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सहयोगी प्राध्यापक व भूगोल लवभाग प्रम ख, 
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घोषवारा:  

  चाांदीचे श द्धीकरण आलण दालगनयाांचे उत्पादन ह े भारतातील पारांपाररक 

हस्तकलेपैंकी एक आह.े स्वातांत्र्यानांतर चाांदी उद्योगाचा मोठ्या प्रमाणात लवस्तार 

झाला. कोणत्याही प्रदेशाच्या सामालजक-आर्थथक लवकासात चाांदीचा उद्योग 

महत्त्वाची भूलमका बजावतो. देशाच्या अथथव्यवस्थेत चाांदी उद्योगाला  सध्या 

महत्त्वाचे स्थान आह.े त्यातून हजारो लोकाांना रोजगार लमळतो. भारतात हुपरी ह े

नगर हाताने बनवलेल्या चाांदीच्या दालगने्न तयार करणासाठी प्रलसद्ध आहे, परांत  या 

उद्योगाचा ग णात्मक लवकास फारच मयाथददत आह.े प्रस्त त शोध लनबांधाच्या 

अभ्यासाचे प्रम ख उदिष्ट ेहुपरी गावातील चाांदीच्या उद्योगाच्या समस्याांचा अभ्यास 

करणे व  उपाय स चलवणे ह ेआह.े सदरचा शोध लनबांध  हा प्राथलमक व द य्यम 

स्वरूपाच्या आकडेवारीवर आधाररत  आह.े प्राथलमक मालहती लमळवण्यासाठी 

हुपरीतील चाांदी उद्योगातील कारखानदार तसेच कामगार तसेच व्यावसालयक 

क ट ांब प्रम खासाठी  अन सूची तयार केली. म लाखती व्दारे मालहती लमळलवली. 

यालशवाय  प्रत्यक्ष लनरीक्षणाने व छायालचत्रद्वारे मालहती लमळवण्यात आलेली आहे. 

लद्वतीय स्वरूपाची आकडेवारी कोल्हापूर लजल्हा जनगणना अहवाल- २०११ 

स्थलदशथक नकाशा, जनथलस, शोध लनबांध, मालसके, वतथमानपत्रे, सांदभथ ग्रांथ व चाांदी 

उद्योग असोलसएशन, हुपरी याांच्या कायाथलयातून  लमळवलेली आह.े मालहतीचे 

सारणीकरण करून लतच्यावर सांस्करण करून लमळालेल्या तथयाांचे लवशे्लषण केले 

आह.ेया उद्योगासांदभाथत अनेक समस्या आढळून आल्या.  हुपरी शहरातील चाांदी 

उद्योगाला भेडसावणार् या असांय य समस्या असूनही, चाांदी उद्योगाच्या भलवष्यातील 

वाढ आलण लवकासासाठी अनेक सांधी आलण सांधी आहते. 

बीज सांज्ञा: क शल, दालगन,े भाांडवल, माकेटटग, दफरती, समस्या, उपाय                      

प्रस्तावना :  

चाांदी या धातूपासून दालगने बनवण्याचा उद्योग हा भारतातील प्राचीन हस्त 
उद्योगापैंकी एक आह.े कारण चाांदी हा धात ू अलतशय महागडा आकषथक आलण लगेच 
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लवतळणारा असल्याम ळे त्याचा उपयोग दालगन े बनवण्यासाठी होतो. फार प्राचीन 
काळापासून लिया तसेच प रुष स ांदर ददसण्यासाठी दालगनयाांचा उपयोग करतात. यालशवाय 
दालगन े व्यक्तीचा सामालजक व आर्थथक दजाथ दशथलवतात स्वातांत्र्योत्तर काळात चाांदी 
उद्योगाचा लवकास मोठ्या प्रमाणात झाला. परांत  हा उद्योग लवख रलेल्या अवस्थेत पहावयास 
लमळतो. चाांदी उद्योगाांमध्य ेअनेक लोक ग ांतलेली ददसतात. बऱ्याच प्रदेशाच्या सामालजक-

आर्थथक लवकासात या उद्योगाांनी महत्त्वाची भूलमका बजावली आह े त्याम ळे भारताच्या 
अथथव्यवस्थेत देखील हा उद्योग उद्योगास महत्वपूणथ स्थान आह.े  

अभ्यास क्षते्र:  
कोल्हापूर लजल्यातील हातकणांगले ताल क्यातील दलक्षण भागात महाराष्ट्र-कनाथटक 

सीमेलागत, पांचगांगा नदी खोऱ्यात हुपरी ह ेगाांव वसल ेआह.े या गावाचे स्थान १६० ३८’ 
उत्तर अक्षवृत्त ते ७४० २३’ पूवथ रेखावृत्त आह.े हुपरी ह ेगाांव कोल्हापूर या लजल्याच्या 
रठकाणापासून 25 दकलोमीटर व हातकणांगले ताल क्याच्या  रठकाणापासून दलक्षणेस १५  
दकलोमीटर अांतरावर आह.े या गावाच ेभौगोललक क्षेत्रफळ 1715 हके्टर आह.े तर सम द्र 
सपाटीपासूनची उांची ५६५ मीटर आह.े या नगराची भूपृष्ठरचना लवचारात घेतली  असता 
अस े लक्षात येत े की, ह े नगर उांच सखल  भागावर वसलेले आह.े याचा पररणाम 
वसाहतीच्या रचना  तसेच वाहतूक मागथ व साांडपाणी (गटारी) व्यवस्थेवर झालेला आह.े 
हुपरीचे हवामान उष्ण व कोरड ेआह.े ह े गाांव अवषथण प्रवणक्षेत्रात येते. येथे उनहाळा, 
पावसाळा व लहवाळा ह ेतीन ऋतू आहते. उनहाळा माचथ ते मे मलहनयात असतो तर जून ते 
सप्टेंबर या कालावधीत  पावसाळा ऋतूमध्ये  पाऊस पडतो. येथे वार्थषक सरासरी ७० ते ८२ 

लमलीमीटर पाऊस पडतो. हा पाऊस नै.मोसमी वाऱ्यापासून पडतो तर ऑक्टोबर ते फेब्र वारी 
या कालावधीत लहवाळा ऋतू असतो. येथील कमाल तपमान 38 अांश सेलल्सअस असते दकमान 
तपमान 15 ते 17 अांश सेलल्सअसच्या दरम्यान असते. ह े गाव पांचगांगा नदीखोऱ्यात 
असल्याम ळे येथे काळी मृदा आढळत ेपरांत  नगराच्या दलक्षणेकडील रठकाणी खडकाळ-म रमाड 
जमीन आढळते. ‘शेती’ हा येथील प्रम ख व्यवसाय असला तरी चाांदी उद्योगासाठी ह ेगाांव 
महाराष्ट्रात तसेच देशात प्रलसद्ध आह.े २०११  च्या जनगणनेन सार हुपरीची  एकूण लोकसांय या 
२८९५३  इतकी होती. त्यामध्ये प रुष १४६५३  तर िीयाांची सांय या १४३००  इतकी होती. 
एकूण लोकसांय येमध्ये अन सलूचत जातीची लोकसांय या ४१६८  व अन सूलचत जमातीची 
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लोकसांय या १८०  होती. एकूण लोकसांय येपैकी साक्षरतेच े प्रमाण ७५.९० टके्क  आह.े तर 
लनरीक्षर  लोकाांचे प्रमाण जवळ २४.०९  टके्क आह.े तर १०००  प रुषा माग ेव लियाांचे प्रमाण 
१०२५  इतके आह.े 

हुपरी यथेील चाांदी हस्तकला व्यवसायाची जडणघडण, पवूथ इलतहास व परांपरा:  

हुपरी शहरास लावण्यरूपी परर म्हणतात. सौभाग्यरूपी नारी म्हणतात. कारण ही चाांदी 

हस्तकला कारालगराांची रजत नगरी आह.े थोर राजे – महाराजे, शे्रष्ठ सांत प रुष महात्मे याांच्या  

पलवत्र पदस्पशाथने व क्षेत्र अांबाबाईच्या प ण्य वास्तव्याने पावन झालेल्या भूमीला हुपरी म्हणतात. 

चाांदी हस्तकलेच्या जडणघडणीचा वृत्ताांत असा साांलगतला जातो की, साधारणत: तेराशे सालात 

देवलगरी राजे श्री रामचांद्रराव यादव याांच्या काळात लवजापूरहून  कोकण भागात जाणाऱ्या 

व्यापाऱ्याांसाठी हुपरी लवसाव्याचे रठकाण होते. प ढे असे शे-दोनशे वषाांनी श्री अांबामातेच्या ददव्य 

साक्षात्काराने देवीच्या मूतीची येथे प्रलतष्ठापना करून देऊळ बाांधले गेले आलण लतथूनच गावाची 

प णथवसाहत लनमाथण होत गेली. प ढे इ.स. १७५०  च्या स मारास हुपरी ह े गाव कोल्हापूर 

सांस्थालनकाकडून साांगलीच्या पटवधथनानी जजकले. नवकोट नारायणास गहाण टाकले. त्याांनी 

हुपरीच्या सांरक्षणासाठी भ ईकोट दकल्ला बाांधला पण इ.स. १८०० च्या वेळी लनपाणीकर देसाई 

याांनी हल्ला करून हुपरी ह ेगाव दकल्ल्यासह ताब्यात घेतले. परांत  कोल्हापूरच्या छत्रपतींनी ह ेगाव 

प नहा काबीज केले आलण तेव्हापासून हुपरी गावाची स धारणा होत गेली. कोल्हापूर सांस्थानाांनी 

हुपरी पाकथ  करून सन १८७२ मध्ये मराठी शाळा स रू केली. तसेच म नसप कोटथ स रू केले सरकारी 

चावडी त्यावेळी कर वस लीसाठी सोनार लोक होते ते मागणीप्रमाणे कोल्हापूर येथील 

राजघराण्यास सन समारांभाचे वेळी हत्ती घोडे याांना घालण्यास लवलवध नलक्षचे चाांदीचे दालगने 

कसबी कारागराांच्या सायाने करून देत होते. 

 स मारे १०० ते १५० वषाांपूवी दोन ते तीन हजार लोकवस्तीचे लजरायत शेतीप्रधान 

असलेली हुपरी गाव होते. त्यावेळी सरकारी दरबारच्या कोटथ कचरेीम ळे लोकात चत राई व क शाग्र 

ब लद्ध तेज होते. आपण काहीतरी नवीन करावे  अशी धमक अांगी होती दादोबा केशव पोतदार व 

वामन कृष्णाची पोतदार या दोन तरुण सोनारानी चाांदी हस्तकला उद्योगाबरोबर हातप्रसेवर  नक्षी 

लडझाईन तयार करू लागले. स्वतःच्या कौशल्याने ब द्धीने व मनगटाच्या जोरावर य वक हस्तकलेचे  

चाांदीचे दालगने उदाहरणात कोयली, मासोळ्या, जोडवी, चाळ, पैंजण, घागरी, कडदोरे, छल्ले, 
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वाळे व  तोडे इत्यादी बनवून हुपरी चाांदी हस्तकला उद्योगाचे सन १९०४ मध्ये चांदेरी मांगलमय 

रोपटे लावले आज त्याचा वटवृक्ष झालेला पहावयास लमळतो.  

सवथप्रथम पोतदार बांधूांनी चाांदी हस्तकलेचे दालगने बनवून कोल्हापूर, साांगली, बेळगाव व 

पांढरपूर या शहरात दालगने खरेदी लवक्रीचा व्यवसाय स रू केला. स बक हस्तकला कलाक सर केलेल्या 

चाांदीचे दालगनयाांची स बकता  पाहून ददवसेंददवस त्याची मागणी वाढू लागली. गावातील चाणाक्ष 

व हुशार म ले  त्याम ळे कामाला लागली. चाांदी हस्तकला व्यवसायात आलेली तरबेज व पारांगत  

असलेली म ले अनेक जाती धमाथची होती. त्याांनी व्यवसायातील ममथ ओळखून सदरचा व्यवसाय 

चार जभतीबाहरे काढला व भरभराटीस  स रुवात झाली. 

सन १९३० च्या मांददरा मांदीच्या काळानांतर द सऱ्या महाय द्धानांतर इतर धांद्याप्रमाणे चाांदी 

हस्तकला उद्योगाशी तेजीचा काळ लाभला तरुणाांच्या क शाग्र ब लद्धमत्तेम ळे दालगनयाांच्या नम नयात 

स द्धा अम लाग्र बदल होत गेला. ग्राहकाांच्या आवडीन सार व मागणीन सार ब्रासलेट नेकलेस व  पैंजण 

अशा प्रकारच्या चारशे ते पाचशे नम नयाांचे दालगने तयार होऊ लागले. मीनाकाम,  तासकाम याम ळे 

दालगण्यात स बकता व आकषथकपणा आला. हुपरी येथे तयार होणारे दालगने चेन्नई, हुबळी, म्हसैूर, 

म ांबई, हदैराबाद, नागपूर व अहमदाबाद यासारय या शहरा बरोबर सवथ भारतभर पोह्च ू लागला. 

ज नया जाणकार मांडळींच्या  कृपाशीवाथदाम ळे नवीन होतकरू कसबी कारागीरणा सांधी लमळाली. 

चाांदी बदला व्यवहार स रू झाले. अनेक गरीब कष्टकरी हाताांना काम लमळून त्याांचे सांसार 

उदयोनम ख  होण्यास मदत झाली. बाहरे खेड्यापाड्यातील लोक व्यवसायालनलमत्त हुपरीमध्य े

स्थालयक होऊ लागले. अनेक क शल कारागराांचे कलाकार झाले. काही उद्योजक बनले. अशाप्रकारे 

चाांदी व्यवसायाची  ददवसेंददवस  प्रगती होऊ लागली. 

अभ्यासाची व्याप्ती व मयाथदा:   

सदरच्या अभ्यास फक्त चाांदी उद्योगामधील  समस्याां व त्यावरील उपाय याप रताच 

मयाथददत आह.े  

अभ्यासाची उदिष्ट:े 

प्रस्त त शोध लनबांधाच्या अभ्यासाची उदिष्ट े खालील प्रमाणे आहते.  

१.  हुपरी गावातील चाांदीच्या उद्योगाच्या समस्याांचा अभ्यास करण े

२.  हुपरी गावातील चाांदी उद्योगातील समस्याांवर उपाय स चलवणे. 
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शोध लनबांधच्या लवषयाची  लनवड:  

सांशोधक गेली सतरा-अठरा वषे हुपरी या नगरात राहत आह.े त्याम ळे येथील उद्योगाांमध्ये 

कोणकोणत्या समस्या आहते याांचे जवळून लनरीक्षण  केले असल्याम ळे या समस्या माांडण्याचा व 

त्यावरील उपाय स चलवण्याचा प्रयत्न या शोध लनबांधामध्ये  केलेला आह.े 

साांलय यकी िोत व अभ्यास पद्धती: 

         सदरचा सांशोधन पेपर हा प्राथलमक व द य्यम स्वरूपाच्या आकडेवारीवर आधाररत  आह.े 

प्राथलमक मालहती लमळवण्यासाठी हुपरीतील चाांदी उद्योगातील वेगवेगळ्या भागाांना भेटी ददल्या 

त्यामध्ये ब ललयन, टांच, आटणी, कां पनी, प्रेस, धडी, पॉललजशग, व्हायबे्रटटग तसेच  माकेटटग इत्यादी 

लवभागाांचे  प्रत्यक्ष लनरीक्षण केले. व्यावसालयक क ट ांब प्रम खासाठी  अन सूची तयार केली. गावात 

एकूण १७ प्रभाग आहते. या प्रत्येक लवभागातील २० उद्योजकाांची  म लाखती द्वारे मालहती 

लमळवली. प्रत्यक्ष लनरीक्षणान े व छायालचत्रद्वारे मालहती लमळवण्यात आलेली आहे. लद्वतीय 

स्वरूपाची आकडेवारी कोल्हापूर लजल्हा जनगणना अहवाल- २०११ स्थलदशथक नकाशा, जनथलस, 

शोध लनबांध, मालसके, वतथमानपत्रे, सांदभथ ग्रांथ व चाांदी उद्योग असोलसएशन, हुपरी याांच्या 

कायाथलयातून  लमळवलेली आह.े मालहतीचे सारणीकरण करून लतच्यावर सांस्करण  करून ती योग्य 

त्या  आकृती, आलेख व नकाशा द्वारे दशथवून लमळालेल्या तथयाांचे लवशे्लषण केले आह.े 

हुपरी नगरातील चाांदी उद्योगाच्या समस्या:  

हुपरीच्या सामालजक व आर्थथक लवकासात चाांदी उद्योगाचे योगदान महत्त्वपूणथ आह.े या 

उद्योगाम ळे अनेकाांना रोजगार प्राप्त झाला. हुपरीचे  दालगने सांपूणथ  भारतभर प्रलसद्ध आहते. परांत  

या उद्योगाच्या सांय यात्मक लवकास  जास्त झाला असला तरी ग णात्मक लवकास मयाथददत आह.े या 

उद्योगाच्या समस्या खालील प्रमाणे आहते  

१. अलनयलमत वीज प रवठा: चाांदी उद्योगासाठी वीज हा घटक महत्त्वाचा आह.े कारण बहुताांश 

लवभागात लवजेवर चालणाऱ्या मशनरींचा व उपकरणाांचा वापर केला जातो. त्याम ळे वाढत्या 

भारलनयमनाचा  चाांदी उद्योजक व कामगाराांना फटका बसतो प्रलत ददन लनयलमत चार तास 

भारलनयमन लशवाय मध्यांतरी एक दोन तास वीज प रवठा खांलडत केला जातो. त्याम ळे चाांदी 

उद्योगातील वेगवेगळ्या लवभागाांना आपली द काने बांद ठेवावी लागतात. याचा पररणाम 

उत्पादन घटण्यात व आलेल्या ऑडथसथ वेळेत पूणथ न करण्यात होतो तसेच याचा पररणाम 

कामगाराांच्या वेतनावर देखील होतो. कारण त्याांचे वेतन ह े एकूण उत्पादनावर अवलांबून 
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असते. यालशवाय जर लवजेचा प्रलत य लनट दर  वाढले तर उत्पादन खचाथत वाढ होते व नफाही 

कमी होतो. 

२.  प्रदषूणाची समस्या: चाांदी उद्योगाांच्या दालगनयाांच्या पॉललसींगसाठी वेगवेगळ्या प्रकारच े

ॲ लसडस वापरावे लागतात व ती प्रदक्रया न करता गटारी व्दारे नदीला सोडली जातात 

त्याम ळे पाणी व जलमनीचे प्रदषूण होते तसेच चाांदी उद्योगातील कां पनी, प्रेस, सूत मशीन, 

धडी, व्हायबे्रटर या लवभागाांमध्ये मशनरींचा वापर केला जातो. त्याम ळे मोठ्या प्रमाणात 

ध्वनी प्रदषूण घडून येते. याचा पररणाम पररसरातील नागररक व तेथे काम करणाऱ्या 

कामगाराांच्या आरोग्यावर होतो. 

३.  मज राांची समस्या: चाांदीचे दालगने बनलवण्याचे काम सूक्ष्म व कलाक सरीचे असते. यासाठी 

क शल कारालगराांची आवश्यकता असते. परांत  क शल कारागीर येथे सहज उपलब्ध होत नाहीत. 

चाांदी उद्योगातील कामाम ळे वेगवेगळ्या प्रकारचे शारीररक आजार होतात. तसेच वारांवार 

येणारी मांदी कामाच्या बाबत अलनलमतता याम ळे मजूर जवळच्या औद्योलगक वसाहती मध्ये 

लनयलमत व अलधक वेतन लमळत असल्यान े जातात. बऱ्याच मज राांच्या बाबतीत अॅडव्हानस 

घेऊन इतरत्र एमआयडीसी, यांत्रमाग, बेकरी ककवा शेतमज री इत्यादी रठकाणी काम 

करण्यासाठी जातात. ही देखील एक समस्या आह.े 

४.  आरोग्याच्या समस्या: चाांदीचे दालगने बनवण्याचे काम अत्यांत सूक्ष्म व कलाक सरीचे  असते 

त्याम ळे कामगाराांना एका जागी बराच काळ बसून बारकाईने काम करावे लागते याचा 

पररणाम कामगाराांच्या आरोग्यावर होतो चाांदी उद्योगातील कामगाराांच्या म लाखती दरम्यान 

बऱ्याच जणाांनी डोळ्याचा, कां बरेचा तसेच मणक्याचा त्रास असल्याचे साांलगतले तसेच चाांदी 

उद्योगातील कां पनी, प्रेस. सूत मशीन, धडी, व्हायबे्रटर या लवभागाांमध्ये मशनरींचा वापर केला 

जातो. या मशनरी पासून लनमाथण होणाऱ्या आवाजाचा पररणाम त्या पररसरातील नागररक व 

तेथे काम करणाऱ्या कामगाराांच्या आरोग्यावर झालेला आढळून आला. सततच्या आवाजाम ळे 

बलहरेपणा, लनद्रानाश एकाग्रता भांग पावणे, व्यक्तीची कायथक्षमता कमी होणे, व्यक्ती लचडखोर 

बनणे यासारखे आजार लनमाथण होतात. चाांदी उद्योगात दालगनयाांच्या पॉललजशगसाठी 

वेगवेगळ्या प्रकारचे अॅलसड  वापरले जाते याचाही पररणाम श्वसन सांस्था व फ फ सावर होतो. 
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५.  मांदीची समस्या: चाांदीच्या उद्योगधांद्यावर चाांदीचा भाव / दर यातील चढउताराचा पररणाम 

होतो. चाांदीच्या भावात अचानक वाढ झाल्यास दालगनयाांची मागणी कमी होऊन मांदी येते. 

तसेच चाांदीच्या दालगनयाांची मागणी काही लवलशष्ट मलहनयात कालावधीत जास्त असते. कारण 

लग्नसराई, सन समारांभ यावेळी भारतात दालगने अलधक वापरले जातात. परांत  इतर 

कालावधी यासाठी मांदीचा असतो. यालशवाय जागलतक घडामोडी व शासकीय धोरणाांचा 

पररणाम दखेील चाांदी उद्योगावर होतो.  

६.  भाांडवलाची समस्या: चाांदी उद्योगधांद्यासाठी मोठ्या प्रमाणात भाांडवलाची गरज असते. परांत  

चाांदी उद्योगातील लवभागान सार भाांडवलाची गरज कमी-जास्त असू शकते. काही 

लवभागाांमध्ये चाांदी हा उद्योग भाांडवल म्हणून गरजचेां असते. परांत  याच्या ककमतीमध्ये सतत 

वाढ होत असते. यासाठी मोठ्या भाांडवलाची गरज भासते. तर काही लवभागाांमध्ये नवीन 

मशनरीच्या खरेदीसाठी भाांडवलाची गरज असते. चाांदी उद्योगातील जवळपास सवथच 

लवभागाांमध्ये कामगाराांना काही रक्कम अॅडव्हानस / बाकी म्हणून द्यावी लागते. यासाठी देखील 

भाांडवलाची गरज असते. परांत  ते सहज उपलब्ध होत नाही. भाांडवलाची एक महत्त्वाची 

समस्या आह.े 

७.  स रलक्षतचेी समस्या:  चाांदी हा अलतशय मौल्यवान व दकमती धातू आह.े त्याम ळे त्याच्या 

स रक्षेतेचा प्रश्न चाांदी उद्योजकाांना नेहमीच भेडसावत असतो. बऱ्याच वेळा चाांदी चोरीला 

गेल्याचे म लाखतीच्या वेळी चाांदी व्यवसालयकाांनी साांलगतले. चाांदीची चोरी करणाऱ्याांमध्य े

व्यवसायात काम करणारे मजूर तसेच दालगनयाांच्या खरेदीसाठी येणारे लगऱ्हाईक तसेच  काही 

वेळा त्याांच्या नातेवाईक व क ट ांबातील व्यक्तींचा समावेश असतो. तर काही वेळा दफरतीला 

गेल्यानांतर स द्धा चोर लोक या व्यवसालयकाांची चाांदीची चोरी करतात. 

८. आध लनकीकरणाचा अभाव: हुपरी येथील चाांदी उद्योगाांमध्ये वापरली जाणारी मलशनरी व 

यांत्रसामग्री अजून स द्धा थोड्याफार ज नया पारांपाररक आहते. याचा पररणाम चाांदीच्या 

दालगनयाच्या स बकतेवर ककवा दजाथवर होतो. हुपरीतील दालगने सेलम, आग्रा राजकोट, मथ रा 

इ. रठकाणाच्या  दालगनयाांच्या पेक्षा कमी आकषथक व वजनाने जाड असतात याचे कारण 

आध लनक तांत्रज्ञानाचा अभाव होय. 

९. चाांदी मधील वाढती भसेळ:  चाांदी मधील भसेळीचे प्रकार हुपरी मध्ये सारखेच घडतात. कमी 

टांचाची चाांदी जास्त टांचाची आह े असे साांगून ददली जाते. चाांदीमध्ये इतर धातू लमसळले 
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जातात. उदा. ताांबे  चाांदीच्या पाटलाांची अदलाबदल केली जाते. असे प्रकार येथे घडतात. असे  

म लाखतीचे वेळी अनेक चाांदी व्यवसालयकाांनी साांलगतले. 

१०. महागाईची समस्या: वाढत्या महागाईचा पररणाम चाांदी उद्योगावर दखेील होत असतो. 

चाांदी उद्योगातील वेगवेगळ्या लवभागात रॉकेल, लडझेल व गॅसचा वापर इांधन म्हणून केला 

जातो. परांत  याांच्या ककमतीमध्ये सतत वाढ होत आह.े तसेच चाांदी उद्योगासाठी आवश्यक व 

इतर सालहत्य देखील ददवसेंददवस महाग होत आहे. यालशवाय मज राांचा पगार दखेील वाढत 

आहते. या सवाथचा  पररणाम उत्पादन खचाथत वाढ होऊन चाांदी व्यवसाय ददवसेंददवस न 

परवडणारा व तोट्याचा होत चाललेला आह.े 

११.  व्यसनाधीनता: या उद्योगाांमध्ये काम करणारे कामगार ७० टके्क व्यसनाधीन आढळले. 

उपाय: 

१. वीज प रवठा वारांवार खांलडत होऊन उद्योजकाांचे आर्थथक न कसान होऊ नये तसेच मज राांना 

लनयलमत काम लमळावे यासाठी शासनाने अखांड / कायम / लनयलमत   वीजप रवठा केला 

पालहजे ककवा भारलनयमन कमी केले पालहजे. 

२.  चाांदी उद्योगाला यांत्रमाग व्यवसाय प्रमाण े ठोस अन दान व अथथसहाय्य लमळावे. तसेच 

राष्ट्रीयकृत बँका व इतर महाराष्ट्र राज्य लवत्त प रवठा मांडळ याांच्याकडून चाांदी 

व्यवसालयकाांना दीघथ म दतीचे व कमी व्याजदरात भाांडवल प रवठा झाल्यास या उद्योगाची 

प्रगती होईल. 

३.  चाांदी उद्योगातील कां पनी, प्रेस, स त मशीन, व्हायबे्रटर या लवभागातील ध्वनी, जल तसेच 

हवा प्रदषूणाचा त्रास कमी होण्यासाठी कारखाने नागरी वस्ती पासून दरू 

असावेत.याम ळेच सध्या लसल्व्हर झोन मध्ये काही कारखाने स्थलाांतरीत केले आहते.  

कारखानयातील आवाजाांच े परावतथन कमी व्हावे या उिेशाने जभतीवर ध्वनी अवरोलधत 

आच्छादन करावे तसेच कारखानयाच्या पररसरात झाडे लावावीत. ध्वनी प्रदषूण लनयांलत्रत 

होऊ शकते. तसेच ध्वनी प्रदषूणाचा त्रास कामगाराांना होऊ नये म्हणून कामगाराांना ध्वनी 

रोधक श्रवण यांत्रे मालकाांनी प रवावीत. 

४. चाांदी हा अलतशय मौल्यवान व ककमती धातू आह.े त्याम ळे त्याच्या स रलक्षतेचा प्रश्न चाांदी 

उद्योजकाांना नेहमीच भेडसावत असतो. चाांदीची चोरी करणाऱ्याांमध्ये या  व्यवसायात 

काम करणारे मजूर, दालगनयाांच्या खरेदीसाठी येणारी लगऱ्हाईक याांचा समावेश प्राम य याने 
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असतो यासाठी चाांदी व्यवसालयकाांनी आपल्या द कानामध्ये तसेच कारखानयामध्ये 

सीसीटीव्ही बसवावेत. 

५.  चाांदी उद्योगातील वेगवेगळ्या लवभागात रॉकेल, लडझेल व गॅसचा याांचा वापर इांधन 

म्हणून केला जातो. परांत  याांच्या ककमतीमध्ये सतत वाढ होत आह.े याचा पररणाम 

उत्पादन खचाथत वाढ होत आह े त्याम ळे शासनाने रॉकेल लडझेल गॅसचा कोटा लनयांलत्रत 

राहणे वाढवून द्यावा. 

६. शासनाने चाांदी धातूला वायदा बाजारातून वगळावे. कारण चाांदीच्या भावातील दरातील 

चढउताराचा पररणाम चाांदी उद्योगावर होतो. चाांदीच्या भावात अचानक वाढ झाल्यास 

दालगनयाांची मागणी कमी होऊन मांदी येते. यालशवाय शासकीय धोरणाांचा पररणाम देखील 

चाांगली उद्योगावर होतो. शासनाने चाांदीवरील आयात श ल्क रि करावे. 

७. शासनाने नवीन क शल कारागीर / मजूर लनमाथण होण्यासाठी चाांदी हस्तकलेचा 

व्यावसालयक अभ्यासक्रम तयार करून चाांदी उद्योगाचे प्रलशक्षण द्यावे. याबरोबर माकेटटग 

कसे करावे यासाठी पदवी नांतर एम.बी.ए. पदवी कोसथ पूणथ करावा.  तसेच नवीन तांत्रज्ञान 

उपलब्ध करून द्यावे. 

८.  चाांदी व्यवसालयक परराज्यात दालगनयाांच्या लवक्रीसाठी जातात. काही वेळा पोललसाांकडून 

त्रास ददला जातो. उद्योजकाांचे मानलसक व आर्थथक न कसान केले जाते. यासाठी शासनाने 

चालू उद्योजकाांना ओळखपत्र देऊन सांरक्षण द्यावे. तसेच या व्यवसायासाठी परदशेी 

बाजारपेठ उपलब्ध करून द्यावी. 

९.  हुपरी चाांदी उद्योगाची आणखी एक महत्त्वाची समस्या म्हणजे चाांदीमध्य ेवाढते भेसळीचे 

प्रमाण होय. याम ळे लोकाांच्यामधील लवश्वासहायथता कमी होत आह.े या समस्येवर उपाय 

म्हणजे भेसळ करणाऱ्या व्यक्तींवर कायदेशीर कारवाई करावी. तसेच सांघटनेद्वारे त्याांच्या 

व्यवसायावर बांदी घातली पालहजे. 

१०.  चाांदी व्यवसालयकाांनी कामगाराांच्या वेदनातून काही रक्कम कपात करावी. त्याांच्यामध्ये 

स्वतःची काही रक्कम घालून भलवष्य लनवाथह लनधीमध्ये जमा करावी. याचा उपयोग 

काँग्रेसच्या वधाथपकाळातील सांरक्षणासाठी होईल. तसेच चाांदी व्यवसाय करणे आपल्या 

कामगाराांचा अपघाती लवमा काढावा जेणेकरून कामगाराला अपघातानांतर आर्थथक मदत 

लमळेल. 
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११. या व्यवसायामध्ये काम करणाऱ्या कामगार व मालक याांच्या कररता वषाथतून एक दोन 

वेळा  साांस्कृलतक कायथक्रमाांचे आयोजन करावे.  

साराांश: 

 हुपरी नगरच्या सामालजक-आर्थथक लवकासात चाांदी उद्योगाची महत्त्वाची भूलमका आह.े 

अलनयलमत वीज प रवठा, प्रद षण, मज राांची कमतरता, आरोग्य , मांदी, अप रेभाांडवल, अस रलक्षतता, 

आध लनकीकरणाचा अभाव, चाांदीमधील भेसळ व वाढती महागाई इ. हुपरी नगरच्या चाांदी 

उद्योगातील महत्त्वाच्या समस्या आहते.  शासनाने लक्ष घालून या उद्योगाच्या समस्या 

सोडलवल्यास येथील चाांदी उद्योगाची लनश्चीतच प्रगती होईल. येथील चाांदी उद्योगाच्या 

भलवष्यातील वाढ आलण लवकासासाठी अनेक सांधी- आहते. 
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