पष्टीकरण पितीचा उपयोग करून आपण आपल े

अध्यापन अशधक पररणामकारक व उपयुक्त करू िकतो, 

त्याचप्रमाणे नाट्यीकरणाच्या व्दारेही आपले अध्यापन 

रोचक व प्रभावी करता येते. काही िैक्षशणक उदद्दष्ट े

सुलभतनेे व अशधक चांगल्या रीतीने साध्य करता यतेात. 

शिक्षण हा प्रमुख हते ूव नाट्यीकरण ह ेएक साधन असा 

हा नाट्यीकरणाचा अथश नाट्यातनू शिक्षण दणे्याचा 

प्रयत्न म्हणजे नाटयीकरण अशभनय, नाट्यप्रयोग 

इ.बाबींना शिक्षणात मुळीच स्थान आही अस े

म्हणावयाचे नाही. परंतु शिक्षण क्षेत्रात, शविेषत: िालये 

स्नेहसमंेलन या अन्य कायशिमाचं्या वेळी नाटके बसशवली 

जातात.काही नाट्यप्रवेि प्रयोशजत केले जातात ह ेखरे. 

या नाट्यप्रयोगाचे महत्त्व काय,स्वरूप कसे असावे इ. 

बाबींचा शवचार िालेय रंगभमूीवर स्वततं्रपणे करता 

येतो. 

नाट्यीकरणाचा अथश –  

नाट्य म्हणजे आकषशकता, पररणामकारकता रसोत्कटता 

व नाट्यीकरण म्हणजे या सवाांची अशभव्यक्ती करणे व 

अनभुतूी आणनू दणेे. नाट्य हा प्रभावी व्यक्तीमत्त्वाचा 

एक महत्त्वाचा गुण आह.े व्यक्तीशवकास ह े शिक्षणाच े

ध्येय त्यामुळे नाट्यगुणाचा शवकासही शिक्षणात अंतभूशत 

होतोच. नाट्यगुणाच्या शवकासाच्या अनषुंगानचे 

व्यक्तीमत्वाच्या इतरही अंगाचा शवकास होऊ िकतो व 

हा घडवून आणण्याचे साधन म्हणजे नाटयीकरण. 

नाटयीकरणाची उदद्दष्ट:े   

1. शवशवध प्रकारच्या भावनाचंी व रसाचंी अनभुतूी 

जाणनू दणेे. 

2. शवद्यार्थयाांना भावार्थयाशची प्रतीती आणून दणेे. 

3. कथा, नाट्यप्रवेि, ऐशतहाशसक घटना वगैरेमधील 

पात्रांच्या वा व्यक्तींच्या मनोभावनाचंे व स्वभावाचं े

यथातर्थय दिशन घडशवण.े 

4. शवद्यार्थयाांत रसानभुतूी ककवा रसस्वादाची पात्रता 

वाढशवण.े 

5. काव्यवाचन, काव्यगायन, नाट्यवाचन, वकृ्तत्व इ. 

कौिल्याचंा शवकास करणे.  

6. संवेदनक्षमता व सहानभुतूीचा शवकास करणे. 

7. नाट्यगुणाचंा शवकास करणे.  

8. एकूण शवद्यार्थयाांमधून आकषशक, सदशभरुशचसपंन्न, 

सह्रदय व प्रभावी व्यशक्तमत्त्व शनमाशण करणे. 

9. त्यांना आत्मशवष्काराचंी संधी दणेे. 

नाटयीकरणाचा उपयोग कोठे व कसा करता यईेल – 

शिक्षकाला आपले अध्यापन पररणामकारक करायच े

असेल तर त्याचं्या अगंी नाट्यगुण आवश्यक आह.े 

नाटयीकरण ही एक पिती तर आहचे परंतु इतर 

कोणतीही पिती यिस्वी करण्यासाठीही शतला 

नाट्यात्मकतचेी जोड दणेे आवश्यक असते. शिकवणाऱ्या 

शिक्षकाचे उभे राहण,े बोलण,े चालण,े शवद्यार्थयाांकड े

पाहणे, प्रश्न शवचारण,े स्पष्टीकरण करण,े शवद्यार्थयाांना 

पाठातरंगशवण,े शवद्यार्थयाांवर वचक ठेवणे वैगरे सवश 

कृतीमध्ये नाट्यगणु आधारभतू आह ेव तो असला तरच 

त्याच्यावरील कृती पररणामकारक ठरतील. 

नाटयीकरणाचा अशधक उपयोग भाषा व इशतहास या 

शवषयांच्या अध्यापनातही होतो. नाटयीकरणाची गरज 

केवळ कशवता, कथा ककवा नाट्यप्रवेिाच्याच वाचनात 

असते असे नाही. साध्या साध्या िब्दांच्या उच्चारामध्य े

दखेील तो असतोच. इशतहासातील शवशवध घटना 

शनवेदन करताना, त्यातील व्यक्तींच्या प्रशतमा 

शवद्यार्थयाांसमोर उभ्या करतानाही नाट्यीकरणाचा 

उपयोग करता यईेल व त्याद्वारा तत्कालीन 

इशतहासातील दषृ्ये तत्कालीन शवद्यार्थयाांनाच्या 

मनश्र्वकंु्षपुढे उभी करता येईल. 

नाटकाचा शिक्षणात उपयोग – 

शिक्षणाच्या प्रदियते वापरला जाणाऱ्या नाटकाचा घटक 

संस्थासंाठी ते वापरत असललेा दशृष्टकोण आशण ते साध्य 

करून बदल घडवनू आणता येतो. शिक्षण दणे्याच्या 

प्रदियते राबशवल्या जाणाऱ्या नाटकाचा सामान्य प्रकार 

म्हणजे ‘रोल प्ल’े‘रोल प्ल’ेशनयंशत्रत वातावरणात 

शवद्यार्थयाांच्या गटाचा समाविे होतो. जेथे त े

इशतहासातील ककवा नाटकातील ककवा शचत्रपटातील 

दशृ्याची प्रशतकृती बनवतात. शवद्यार्थयाांना  

कायशिमातील पात्राचं्या भूशमका ददल्या जातात. त े

केवळ पात्रांची मानशसकता समजनू घेण्यास शिकत 

नाहीत तर वतशणकू मानसिास्त्र दखेील शिकतात. 

त्यांच्या आधारावर ते गभंीर शनणशय घतेात. 

शवद्यार्थयाांच्या दशृ्यात मग्नहोण्यासाठी व त्याचे अथश 

समजनू घेण्यासाठी, वेिभषूा आशण सेटचा वापर केला 

जातो. या उपिमामुळे त्यानंा भशवष्यात चांगल े

शवचारवतं व कथाकार बनण्यास मदत होतचे पण 

त्यामुळे त्यांच्यामध्ये इतरािंी शनरोगी सवंाद 

साधण्याचा आत्मशवर्श्ासही शवकशसत होता. 
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भशवष्यातील शचत्रपट शनमाशत े आशण नाटककारांना 

उपिम त्याचं्या कररअरचा आधारस्तभं ठरतो. 

नाटयीकरण –शवद्याथी सहभाग –  

नाट्यीकरण ही केवळ आपल्या अध्यापनात 

अवलंबावयाची पिती आहअेस े नव्ह,े शवद्यार्थयाांनाही 

त्यात सहभागी करून घेणे. त्यांच्याकडूनहीनाट्यीकरण 

करवनू घेणे ह े आवश्यक असतेच. शवद्यार्थयाशमध्य े

नाट्यगुणाचंा शवकास व्हावा म्हणजचे प्रसंगानुरूप 

अथशवाहक व भावपूणश पितीने बोलण्याच्या सवयी 

त्यांना लागाव्या, त्यांचे वागणे व त्यांचे एकूण व्यशक्तमत्व 

आकषशक व पररणामकारक व्हावे, तसेच काव्यवाचन, 

काव्य गायन, नाट्यपूणश वाचन, कथा, कथन, नाट्यपूणश 

शनवेदन, वकृ्तत्व इ.कौिल्य शनमाशण व्हावीत ही आपली 

अपेक्षा असते. नाट्यीकरणाच्या उद्देिातह े स्पष्ट केलचे 

आह.े ही उदद्दष्ट े साध्य करण्यासाठी शवद्यार्थयाांना 

नाट्यीकरणाची संधी ददली पाशहजे. काव्यवाचन, 

नाट्यवाचन,कथा-कथनही कायशिम त्यांच्याकडून 

वारंवार करवनू घतेले पाशहजते.शवद्यार्थयाांवर ह े अस े

शवपरीत संस्कार करण्याची जबाबदारी शिक्षकाची आह.े 

या सवाांचा अथश हाच की यथेे ही नाट्यीकरणाची 

आवश्यकता आह.े त्यामुळे शवद्यार्थयाांच्यात नाटयगणु, 

नाट्याशभरुची, रसग्रहणिक्ती यांचा शवकास होईल व 

त्याचे व्यशक्तमत्वही सपंन्न होईल. 

िालये रंगभमूी – 

नाट्यीकरणाचा िैक्षशणक अथश काय,नाट्यीकणाची 

उदद्दष्ट ेकोणती व त्यानुसार अध्यापनात नाट्यीकरणाचा 

कसा उपयोग करून घ्यावा यांचा अभ्यास िालेय 

रंगभमूीवर शमळत जातो. नाट्यप्रवेि सादर करणे, 

घटनानंा नाट्यस्वरूप दऊेन त्या प्रयोशजत करून घणेे. 

काही प्रसंग शवद्यार्थयाांकडुन अशभनीत करून घेणे ह े ही 

नाट्यीकरणाचे एक महत्त्वाचे अगं आहचे. शवद्यार्थयाशना 

आत्मशवकासाची संधी दणेे ह ेउदद्दष्ट त्यातंून साध्य होऊ 

िकते. यालाच आपण िालये रंगभूमी म्हणतो.  

नाटक व शिक्षण म्हणज,े ज्या नाटकात बाह्य 

प्रेक्षक नसतात, तयार केलेली शस्िप्ट नसते आशण 

ज्यामधे शिक्षक वारंवार शवद्यार्थयाांसह भूशमका घेतात. 

शिक्षणातील नाटक गटामध्ये ककवा संपूणश वगाशसह केल े

पाशहजे. या माध्यमातून शवद्याथी समस्यानंा सामोरे 

जातात. अनकुरण ह े वास्तशवक जगाच्या अनभुवाच े

अनकुरण आह.े प्रदिया दणेारे नाटक यामध्ये वास्तशवक 

ककवा काल्पशनक घटनांवर आधाररत अनकुरण शवकशसत 

करू िकतो. शवद्यार्थयाांना ह े अनभुव साध्य करण्यात 

आशण व्यक्त करण्यात शिक्षकाचंी महत्त्वाची भूशमका 

असते. शवशवध मागाशबद्दल शिक्षकाला माशहती असण े

आवश्यक आह.े याद्वारे ते शवद्यार्थयाशच्या अनुभवांना 

वगाशच्या आत व वगाशबाहरे आकार दऊे िकतात. यात 

नाट्यीकरण महत्त्वाची भूशमका आह.े 
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izLrkouk %%&  

laL—rh gh ekuoh eukph iMNk;k vlrs-  eu tls rls orZu r'kh laL—rh- laL—rhps rhu izdkj 

iMrkr- 1½ lqlaL—rh 2½ vlaL—rh o 3½ feJ laL—rh- Hkkjrkph feJ laL—rh vkgs- T;k laL—rhr 

fo—r orZu] fo"kersoj vk/kkjhr orZu vk<Grs rh fo—r fdaok  vlaL—rh letkos-  Hkkjrh; oSfnd 

laL—rh gh laiw.kZr% vekuork rlsp fo"kersoj vk/kkjhr vlY;kus rh vlaL—rh gks;- rj ekuorsoj 

fdaok lersoj vk/kkjhr laL—rh Eg.kts lqlaL—rh gks;- Hkxoku cq)kus lkafxrysyk /keZ fdaok laL—rh 

gh laiw.kZr% ekuork fdaok lersoj vk/kkjhr vlY;kus cq) laL—rh gh lqlaL—r laL—rh gks; vkf.k 

Hkkjrkus izkphu dkGkiklwu vla[; laL—rhph vkØe.ks >kyhr Eg.kwu] vkt Hkkjrkr feJ laL—r 

vkgs- Lokra=] lerk] ca/kqÙo o U;k; Eg.kts ekuokf/kdkj gks;- euq";kP;k ekuorsdfjrk tsFks Lokra«;] 

lerk] ca/kqÙo o U;k;koj vk/kkjhr thou i)rh :< vlrs] rsFks yksd'kkgh ukanrs- ijarq] LOkkra«;] 

lerk] ca/kqÙp o U;k;kph tsFks derjrk fuekZ.k gksrs rsFks ekuorsps n'kZu lglk gksr ukgh vkf.k ,dk 

ekuokdMwu nqlÚ;k ekuokph fiGo.kwd gksr jkgrs- rs vekuorsps n'kZu] vlfg".kqr okrkoj.k fuekZ.k 

vlY;kus] ekuokf/kdkj egÙokpk vlrks-  

1½ewY; ¼Value½ Eg.kts dk; \  

 ewY; Value Eg.kts worth Eg.kts 
;ksX;rk fulxkZrhy izR;sd oLrwyk 

ifjfLFkrh] osG vkf.k fBdk.kkuqlkj osxosxGs 

ewY; vlrs] fdaer vlrs- miyC/k oLrwps 

izek.k vkf.k vR;ko';d xjt ;kaP;k 

lerksykrwu oLrawph fdaer Value cnyr 

jkgr vlrs- ,dnk Hkxoku cq)kdMs ,d 

lH; xg̀LFk vkyk- nks?kkae/;s laokn >kyk- 

laoknkuarj Hkxoku cq)kdMs   

Extra vls dkghgh ulY;kus] R;kauh R;k 

x`gLFkkyk oLrw ns.;kps ukdkjys- ijarw] gk 

x`gLFk vkxzg djhr jkfgY;keqGs Hkxoku 

cq)kus Lor%ph fdaer ¼ Value ½ fuf'pr 
dj.;kps Bjowu] cktwykp iMysyh xkjxksVh 

leku pednkj nxM mpywu] rks R;k 

x`gLFkkP;k gkrh nsr] rFkkxr R;k xg̀LFkkl 

Eg.kkys] ^^gk nxM rqyk eh nsrks] gk nxM 

rw eh ¼cq)kus½ fnyk vls lkaxwu] R;k 

cnY;kr leksjpk O;Drh dk; nsÅ bZfPNrks 

rs rw ,sdwu ?ks- ijarq] nxM R;kl u nsrk] 

iqUgk nqlÚ;kdMs tkÅu iqUgk lkax.ks dh] gk 

nxM cq)kus fnyk R;k ekscnY;kr rw eyk 

dk;  ns'khy \** v'kh vV Vkdwu rks 

pednkj nxM R;k xg̀LFkkyk fnyk o 

lkafxrys dh] ^^lnj nxM dks.kklgh nsÅ 

udks] QDr R;kP;k ekscnY;kr dks.k dk; 

nsÅ bfPNrks] R;kph ekfgrh ek= eyk 

¼cq)kyk½  ns A**  

 rks x`gLFk rks nxM ?ksowu ekdsZVe/;s 

xsyk vlrk] R;kauh dsGh foØsR;kyk 

lkafxrys fd] lnj nxM Hkxoku cq)kus] 

fl)kFkZ xkSrekus fnyk] R;k ekscnY;kr rw 

eyk dk; ns'khy \ vls dsGsokY;kl 

fopkjys vlrk] rks foØsrk pØkoyk] 

nxMkP;k ekscnY;kr dk; ns.kkj \ ijarq] 

R;kus Hkxoku cq)kps uko ,sdys gksrs- 

Eg.kwu] R;kus nxMkP;k ekscnY;kr 

R;kP;kdMs vlysY;k dsGhP;k Q.khiSdh 

ygku'kh Q.kh ns.;kps dcwy dsys- ijarq] 
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BjY;kizek.ks rks x`gLFkkus rks nxM 

dsGhokY;kyk u nsrk iq<s fu?kkyk-  

 uarj rks x`gLFk ,dk nqdkukr xsyk- 

rsOgk nqdkunkjkyk rlsp lkafxrys fd] lnj 

nxM cq)kus fnyk rw eyk ;k nxMkP;k 

ekscnY;kr dk; ns'khy \ rsOgk R;k 

fdjk.kk nqdkunkjkus cq)kps uko ,sdwu 

vkiY;k fdjk.kk nqdkukrhy ,[kknh oLrw 

ns.;kps Bjfoys o lkafxrys- ijarq] rks nxM 

R;k fdjk.kk nqdkunkjkl u nsrk oLrw u ?ksrk 

iq<s fu?kkyk-  

 uarj rks 'ksrdÚ;kdMs xsyk- 

'ksrdÚ;kl cq)kus rks nxM fnysyk vkgs 

Eg.kwu] 'ksrhr mRiUu vUu /kkU;kaiSdh dkgh 

fdyks /kkU; ns.;kps Bjfoys- okLrfodr% rks 

'ksrdjh tk.kr gksrk dh] R;k nxMkph 

fdaer dkghgh ukgh- R;kP;k 'ksrkrp vls 

fdR;sd nxMs iMysyh gksrh- rjhgh] R;k 

nxMkP;k ekscnY;kr R;kus /kkU; ns.;kps 

Bjfoys- dkj.k cq)kps Kku R;kus R;k 

vxksnj ,sdysys gksrs o R;k Kkukus R;kP;k 

eukpk Bkok ?ksrysyk gksrk vkf.k R;k 

nxMkl izR;{kkr cq)kpk Li'kZ >kysyk 

gksrk- Eg.kwu] 'ksrdÚ;kdMs /kkU; ns.;kps 

Bjfoys- ijarq] R;k x`gLFkkus dkghgh u ?ksrk 

rks rsFkwu fu?kwu xsyk-  

 uarj rks ,dk Jhear O;kikÚ;kdMs 

xsyk- R;k O;kikÚ;kyk cq)kP;k HksVhph Qkj 

vkrqjrk gksrh fdaok cq)kyk ueLdkj 

dj.;kph Li'kZ dj.;kph bPNk gksrh- ijarq 

dke o O;kikjkeqGs rks cq)kph HksV ?ks.;kl 

vkti;Zar vleFkZ Bjyk- tsOgk rks x`gLFk 

R;k O;kikÚ;kl HksVyk o lkafxrys fd] gk 

nxM eyk rFkkxr cq)kus fnyk] rsOgk rks 

O;kikjh vkuanhr >kyk o R;k nxMkP;k 

ekscnY;kr cq)kP;k HksVhph la/kh Eg.kwu] 

R;kus ,d fgjk ns.;kps dcwy dsys- ijarq] 

rks nxM R;k O;kikÚ;kl u nsrk rks nxM 

?ksÅu rks x`gLFk iqUgk Hkxoku cq)kdMs 

ijryk o ?kMysY;k xks"Vhps loZ o.kZu 

dsys- rsOgk Hkxoku cq)kus lkafxrys] oLrwyk 

fdaer Value ulrs- ijarq] Valuable xks"V 
R;k oLrwe/;s vkgs gs dGrkp R;k oLrwyk 

,d izdkjph fdaer izkIr gksrs- vFkkZr] 

ifjfLFkrh lkis{krk] dkG lkis{krk vkf.k 

oLrwps egÙo ¼Valuable thing) tk.kwu] 
R;kph fdaer ¼Value) cnyr tkr 

vlrsp-  

 ojhy rif'kykpk fopkj djrk 

Hkxoku cq)kauh lkafxrys fd] ^^ekuoh 

thoukoj lokZf/kd ifj.kke gk miyC/k 

ifjfLFkrhpk gksr jkgrks-** vlk R;kauh 

fl)kar ekaMyk-  

 O;Drh lkis{k] ifjfLFkrh lkis{k o 

dkG&osG lkis{k] oLrwaph fdaok ekuokph 

fdaer Value cnyr vlrs- vFkkZr] 

^^tUekus dks.khgh Js"B fdaok dfu"B ulrs] 

rj tks pkaxys] ekuorsps deZ djsy rksp 

Js"B fdaok czkã.k Bjr vlrks-**  

2½ekuork ghp Js"B ;ksX;rk %&  

 in o miyC/krk ;kuqlkj lektkr 

LFkku vlrs- ijarq deZ gs Js"B vlwu] 

T;kps deZ ekuorsP;k orZukl vuql:u 

vlrs] R;kl loZ Js"BÙo] larÙo ykHkr 

jkgrs- txkr vusd /keZ vkgsr] ijarq 

ekuok&ekuoke/;s Hksn dj.kkjs tjh ?kksf"kr 

/keZ vlys rjh] R;kps deZ gs v/keZ vlrs- 

bZ'oj vkRek ekuwu ekuokl rqMfo.kkjs orZu 

v/keZ —R; gks;- vkiY;k Hkkjrkr lokZr 

eksBk] vf/kd euq"; la[;k vlysyk gk 

fgUnq/keZ vkgs- ijarq] R;kl oSfnd /kekZps 

os"Bu vlY;kus o oSfnd /keZ gk 

ekuorsis{kk tkrhO;oLFkk] o.kZO;oLFkk ikGr 

vlY;kus rks izR;{kkr /keZ ulwu v/keZ 

O;oLFkk gks;- fo"kerk ikG.ks] czkã.k 

tkrhl Js"BÙo nsÅu brjkauk rqPN ys[k.ks 

gk v/keZ gks;- vkf.k R;kp izdkjph laL—

rh] /keZxzaFk vlY;keqGs] ,d nqlÚ;kph 

ftjok vkf.k ekuorsph eqjok v'kh 

ifjfLFkrh fganq /kekZr vkgs- dks.khgh 

tkrhP;kiyhdMs fopkj o O;ogkj dj.;kl 

r;kj ukgh- dqtysyh ekufldrk gh 

fganq/kehZ;kaph fo'ks"kr% tkrh czkã.kh 

ekufldrk vlY;kus] txkr lokZr tkLr 

vlfg".kqr okrkoj.k gs fgUnq/kekZr vkgs- 

vLi`';rk gk ekuoh thoukr dyad 

vlrkauk] vktgh fganq/kehZ; eksB;k xokZus 

vLi`';rk ikGrkr-  



IJAAR    Vol.2 No.21  ISSN – 2347-7075 

 

izk- MkW- tksRLuk iqlkVs 

112 

;klkj[ks vekuorrk —R; rs dks.krs 

Eg.kwu] txkr lokZf/kd ekuokf/kdkjkph tj 

xjt dks.kkyk vlsy rj] fgUnq/kehZ;kauk \ 

fo'ks"kr% fgu] nfyr] 'kqnz&vLi`'; 

BjysY;k fgUnq/kfeZ;kauk vkgs- dkj.k rks 

leku ekuorsiklwu oafpr vkgs- txkr 

vU;k;] vR;kpkj] cykRdkj gs fgUnq/kekZr] 

fgUnq/kfeZ;kadMwu] fgUnq/kehZ; fo'ks"kr% 'kqnz- 

vLi`'; lektkoj gksr jkgrks- Eg.kwu] 

fganq/kfeZ;kauk ekuorsph vko';drk vkgs- 

ekuorsP;k n'kZukis{kk vekuorsps n'kZu gs 

fgUnq lekt/kekZr inksinh vk<Grs- t.kw 

vekuorsph fdM gh fgUnq /kekZl ¼?kksf"kr½ 

ykxysyh vlwu] ekuorsph Qokj.kh dsY;k 

f'kok; fgUnq /kekZr izknqZHkko >kysY;k tarqapk 

uk;ukV gks.ks 'kD; ukgh Eg.kwu] ckcklkgsc 

vkacsMdj ;kauh fgUnq /kekZpk R;kx d:u 

lerk] Lokra«;] ca/kqÙo] U;k;] izKk] 'khy] 

d:.kk o eS=hoj vk/kkfjr ckS) /kEekpk 

Lohdkj d:u fgUnq/kekZpk R;kx dsyk uOgs( 

Hkkjrh; jkT;?kVuk lq)k ckS) /kEe 

iz.kkyhrhy lersoj vk/kkjhrp r;kj 

d:u] ekuork fu/kkZfjr yksd'kkghph 

izfrLFkkiuk dsyh- vkf.k L=h;kalg nfyr] 

fiMhr] vLi`';] 'kqnz x.kY;k xsysY;k 

lektkyk cjkscjhps LFkku dk;ns'khj] 

lafo/kkukRed izkIr d:u fnys- ijarq gtkjks 

o"kkZph lkekftd xqykefxjh Qsdqu ns.;kph 

fgaer czkã.kh euq O;oLFkseqGs ;sFkhy brj 

fgUnquk gksr ulY;kusp] Hkkjr xqykefxjhrp 

txr vkgs dh dk; \ vls LOkra«;kP;k 

75 O;k o"kkZr lq)k] ve`r egksRlo lktjk 

djhr jkgrkauk tkrhO;oLFksps ikyu djhr 

jkg.ks gs Hkkjrkps nqnSZo gks;- Eg.kwu 'kq) 

ekuokf/kdkjkpk dMd ikgkjk vl.ks 

vR;ko';d >kys vkgs- vkf.k Eg.kwup] 

ekuork ghp Js"B ;ksX;rk dk;ns'khj iDdh 

dj.ks gh dkGkph xjt gks;-  

3½f'k{k.k lL—rhpk nks"k vekuork orZu 

%&  

 ukxoa'kh; fla/kq laL—rh ¼thou 

i)rh½ gh Hkkjrkph eqG laL—rh gks;- 

oSfndkus b- l- iwoZ 3100 rs b- l- iwoZ 

600 P;k njE;ku fla/kq laL—rhoj vkØe.ks 

d:u rh u"V dj.;kpk iz;Ru dsyk- rh 

laL—rh u"V gksr ukgh gs ikgwu rh HkslG 

dj.;kpk] uklfo.;kpk vkVksdkV iz;Ru gk 

oSfnd tkrhczkã.kkauh dsyk o vktgh djhr 

vkgs- vkiY;k LokFkkZdfjrk fla/kq laL—fr; 

vktP;k fgUnqpk lR;kuk'k d:u R;kauk 

f'k{k.kkiklwu oafpr dj.;kps] R;kaps 

gDdkiklwu oafpr dj.;kps dk;Z euqLe`rh] 

jkek;.k] egkHkkjr] osn] iqjk.k ;k oSfnd 

xzaFkkauh dsysys vkgs- 

 Hkkjr ns'k gtkjks o"kkZiklwu 

lkekftd xqykefxjhr vMdfo.;kpk iz;Ru 

oSfndkauh dsysyk vkgs- R;kpk ifj.kke fgUnq 

/keZ] tkrh&ikrh] iksV tkrhr brdk 

foHkkxwu xsyk vkgs dh] ,sdhph lkekftd 

jk"Vªh; Hkkoukp lewG u"V >kyh] R;kpk 

ifjikd gk vlk >kyh dh] ns'k gtkjks 

o"kkZiklwu jktdh; xqykefxjhr <dyysyk 

xsyk- y<.;kph la/khp] laj{k.k dj.;kph 

la/khp foHkkftr gksÅu rh e;kZnhr 

>kY;kus] ns'k xqykefxjhr xsyk- fo'ks"kr% 

f'k{k.kkP;k vHkkokeqGs ns'k vktgh vKkukr 

ukanr vkgs Eg.kwu] f'k{k.kkr lqlaL—rh 

loZnwj jkcfo.;kps n`"Vhus ekuokf/kdkjkph 

vko';drk vkgs-  

fu"d"kZ %&  

 Hkkjrh; laL—rhe/;s ekuoh ewY;kauk 

deh ys[kysys vkgs- o.kZO;oLFkk & 

tkrhO;oLFkkeqGs] ekuo 

lekt&tkrh&ikrhr brdk foHkkxyk xsyk 

vkgs dh] jk"Vªh; Hkkoukp lewG u"V vkgs- 

R;kpk ifjikd vf'kf{kr] vlaL—r thou 

i)rh th oa'k] ijaijk ojp voyacwu 

vlY;kus Hkkjr ns'k xqykefxjhr xsyk vkgs-  

 Lokra«;kuarj 75 o"kkZr 

lafo/kkukRed i)rhus tx.;kps u 

fLodkjY;keqGs ns'kkr vlfg".kqr okrkoj.k 

vktgh Lokra«;kP;k 75 o"kkZr ve`ro"kZ 

lktjs djhr vlrkauk dk;e vlwu] rh 

jk"Vªkyk Hk;Hkhr dj.kkjh] ykaNu yko.kkjh] 

?kVuk vlwu] R;klkBh gDd o drZO;kph 

tk.kho d:u ns.kkjs f'k{k.k o ekuokf/kdkjh 

dMd vaeyctko.kh dj.;kph vko';drk 

vkgs- rh izkekf.kdi.ks jkcfoyh rjp Hkkjr 

lqlkaL—frd jk"Vª Eg.kwu tUekl ;sÅ 'kdrs- 

vU;Fkk ^^xqykefxjh rq>s lyke** ;kis{kk 
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vf/kd ewY;s Hkkjrh;kauk feG.ks v'kD; 

vkgs-  

lanHkZ xzaFk %&  

1½cq) vkf.k R;kapk /kEe & MkW- ckcklkgsc 

vkacsMdj-  

2½gMIik & fla/kq laL—rh fodhfiMh;k &  
www.m.wikipedia.org   

3½fons'kh czkã.kksdh ekr̀Hkweh & ys[ku o 

laiknu & izk- foykl [kjkr-  

4½fjMYl bu fgUnq>e & MkW- ckcklkgsc 

vkacsMdj  

5½[k=h; tkWrh;k & MkW- jekdkar dq'kokg 

¼dq'kkxz½ 2015  

6½Hkkjrh; lafo/kku & MkW- ckcklkgsc 

vkacsMdj-  
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