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प्रस्तावना- 

स्वतंत्र भारताच्या 75 वषाांच ेववशे्लषण करताना बहुतेक जण केवळ गेल्या तीन दशकांच्या आवतहासाचा दाखला दते 

अहते. या कालावधीत भारतात झालेल ेपररवततन ह ेकल्पनातीत अह,े यावर भर दणे्यात येत अह.े एक काळ ऄसा होता की, 

भारतात लँडलाआन कनेक्शन वमळववण्यासाठी खासदाराकड ेऄनके खेपा घालाव्या लागल्या होत्या, गॅस कनेक्शन वमळववण्यासाठी 

ऄनके मवहन े प्रतीक्षा करावी लागली होती अवण अपल्या अप्तेष्ांना फोन करण्यासाठी टेवलफोन बूथबाहरेील लांबच लांब 

रांगांमध्य े वतष्ठत थांबाव े लागल े होत,े तेथ े अज सवत ऄगदी अपल्या हातात येउन पोहचल े अह.े 1990 अवण त्यानंतर 

जन्मलेल्यांना यापैकी काहीच माहीत नसेल. पण त्यांच्या अधीच्या वपढीन ेऄस ेअयुष्य खरोखर जगल ेअह.े एक स्कूटर खरेदी 

करण्यासाठी अपल्याला ककती प्रतीक्षा करावी लागली होती आथपासून ते अजच्या ऄगदी सहजपण ेईपलब्ध ऄसलले्या स्कूटरपयांत 

अपण येउन पोहोचलो अहोत. तंत्रज्ञानाचा वापर, पुरवठा साखळीच े वनयोजन, परवाना यंत्रणेतील सुधारणा या घटकांनी या 

पररवततनामध्य ेमहत्त्वाची भूवमका बजावली अह.े सेवा क्षेत्रामध्य ेअवण दनैंकदन कामांच्या बाबतीत वैयविक हस्तक्षेप बऱ्यापैकी 

संपला अह.े त्यामळेु मध्यमवगीयांच ेजीवन सुसह्य झाल ेअह.े 

नव्वदीच्या दशकापयांत ऄथतव्यवस्थेतील बदल मोठ्या 

प्रमाणावर घडू लागल ेहोत ेअवण तेव्हापासनू कदशा बदलली 

अह ेअवण त्याच ेदशृ्य पररणाम अज कदस ूलागल ेअहते. 

सुधारणादं्वारे केलले ेमहत्त्वाच ेबदल : 

तंत्रज्ञानाच्या वापरात वाढ 

पुरवठा साखळीमध्य ेसुधारणा 

लायसन्स राजपासून मुिी 

सेवा क्षेत्रामध्य े ऄवधक प्रमाणात कदसणाऱ्या या 

बदलापंेक्षा ऄसेही काही मूलभतू मदु्द े अहते, जयांची चचात 

होणे अवश्यक अह.े दोन महत्त्वाच्या प्रकिया अपण पाहू 

या. अज अपल्याला जे महत्त्वाच ेबदल घडून यतेाना कदसत 

अहते, त े म्हणज े गरीबी कमी होत अह े अवण ऄसमानता 

वाढत अह.े 

ककवडत – ववषमततेील बदल व दाररद्रयातील बदल  

सशंोधनाचा ईद्देश  :-  

भारत दशेाच्या 75 वषातमधील दाररद्रयात झालेला बदलाचा 

ऄभ्यास करणे. 

भारत दशेाच्या 75 वषातमधील ववषमतते झाललेा बदलाचा 

ऄभ्यास करणे. 

 

सशंोधन पद्धती  :-  

                                    प्रस्तुत शोधवनबंधासाठी 

ववशे्लषणात्मक संशोधन पध्दतीचा ऄवलंब करण्यात अला 

ऄसनू  ,ह ेसंशोधन दवुयम साममीवर अधाररत अहे.  

75 वषाांमधील महत्त्वाच ेबदल : 

दाररद्रयात झालेली घट 

ववषमतते झाललेी वाढ 

दाररद्रयात झाललेी घट 

1994 त े 2011 या कालावधीत भारताने 

दाररद्र्याच ं प्रमाण ऄवधक वेगान े कमी करण्यात यश 

वमळवल.ं या कालावधीत दाररद्र्यरेषेखाल लोकसंख्येच े

प्रमाण 45 टक्क्यांवरून 21.9 टके्क आतके झाल.े 

अकडवेारीचा दाखला द्यायचा झाला तर या कालावधीत 

एकूण 13 कोटी लोकसखं्या दाररद्र्यरेषेच्या वर अली. 2011 

नतंरची अकडवेारी ऄजनू ऄवधकृतपण ेप्रकावशत होणे बाकी 

अह.े ऄसे ऄसल े तरी, जागवतक बँकेच्या अकडवेारीनुसार 

संपूणत गरीबीच े(ऄन्न, वस्त्र, वनवाऱ्याच्या मूलभूत गरजा पूणत 

न करता येण)े प्रमाण 2019 मध्ये 10.2 टक्क्यापंयांत खाली 

अल े अह.े शहरी भारताच्या तुलनने े मामीण भारत या 
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संदभातत पुढ े अह.े 2019 नतंरची अकडवेारी ऄजनू 

प्रकावशत व्हायची अह.े 

संपूणत गररबीत ऄसललेी लोकसखं्या आतकी 

खाली येण्यासाठी तब्बल 75 वषाांचा कालावधी लागला 

अवण यात अर्थथक सुधारणांच्या 30 वषाांची महत्त्वाची 

भूवमका रावहली अह.े तीन दशकापंूवी सुमारे वनम्मी 

लोकसंख्या दाररद्र्यरेषेखाली जगत होती. तो अकडा 

अजच्या घडीला 10 टके्क आतका झाला. हा एक प्रचंड बदल 

अह.े 'गररबी हटाओ' ह ेधोरण प्रत्यक्षात येण्यासाठी ही तीन 

दशके ऄत्यतं महत्त्वाची ठरली अहते. 

ववषमतमेधील वाढ 

त्याच वेळी, या सुधारणाचंी ऄंमलबजावणी 

झाल्याच्या तीन दशकांमध्य े ऄसमानतमेध्य े प्रचंड वाढ 

झाली अह.े ऄब्जाधीशांच्या संपत्तीन े अकाशाला गवसणी 

घातली अह.े समाजातील कवनष्ठ स्तरातील वगातच े राष्ट्रीय 

संपत्तीमधील योगदान कमी होत चालल ेअह.े 

नव्वदच्या दशकात फोब्सतच्या यादीत 

भारतातील एकही नाव नव्हत.े 2000पयांत 9 जणाचंी 

यादीत वणी लागली होती तर 2017 मध्यचे हाच अकडा 

117 पयांत पोहोचला. 2022 मध्य े ही संख्या 166 होती. 

ऄब्जाधीश सवातत जास्त ऄसलेल्या दशेांच्या यादीत 

रवशयानतंर भारताचा िमाकं लागतो. 2017 च्या 

ऑक्सफॅम ररपोटतनुसार 77% राष्ट्रीय संपत्ती 10% लोकाकंड े

एकवटली अह.े सवातत श्रीमतं 1% नागररकांकड े 58% 

राष्ट्रीय संपत्ती अह.े 

तिा ि. 

भारतातील ऄब्जाधीशाचंी सखं्या 

वषत सखं्या 

2000 9 

2005 27 

2010 69 

2015 90 

2017 119 

2021 142 

2022 166 

                                                             (स्रोत: फोब्सत) 

ईत्पन्नाची अकडवेारी पाहता, 1990 मध्य े

सवातत श्रीमंत 10 टके्क लोकाकंड े राष्ट्रीय ईत्पन्नातील वाटा 

34.4 % होता. तर सवातत गरीब 50% लोकाकंड े राष्ट्रीय 

ईत्पन्नाचा वहस्सा 20.3% वाटा होता. 2018 पयांत हचे 

प्रमाण ऄनिुम े 57.1% अवण 13.1% होत.े त्यानंतर, 

कोवव्हडची पररवस्थती ईद्भवली ऄसताना ऑक्सफॅम 

ररपोटतनुसार सवातत श्रीमंताचं ेईत्पन्न कैक पटींनी वाढल.े 

20 मवहन्यातं 23 लाख कोटी 

2017 पयांत 10% श्रीमतंांकड ेऄसलले्या राष्ट्रीय संपत्तीचा 

77% वाटा होता. सवातत श्रीमतं ऄसलले्या 1% लोकाकंड े

राष्ट्रीय संपत्तीचा 58% वाटा होता. अघाडीच्या 100 

ऄब्जाधीशाकंड े2021 मध्य े57.3 लाख कोटी होत.े 

कोवव्हड महासाथीदरम्यान (माचत 2020 त ेनोव्हेंबर 2021) 

भारतातील ऄब्जाधीशांच्या संपत्तीमध्य े 23.14 लाख 

कोटींची भर पडली. 

भारताची यशोगाथा/प्रगतीची गाथा गरीबी कमी करण े

अवण ववषमता वाढण े या दोन ववरुद्ध वस्तुवस्थती लक्षात 

घेतली गेली पावहज.े 

पगारातील प्रचडं तफावत 

भारत हा एक ऄसा दशे अह,े वजथ े ऄसंघरटत क्षेत्रातील 

मनषु्यबळ खूप जास्त अह.े संघरटत क्षेत्रातही पगारातील 

तफावत ऄभतूपूवत अह.े 

ऄपुरे वेतन 

वेतनातील तफावत 

कामाच्या रठकाणी ऄसलेली पररवस्थती 

सवतसमावेशक प्रगती नसण े

वरील समस्यांसारख ेमदु्द ेह ेभारतापढुील मोठे अव्हान अह,े 

ऄस े आंटरनशॅनल लेबर ऑरगनायझेशनन े (अयएलओ) 

त्यांच्या एका ऄहवालात म्हटल े अह.े अयएलओप्रमाणचे 

ऄवझम प्रेमची फाईंडशेननहेी अपल्या संशोधन ऄहवालात ह े

मुद्द ेमांडल ेअहते. 
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काही ऄस्थापनामंध्य े सीइओ म्हणज े मुख्य कायतकारी 

ऄवधकाऱ्यानंा कोट्यवधींच े वतेन वमळत े तर त्यांच्या 

कमतचाऱ्यानंा रु. 15,000/- आतके मावसक वेतन वमळत.े 

काही खासगी कंपन्यामंध्य ेवेतनातील तफावत 1000%हून 

ऄवधक अह.े 

मोठ्या दशेांचा ववचार करता भारत वेतन तफावतीच्या 

बाबतीत सवातत वरच्या काही दशेांमध्य े अह.े यामुळे 

ऄसमानता ऄवधकच वाढत जात.े 

आवतहास पावहला तर कदसून येत ेकी, भांडवशाही जसजशी 

प्रगत होत जात,े तसतसा ऄथतसंकोच (संपत्ती एकवटण)े 

सखोल होत जातो. तंत्रज्ञानाचा वापर अवण कुशल व 

ऄकुशल मनुष्यबळातील तफावतही वाढत जात.े कुशल 

कमतचाऱ्यानंा कदल्या जाणाऱ्या जयादा मोबदल्यामुळे वेतन 

तफावत वाढत जात.े वर नमूद केलले े ववचारात घेतल ेतरी 

ववकवसत व ववकसनशील दशेांच्या तुलनने ेभारतातील वेतन 

तफावत ही खूपच जास्त अह.े 

त्याचप्रमाण,े अपण संपत्ती ववतरणासाठी वनकष समजला 

जाणारा वगवन को-एकफवशऄंट लक्षात घेतला तर 2011 

मध्य े तो 35.7 होता. 2018 मध्य े तो वाढून 47.9 आतका 

झाला अह.े मोठ्या बाजारपेठांचा ववचार करतात तीव्र 

ऄसमानतेच्या बाबतीत भारत संपूणत जगात पवहल्या काही 

दशेांमध्य ेअह.े 

ईत्पन्नातील ववषमता 

वषत वगनी को-एकफवशएंट 

1983 32.1 

1993 31.7 

2004 34.4 

2011 35.7 

2014 34.4 

2018 47.9 

(स्रोत: वल्डत आनआक्वॉवलटी डटेाबेस) 

वरील तक्त्यात गेल्या 20 वषाांमधील सवातत 

श्रीमतं 1% अवण सवातत गरीब 50% लोकसखं्येच्या 

ईत्पन्नामधील वाढती ऄसमानता कदसून यते.े खालील 

अलेखात 1922 त े 2021 या गेल्या 100 वषाांतील 

भारतातील ऄसमानता दाखववली अह.े 

प्रवसद्ध ऄथतशास्त्रज्ञ थॉमस वपकेटी यानंी 

भारतातील वाढत्या ऄसमानतचेी चचात केली अह.े जेव्हा 

सवाांत श्रीमतं 10 लाल रेघ म्हणज ेसवातत श्रीमतं 1% अवण 

वनळी रेघ म्हणज े सवाांत गरीब 50% लोकाचंी चचात होत े

तेव्हा 2015 मध्य े भारतात रवशया व ऄमेररकेहून 

ऄसमानता कदसून अली. यातनू, भारतातील संपत्तीच े

ध्रुवीकरण कदसून येत.े 

दाररद्रयाप्रमाणचे ववषमता ही सदु्धा एक समाज ववघातक 

गोष् अह.े 

भारतातील संपत्तीसोबत ऄसमानाताही वाढली, ऄसे 

अकडवेारीतून कदसून येत े अवण या संपत्ती व ऄसमानता 

यांच्यातील वनवित संबंधही कदसनू यतेो. 

भारतातील ऄनेक ववशे्लषक त्यांच्या सोयीनसुार 

अकडवेारीची वनवड करतात, अपला मुद्दा ऄधोरेवखत 

करतात अवण आतर समस्याकंड े डोळेझाक करतात. काही 

जण तर ह े मुद्दचे समोर येणार नाहीत, याची खातरजमा 

करतात. ककबहुना, सरकारसुद्धा चौथ्या पंचवार्थषक 

योजनपेासनू 2020-21 च्या अर्थथक सवेक्षणापयांत वाढत्या 

ऄसमानतेबद्दल चचात करत अह.े लाभ होणारी खासगी 

व्यिी हा ववकासाचा वनकष नाही. ववकासाचा प्रवास हा 

समानतेकड े जाणारा ऄसला पावहज.े", ऄस े 1969-74 या 

चौथ्या पंचवार्थषक योजनेमध्य ेजाहीर करण्यात अल ेहोत.े 

तीन गोष्ी 

अर्थथक सवेक्षण ऄहवाल 2020-21 ऄॅररस्टॉटलच्या 

वाक्यान ेसुरू होतो. "गरीबी िांती व गुन्ह्यांची जनक अह.े" 

या ऄहवालात जगप्रवसद्ध ऄथतशास्त्रज्ञ थॉमस वपकेटीच्या 

कामाची चचात केली केली अह.े त ेऄसमानता या घटकावर 

काम करत होत.े 

या ऄहवालाच्या शेवटी वनष्कषत मांडला अह े की, संपत्ती 

जसजशी वाढत जात े तसतशी गरीबी कमी होत,े या 

टप्पप्पयावर वाढणारी संपत्ती ऄसमानतपेेक्षा महत्त्वाची अह.े 

यातनूच भारत कोणत्या कदशेन ेवाटचाल करत अह ेह ेकदसनू 

येत.े 
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पवहल्या पचंवार्थषक योजनते नमूद केल े अह े की, सध्या 

पुरेशी संपत्ती ऄवस्तत्वात नाही. वतच ेपनुवातटप करण ेम्हणज े

गरीबीच े पनुवातटप करण े ऄसे होइल. म्हणनू संपत्ती 

वाढववण्यावर लक्ष कें द्रीत केल े पावहज.े अज 

स्वातंत्रप्राप्तीच्या 75 वषाांनतंर भारतातील श्रीमंताचंी 

जगातील 10 ऄब्जाधीशामंध्य ेवणी लागली ऄसताना भारत 

ऄजनूही त्याच तत्वाची अळवणी करत अह.े 

मोक्षगुंडम ववश्वेश्वरैया यानंी 1936 मध्य े मांडलले्या 

औद्योवगक धोरणापासून त े 2020-21 च्या अर्थथक 

सवेक्षणापयांत अपण भारताचा औद्योवगक प्रवास पावहला 

तर या सगळ्यामुळे केवळ संपत्ती मूठभर धवनकाचं्या हाती 

एकवटली अह,े ऄस े कदसून यते.े या प्रवासाचा दसुरा भाग 

म्हणज े गरीबीच े पूणत ईच्चाटन करण,े मामीण भागातील 

शहरी भागांत सिीच ेस्थलातंर घडवून अणण ेअवण त्याचं े

औद्योवगक ईत्पादनांच्या माहकात पररवततन केल.े 

भारतातील अर्थथक सुधारणाचं े समथतन करणारे म्हणतात 

की, पूवी स्पधात नव्हती. कारण नव्वदच्या दशकापयांत सवत 

वनयतं्रण सरकारच्या हाती होत.े समाजवादी धोरणामुळे 

भारत हा कायम कमकुवत शिी रावहला, ऄशी टीका त े

करतात. सवातत महत्त्वाच े म्हणज े या टीकाकारांच्या 

म्हणण्यानुसार नेहरू अवण गांधी यांच्या धोरणांमळेु दशेाचा 

ववकासाला ऄडथळा वनमातण झाला, तर पी. व्ही. 

नरससहराव अवण मनमोहन ससग यांच्या धोरणामंुळे भारत 

या जोखडातून बाहरे अला अवण त्यांनी केलेल्या 

ईपाययोजनांमुळे अज झाललेी संपत्तीवनर्थमती अपण पाहत 

अहोत. 

 पी. व्ही. नरससहराव अवण मनमोहनससग यानंी अर्थथक 

सुधारणानंा चालना कदली. पण अपण त्या पवलकड ेजाउन 

ही प्रकिया पावहली पावहज.े ही एक ऐवतहावसक ईत्िांती 

होती. या ईत्िातंीनेच त्यानंा सुधारणा घडवून अणण्याच े

संकेत कदल.े ही प्रकिया होती. केवळ एक ईडी नव्हती. त्या 

वेळच्या ईद्योजकांनीच म्हटल ेहोत,े स्पधात नको भारतातील 

ईद्योजकानंीच स्पधेला ववरोध केला होता अवण स्थावनक 

ईद्योगांना संरक्षण दणे्याची ववनतंी सरकारला केली होती. 

सुरुवातीच्या टप्पप्पयात ईद्योजकानंी सरकारला ववनतंी केली 

होती की, सरकारी वनयमन, वनयंत्रण ऄसाव ेअवण परदशेी 

ईद्योगांकडून स्पधात नसावी. ही काही नेहरंूची कल्पना 

नव्हती. अपण स्वातंत्र्यासाठी संघष करत ऄसताना 

जेअरडी टाटा यांच्या नतेृत्वाखालील 9 सदस्यांच्या टीमन े

1944-45 मध्य े बॉम्ब े प्पलनॅ अखला होता. या प्पलॅनमधून 

अपल्याला त्यावेळच्या ईद्योजकाचंी मानवसकता कळून येत.े 

स्पधात : त्यावेळच्या ईद्योजकानंी भर कदला की, परदशेी 

स्पधेत रटकाव धरण्याची भारतात क्षमता नाही अवण 

वनयमन व वनयंत्रण ऄसाव.े 

सरकारी गुतंवणकू : त े केवळ परदशेी गुंतवणकुीच्या 

ववरोधातच नव्हत,े तर स्वतंत्र ईद्योगांची भरभराट 

होण्यासाठी सरकारन ेगुंतवणकू करावी ऄस ेया बॉम्ब ेमुपच े

म्हणण.े पण परवान े अवण वनयतं्रण याच्याशी संबंवधत 

धोरणामंुळे मिेदारी सुरू झाली. मिेदारी चौकशी 

सवमतीन े हा मुद्दा नोंदवला होता. मिेदारीमुळे क्षमतचेा 

ववस्तार झाला नव्हता अवण माहकानंा कन््युमर ड्युरेबल्स 

वस्तूंसाठी रांगेत ईभ े राहाव े लागत ऄस.े स्रोत, वस्त,ू 

लँडलाआन, स्कूटर ककवा ऄशी कोणतीही वस्त ूऄसो कुणा ना 

कुणाकड ेयाचंी मिेदारी होती. 

सरकार हचे सवाांत मोठे भाडंवलदार अवण भाडंवलदाराचं े

ईद्गात ेहोत.े 

स्वतंत्र भारतात कायमच सरकारी 

गुंतवणकुीन े भारतीय भांडवलदारानंा प्रोत्साहन दणे्यात 

अल े अह.े नेहरंूनी 1955-56 मध्य े कदलेल े भाषण 

औद्योवगक धोरणाभोवतीच होत.े 

रवशया व चीनप्रमाणचे यातही पोलादवनर्थमतीवर भर 

दणे्यात अला होता. 

दशेाच्या ववकासासाठी सावतजवनक व खासगी 

क्षेत्रांनी प्रगतीसाठी काम केल ेपावहज ेअवण सरकारन ेयात 

महत्त्वाची भूवमका बजावली पावहज,े यावर पवहल्या व 

दसुऱ्या पचंवार्थषक योजनमेध्य ेभर दणे्यात अला होता भर 

दणे्यात अला होता. भांडवल ववस्तारासाठी सरकारची 

भूवमका महत्त्वाची ऄसणार अह ेअवण सरकार हचे सवातत 

मोठे भांडवलदार अवण भांडवलदारांच े ईद्गात े अहते, ह े

सुरुवातीलाच जाणवल े होत.े दसुऱ्या पचंवार्थषक योजनेत 

नमदू केल े होत े की, खासगी क्षेत्राला मोठे ईद्योग स्थापन 

करण्याचा खचत परवडत नसेल तर सरकारन ेती जबाबदारी 

घ्यावी. पवहल्या पचंवार्थषक योजनेत शेतीला महत्त्व दणे्यात 

अल े होत े तर दसुऱ्या पंचवार्थषक योजनते ईद्योगांवर भर 

दणे्यात अला होता. 

पवहल्या पंचवार्थषक योजनते ऄन्नधान्याच्या 

अयातीत घट करण े अवण ऄतररि ईत्पादन वाढववण े ह े

ध्येय अह,े ऄस े जाहीर करण्यात अल े होत.े जगभरातील 

प्रकियांमधून हचे कदसनू येत े की ऄशा प्रकारच्या ऄवतररि 

ईत्पादनामुळे नव े भांडवल व भांडवलदार तयार होतात. 

भारतातही हचे घडले. 
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सामावजक व प्रातंीय ववषमता 

ऐंशीच्या दशकात ऄन्नधान्न्यावरील 

ऄवलंवबत्वावर भारतान े मात केली. अज, भारत 

ऄन्नधान्याची वनयातत करतो. या पररवततनात हररत िातंीन े

महत्त्वाची भूवमका वनभावली. या िातंीनतंर शेती करणाऱ्या 

जातींमधनू भांडवलदाराचंा नवा वगत वनमातण झाला. 

तेलुग ू प्रातंातील कामा व रेड्डी ही ऄशी 

ईदाहण ेअहते. हररयाणातील व पंजाबमधील जाट व वशख 

(वशखांमध्येही जाटांच ेवचतस्व अह)े व्यापारी झाल.े त्यामुळे 

या ववकासातनू झालेली संपत्तीवनर्थमती काही जातींमध्य े

ववभागली गेली. याच रठकाणी सामावजक ऄसमानता कदसून 

अली. 

शहरी ववकास प्रारुपामुळे वबहार, पविम 

बंगाल यासारखी राजय ेऔद्योवगकीकरणात माग ेपली. त्याच 

वेळी तावमळनाडू, महाराष्ट्रासारखी राजय े यात अघाडीवर 

रावहली. 

स्वातंत्र वमळाल े तेव्हा मुंबइप्रमाणेच वबहार 

व पविम बंगाल ही सुद्धा औद्योवगक राजय ेहोती. पण अज 

ती माग े पडली अहते. हा बदल अर्थथक व सामावजक 

वतुतळातही कदसनू येतो. 

पविम बंगालमध्य े कोलकातासारख े

महानगर ऄसल े तरी जमीन सुधारणाचंी काटेकोर 

ऄंमलबजावणी अवण खासगी भाडंवल म्हणून कृषी ऄवधशेष 

जमा न केल्यामुळे त्याच े सध्याच े औद्योवगक मागासलेपण 

अह.े त्याच वेळी डाव्याचंी सत्ता ऄसताना कायतसंस्कृतीचा 

पररणाम झाला होता, ऄसाही एक तकत  मांडला जातो. 

दसुरीकड,े ऄस े काही लोक अहते जयांनी 

ऄसा युविवाद केला की, कामगाराचं्या ऄवधकारांच्या 

जाणीवेमुळे चांगली कामाची पररवस्थती अवण चांगल ेवेतन 

यासारख्या मागण्या यामुळे पविम बंगालसारख्या रठकाणी 

भांडवलदारानंा एक पाउल माग ेजाण्यास भाग पाडल ेजात.े 

पविम बंगाल हा अजच्या काळात ऄनकेासंाठी ऄभ्यासाचा 

ववषय अह.े 

टंचाइकडून ऄवतररि ईत्पादनाकड े

साठच्या दशकात भारत ऄन्नधान्याच्या 

बाबतीत दसुऱ्या दशेांवर ऄवलबंून होता अवण ऄमेररकेतनू 

करण्यात अलेल्या अयातीवर ववसंबनू होता. अज ऄशी 

पररवस्थती अह े की, ऄवतररि ईत्पादनाच े काय करायच े

याबाबत ऄस्पष्ता अह.े 

हररत िातंी अवण त्यानतंरच्या प्रकियेमुळे 

ही पररवस्थती वनमातण झाली अह.े भांडवल ह े कृषी 

ऄवधशेषातनू वनमातण होत े ह े माहीत ऄसतानाही, सरकार 

सुरुवातीच्या टप्पप्पयात अवश्यक ऄनकूुल वातावरण प्रदान 

करण्यात ऄपयशी ठरल.े 

शतेीच्या जनुाट पद्धतींमळेु कमी ईत्पादन हा मोठा ऄडथळा 

ठरला. 

अजच्या काळात शेतीखाली ऄसलेली जमीन 

कमी झाली ऄसली तरी ईत्पादन मात्र वाढल ेअह.े हा एक 

महत्त्वाचा बदल अह.े 

लाल बहादरू शास्त्री यांनी हररत िांतीची 

सुरुवात केली. ह े धोरण आंकदरा गांधींनी पुढे नेल.े त्यामुळे 

शेतीमधील तंत्रज्ञानातील बदलाचं्या प्रेरणने ेऄनेक सुधारणा 

घडून अल्या, जया अपण अज पाहत अहोत. 

दरूदषृ्ी ऄसलले्या नेहरंूनी बांधलेल्या धरणाचंी फळे अपण 

चाखत अहोत. 

ऄथतव्यवस्थेच े रुपातंर टंचाइतनू ऄवतररि ईत्पादनामध्य े

झाल.े 

नव्या भांडवलदाराचंा ईदय झाला. ववशेषतः हररतिातंीचा 

लाभ झालले्या भागांमध्य े व जातींमध्य े ह े ववशेष कदसनू 

अल.े 

अंध्रप्रदशेमधील औषधवनर्थमती क्षेत्र, वचत्रपट, मीवडया या 

बहुतके महत्त्वाच्या क्षेत्रांची मालकी हररत िांतीचा लाभ 

झालले्याचं्या हाती अह.े 

ह ेकेवळ अंध्रप्रदशे नव्ह ेतर हररयाणा, पंजाब, तावमळनाडू 

ककवा गंगाककनारी ऄसलले्या प्रदशेांमध्यहेी कदसनू अल.े 

हररतिातंीचा लाभ झालेल्या प्रत्येक भागामध्य े हचे वचत्र 

अह.े 

औद्योवगक भांडवल व ईद्योजक ह े

कृषीक्षेत्रातील लाभाथींमधून ईदयास अल े ह े वचत्र 

जगभरातील अह.े पण कृषी क्षेत्राची भरभराट होण्यास 

अवण त्या ऄवतररि ईत्पादनातनू वमळाललेा लाभ भांडवल 

ववस्तारासाठी वापरण्यासाठी भारताला जास्त कालावधी 

लागला. त्या वेळी बँककग यंत्रणचेा वापर ऄवधकावधक होउ 

लागल्यामुळे ठेवींच्या रुपात अवण करापोटी जमा होणाऱ्या 

वनधीमलु े मोठी रक्कम ईपलब्ध होत होती अवण सरकार 

भांडवलदारानंा सढळ हस्त े कजतवाटप करू शकत होत.े या 

प्रकियेदरम्यान, मोठमोठी कज े घेण े अवण ती बुडवण्याची 

सवय सुरू झाली. 

चीनच्या तलुनने े12 वष ेववलबंान े

चीनमध्य े1978 मध्य ेसुधारणा सुरू झाल्या, 

या सुधारणाचंा ववचार भारतातही तेव्हाच सुरू झाला 

होता. आंकदरा गांधींना दसुऱ्यादंा सत्ता वमळाल्यावर ही 

सुरुवात झाली होती. पण त्यांच्या ऄचानक मृत्यनूतंर 

राजीव गांधी यांनीही ह े धोरण पुढे नेण्याचा प्रयत्न केला. 
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पण त्या दशकात झालले्या राजकीय ईलथापालथींमुळे 

त्यांच्या प्रयत्नांना यश अल े नाही. त्यामुळे भारतातील 

अर्थथक सुधारणा चीनच्या तुलनने े 12 वष े ईशीरा सुरू 

झाल्या, ऄस ेअपल्याला म्हणता येइल. 

1991 मध्य े सोन े गहाण ठेवण्याच्या 

ओढवलले्या पररवस्थतीमुळे अर्थथक सुधारणा ऄपररहायत 

झाल्या. त्यानंतर अंतरराष्ट्रीय नाणेवनधींनी घातलेल्या 

ऄटींना पी. व्ही. नरससहराव यांनी मान्यता कदली अवण 

सुधारणाचंी सुरुवात झाली. मनमनोहनससग यांच्या तजज्ञ 

नतेृत्वाखाली या सुधारणांना वेग वमळाला. 

साराशं – 

अर्थथक सुधारणांसाठी पी. व्ही. नरससहराव 

अवण मनमोहन ससग यांची भूवमका महत्त्वाची होतीच, पण 

या सुधारणांच्या अधी घडलेल्या ऐवतहावसक प्रकियेला 

ववसरता कामा नय.े सुरुवातीला औद्योवगक क्षेत्र सरकारी 

वनयतं्रणाखाली होत.े पुढील टप्पप्पयात सावतजवनक-खासगी 

भागीदारी होती. वतसऱ्या टप्पप्पयात म्हणजचे सध्याच्या 

पररवस्थती खासगी क्षेत्र महत्त्वाची भूवमका वनभावत अह.े 

भारतीय औद्योवगक क्षेत्रा अवण अर्थथक 

प्रगतीच्या प्रवासात ह ेतीन टप्पप े वनवितपण े कदसनू येतात. 

या तीन टप्पप्पयाचंा एक वनवित िम अह े अवण खासगी 

भांडवलदार तयार करून सरकार ऄनेक क्षेत्रांपासनू मुि 

होइल. ह ेअपल्याला स्पष् होइल. 

एकूणच, या अर्थथक सुधारणामंुळे झाललेी 

प्रगती अवण सुधारणामंुळे वनमातण झाललेी संपत्ती लक्षात 

घेता त्याचंा गरीबी कमी करण्यासाठी फायदा झाला अह ेह े

मान्य कराव ेलागत.े त्याच वेळी, ऄसमानता ऄत्यतं वेगान े

वाढत अह,े ह ेही लक्षात घेतल ेपावहज.े गरीबी ही िांती व 

गुन्हगेारीची जनक ऄसत े ह े सरकारी ऄहवालातच म्हटल े

अह,े ह े लक्षात घेत या ऄसमानता कमी करण्यासाठी 

सरकारन ेशक्य ती सवत पावल ेईचलण ेगरजचे ेअह.े 

सदंभत – 

https://newsonair.com/2021/08/15/the-journey-

of-india-1947-2021-development-with-

democracy/ 

https://www.bbc.com/marathi/india-62540041 
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