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SOCIOLOGY OF DEVELOPMENT

Course Rationale:
 To introduce various theoretical perspectives in Indian society that

have shaped the concept of development.
 To help students to gain an insight into emerging issues and

contemporary debates within the development discourse.

UNIT I Understanding Development 12 Lectures

a. Meaning of Development and theories of Modernization

b. Dependency theory

c. Neo - Liberal Economic approach

UNIT II Measuring Development 12 Lectures

a. Indicators of Development – Human Development Index (HDI)

b. Survey and Case Study as Methods of Data Collection

c. Questionnaire as a Technique of Data Collection

UNIT III Globalization and the Crisis of Development 12 Lectures

a. Land Displacement

b. Forest Rights Act 2006 and its impact on the tribal community

c. Resistance Movements - i) Delhi Mumbai Industrial Corridor (DMIC)

ii) Jaitapur (Nuclear power)

iii) Raigad & Gorai (SEZs)

iv) Water Rights (Sangli)

(Focus on farmers and fisher folk)

UNIT IV Alternative approaches to Development 09 Lectures

a. Sustainable Development – Eco-Friendly practices, Organic Farming,
Ankoli in Solapur

b. People - Centric Development –Menda Lekha, Gadchiroli

c. ‘Adarsh Gaon’ – Hiware Bazaar, Ahmednagar
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या घटका�या अ�यासानतंर आप�याला – 

 सामािजक प�रवत�न, उ��ातंी आिण िवकास या सकं�पनांचे आकलन होईल. 

 िवकासाचा आधिुनक�करण िस�ातं ��ीकोन याचे आकलन होईल. 
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१.१ ��तावना  

 समाजशा�ाचा उ�रो�र िवकास होताना अनेक नवनवीन िवषयांना, �े�ांना �यांनी 
आपला अ�यासिवषय बनिवले आहे. सामािजक प�रवत�न हा समाजशा�ाचा क� �वत� 
अ�यासिवषय आहे. सामािजक प�रवत�नाशी सबंंिधत उ��ातंी, िवकास, व�ृी 
आधिुनक�करण, पि�मा�यीकरण या सकं�पनांचा अ�यास सा��शा�ात स�ु झाला आिण 
�यातूनच आधिुनक�करण आिण िवकासाचे समाजशा� ही �ानशाखा पढेु आली. िवकास 
ही केवळ आिथ�क �ि�या नाही तर ितला सामािजक, सा�ंकृितक, मानिसक बाजू असतात 
�याचंा अ�यास िवकासाचे समाजशा� करते. खरतेर आधिुनक�करण आिण िवकासाचे 
समाजशा� हे ितस�या लोकांशी जा�त सबंंिधत रािहले आहे. पिह�या जगातील �हणजेच 
िवकिसत रा��ा�ंया िवकास आिण �गती�या सकं�पना, �यामागील राजक�य आशय याचे 
िव�ेषण या �ानशाखेने केले. पा�ा�य आधिुनक िवकास �ा�पाची ितस�या जगातील 
नव�वतं�रा��ानंी केलेली उसनवारी �यामधून अप�रहाय�पणे पढेु आलेले परावलंबन आिण 
प�रणामी मागासलेपणा याची कारणमीमासंा िवकासा�या समाजशा�ाने केली आहे. एवढेच 
नाही तर आधिुनक िवकास �ा�पा�या िचिक�सेतून पढेु आले�या पया�यी िवकास �ा�पाची 
न�द ही या अ�यास शाखेने घेतली आह.े  

१.२ मलुभूत सकं�पना  

१.२.१ सामािजक प�रवत�न  

सामािजक प�रवत�न ही सकं�पना वत�नबंध आिण सा�ंकृितक म�ुये आिण िनयमने 
या�ंयातील कोण�याही मह�वा�या बदलासबंंधी वापरली जाते. मह�वाचे बदल याचा अथ� जे 
बदल मोठे सामािजक प�रणाम घडिवतात. िदघ�कालीन प�रणाम करणा�या मह�वा�या 
सामािजक बदलाची उदाहरणे �हणजे औ�ोिगक �ातंी, गलुामिगरीचे िनमु�लन आिण 
�ीवादी चळवळी इ. होत. हॅरी जॉ�सन यां�या मते, मलुभूत अथा�ने सामािजक प�रवत�न 
�हणजे सामािजक सरंचानेतील बदल होय. याम�ये सा�ंकृितक �ितके, वत�नाचे िनयम, 
सामािजक सघंटना आिण मू�य �यव�था या�ंयातील बदलाचंा समावेश होतो. 
समाजशा�� �थूलमानाने सामािजक प�रवत�नाला कारणीभूत असणार े घटक 
खालील�माणे सागंतात, 

१) भौितक प�रि�थती -   जमीन, ड�गरद�या, तापमान, नदीनाले, वादळवार,े हवामान, 
ऋतचु�, �वालामखुी, भूकंप, महापूर, जनः=गले, खिनजसपं�ी  

२) लोकसं�येतील बदल – लोकस�ंया �माण, लोकस�ंया व�ृीदर, ज�मम�ृयू दर, 
िलंग�माण, आयमुा�न, घनता, �थलातंर यामधील बदल. 

३) सामािजक सां�कृितक घटक – समाज सरंचना आिण सा�ंकृितक सघंटन �व�प, 
तं��ान आिण िवचार�णाली यामधील बदल  

४) �भावी �यि�म�वे – मह�वाची भूिमका पढुाकार आिण �ेरणा 

 



 

 

िवकास समजून घेताना 

 

3 

उदा. काल� मा�स�, महा�मा गाधंी, महा�मा फुले, राजष� शाह� महाराज, डॉ. बाबासाहेब 
आंबेडकर  

१.२.२ उ��ांती  

समाजशा� या �ानशाखे�या िवकासाचा आढावा घेतला तर समाजशा��ांनी सामािजक 
प�रवत�ना�या �ा�पाचंी इतर �ानशाखाकंडून उसनवारी के�याचे िदसते. एकोिणसा�या 
शतका�या उ�राधा�त जीवशा�ीय बदला�या आकलनासाठी �ा�प �हणून उ��ातंी 
सकं�पना पढेु आली. हीच सकं�पना सामािजक प�रवत�ना�या क�पनांना लागू केली. 
समाज सामा�यत: स�या अव�थेतून गुतंागुतंी�या अव�थेकडे ि�थ�यातंरीत होतो �हणजे 
पारपंा�रक अव�थेकडून आधिुनक अव�थेकडे ि�थ�यातंरीत होतो यावर उ��ातंी िस�ातं 
िव�ास ठेवतात. �ारिंभक समाजशा�� कॉ�त, �पे�सर आिण दिुख�म मानवी समाज 
एकरषेीय प�तीने उ��ातं होतात यावर िव�ास ठेवतात. समाजशा�ाचे जनक ऑग�त 
कॉ�त यानंी माडंले�या सामािजक प�रवत�ना�या धम�शा�ीय, अिधभौितक आिण ��य� 
अव�था या तीन अव�था�ंया िनयमा�ंया िस�ातंावर उ��ातंी वादातच �भाव िदसतो. हब�ट 
�पे�सरने समाजाची तलुना मानवी जीवाशी केली आहे. जग�यासाठीचा लढा आिण 
सव��माचा िवजय या डािव�न�या त�वाचा अवलंब क�रत समाज सैिनक� समाजातून 
औ�ोिगक अव�थेत उ��ातं होतो अस े ते �हणतात. दिुख�म यानंी समाज यािं�क 
ऐ�यभावाकडून िवशेषीकरण आिण �मिवभाजना�या वाढीने य�ु अशा जैिवक 
ऐ�यभावाकडे उ��ातं होतो, अशी माडंणी केली आहे. या सवा��या मते, सामािजक 
प�रवत�न हे सकारा�मक, �गती�या िदशेने जाणार े आिण समाजाला लाभदायक असणार े
असते. समाजाचे उ��ातंीवादी ��ीकोन चा�स� डािव�न�या जैिवक उ��ातंी�या िस�ातंाशी 
सबंंिधत आहेत. मा� उ��ातंीचा बह�रषेीय िस�ातं हा सव� समाज एकाच िदशेने उ��ातं 
होत जातात यावर िव�ास ठेवत नाही.  

१.२.३ िवकास  

िवकास ही केवळ आिथ�क घिटत तर सपूंण� आिथ�क आिण सामािजक �यव�थे�या 
पनु�सघंटन आिण पनु�रािभमखुतेम�ये समािव� बह�पैलू �ि�या आहे. ितची एकच एक 
�या�या नाही ती एक िनयमना�मक �व�पाची आहे. वेगवेग�या वेळी आिथ�क वाढ 
सरंचना�मक आिथ�क बदल, औ�ोिगक बदल, भाडंवलशाही, समाज या अथा�नेही ती 
वापरली जाते. काळा�या ओघात िवकासा या सकं�पनेकडे पाह�या�या प�र��ीत बदल 
होत गेलेला िदसून येतो.  

�थमतः िवकास �हणजे आिथ�क वाढ या अथा�ने ही सकं�पना �ढ झाली. आिथ�क वाढ 
�हणजे �थलु देशातंग�त उ�पादना, उ�भोड, शासक�य खच� आिण गुतंवणूक याम�ये झालेली 
वाढ आिण आयातीम�ये झालेली घट इ.होय. �या आिथ�क वाढीचे �हणजेच पया�याने 
िवकासाचे  मोजमाप कसे करायचे, कोणते सूचकाकं वापरायचे, �यानंा स�ंयाब� कसे 
करायचे हे ठरिवले गेले. मग रा��ीय उ�प�नात, उ�पादनात व�ृी, दरडोई सरासरी उ�प�न 
िकती वाढले इ�यादी िनकष वापरले गेले. पढेु िवकास �ि�येचा नेमका प�रणाम सामािजक 
वा�तवावर कसा होतो याचा आवाका ये�या�या ��ीने आिथ�क वाढ ही सकं�पना तटुपुंजी, 
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अपरुी आहे ह े अिधकािधक ल�ात येऊ लागले िवकास अिभमखु अथ�शा��ांनीच 
�यासबंंधी असमाधान �य� केले.  

आिथ�क  वाढ या सकं�पनेचा अपरुपेणा ल�ात आ�यानतंर िवकासाचा प�रणाम सपं�ी�या 
समान नाही तर िनदान �याय वाटपा�या िदशेने होतो आहे क� नाही यावर भर िदला जाऊ 
लागला. थोड�यात िवकास सकं�पनेब�लची िवचारधारा बदल�यामळेु �हणजे अपेि�त 
उि��्ये बदल�यामळेु अशा �कारचे बदल घडले.  

�यानतंर�या काळात रा��ीय उ�पादन, साधनसपं�ीचे �याय वाटप या�याही पढेु जाऊन 
��य�ात जनसामा�यां�या दैनंिदन जीवन�मते�या गणुव�ेत ठळकपणे फरक पडला आह े
क� नाही हे पािहले जाऊ लागले �हणजे दरमाणसी आहार सधुारला आहे क� नाही, 
सा�रतेचा व िश�णाचा �सार वयोगटानसुार आिण �ी-प�ुषामं�ये िकतपत झाला आहे, 
कौटंुिबक आरो�य आिण �यासाठी�या सिुवधामं�ये िकतपत गणुा�मक सधुारणा झाली आहे, 
रोजगार उपल�ध झाला आहे क� नाही, सामा�या�ंया �यश��त व�ृी िकतपत झाली आिण 
एकंदरच अ�न, व�, िनवारा इ. जीवनाव�यक बाब�म�ये तळागाळातील लोका�ंया बाबतीत 
ल�णीय वाढ झाली आहे क� नाही हे पािहले जाऊ लागले.  

थोड�यात िवकास ���येबाबत बदल नेमका काय होतो आहे? कोण�या सामािजक 
�थरामं�ये या बदलाचे लाभदायक िकंवा हािनकारक प�रणाम िदसून येतात? बदल कोण�या 
गतीने होतो आहे. एकूणच िवकास �ि�येचे सामािजक फिलत काय िकंवा �यासाठी 
समाजाला कोणती िकंमत मोजावी लागत आहे? यासार�या ��ाकंडे िवकास िवषयक 
चचा�िव�ाचा रोख वळला आहे. थोड�यात िवकास �ि�येकडे पाह�या�या आप�या 
प�र��ीतच फरक पडला आहे.  

१.२.४ आधुिनक�करण  

आधिुनक�करण ही समाजशा�ातील मलुभूत सकं�पना आहे. ही एक गुतंागुतंीची समािजक 
प�रवत�नाची �ि�या आहे. िविवध समाजशा��ांनी आधिुनक�करण या सकं�पने�या 
�या�या के�या आहेत �या खालील�माणे, 

१) िट�अेर �हायटन आिण हटंर – “पारपंा�रक समाजाचे जसजसे औ�ोिगक�करण होत 
जाते तसतसे �या समाजात घडून येणा�या गुतंागुतंी�या प�रवत�ना�या सचंास 
औ�ोिगक�करण असे �हणतात. “ 

२) डेि�हड पॉपेनो – “पारपंा�रक, औ�ोिगक�करण पूव� समाजातील स�ंथाचें 
औ�ोिगक�करण झाले�या समाजातील स�ंथा�ंमाणे सामािजक �पातंर घडून येणे 
�हणजे औ�ोिगक�करण होय.” 

३) लाईट आिण के�लर – “�गत औ�ोिगक देशातील समाजा�माणे बदल िकंवा प�रवत�न 
घडवून आणणे यालाच आधिुनक�करण असे सामा�यत: समजले जाते.” 
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वरील �या�यांव�न असे ल�ात येते क�, औ�ोिगक�करण घडून येणे हीच 
आधिुनक�करणाची पूव� अट आह.े पण केवळ औ�ोिगक�करण �हणजेच आधिुनक�करण 
असे �हणता येणार नाही. औ�ोिगक�करणाबरोबरच औ�ोिगक�करण पूव� अशा पारपंा�रक 
समाजातील समाज-सरंचना, मलुभूत सामािजक स�ंथा, िनयमाने, म�ुये, �मिवभाजन, 
�थरीकरण इ�यादी घटकातही प�रवत�न घडून येणे आधिुनक�करणा�या सकं�पनेत 
अिभ�ेत आह.े  

या सकंा�पनेसंदभा�त द.ना.धनागर े �हणतात क�, आधिुनक�करण सकं�पनेची चलती 
�ाम�ुयाने दसु�या महाय�ुानंतर स�ु झाली. शेकडो वषा��या वसाहतवादी शोषणाचा 
अनभुव घेऊन म�ु झाले�या नव�वतं� रा��ानंी यरुोपीयकरण आिण पा�ातीकरण या 
सकं�पनेऐवजी आधिुनक�करण ही सकं�पना वापरली.  

द. ना. धनागर े �हणतात, “इतर प�रवत�न ���या�ंमाणेच आधिुनक�करण ही देखील एक 
प�रवत�न �ि�याच आहे, �यात �ाम�ुयाने बदल घडून येतो तो स�ंथामं�ये, जीवनप�ती 
आिण आचारिवचारामं�ये आिण हे प�रवत�न यरुोपीकरण – पा�ातीकरणा�माणे समाजातील 
उ�च�ू वगा�परुते मया�िदत न राहता समाजात�या सव� थरामंधील �य��वर �याचा �भाव 
पडतो तो म�ुय�वेक�न सचंारमा�यमा�ंार े �यातून नवीन क�पना आिण मनोव�ृ�चा 
�ादभुा�व होतो आिण �सार ही हा बदल सव�समावेशक असतो एवढेच नाही तर 
आधिुनक�करण �ि�येत सात�याने प�रवत�न घडत राहणे व �या�ार े �य��-�य��ची 
समािजक व मानिसक गतीशीलता हाच समाजाचा �थायीभाव बनतो. याखेरीज बदल हा 
लादला जात नाही तर �व�ेछेने ि�वकारला जातो. आधनुीक�करण �ि�येचा गाभा 
धमा�तील/ धम�िनरपे� असतो. �हणजेच �या स�ंमण अव�थेतून जाणा�या समाज अथवा 
रा��ामं�ये साधारणपणे एकसारखे प�रणाम िदसू शकतात.” 

थोड�यात िवकास, आधिुनक�करण आिण औ�ोिगक�करण या तीन पर�परसबंंिधत 
सकं�पना आहेत. यापैक� िवकास ही सामा�य �ि�या आहे. आधिुनक�करण हे िवकासाचे 
एक िविश� उदाहरण आहे. तर औ�ोिगक�करण हा आधिुनक�करणाचा िवशेष असा पैलू 
आहे.  

आपली �गती तपासूया : 

१) सामािजक प�रवत�न उ��ातंा, वाढ आिण िवकास या सकं�पना �प� करा? 

२) आधिुनक�करण आिण िवकास हे कसे पर�परसबंंिधत आहे ते दश�वा? 

१.३ िवकासाचे िस�ातं  

भूतकाळात आधिुनक�करण िस�ातंकारानंा आधिुनक�करण आिण िवकास एकसारखे 
मानणे आवडले. �यानंी मोठ्या �माणावर न�या रा��रा�यावंर �काश टाकला. पा�ा�य 
समाजाम�ये जे घडून आले �याची पनुराव�ृी होऊ शकते असे ते गहृीत धरतात. भाडंवल, 
तं��ान, तं�� आिण िववेकशीलता या�ंया मागा�ने हे श�य आहे असे �यानंा वाटते. 
अिवकसतेचे िस�ातंकार आिण आधिुनक�करण िस�ातंाचे इतर िचिक�सक यांचा 
पा�ातीकरणासबंंधीचा ��ीकोन िवरोधी आहे. ते �हणतात क�, पा�ा�य भाडंवलशाही�या 
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िव�ताराने ितस�या जगाला शोषीत जागितक �यव�थेम�ये समािव� केले, अशा �कार े
�यानंी अिवकिसतेला पढेु नेले.  

१.३.१ आधुिनक�करण िस�ांत  

िवकासामधील सा�ंकृितक अडथ�यामंळेु आिशया, आि�का आिण लॅिटन अमे�रका या 
खडंातील देशाचंा िवकास झाला नाही हे आधिुनक�करण िस�ातंानंी �प� केले. पारपंा�रक 
मलुानंी �यानंा मागे सारले काही आधिुनक�करण िस�ांतकारानंी िवकासातील आिथ�क 
अडथ�यावंर �काश टाकला. िवकास कर�यासाठी कमी िवकिसत देशानंी िवकासा�या 
भाडंवली-औ�ोिगक �ा�पाचा ि�वकार कर�याची गरज आहे असे �याचें सारभूत �ितपादन 
आहे. आधिुनक�करणाचा केवळ एकच-एक िस�ातं नाही. आधिुनक�करण िस�ातंाची 
स�ुवात १८ �या शतकात जे�हा समाजा�या उ��ातंीचे �यवि�थत अ�ययन केले गेले 
ितथपासून िदसून येते. िदघ�कालीन सामािजक-सा�ंकृितक प�रवत�ना�या �ि�येला 
िवभेिदकरण �हणून समज�यात आले. सा�या अव�थेकडून गुतंागुतंी�या अव�थेकडे 
होणा�या ि�थ�यतंराची �या�या केली गेली आिण तीच सामािजक िवचार �हणून जगभर 
पसरली आिण एकोिणसा�या शतकात �भावी ठरली आिण �यातूनच पढेु समाज आिण 
माणसाचे िव�ान ��थािपत झाले.  

अलीकडे डॅिनयल लन�रकडून आधिुनक�करण अ�ययन हाती घे�यात आले. �यानंी 
आप�या “The Passing of Traditional Society” (1958) या �थंात काही म�यपूव� 
देशातील आधिुनक�करण �ि�येचे प�र�ण केले आह.े �या�याम�ये आधिुनक�करण ही एक 
जागितक �ि�या आहे. जगभर पारपंा�रक समाज सावकाश अ��य होत आहे. याम�ये 
िवशेषत: �सारमा�यमाचंी भूिमका िनणा�यक आहे. आिण ती िवकासा�या इतर िनद�शकाशंी 
सबंंिधत आहे. नागरीकरण, सा�रतेमधील वाढ हे �सारमा�यमाचें मह�व वाढ�यास �े�रत 
करतात. वाढती सा�र आिण नागरी लोकस�ंया �यापक आिथ�क �यव�थेत सहभागी होते. 
लन�रसाठी आधिुनकता ही केवळ स�ंथामंधील बदलानंी पढेु येत आहे असे नाही तर 
�य��मधील बदलांनी पढेु येते. िववेकशीलता आिण सहानभूुती ही वैिश�्ये असणा�या 
गितशील �यि�म�वाचा िवकास हा आधिुनक�करणाचा िनणा�यक पैलू आहे. अस े नवीन 
गितशील �य�� बदल�या जगात काय��मतेने काम करतात.  

पूव��या आधिुनक�करण िस�ांतातील काही सामा�य क�पना लन�र�या अ�ययनात िदसून 
येतात. उदा. समाजाचे पारपंा�रक आिण आधिुनक असे वग�करण, सा�रता आिण 
नागरीकरण यावर आधिुनकतेचे िनद�शक �हणून �काश �सारमा�यमाचें मह�व, 
आधिुनक�करण �ि�येतील िविश� �यि�म�वा�या �काराला मह�व मू�य आिण �याचें 
�यापक समदुायाबरोबरील सबंंध हे िवकासा�या चच�तील मह�वाचे घटक आहेत.  

१.३.२ म�ॅलेलॅ�ड आिण हगॅने  

डेि�हड मॅ�लेलॅ�ड ह े अमे�रकन मानसशा��आहेत. �यानंी आप�या The Achieving 
Society या �थंात िवकास �ि�येची मानसशा�ीय कारणमीमासंा केली आहे. आिथ�क 
आिण सामािजक िवकासा�या िदशेने काही देश का पढेु गेले आिण काही देश र�गाळत मागे 
का पडले? असा �� िवचा�न िविवध कालखडंातील इितहासाचा ते मागोवा घेतात.  



 

 

िवकास समजून घेताना 

 

7 

इसवीसनापूव� सहा�या शतकात �ीक नगर रा�ये-िवशेषत:-अथे�स-का वाढत गलेी? 
काथ�जीयन स�ंकृतीशी सम�ुावर झगडता झगडता रोमन लोकाचंा �थम पराभव झाला. 
परतं ु शेवटी हवे िततके नािवक साम�य� रोम लोकानंी िमळिवले. हे साम�य� सपंादन 
कर�यासाठी आव�यक असलेला पैसा �यानंी कसा िमळिवला, असा �ाचीन इितहासातील 
आिथ�क वैभवाचा परुावा मॅ�लेलॅ�ड यानंी ऐरणीवर आणला आहे.  

आधिुनक इितहासाचा मागोवा घेताना ते असा परुावा देतात क�, उ�र अमे�रके�या �या 
भागात इंि�लश लोकानंी वसाहत केली �या भागाची आिथ�क सधुारणा वेगाने झाली. मा� 
याच उ�र अमे�रके�या �या भागात �पॅिनश लोक उतरले तो भाग मा� मदं गतीने सधुारत 
गेला.  

मॅ�लेलॅ�ड  ितसर े उदाहरण चीन-जपान�या िवकासाचे देतात. एकोिणसा�या शतकात 
जपान आिथ�क िवकासा�या �े�ात भराभर पढेु गेला आिण याउलट चीन होता तसाच 
म�ययगुात िखतपत पडला.  

या तीन ऐितहािसक उदाहरणानंा समोर ठेवीन मॅ�लेलॅ�ड यानंी काही देश पढेु का गेले 
आिण काही देश मागे का रािहले या ��ाचे मानसशा�ीय उ�र िदले आह.े �या�या मते, 
आिथ�क िवकासामागे एक िविश� वैचा�रक माग� असतो, एक िविश� �ेरणा असते. ही �ेरणा 
�हणजे एक �कारची मानिसक लसच असते. ती मनात िभनली क� �य�� एका िविश� 
चैत�याने भा�न जावून जीवनाकडे बघते आिण �याच�माणे समाज�यवहार क� लागते.  

या मानिसक लसीला िकंवा �ेरणेला िस�ी �ेरणा असे नाव देता येईल. �य���या िवचारात 
ही िस�ी �ेरणा आली क� �या�या हातून होणार े काम इ�य�ने आिण चागंले होत जाते. 
लोका�ंया परपंरते, सािह�यात �यातील गीतात, �हणीत भाड्ंयाकंुड्यावरील िच�ात आिण 
�ितकाल ही िस�ी �ेरणा �ितिबंिबत झालेली असते आिण ितचा आिण आिथ�क िवकासाचा 
काय�कारणसबंंध व�तूिन� प�तीने दाखिवता येतो असेही मॅ�लेलॅ�ड आ�हाने सागंतात.  

उदा. आरभंी�या काळातील लोकि�य �ीक सािह�यात �य� झालेली ही �ेरणा उ�र 
काळातील �ीक सािह�या�या तलुनेने जा�त होती. �याच�माणे १६ �या शतकातील 
�पॅिनश सािह�या�या तलुनेने या �ेरणेचा आशय �याच शतकातील इंि�लश सािह�यात 
जा�त �कषा�ने �य� झालेला िदसतो. इतकेच न�हे तर इ.स. १४००-१८०० या ४०० 
वषा�तील इंि�लश शािहरी गीतात, नािवक क�ाना�ंया पा�ात आिण लोकि�य नाटकात �य� 
झालेली िस�ी �ेरणा आिण या काळातील इं�लंड�या आिथ�क �गतीचा काही एक सबंंध 
आहे हेही दाखिवता येईल असे शा��ांचे �हणणे आहे.  

थोड�यात, समाजात िस�ी �ेरणा �या �माणात आह े�या �माणात आिथ�क व औ�ोिगक 
�े�ात सचंालक नेते िनमा�ण होतीळ आज आघाडीवर आले�या पि�मेकडील समाजात ितचे 
�माण फार मोठे आहे. पूव�कडील मागासले�या देशागत ही �ेरणा सापे�त: फार कमी आह े
�हणून या देशाचा आिथ�क िवकास आिण वाढ �हायची असेल तर िस�ी�या या �ेरणेची 
ग�ुिक�ली ह�तगत केली पािहजे हे मॅ�लेलॅ�ड या�ंया िववेचनाचे �ितपादन आहे.  
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इ. हगॅेन  

मॅ�लेलॅ�ड �माणेच हॅगेन यानंी ही िवकासाची पातळी आिण �गती�या �ेरणा या�ंयाम�ये 
सहसबंंध असतो हे मॅ�लेलॅ�डचे सू� हॅगेन यांनी ि�वकारले आहे. समाज आिण ता�ंया 
वगा�म�ये �गती�या वेग�या का असतात ह े �प� कर�याचा �य�न केला आह.े आिथ�क 
वीकसच सबंंध समाजरचनेशी आिण �यातून श�य होणा�या समाज प�रवत�नशी आहे. 
सामािजक रचना आिण सामािजक प�रवत�न याचें �व�प नेम�या कोण�या घटकामंळेु 
िनि�त होते याचे उ�र हॅगेन सारखेच मानसशा�� मलुांचे सामाजीकरण असे देतात.  

या सामाजीकरणामागचे लहानपणातील सभोवतालचे सा�ंकृितक वातावरण आिण �यातून 
िनमा�ण होणा�या �यि��वा�या साचाला मलुभूत असे मह�व आह.े �या�ंया �हण�यानसुार 
सामािजक रचना आिण सामािजक बदल या�ंया श�याश�यता �या �या समाजातील 
सामाजीकरणातील िविवध �ेरणात आिण �ि�यात स�ुपणे अि�त�वात असतात.  

पारपंा�रक समाजात �य��चा दजा� िनि�त जैसे थे असा ि�थर असतो आिण तो कायम 
राखला जातो. ��थािपत िनयमने मलेु िशकतात �याचबरोबर िवचलना�मक वत�न केले तर 
िश�ा होते हेही ते िशकतात असे असले तरी बा� �भाव न�या समूहास िनमा�ण करतो जो 
समूह ज�ुया अिभजना�ंया दजा�स आ�हान देतो. या आ�हानातून उदयास येणारी 
असरुि�तता आिण िनराशा वत�न बदलास �े�रत करते. �याचा कुटंुबावर मोठा प�रणाम 
होतो. मलेु नवी म�ुये ि�वकार�यास तयार होतात आिण याचा काळात सजृनशील 
�यि�म�व पढेु येतात. जर या �य�� समाजातील �भू�व समूह बन�या तर �याच आिथ�क 
िवकासाचे कारण ठरतात.  

लविचक, बंधम�ु, कतु��वा�या न�या वाटा, नवी कौश�ये आ�मसात करणार े– थोड�यात 
क�पक, सज�नशील �यि��व हे वेग�या �कारचे असते. पौवा��य आिण भारतीय कुटंुबातील 
सामाजीकरण आिण सामाजीकरणाचे सा�ंकृितक वातावरण हे क�पक �यि��व िनमा�ण 
क� शकत नाही.  

हॅगेन �हणतात क�, अिधकारवादी समाजात जे द�ुयम िकंवा दबलेले गत असतात �यातून 
क�पक �य�� िनमा�ण होऊ शकतील परपंरािन� समाजातील सा�ंकृितक मू�य कशी 
बदलतील या�या उ�रादाखल हॅगेन �हणतात क�, सव� बदलाला एक िविश� �म असतो. 
समाजसबंंधाचे सव�कष अिधकारवादी �व�प, �यामळेु �ित�ा िकंवा दजा� यांना विंचत 
होणारा सीमेवरचा असतं�ु गट, �यातून िनमा�ण होणारा �यांचा काही काळचा पलायनवाद 
आिण शेवटी या �कार�या गटातून उदयास येणार े सज�नशील क�पक �यि�म�व, 
अशा�माने हे बदल होत जातील. थोड�यात, �यि�म�व घडणीची सामाजीकरणाची 
�ि�या आिण िवकास �ि�या या�ंयातील सबंंध हॅगेन यांनी अधोरिेखत केला आहे.  

१.३.३ हॉझेिलट्  

एकोणीशे प�नास�या �ारभंी हॉझेिलट् या अथ�शा��ाने आप�या Society and 
Industrialization या प�ुतकात आिथ�क��्या �गत आिण मागास देशातील सामािजक 
सघंटनामधील िभ�नतेवर �काश टाकला. �याचें िवचार हे िशकागो �कूल �ा�पा�या 
िवरोधी िदसतात. सामािजक व�ृ��या िनधा�रकाचें प�र�ण कर�यासाठी सामािजकशा�ाची 
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चौकट ते िवकिसत क� इि�छत होते. �या�ंया िव�ेषणाची चौकट ही समाजशा�� 
टॉलकॉट पास�न यां�या वत�नबंध पया�य िस�ातंावर आधारलेली होती. िवकिसत आिण 
िवकसनशील देशातील �यानंी दाखिवलेला फरक खालील�माणे सागंता येईल.  

अ) िवकिसत देश िश�णासार�या व�तिुन� उपायां�या आधारावर �गती अिभमखु 
असतात. गणुव�े�या आधारावर तेथे दजा� िमळतो. याउलट िवकसनशील देश परपंरा 
अिभमखु असतात तेथे नातेसबंंध धम� या आधारावर दजा�ची िनि�ती होते. थोड�यात येथे 
अिप�त दजा� उपयोगात आणला जातो.  

ब) िवकिसत देशात काय�ासार�या साव�ि�क मानकावर आधा�रत वाग�याकडे कल 
असतो. याउलट िवकसनशील देशात जाती�यव�था िकंवा नातेसबंंध यासार�या िविश� 
मानकावर आधा�रत वत�न कर�याची �व�ृी िदसून येते.  

क)  िवकिसत अथ��यव�था �यापक �मिवभाजनांनी य�ु आहेत तर िवकसनशील 
अथ��यव�था कमी िवशेषीकृत �मश��ने य�ु आहेत. 

१.३.४ �मलेसर 

समाजशा�� �मेलसर हे िवशेषत आिथ�क िवकास आिण वाढीचे सामािजक सरंचानेतील 
प�रणाम या�ंयाशी सबंंिधत होते. �यानंी चार मह�वा�या �ि�या िव�ततृपणे �प� के�या 
आहेत, �या खालील�माणे,  

१) सा�याकडून गुतंागुतंी�या तं��ानाकडे ि�थ�यतंर  

२) उदरिनवा�ही शेतीकडून रोख िपका�ंया शेतीकडे होणारा बदल 

३) �ाणी आिण मानवीश��कडून औ�ोिगक�करणाकडे होणार ेि�थ�यतंर े

४) नगरआधा�रत लोकस�ंयेची वाढ  

�मेलसर �हणतात क�, या सव� �ि�या एकाबरोबर घडणार नाहीत. प�रवत�न बदलस�ुा एक 
दसु�या समाजात वेगळे असतील प�रवत�नाची �ि�या आिण घटक वेगळे असतील आिण ते 
�ाम�ुयाने परपंरनेे �भािवत असतील. अशा �कार े आधिुनक�करणाकडे जाणार े माग�  
िविभ�न आहेत.  

�मेलसर हे सचुवू इि�छतात क�, रा��ीय िभ�नता या नेहमी मह�वा�या असतात. य�ु आिण 
नैसिग�क आप�ी यासार�या घटना िवकासा�या आकृतीबंधावर िनणा�यक �भाव टाकू 
शकतात. आधिुनक होत असले�या समाजावर या चार प�रवत�न �ि�याचें सारखे प�रणाम 
होतात. कुटंुब आपले काय� हरवून बसते. आिथ�क ि�या घरापासून वेग�या होतात. धािम�क 
अवकाश आिण सामािजक �थरीकरण गुतंागुतंीचे बनते. �गती आिण सामािजक गितशीलता 
यावर भर िदला जातो. सामािजक सलोख आबािदत राहतो. न�या एका�म य�ंणेचा उदय 
होतो. ऐि�छक सघंटनाचंा उदय होतो. नागरीकरणाने घडवून आणले�या �माणशू�यते�या 
भावनेला कामगार सघंटनेकडून पया�य िदला जातो. वाढ�या अनेक िहतसबंंधी समूहासाठी 
न�या राजक�य स�ंथाचंा िव�तार होतो. वरील या सव� गो�ी सरंचना �काय�वादी ��ीकोन 
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समाजा�या समायोजन �मता आिण सामािजक सतंलुना�ंया गरजा यावर भर देतात. �या 
िदशेत येतात. 

नवीन एका�म य�ंणे�या जडणघडणीिशवाय �मेलसर सामािजक अडथ�यानंा अप�रहाय� 
मानतात. �याची अनेक करणे आहेत. �यापैक� मह�वाचे �हणजे परपंरा आिण 
आधिुनक�करण या�ंयातील सघंष�, सरंचना�मक बदलाची असमानता आिण 
औ�ोिगक�करण शी�गती हे होत.  

याचा प�रणाम आधिुनक होत असले�या समाजाची �ितमा य�ुभूमीसारखी झाली आह.े 
िजथे सरंचना�मक िवभेिदकरणा�या िवरोधी �हणून परपंरचेी िपटाई होते. ितथे एका�मय�ंणा 
समतोल साध�यासाठी �य�न करतात. या य�ंणाचें यश सरंचना�मक प�रवत�ना�या 
ती�तेवर राजक�य स�ा सपंादन कर�या�या बंडा�या �माणावर अवलंबून असते.  

थोड�यात, �मेलसरसामािजक प�रवत�ना�या जा�त आिण कमी एका�म �व�पास �प� 
करतात.  

मू�यमापन :  

१) �मेलसर नवदिुख�मवाद, सरंचना �काय�वादी ��ीकोन िदसून येतो.  

२) ितस�या जगातील सामािजक प�रवत�नाकडे आिथ�कव�ृीतील आव�यक घटक �हणून 
पािहले जाते.  

३) जर केवळ सामािजक अडथळे दूर होवू शकले तर कदािचत न�या मजबूत राजक�य 
स�ंथा आिण नेत�ृव या�ार ेितसर ेजग पा�ा�यमागा�चा �वीकार कर�यास प� ठरले.  

१.३.५ रो�टो�या वृ�ी�या अव�था  

�िस� अथ�शा�� ड��यू ड��यू रो�टो यानंी काल� मा�स� यां�या इितहासा�या 
भौितकवादी मीमासेंला पया�य िदला �यानंी काही देशा�या आिथ�क वाढीचा व िवकासाचा 
अ�यास केला. �या�ंया मते, काल� मा�स� यानंी केलेली भाडंवलशाही �या अंताची 
भिव�यवाणी खरी ठ� शकत नाही. याउलट भाडंवलशाहीचा िवकास न होता ितची 
वाटचाल आिथ�क भरभराटीकडे जाईल.  

आप�या Stages of Economics Growth या �थंाम�ये मानवी समाजा�या आिथ�क 
इितहासा�या पाच अव�था सािंगत�या आहेत. �याचे थोड�यात िववेचन खालील�माणे, 

१) पिहली अव�था िकंवा परपंरािन� समाज  

अ) िनवा�ह�दान शेती आिण िशकार आिण अ�न सकंलन  

ब) िव�ान आिण तं��ानाचा अभाव   

क) मया�िदत उ�पादन  

ड) ताठर िकंवा अलौिचक समाज  
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इ) क� ि�त राजक�य स�ा  

फ) �ार�धावर आधा�रत मू�ये 

२) दुसरी अव�था िकंवा उड्डाणपूव� अव�था  

अ) क��या साम�ीची बा� मागणी आिथ�क बदलास पढेु नेते 

ब) उ�पािदत, वािणि�यक कृषी आिण रोख िपकाचें उ�पादन आिण �याचंी �यापक िनया�त  

क) उ�पादन िव�तारासाठी पैशाची गुतंवणूक  

ड) तं��ानाचा वाढता �सार आिण न�या उ�ोगाची स�ुवात  

इ) पारपंा�रक म�ुये आिण स�ंथाचंा �याग  

फ) वैयि�क सामािजक गतीशीलतेस स�ुवात  

३) ितसरी अव�था िकंवा उड्डाण अव�था  

अ) अथ��यव�थेचे �ाथिमक ��ेाकडून द�ुयम �े�ाकडे ि�थ�यतंर 

ब) द�ुयम �े�ाचा (व�तूउ�पादन) िव�तार  

क) काही �मखु उ�ोग देशातंग�त उपभोग आिण िनया�त यावर भर  

ड) व�ो�ोग आिण पोशाख या उड्डाण घेणार ेपिहले उ�ोग (�हणून ि�टनम�ये औ�ोिगक 
�ातंी घडून आली)  

४) चौथी अव�था िकंवा तं��ानांनी सुस�ज असलेली अव�था  

अ) तं��ान गुतंागुतंीचे बनते 

ब)  बह�पयोगी आिण अवजड उ�ोगाचंा िव�तार  

क) उ�पादनाचे गुतंवणूक आधा�रत �व�पाकडून उपभोग आधा�रत �व�पाकडे ि�थ�यतंर 

ड) मोठ्या �माणावर गुतंवणूक आधा�रत �व�पाकडून उपभोग आधा�रत �व�पाकडे 
ि�थ�यतंर  

इ) उ�च उ�प�न असणा�या देशा�ंया म�ुये आिण स�ंथाचंा ि�वकार  

५) पाचवी अव�था िकंवा बह�जन समाजालाही उ�च पातळीवरील उपभोग देऊ 
शकणारा समाज  

अ) उ�ोग आधा�रत अथ� �यव�था 

ब)  अथ��यव�था आिण समजातील �ाथिमक �े�ाचे मह�व मोठ्या �माणावर घटणे  
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ब) उ�च जीवनमानाचे सपंादन    

ड) उ�च मू�य असणा�या उपभो�य व�तूंचा �यापक उपभोग  

इ) सव� मलुभूत व�तूं�या पिलकडे अित�र� व�तूंसाठी उपभो�ा उ�प�न राखून ठेवतो.  

रो�टो�या मते, ��येक देश या ��येक अव�थेतून एकाच रषेेत पढेु जात असतात. अस े
असले तरी देशादेशातील आिण इतकेच काय �देशा�देशाम�ये स�ुा अव�था वेग�या असू 
शकतात. यातील उ�ोगपूव� शेती�धान अव�थेकडून उ�ोग�धान समाजाकडे जाणा�या 
अव�थेला रो�टो�या िस�ातंात फार मह�व आहे. या उड्डाणा�या अव�थेकडे जा�यासाठी 
अिवकिसत देशातील समासाजवळ काही िविश� सामािजक आिण सा�ंकृितक श�� 
अस�याच पािहजेत. हा �यामागचा रॉ�टोचा आ�ह ल�ात घे�याजोगा आहे. ितस�या 
जगातील सव� अिवकिसत रा��े या िनकषानसुार पािह�या दोन अव�थेत आहेत. याउलट 
अमे�रकेसार�या रा��ाने चौथी अव�था के�हाच ओलाडूंन पाच�या अव�थेम�ये �वेश केला 
आहे.  

आपली �गती तपासूया: 

१) आधिुनक�करण िस�ातंाची िविवध �प�ीकरणे कोणती आहेत? 

२) आधिुनक�करण िस�ातंातील खालील योगदानाचे िचिक�सक मू�यमापन करा? 

      अ) डॅिनयल लन�र  ब) होझेिलट्   क) मॅ�लेलॅ�ड  ड)हॅगने  फ) �मेसलर    

१.४ साराशं  

१९६० म�ये पा�ा�य आिण ितस�या जगातील सामािजकशा��, िनयोजनकार आिण 
राजकत� या�ंयाकडून आधिुनक�करणाचा �वीकार केला गेला. �याम�ये रा��रा�य आिण 
ितस�या जगातील िव�ेषण केले गेले. एक�कडे ितस�या जगकडील रा��े उ��ातंी�या 
पातळीवर तर पा�ा�य समाज सवा�त वर होते. या आधिुनक पा�ा�य समाजाने िवकासाची 
�ा�पे परुिवली �याचा �वीकार ितस�या जगातील रा��ानंी िवकासासाठी केला. याम�ये 
आिथ�क वाढीसाठी भाडंवल त� आिण तं��ान यांचा समावेश होता.  

१.५ पा�रभािषक श�द, श�दाथ�  

Social Change : सामािजक प�रवत�न 

Evolution : उ��ातंी  

Growth : वाढ  

Development : िवकास  

Modernization : आधिुनक�करण  
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१.६ सरावासाठी �वा�याय  

१) सामािजक प�रवत�न, उ��ातंी, व�ृी आिण िवकास या सकं�पनाचें प�र�ण करा.  

२) िवकास आिण वाढ या�ंयातील आंतरसबंंधाचे प�र�ण करा.  

३) िवकास �हणजे काय? िवकासा�या आकलनातील िविवध आधिुनक�करण सै�ािंतक 
�ि�कोनाचे प�र�ण करा.  

१.७ अिधक वाचनासाठी पु�तके  

१) पुंडिलक िव�ाधर,“आिथ�क  िवकासा�या सामािजक बाजू”, कॉ�टीन�टल �काशन, पणेु. 

२) धनागर.ेद.ना.(२००५)“सकं�पनाचें िव� आिण सामािजक वा�तव”,�ितमा �काशन, 
पणेु. 

३) साळंूखे सज�राव (२०१०), “समाजशा�ातील मलुभूत सकं�पना”, �ोिफशटं �काशन, 
पणेु.  
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DeJeuebefyelJe efme×eble DeeefCe veJe GoejJeeoer  

efme×ebleeb®ee ¢efäkeÀesve 
घटक रचना  

2.0 DeY³eemee®ee GÎsMe 

2.1 ÒemleeJevee 

2.2 DeJeuebefyelJe Heeée&Yetceer 

2.3 DeJeuebefyelJe efme×eblee®ee Fefleneme 

2.4 DeJeuebefyelJe efme×ebleemeeþer Meem$e%eeb®es ³eesieoeve 

2.5 veJe - GoejerkeÀjCee®eer DeeefLe&keÀ ¢efäkeÀesve   

2.6 veJe - GoejJeeoe®eer mebkeÀuHevee 

2.7 veJe - GoejJeeoe®ee Jele&ceeve 

2.8 meejebMe  

2.9 DeY³eemee®es ÒeMve 

2.10 meboYe& met®eer 

2.0 DeY³eemee®ee GÎsMe ë 

 DeJeuebefyelJe efme×eblee®eer Heeée&Yetceer Je Feflenemee®eer ceeefnleer keÀªve osCes. 

 DeJeuebefyelJe efme×ebleemeeþer efJeefJeOe meceepeMeem$eer³e Je DeLe&Meem$eer³e efJe®eejJebleeb®³ee ³eesieoevee®eer 
DeesUKe keÀªve osCes. 

 veJe GoejerkeÀjCe efme×eblee®ee DeeefLe&keÀ ¢efäkeÀesve Je mebkeÀuHeveelcekeÀ ceeb[Ceer®ee Heefj®e³e keÀjCes.  

 veJe GoejerkeÀjCee®eer Jele&ceeve keÀeUeleerue HeefjefmLeleer mHeä keÀªve osCes.  

2.1   ÒemleeJevee ë 

DeewÐeesefiekeÀjCeeveblej peieele Òeieleer Je efJekeÀemee®es Jeejs Jeenle nesles. ³eeceOetve Yeeb[JeueMeener Goîeesiee®ee 
efJekeÀeme nesT ueeieuee. peeieeflekeÀerkeÀjCe, KeeveieerkeÀjCe Je GoejerkeÀjCe ¿ee DeeefLe&keÀ efJekeÀemee®eer 
mebkeÀuHevee eEkeÀJee efJe®eej ÒeCeeueer ÒeYeeJeer Peeu³ee ³eeceOegve efJeefJeOe jeä^ efJekeÀmeerle Peeueer. keÀejCe 
p³eeb®³eekeÀ[s Yeeb[Jeueer iegbleJeCetkeÀ Deens l³eebvee DeeHeuee DeeefLe&keÀ efJekeÀeme keÀjC³ee®eer HetCe& mebOeer nesleer. 
³eecegUs efJekeÀmeerle jeä^eb®ee DeefOekeÀ efJekeÀeme Peeuee lej efJekeÀmeveMeerue Je DeefJekeÀmeerle jeä^eb®eer 
DeeefLe&keÀ HeefjefmLeleer cee$e pewmes Les Peeueer. ³eeceOetve efJekeÀemee®³ee veeJeeKeeueer efJekeÀmeerle jeä^ebveer Flej 
jeä^eleerue yeepeejHesþebJej keÀypee keÀªve veJe-Jemeenleer efvecee&Ce keÀªve DeeefLe&keÀ Mees<eCe keÀjCes megª 
kesÀueer ³eeceOetve efJekeÀmeveMeerue Je DeefJekeÀmeerle osMeele HejeJeuebyeer yeveues Deensle. HejerIe - keWÀê efme×eble 
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ceeb[uee Deens. Demes DeeefLe&keÀ Mees<eCe LeebyeJetve meJee&le meceeve efJekeÀemee®³ee mebOeer efceUeJ³eele cnCetve 
veJe-GoejJeeoer efJe®eejeb®eer ceeb[Ceer kesÀueer iesueer Deens. veJe-GoejJeeoe®es OeesjCe Yeeb[Jeueer mebmeeOeve 
Òeef¬eÀ³ee cegkeÌle keÀjC³ee®ee HegjmkeÀej kesÀuee peelees. DeMee DeJeuebefyelJe efme×eble Je veJe-GoejJeeoer 
efme×eblee®eer meefJemlej ceeefnleer DeY³eeme keÀjCes cenÊJee®es Deens. 

2.2   DeJeuebefyelJe efme×evle Heeée&Yetceer ë-  

DeJeuebyevee®³ee efme×evlee®eer keÀuHevee DeMeer Deens keÀer, iejerye DeeefCe keÀceer DeefJekeÀefmele jep³eeb®³ee 
HeefjIeeHeemetve mebHeÊeer efJeefJeOe mece=× jep³eeb®³ee keÀeveekeÀesHeN³eeHe³e¥le Hemejles DeeefCe veblej®³ee 
Ke®ee&meboYee&leerue yeeyeer mece=d× keÀjles. iejerye jep³eebvee peiee®³ee ÒeCeeueerceO³es SkeÀef$ele kesÀu³eecegUs iejerye 
jep³es iejerye DeeefCe mece=d× Demeuesu³ee DeJeuebefyelJe efme×evlee®ee SkeÀ efJeJeeo Deens.  

DeeOegefvekeÀerkeÀjCee®³ee efme×evlee®eer Òeefleef¬eÀ³ee cnCetve ne efme×evle efJekeÀefmele Peeuee p³ee®³ee DeeOeer®³ee 
meJe& meceepee®es efJekeÀemee®³ee meceeve ìHH³eebJej Òeieleer kesÀueer nesleer, Demes Deepe®³ee DeefJekeÀefmele Yeeieele 
l³eeHetJeea®³ee keÀeUele DeeefCe cnCetve®e DeefJekeÀefmele Yeeieele ieefjyeerletve ceole keÀjCes ns l³eebvee 
efJekeÀemee®³ee ³ee Òe®eefuele meeceev³e ceeiee&Jej pemes keÀer iebgleJeCetkeÀer, leb$e%eeve mLeeveeblejCes DeeefCe 
peeieeflekeÀ yeepeejHesþsle DeefOekeÀ SkeÀ$eerkeÀjCe keÀªve l³eeb®es ÒeceeCe Jee{efJeCes ns Deens. DeJeuebefyelJe 
efme×evleeves ns ¢M³e veekeÀejues DeeefCe Demes YeekeÀerle kesÀues keÀer, DeefJekeÀefmele osMe kesÀJeU efJekeÀefmele 
osMeeb®³ee cetU DeeJe=Ê³ee veenerle, Hejbleg l³eeb®³ee mJeleë®³ee DeefÜleer³e JewefMeäîes DeeefCe mebj®evee Deensle; 
cenÊJee®es cnCepes peeieeflekeÀ yeepeej DeLe&J³eJemLeebceO³es keÀcekegÀJele meom³eeb®eer efmLeleer Deens.  

mebHetCe& efme×evleeÒeceeCes DeJeuebefyelJe efme×evle ³eeHeg{s yengmebK³e meceLe&keÀ veenerle, Hejbleg keÀener uesKekeÀebveer 
mebHeÊeer®³ee peeieeflekeÀ efJeYeeieele SkeÀ mebkeÀuHeveelcekeÀ DeefYecetKelee cnCetve l³ee®³ee melele meboYee&ÒeceeCes 
leke&À kesÀuee Deens. 

DeJeuebefyelJe efme×evle 1950 ®³ee oMekeÀele Go³eeme Deeuee DeeefCe l³eevegmeej Demee ³egeqkeÌleJeeo 
keÀjC³eele ³eslees keÀer, eflemeN³ee peieeceOeerue iejerye osMeebleerue DeefJekeÀefmele Deensle, keÀejCe meece´ep³eJeeoer 
DeeefCe veJe-JemeenleJeeoer MekeÌleeRveer lesLeerue mebmeeOeves DeeefCe keÀ®®ee ceeue mJeleë®³ee HeÀe³eoîeemeeþer 
Deesjyee[tve l³ee osMeeb®es He×leMeerj Mees<eCe kesÀues Deens. l³eeb®es meceLe&keÀ Demee oeJee keÀjleele keÀer 
mebmeeOeves iejerye DeeefCe DeefJekeÀefmele jep³eeb®³ee `meercesHeemetve; mece=× jep³eeb®³ee keWÀêmLeeveer ÒeJeeefnle 
nesleele DeeefCe ieefjyeeb®³ee peerJeeJej Þeercebleebvee DeefOekeÀ mece=× keÀjleele. Deevês ietboj Öe@ÀkeÀmeejK³ee 
DeJeuebefyelJe efme×evleJeeoîeeb®es Demes cegK³e cele Deens keÀer, iejerye jep³eebvee peeieeflekeÀ J³eJemLesle DeeCeues 
peele Demeu³eecegUs iejerye jep³es DeefOekeÀ®e ieefjyeerle ªlele Deensle DeeefCe mece=× jep³es DeefOekeÀ mece=× 
nesle Deensle.' 

DeJeuebefyelJee®ee mee®ee (ef[Hesv[vmeer cee@[sue) oef#eCe ieesueeOee&leerue jeä^Jeeoîeeb®³ee (ue@efìve DecesefjkeÀe 
DeeefCe DeeefÖeÀkeÀe ³eeb®³eeHeemetve) DeeefCe ceekeÌme&Jeeoîeeb®³ee Jee{l³ee mebyebOeebletve Go³eeme Deeuee. 

DeeOegefvekeÀerkeÀjCe efme×evleefJejesOeele l³eeb®eer DeMeer Òeefleef¬eÀ³ee Peeueer nesleer. DeeOegefvekeÀerkeÀjCe 
efme×evleele Demes ÒeefleHeeove kesÀues peeles keÀer, meJe& meceepeeb®ee efJekeÀeme meejK³ee®e ìHH³eeletve neslees. 
Deepe®³ee DeefJekeÀefmele Yeeieeb®eer HeefjefmLeleer peMeer Deens leMee®e HeefjefmLeleerle Deepe efJekeÀefmele Demeuesueer 
je<ì^s keÀener keÀeUeHetJeea nesleer. cnCetve®e DeefJekeÀefmele Yeeieebvee ieefjyeerletve yeensj keÀe{C³eemeeþer l³eebvee 
l³ee®e meceeve ceeiee&Jeªve v³eeJes ueeiesue. l³eemeeþer iegbleJeCetkeÀ, leb$e%eeve nmleeblejCe DeeefCe peeieeflekeÀ 
yeepeejHesþsle l³eevee meceeefJeä keÀªve IesCes Demes ceeie& mJeerkeÀejeJes ueeieleerue. 
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DeJeuebefyelJe efme×evleeves ne ¢efäkeÀesve veekeÀejuee DeeefCe Demee ³egeqkeÌleJeeo kesÀueer keÀer, DeefJekeÀefmele osMe 
kesÀJeU efJekeÀefmele osMeeb®³ee ceeieeme DeeJe=Ê³ee veenerle, lej l³eeb®eer mJeleë®eer DeefÜleer³e JewefMeäîes DeeefCe 
mebj®evee Deensle. l³ee®eyejesyej cenÊJee®es cnCepes peeieeflekeÀ yeepeej DeLe&J³eJemLesle les DeMekeÌle meom³e 
cnCetve oeKeue nesC³ee®³ee HeefjefmLeleerle Deensle.  

2.3   Fefleneme ë 

DeJeuebyeve efme×evle meve 1949 ceO³es ÒekeÀeefMele oesve ÒeyebOeeb®eer GlHeÊeer Peeueer. SkeÀ nbme efmebiej 
³eeb®³ee DeeefCe SkeÀ jeTue ÒeerefyeMeÜeje - p³eeceO³es uesKekeÀeme ns ue#eele ³esles keÀer, efJekeÀefmele 
osMeebceOeerue DeeefCe DeefJekeÀefmele osMeebceOeerue J³eeHeeje®³ee Deìer JesUesJesUer DeefveefM®ele Peeu³ee nesl³ee. 
DeefJekeÀefmele osMe Kejsoer keÀjC³eeme me#ece nesleele. efJekeÀefmele osMeebceOetve l³eeb®³ee keÀ®®ee ceeue 
efve³ee&leer®ee `SkeÀ ÒeceeCeele efouesu³ee ÒeceeCeele keÀceer DeeefCe keÀceer GlHeeefole Jemlet' ner keÀuHevee `ÒeerefyeMe 
- efmeiej Leerefmeme' cnCetve DeesUKeueer peeles. ³egvee³eìs[ vesMevme Dee³eesie HeÀe@j ue@efìve DecesefjkeÀe 
(³etSvemeerSue[) ³esLeerue DepeXefìvee®es DeLe&Meem$e ÒeerefyeMe ³eebveer efve<keÀ<e& keÀe{uee keÀer, DeefJekeÀefmele 
osMeebvee keÀener ÒeceeCeele DeelceefJeéeeme jeKeCes DeeJeM³ekeÀ Deens. l³eebveer Demee ³egeqkeÌleJeeo kesÀuee keÀer, 
Dee³eele - ÒeeflemeeoelcekeÀ DeewoîeesefiekeÀerkeÀjCe (Dee³eSmeDee³e) ne J³eeHeej DeeefCe efve³ee&leermeeþer 
DevegketÀue veener ns DeefJekeÀefmele osMeebmeeþer meJeexÊece OeesjCe Deens. ne efme×evle 1957 meeueer Hee@ue De. 
yeejve ³eeb®³ee ceekeÌme&Jeeoer ¢efäkeÀesveeletve efJekeÀefmele Peeuee neslee. l³ee®³ee o Hee@efueefìkeÀue FkeÀe@vee@ceer 
Dee@HeÀ ûeesLe®³ee ÒekeÀeMeveemen DeJeuebefyelelee efme×evleeHetJeea ceekeÌme&Jeeoer jes#ee uekeÌPebyegie& DeeefCe 
yueeefoefcej uesefveve ³eeb®³ee meece´ep³eJeeoe®³ee efme×evleemen DeveskeÀ yeeyeer meeceeef³ekeÀ keÀjlees DeeefCe 
ceekeÌme&JeeoîeeHeemetve melele ÒesjCee efceUefJelees Deens. keÀener uesKekeÀ DeJeuebefyelee efme×evlee®es oesve ÒecegKe 
ÒeJeen ceeveleele. SkeÀ ue@efìve DecesefjkeÀve mì^keÌ®ejefuemì, ÒeerefyeMekeÀ, mesumeer HeÀì&oes DeeefCe Dee@efveefyeue 
eEHeìes ³eebveer meb³egkeÌle je<ì^eb®³ee ue@efìve DecesefjkesÀleerue DeeefLe&keÀ Dee³eesieele (F&mee SueSmeer eEkeÀJee 
mHe@efveMe, meerF&HeerSue) keÀece kesÀues Deens; DeeefCe DecesefjkesÀve ceekeÌme&Jeeoer, Hee@ue S yejeve, Hee@ue mJeerpeer 
DeeefCe Deebês ieb[j ÖeBÀkeÀ ³eebveer efJekeÀefmele kesÀues. 

1972 meeueer ue@efìve DecesefjkesÀve ef[HeW[vmeer cee@[sue®ee JeeHej keÀªve iegDeevePeer ceekeÌme&Jeeoer 
FeflenemekeÀej Jee@uìj je@[veer ³eebveer DeeHeu³ee ³egjesHeceOeerue meece´ep³eeceeHe&Àle peeCeerJeHetJe&keÀ Mees<eues 
iesuesues DeeefÖeÀkesÀ®es Jee@uìj ³eebveer DeeHeu³ee ³egjesHeceOeerue meece´ep³ee JeCe&ve `neT ³egjesHe Deb[j[sJnueH[ 
DeeefÖeÀkeÀe (HEUA)' ³ee HegmlekeÀele yengleebMe Keb[eleerue DeeOegefvekeÀ DeJeveleerMeer Mesì ®eeueues Deens. 

1960 DeeefCe 1970 ®³ee oMekeÀele DeeOegefvekeÀles®³ee efme×evlee®eer ìerkeÀe cnCetve ne efme×evle 
ueeskeÀefÒe³e neslee, pees yengleskeÀ peieeleerue yeN³ee®e ÒeceeCeele iejeryeercegUs Jee{le iesuee neslee. GHeefJeYeeiee®es 
keÀejCe mHeä keÀjC³eemeeþer l³ee®ee GHe³eesie keÀjC³eele Deeuee. SkeÀ efme×evle cnCepes MenjerkeÀjCe 
ojeves DeveskeÀ efJekeÀmeveMeerue osMeebleerue DeewoîeesefiekeÀ Jee{ mees[ueer ue@efìve DecesefjkeÀve mì^keÌ®ejueJeeoer 
DeeefCe DecesefjkeÀve ceekeÌme&Jeeoer MeeUebceO³es yeN³eeHewkeÀer HeÀjkeÀ neslee. Hejbleg keÀener cegueYetle cegodoîeebMeer 
mencele neslee. DeesLe ieì ceev³e keÀjlees keÀer, keWÀê DeeefCe HeefjIeer ³eeb®³eeleerue DeJeuebyevee®³ee mebyebOeele 
leebef$ekeÀ HeefjJele&vee®eer SkeÀ mJee³eÊelee DeeefCe ieefleMeerue Òeef¬eÀ³ee efJekeÀefmele keÀjC³eemeeþer HeefjIee®eer 
DemeceLe&lee Ieeueles. leb$e%eevee®³ee efveefce&leermeeþer keWÀêe®³ee leb$e%eeveeJej DeeefCe leb$eebJej efve³eb$eCe þsJeues. 
efJeosMeer Yeeb[Jeuee®eer mecem³ee mees[Jet MekeÀues veener. meJe& leb$e%eeve ce³ee&oerle Demeles. Hejbleg veeJeerv³eHetCe& 
Òeef¬eÀ³es®eer veJns. Flej ns JeejbJeej keÀeceieejebceO³es kegÀMeue keÀeceieejeb®³ee Deeblejjeä^er³e efJeYeeieCeer yeodoue 
yeesueues. HeefjIeele DekegÀMeue DeJeuebyetve efme×eblee®es ÒecegKe JewefMeäîes ®e®ee& keÀjleebvee cnCeleele keÀer, 
l³eeb®³ee efJeMues<eCee®³ee keWÀêmLeeveer DeveeJeM³ekeÀ Gleeje DeeefCe Yeeb[Jeue ieesUe kesÀues. ueeskeÀmebmLes®ee 
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GlHeeove efvepe&ve nesC³eekeÀefjlee iejpeeHes#ee GlHeeove DeefOekeÀ DeJeuebyetve Deens. Yeeb[Jeue pecee 
keÀjC³eemeeþer keÀener DeefleefjkeÌle Guee{eueeR®ee JeeHej kesÀuee peeJee. GlHeeove veefJeve meeOeveeb®ee Kejsoer 
pej efJekeÀeme Ie[le Demesue lej ®ewves®³ee JeeHejebmeejK³ee JemletJej DeefueefKele Ke®e& kesÀu³eeves efJekeÀeme 
Ie[le veener. yejuesve ³eeb®³ee celes, ’iejerye jeä^ele DeeefLe&keÀ Ie[ecees[eR®eer oesve cegK³e keÀe³ex Deensle. 
JemeenlekeÀeueerve GlHeVe osCeejs Jeves ner ke=À<eer#es$eeleerue yengleskeÀ efMeuuekeÀ peceerve ceeuekeÀebvee efoueer 
peeles. pes efJekeÀefmele peieele Þeerceble ueeskeÀebvee GHeYeesiee®³ee He×leer®es DevegkeÀjCe keÀjC³eemeeþer Òe³elve 
kesÀuee peelees. l³eeHewkeÀer yengleskeÀ DeMee ÒekeÀejs efJeosMeer GlHeeefole ®ewveer®³ee Jemlet efJekeÀle Iesleele. Goe. 
ceesyeeF&ue, keÀHe[s Fl³eeoer efJekeÀemeeceO³es iegbleJeCegkeÀermeeþer Lees[er pecee nesleele. HeefjIeeceO³es DeefOekeÀ 
DeueerkeÀ[s DeeefLe&keÀ Guee{eueer®es Goîeesie Deensle HeCe leer SkeÀe efJeefMe<ì ÒekeÀej®eer®e ns HejosMeeÜejs 
menmee mLeeefvekeÀ ©®eer®³ee meb³eesieeves kesÀuee peeles. ne menmee efJeMes<e oj mebj#eCe eEkeÀJee Flej mejkeÀejer 
meJeueleerleie¥les Demelees. ³ee GlHeeoveeleerue DeefOekeÀeefOekeÀ jkeÌkeÀce oesve efþkeÀeCeer peeles. l³eeleerue keÀebner 
Yeeie HejkeÀer³e YeeieOeejkeÀebvee veHeÀe efouee peele Demelees. MesDeme&, Mesleer, mJeeiele meceejbYe, He@ÀMeve, 
Keefvepe ³eeJej Ke®e& kesÀuee peelees. Hegvne efJekeÀemeemeeþer JeeHejues peele veener.“ efJekeÀemeemeeþer DeveskeÀ 
Jemlet Hegvne JeeHeju³ee peele veenerle. yejuesve ³eeb®³ee celes, ³eeceO³es yeoue keÀjC³eemeeþer jepeefkeÀ³e ¬eÀebleer 
DeeJeM³ekeÀ Deens. 

ue@efìve DecesefjkesÀle mebj®eveelcekeÀ efJe®eejeb®³ee meom³eebveer Demee ³egeqkeÌleJeeo kesÀuee keÀer, ceekeÌme&Jeeoeb®ee 
efJeéeemeen&lesHes#ee ÒeCeeueerle DeefOekeÀ DeekeÀeb#ee Deensle. l³eebveer Demee ³egeqkeÌleJeeo kesÀuee keÀer, DeebefMekeÀ 
efJekeÀemeemeeþer eEkeÀJee DeJeuebefyele efJekeÀemeemeeþer Devegceleer oslees. Hejbleg lejerner yeensj efveCe&³e efvecee&l³eeb®³ee 
efve³eb$eCeeKeeueer Demelees ³ee DeefYeÒee³eemeeþer l³eebveer Hegjeleve keÀeUeleerue ue@efìve DecesefjkesÀle 
DeewÐeesefiekeÀerkeÀjCee®ee DeOe&Jeì Òe³elve Peeuee neslee HeCe DepeXefìvee, yeéPeerue, ceseqkeÌmekeÀes ³eebveer meHeÀuelee 
efceUJeueer Deens. HejosMeer efveYe&jlee, efve³ee&leoej DeeefCe DeewÐeesefiekeÀ osMeeble mebyebOe vemetve efJeefJeOe 
je<ì^eb®³ee DeewÐeesefiekeÀerkeÀjCee®³ee ¢efäkeÀesveeletve DeeefLe&keÀ DeeefCe jepeefkeÀ³e #es$eebceOeerue SkeÀ HeÀjkeÀ 
Deens. DeeefLe&keÀ¢äîee SkeÀ efJekeÀefmele eEkeÀJee DeefJekeÀefmele nesT MekeÀlees. Hejbleg pejer DeeefLe&keÀ¢äîee 
Òeiele Demeues lejer keÀoeef®ele jepekeÀer³e mJee³eÊelee eEkeÀJee DeeefÞele Demet MekeÀles. efieueceex Dees[esvesue 
³eebveer Demee ³egeqkeÌleJeeo ceeb[uee Deens keÀer, veJe-GoejceleJeeoer efJe®eejeves efvecee&Ce kesÀuesu³ee De[®eCeer 
ue@efìve DecesefjkesÀleerue ue<keÀjer ³egkeÌleerves G®euetve Oejues nesles. 

yengjeä^er³e kebÀHev³eeb®es cenÊJe Je leb$e%eevee®es jep³e Òeeslmeenve ³ee yeeyeerJej ue@efìve DecesefjkeÀve 
mebj®eveeJeeoer efJe®eejebveer Yej efouee neslee. GHeYeesieJeeoer J³eJemLee eEkeÀJee ÒeeceeefCekeÀ mHeOee&lcekeÀlesle 
HeÀjkeÀ kesÀuee Deens. p³eeceO³es G®®e GlHeeokeÀlesJej DeeOeeefjle ÒeeflemHeOee& keÀjC³ee®eer #ecelee Deens. 
DeeefCe yeveeJeì mHeOee&lcekeÀlee Deens. pees keÀceer Jeslevee®³ee DeeOeejeJej Deens.   

90®³ee oMekeÀele eflemeN³ee efJeMJee®³ee keÀpee&®eer mecem³ee efvecee&Ce Peeueer nesleer. 1990 ceO³es DeeefÖeÀkesÀle 
DeeefCe ue@efìve DecesefjkesÀle efmLejlee Deeu³eecegUs DeJeuebefyele efJekeÀemee®eer J³eJenejerkeÀ keÀebner MebkeÀe efvecee&Ce 
Peeu³ee nesl³ee. HeejbHeeefjkeÀ DeJeuebyeve efme×eblekeÀejeb®ee efJeMJeeme Deens. Hejbleg keWÀê DeeefCe HeefjIeer³e 
osMeebceOeerue DeeefLe&keÀ leekeÀoerleerue HeÀjkeÀ HejerIeer³e jeä^eb®³ee mJeleë®³ee ®eueveele keÀpee&®eer GCeerJe 
DemeeJeer cnCetve HejmHejebmebbyebOee®ee keÀesCeleener mebbyebOe leebef$ekeÀ megefJeOeele HeÀjkeÀ veener. meb³egkeÌle jeä^eb®eer 
DeeefLe&keÀ efmLeleer l³eeb®³ee efJeÊeer³e yeepeejHesþs®³ee cenÊJee®³ee ¢efäves HeÀej cepeyetle Deens. keÀejCe leer 
Deeblejjeä^er³e jeKeerJe ®eueve DecesefjkeÀve [e@uej efve³ebef$ele keÀjles. 70®³ee oMekeÀeble yeśìve Jeg[dme®³ee 
Deeblejjeä^er³e efJeÊeer³e keÀjejveec³ee®³ee Deble DecesefjkeÀve®³ee efmLeleerJej yeUkeÀì Peeuee neslee. keÀejCe 
l³eebveer l³eeb®³ee DeeefLe&keÀ ke=Àl³eebJejerue keÀebner De[®eCeer otj kesÀu³ee Deensle.  
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2.4  DeJeuebefyeÊJe efme×ebleemeeþer Meem$e%eeb®es ³eesieoeve ë  

Deeblejjeä^er³e mlejeJejerue efJejesOe Demetvener efJekeÀmeveMeerue jeä^ele DeewÐeesefiekeÀerkeÀjCee®³ee ceeiee&ves 
Òeieleer®eer keÀesCeleerner DeHes#ee DeeefCe efveCee&³ekeÀ ¬eÀebleer cnCetve ®e®ee& keÀjleebvee ceev³eleeÒeeHle DeJeuebyeve 
efme×eble ceekeÌme&JeeoeHeemetve JesieUs Deensle. LesDeesìesefve³ees [e@me ³eeb®³ee meceLe&veeves veJeerve DeJeuebyeve 
efme×eblee®es JeCe&ve kesÀues Deens. pes ceekeÌme&Jeeoer efJe®eejeleerue HeefjIeeJejerue efJekeÀmeveMeerue jeä^eb®³ee 
Debleie&le Je yee¿emebyebOeebJej DeeOeejerle Demeles.  

De) keÀe[eXmees ³eeb®ee HeefjIe keWÀê efme×eble ë 

ye´ePeerue®es YegleHegJe& jeä^eO³e#e HeÀvee¥[es nsVeerkeÀ keÀe[eXmees ³eebveer 1960®³ee oMekeÀele jepekeÀejCeeletve 
efveJe=Êeer Iesle Demeleebvee cnìues nesles ne keWÀê Je HejerIe ³eeleerue DeeefLe&keÀ Demeceevelee DeY³eeme 
keÀjC³ee®ee SkeÀ ¢efäkeÀesve nes³e. Demes cele ceeb[tve DeJeuebefyelJe efme×ebleeJej efJeMes<e Yej efouee neslee. 
keÀe[eXmees ³eebves DeJeuebefyelJe efme×eblee®es efJe®eej Heg{erueÒeceeCes ceeb[ues Deensle. 

1) HejerIe DeeefCe DeOe& - HeefjIeeb®³ee osMeeb®³ee efJekeÀefmele Yeeb[Jeueoej keWÀêeceeHe&Àle SkeÀ DeeefLe&keÀ 
mebj®evee efvecee&Ce nesles. 

2) ³ee DeeefLe&keÀ J³eJemLescegUs yee¿e meceepe DeeefCe l³eeb®³eele DeeefCe keWÀêeojc³eeve Demeblegefuele 
DeeefLe&keÀ mebj®evee efvecee&Ce nesles.e@ 

3) cnCetve HejerIeebceO³es Deelce efveOee&efjle Jee{erJej ce³ee&oe ³esleele. 

4) DeMee Jeie&mebyebOeeb®³ee efJeefMeä Jew®eeefjkeÀ mJeªHeele oMe&efJeleele. 

5) DeLe&J³eJemLes®es J³eJenej DeeefCe meceepee®³ee jepekeÀer³e DeefYeJ³ekeÌleer®eer nceer osC³eemeeþer 
jep³ee®³ee YetefcekeÀeble HesÀjyeoue keÀjC³ee®eer iejpe Deens. DeveeJeM³ekeÀlee DeeefCe mebj®eveelcekeÀ 
Demeblegueve ³eeb®ee meceeJesMe Deens. 

1990 ®³ee oMekeÀeleerue efJekeÀemee®³ee ÒeeªHeeb®es efJeMues<eCe ns Òel³e#eele iegbleeiegbleer®es Deens. 
Yeeb[JeueMeener menpeemenpeer efJekeÀefmele nesle veener. Hejbleg mebyebefOele HeefjCeece pee@[&ve ieesu[mìerce, 
Jne@ukeÀesj yeesve&efMe³ej DeeefCe uegFieer mkeBÀ[suee ³eeb®ee DeY³eemeele efouee Deens. Yeejleemen keÀebner HetJe& 
DeeefMe³eeF& DeLe&J³eJemLeeb®³ee DeeefLe&keÀ efJekeÀemeecegUs DeJeuebefyelJe efme×eble DeeHeues ÒeYeeJe efvecee&Ce keÀjle 
Deensle. DemebK³e mJe³ebmesJeer mebmLeebJejner ÒeYeeJe efvecee&Ce nesle Deens.  

ye) Deceerve ³eeb®eer  HejerIe Yeeb[JeueMeener®eer JewefMeäîes ë 

FmueeefcekeÀ jeä^eleerue ÒecegKe DeLe&Meem$e%e meceerj Deceerve ns Deensle. ³ee FefpeeqHMe³eve efJe®eejJebleebveer 
DeJeuebefyelJe efme×eble ceeb[C³ee®ee Òe³elve kesÀuee Deens. Deceerve ³eebveer HeefjIe Yeeb[JeueMeener®eer keÀebner 
cenÊJee®eer JewefMeäîes meebefieleueer Deensle. 

1) HejkeÀer³e Je®e&mJe DeeefCe Jemeenleer®es nuuee Peeu³eecegUs ³ee keÀeUeleerue JeCe&ve ke=À<eer DeeefCe 
ueIegGÐeesie ³ee oesvneRceO³es Deens. 

2) HeefjIe Demeceeve Deeblejjeä^er³e efJeMes<eerkeÀjCe efve³ee&leeOeeefjle Mesleer DeeefCe KeeCe GÐeesieeJej ue#e 
keWÀefêle keÀjlees. keÀceer cepegjer®³ee efmLeleerle HeefjIe DeewÐeesefiekeÀerkeÀjCe nesCes MekeÌ³e Deens. Jee{leer 
GlHeeove #ecelesmen Demeceeve efJeefvece³e mebIe ognsjer J³eeHeej keÀjleele. 
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3) HeefjIe mebj®evee efoIe&keÀeUeceO³es PeHeeìuesu³ee yesjespeieejermen SkeÀ Jesieeves Jee{Ceejer le=leer³e #es$e 
DeeefCe mebHetCe& meeceeefpekeÀ DeeefCe DeeefLe&keÀ ÒeCeeueerle Yee[îeeb®es cenÊJe efveOee&efjle keÀjles. 

4) meO³ee®³ee ®eeuet Keel³eeleerue efMeuuekeÀ, letì, HejefkeÀ³e iegbleJeCetkeÀer®es vegleveerkeÀjCe DeeefCe 
peeieeflekeÀ DeeefLe&keÀ ®e{-Gleejeble keWÀêekeÀjerlee cenÊJee®³ee yeepeejHesþe GHeueyOe keÀjCeejer 
HeefjIeebceO³es keÀceer J³eeJemeeef³ekeÀ #es$eebceO³es cenÊJeHetCe& þjles. 

keÀ) yee@uesmìve®ee efme×eble ë 

DecesefjkeÀve meceepeMeem$e%e Fce@v³egSue Jee@uesmìveves DeJeuebefyelJe efme×ebleeleerue ceekeÌme&Jeeoer mJeªHeeble 
ceeb[Ceer kesÀueer Deens. ne efme×eble peeieeflekeÀ He×leer®ee efvecee&Ce kesÀuee Deens. peieele DeOe& iejerye jeä^eb®eer 
eflemejer ÞesCeer ner keWÀê DeeefCe HeefjIe ³eeb®³eeleerue ceO³eJeleea Yeeie oeKeJeuee peelees. Jee@ueseqmì^ve ³eebveer  
efÜ-Òeefleceeve ÒeCeeueer SsJepeer ef$e-ÒeefleceeveeJej efJeMJeeme þsJele Demes. keÀejCe l³eebveer keWÀê - HejerIe jeä^s 
cnCetve mejue Deeke=Àleer JeieeakeÀjCeeleerue peeiee®eer J³eJemLee DeeefCe iegbleeiegbleer®eer ceeveueer peeles. DeveskeÀ 
jeä^ele ³eeHewkeÀer ÞesCeerle SkeÀ$eerle nesle veener. cnCetve l³eebveer DeeHeu³ee Òeefleceeve DeJemLesle SkeÀ DeOe&-
HeefjIe keÀuHevee cnCetve kesÀuee Deens. Òeefleceeveele DeOe&-HeefjIeer DeewÐeesefiekeÀ Deensle. keWÀêeHes#ee  leb$e%eeve 
keÀceer menYeeie DeeefCe efJeÊe efve³ebef$ele keÀjle veener. DeOe&-HeefjIeer³e SkeÀ ieì Go³e ogmeN³ee mecegne®³ee 
eEkeÀceleerJej neslees. HeCe Demeceeve efJeefvece³e DeeOeeefjle peeieeflekeÀ DeLe&J³eJemLes®³ee Demeceeve ceeb[C³ee 
efmLej jenleele. Heefnu³ee cene³eg×eveblej Dee@mì^es-nbiesjerleerue meceepeJeeoer keÀeue& Heesuee³eceer ³eeb®³ee 
efueKeeCeeme peeieeflekeÀ ÒeCeeueerleerue efme×eblee®eer meg©Jeele nesles. Hejbleg meO³ee®es mJeªHe menmee 
Jee@ueseqmì^ve ³eeb®³ee efJe®eejeMeer mebyebOeerle Deens. DeJeuebyeve efme×eblee®eer peesneve ieueìgbie®³ee mì^keÌ®ejue 
efLeDejer Dee@HeÀ meece´ep³eMeenerMeer HeCe mebbyebOeerle Deens.    

DeJeuebyeve efme×eblee®³eevegmeej DeuHe keÀeueeJeOeerle efJekeÀeme Jee{ Demeues lejerner HeefjIeele efoIe&keÀeueerve 
Demeblegefuele efJekeÀeme neslees. G®®e vekeÀejelcekeÀ ®eeuet J³eJenejeleerue efMeuuekeÀ jenerue. ®e{-Gleej 
®e¬eÀer³e DeeefLe&keÀ Jee{ ceO³ecekeÀeueerve Je efoIe&keÀeueerve meeceeefpekeÀ efJekeÀemee®³ee efJe©× je<ì^er³e 
leguevesJej J³eeHekeÀ ÒeYeeJe He[lees. peeieeflekeÀ mlejebJej meeb®eef³ele nesC³ee®ee leke&À JesUsvegmeej yeouelees. 
1980®³ee oMekeÀele peeieeflekeÀ Yeeb[JeueMeener®eer leeefke&ÀkeÀlee efveoMe&veeme Deeueer. HegJeea®³ee efve³eceve 
ceb[Ue®³ee legueves®e DeeefLe&keÀ mebbyebOeeleerue Demeceeve osJeeCe-IesJeeCeer®eer YetefcekeÀe ogue&ef#ele keÀjCes MekeÌ³e 
veener. mHeäerkeÀjCe mebyebOeerle osMe ognsjer keÀejCeerYetle ¢äerves Demeu³eeme Demeceeve efJeefvece³e kesÀues 
peeleele.   

[) yee@uesmìve®³ee efme×ebleeJejerue efìkeÀe ë 

1) mHeOee¥®ee DeYeeJe ë  

osMeeleerue Goîeesieebvee Devegoeve DeLe&meene³³e osTve yeensj®³ee osMeekeÀ[erue Dee³eeleerme ÒeefleyebOe keÀjCes, 
kebÀHev³eebvee l³eeb®³ee GlHeeoveeble megOeejCee keÀjC³eeme, l³eeb®³ee Òeefleef¬eÀ³eeble DeefOekeÀ keÀe³e&#eCe 
nesC³eemeeþer Òe³elve keÀjCes ûeenkeÀebvee meblegä keÀjC³eemeeþer eEkeÀJee veJeerve mebkeÀuHevee MeesOeC³eeme keÀceer 
Òeeslmeenve efceUt MekeÀles.  

2) DeeefLe&keÀ efmLejlee ë  

mejkeÀej®³ee meceLe&veeJej DeJeuebyetve Demeuesues Goîeesie HeÀej keÀeU efìkeÀC³eele veenerle. efJeMes<eleë iejerye 
jeä^ cnCepes Demes jeä^ keÀer pes DeefOekeÀ ÒeceeCeele efJekeÀefmele osMeebkeÀ[tve HejosMeer ceoleerJej DeJeuebyetve 
Demeleele. 
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3) Iejiegleer mebOeer®ee Ke®e& ë  

Iejiegleer GoîeesieebJej Devegoeve Ke®e& mejkeÀejkeÀ[tve neslees. cnCetve Flej ceeiee¥veer Ke®e& kesÀuesues Hewmes 
oMe&Jeleele. Iejiegleer Hee³eeYetle megefJeOee, efye³eeCes Yeeb[Jeue eEkeÀJee iejpesvegmeej meeceeefpekeÀ keÀu³eeCe 
keÀe³e&¬eÀce jeyeJeCes. Jee{l³ee eEkeÀceleercegUs DeeefCe Dee³eele efveye¥OeecegUs ueeskeÀebvee DeeHeu³ee iejpee HetCe& 
keÀjCes keÀefþCe peeles eEkeÀJee He³ee&³eer Jemletb®ee JeeHej keÀjeJee ueeielees. Dev³eLee ceneie eEkeÀceleeruee DeMee 
Jemlet Kejsoer keÀjCes DeeJeM³ekeÀ Demeles.  

 4) yeepeejeleerue DeLe&le%e ë  

DeJeuebefyelJe efme×ebleeefJe©× DeeHeu³ee efJeJeeoele DeveskeÀ Deensle. Yeejlee®³ee DeLe&J³eJemLes®³ee 
megOeejCesveblej mejkeÀej efve³ebef$ele J³eJemee³eeletve J³eeHeej keÀjlee ³eeJee cnCetve legueveelcekeÀ HeÀe³eoe 
DeeefCe GHe¬eÀce mebyebOeer DeJeuebefyelJe efme×eble oeJee keÀjle Deens. DeeGìmeesefme¥ie meejK³ee ®eUJeUerHeemetve 
GlHeVe nesCeejer DeeefLe&keÀ Òeieleer ceesþs Yeeb[Jeue iegbleJeCetkeÀerHewkeÀer SkeÀ ÒekeÀej oef#eCe keÀesefjs³ee DeeefCe 
GÊej keÀesefj³ee ns J³eeHeejeOeeefjle efJekeÀemee®es SkeÀ GoenjCe Deensle. efvejHes#e mJeeJeuebyevecegUs keÀesefj³eve 
³egd× nesTve oesve jeä^ele efJeYeepeve Peeues. l³eeb®³eekeÀ[s meeOeejCe meceeve ueeskeÀmebK³ee, mebmeeOeves Je 
Hee³eeYetle megefJeOee nesl³ee. p³eecegUs oesIeebveener efJekeÀemee®eer meceeve mebOeer nesleer. DeJeuebefyelJe 
efme×ebleevegmeej G. keÀesefj³eeves Dee³eele ÒeeflemLeeHeve DeewÐeesefiekeÀjCee®es OeesjCe Debceueele DeeCeues nesles. 
lej o. keÀesefj³eeves legueveelcekeÀ HeÀe³eoe efme×ebleeceeHe&Àle meg®eefJeuesu³ee efve³ee&le OeesjCeevegmeej 
DeewÐeesefiekeÀerkeÀjCee®ee OeesjCee®ee HeeþHegjeJee kesÀuee. 2013 ceO³es o. keÀesefj³ee®es oj[esF& GlHeVe G. 
keÀesefj³ee®³ee 18 Heìerves DeefOekeÀ nesles. DeeefÖeÀkesÀle p³ee jeä^eble Dee³eele ÒeeflemLeeHeve efJekeÀemeeJej peesj 
osC³eele Deeuee Deens. efPecyeeyyes ns efJeMes<eleë Kejeye keÀece keÀjCeeN³eeb ueeskeÀeble Deensle. lej ceneÜerHe 
cnCepes lesue GlHeeoerle DeLe&J³eJemLee DemeCeeN³ee je<ì^ele FefpeHle, oef#eCe DeeefÖeÀkeÀe Je ìîetveerefMe³ee 
³eebveer J³eeHeej DeeOeeefjle efJekeÀeme kesÀuee Deens. 

F) ieb[j ÖeBÀkeÀ®ee DeJeuebefyelJe efme×eble ë 

ÖeBÀkeÀ ³eeb®³ee celes Yeeb[JeueJeeoe®³ee Feflenemeele efJekeÀmeveMeerue jeä^ebmeeþer pes JemeenleJeeoe®es Je 
meece´ep³eJeeoe®es Deefveye¥Oe ueeuet®e, uetì Je Mees<eCe®e veJns lej l³ee jeä^eble Yeeb[JeueMeener®eer SkeÀ 
Òeef¬eÀ³ee meg© nesleer. p³eecegUs efJekeÀmeveMeerue jeä^eb®³ee meelel³eHetCe& DeeefCe Deefveye¥Oe Mees<eCeekeÀjerlee 
mebj®evee efvecee&Ce kesÀueer nesleer. ÖeBÀkeÀ Yeeb[JeueMeeneruee peeieeflekeÀ J³eJemLee ceeveleele. p³eeceO³es efJekeÀeme 
Je efJekeÀeme keÀcelejlee ³eeb®³ee efJeefvece³e J³eJemLee eEkeÀJee mebyebOee®eer ÒekeÀej cnCetve mHe<ì keÀjleele. ÖeBÀkeÀ 
ns ceneveiej Je GHeveiej ³e #es$eeb®eer efveJe[ efJekeÀemee®³ee Òeef¬eÀ³es®³ee DeY³eemeele keÀjlees. ÖeBÀkeÀ cnCelees 
keÀer, efJekeÀemee®³ee DeYeeJee®ee efme×eblee®ee DeY³eeme keÀjleevee efJekeÀmeveMeerue jeä^eb®³ee DeY³eeme keÀjeJee 
l³ee DeeOeejs mHeä nesF&ue keÀer jeä^eb®eer efJekeÀemee®³ee DeYeeJeeb®eer efmLeleercegUs l³eeb®³ee Yeeb[JeueMeener 
jeä^emeesyele®³ee meece´ep³eJeeoer mebyebOeecegUs nes³e. 

F&) Jee@uejmìeF&ve®ee peeieeflekeÀ J³eJemLee efme×eble ë 

Jee@uejmìeF&ve ³eebveer peieeuee YeewieesefuekeÀ meercee Je mJeeleb$³e jeä^eb®³ee HeueerkeÀ[s DeefmlelJe Demeles. 
ceesþîee ÒeceeCeele DeeefLe&keÀ Òeef¬eÀ³eebJej DeeOeeefjle SkeÀ IeìkeÀ J³eJemLee cnCetve Heeefnues Deens. 
Jee@uejmìeF&ve 15 J³ee MelekeÀeleerue Yeeb[JeueMeener DeefmlelJeele Demeuesu³ee meebieleele. Yeeb[JeueMeener 
cegK³e leÊJe peemleerle peemle veHeÀe keÀceeJeCes ne®e Deens. 
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Jee@uejmìeF&ve ³eebveer ceeb[uesu³ee peeieeflekeÀ J³eJemLes®es efme×eble peeieeflekeÀ Þece efJeYeepeve Deens p³eecegUs 
efJeefJeOe meebmke=ÀeflekeÀ J³eJemLee SkeÀe DeLe&J³eJemLesle SkeÀ$e Peeu³ee Deensle. peeieeflekeÀ J³eJemLee ner SkeÀ 
HejmHej DeJeuebyetve Demeuesueer jeä^eb®eer J³eJemLee Deens. Demes jeä^ peeieeflekeÀ J³eJemLee ner jepekeÀer³e Je 
DeeefLe&keÀ mebyebOeeveer SkeÀceskeÀebMeer pees[uesues Deensle. megOeeefjle oUCeJeUCe Je meb®eej meeOeveebcegUs 
peeieeflekeÀ J³eJemLee efJemleeefjle nesle Deens. 

efJekeÀemee®³ee DeeYee®³ee efme×ebleeuee DeJeuebefyelJe Je peeieeflekeÀ J³eJemLee efme×eble SkeÀceskeÀebMeer mebyebOeerle 
MeeKee ceeveu³e peeleele. Yeeb[JeueMeener efJekeÀmeveMeeruelee DeefJekeÀefmele DeMee IeìkeÀebJej ³ee efme×ebleele 
j®evee keÀjC³eele Deeueer Deens. efJekeÀefmele Yeeb[JeueMeener jeä^ veJemeece´ep³eJeeoer Deensle Demes 
DeJeuebefyelJe efme×ebleceOetve mHeä nesles. peeieeflekeÀ J³eJemLee efme×eble Yeeb[Jeueer J³eJemLee HeefjJele&veeJej 
efJeMes<e Yej oslees. lej efJekeÀmeveMeerue jeä^ ns efJekeÀmeerle jeä^ebJej DeJeuebyetve Demeu³eeves  DeJeuebefyelJe 
efme×eble mHeä keÀjlees.  

2.5   veJe - GoejceleJeeoer DeeefLe&keÀ ¢efäkeÀesve ë  

ogmeN³ee peeieeflekeÀ cene³eg× 1939-1945 cegUs DecesefjkesÀmen Flej Heeef½eceel³e jeä^eb®eer KetHe 
DeeefLe&keÀ neveer Peeueer nesleer. peHeeve, Fìueer ³eeb®³eemeejK³ee jeä^ebveer lej Nnemee®eer ce³ee&oe DeefOekeÀ®e 
Deesueeb[ueer nesleer. peieeleerue YeeweflekeÀ jeä^eb®eer DeLe&J³eJemLee HetCe&HeCes cees[keÀUerme Deeueer nesleer. ³ee 
keÀeUele DeLe&J³eJemLesuee efmLejlee ÒeeHle keÀjC³eemeeþer meecegnerkeÀ menkeÀe³ee&®eer DeeJeM³ekeÀlee nesleer. 
³eecegUs®e 1946 ceO³es peeieeflekeÀ yeBkeÀ Je Deeblejjeä^er³e veeCesefveOeer DeMee peeieeflekeÀ HeeleUerJejerue 
DeeefLe&keÀ mebmLee mLeeHeve Peeu³ee nesl³ee. Heg{s 1948 ceO³es peeieeflekeÀ J³eeHeejer Je pekeÀele efJe<e³e 
keÀjejceev³e keÀjC³eele Deeues nesles. DeeefLe&keÀ mLew³e& efvecee&Cee®³ee ¢efäkeÀesveeletve peeieeflekeÀerkeÀjCsee®eer 
YetefcekeÀe cenÊJee®eer nesleer.  

1980 ®³ee oMekeÀele Heeef½eceel³e jeä^ebleerue DeLe&J³eJemLesuee ®eebieueer YejYejeì Peeueer nesleer. 
DeeefMe³ee, oef#eCe DecesefjkeÀe ³ee Keb[eleerue efJekeÀefmele ns efJekeÀmeveMeerue jeä^eceO³es DeefleefjkeÌle Yeeb[Jeue 
vewmeefie&keÀ meeOevemebHeÊeer JeeHejC³eeme Je yeepeejHesþebJej keÀypee efceUJetve peemleerle peemle veHeÀe 
keÀceJeC³eemeeþer efJeefJeOe kebÀHev³ee oeJee keÀª ueeieu³ee Deensle. Heef½ece jeä^eb®ee efnlemebyebOe 
peesHeemeC³ee®³ee o=efäkeÀesveeletve lesLeerue ÒeMeemekeÀebveer peeieeflekeÀerkeÀjCe, GoejerkeÀjCe, J³eeHeejemeeþer 
Kegues #es$e OeesjCeeb®ee HegjmkeÀej kesÀuee. ³ee efJe®eejeb®³ee Hegle&lesmeeþer efJekeÀefmele jeä^ebveer Heg{ekeÀej Iesleuee 
l³eeefMeJee³e oyeeJe leb$ee®es JeeHej keÀªve DeveskeÀ jeä^ebMeer keÀjej keÀªve Iesleues. Yeejleeves 1991 
meeueer ³ee keÀjejeJej me¿ee keÀªve veefJeve GoejerkeÀjCeeb®es OeesjCe efmJekeÀejues Deens. 

DeeefLe&keÀ leÊJe%eevee®³ee ªHeele 1930®³ee oMekeÀele ³egjesHeer³e GoejJeeoer efJe®eejJebleeveer veJe-, 
GoejJeeoer efJe®eej efvecee&Ce kesÀueer. l³eebveer Meem$eer³e GoejJeeo DeeefCe meceepeJeeoer efJe®eejeuee efJejesOeer 
Yee<ee®es leÊJe%eeve ceeveues. efJekeÀmeveMeerue eEkeÀJee ceO³ece ÒekeÀeje®ee MeesOeuee neslee. 1930®³ee DeeefLe&keÀ 
DeHe³eMeeb®eer HegvejeJe=Êeer ìeUCesmeeþer efJekeÀemee®eer ÒesjCee IesTve veJe-DeY³eemekeÀebvee Meem$eer³e 
GoejerkeÀjCee®³ee DeeefLe&keÀ OeesjCeeme oes<e efouee peelees. Heg{s veJe-GoejJeeo Demee MeyoÒe³eesie Meem$eer³e 
GoejJeeo efme×ebleekeÀ[s ue#e keWÀêerle keÀues. yeepeejeleerue DeLe&J³eJemLes®³ee efJe®eejevegmeej SkeÀ cepeyetle 
je<ì^ efvecee&Ceeuee Òeeslmeeefnle keÀjles. p³ee ÒeeªHeebvee meeceeefpekeÀ yeepeej DeLe&J³eJemLee cnCetve 
DeesUKeues peele Deens. 
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1960®³ee oMekeÀele veJe-GoejJeeo ³ee®ee GHe³eesie KetHe DeefOekeÀ DeekeÀejuee iesuee. ef®eueerceOeerue 
Dee@iemìer efHeveesMesle ³eeb®³ee DeeefLe&keÀ megOeejCeeb®³ee yeeyeleerle 1980®³ee oMekeÀele Hegvne veJe-GoejJeeo 
ne Meyo Òe®eefuele Peeuee. yeepeej megOeejCeeJeeoer meceer#eeves efve³eesveHeCes vekeÀejelcekeÀ Meyo GHe³eesieele 

DeeCeuee neslee. GoejJeeoer efJe®eejeHes#ee ¬eÀebleerkeÀejer DeeefCe DeeefLe&keÀ Yeeb[JeueMeener J³eJemLesle ªHeeblej 
Peeues. DeLe&le%e ÖesÀ[efjkeÀ ne³eskeÀ, efceuìve efÖeÀ[ceve DeeefCe pescme Sce yegkeÀeveeve, ceeiee&jsì Le@®ej, 
jesveeu[ jsieve DeeefCe De@ueve ûeervemHesve ³eeb®³eemeejK³ee OeesjCeelcekeÀ le%eeb®³ee ceoleerves SkeÀ$eerle 
efJe®eejeves veJe-GoejceleJeeoeb®ee veJee DeLe& efJeÜeveeb®³ee JeeHejeletve ceeb[uee iesuee.   

2.6   veJe - GoejceleJeeoe®ee DeLe& / mebkeÀuHevee ë  

ÖeWÀ®e DeLe&Meem$e%e ®eeume& ie[er ³eebveer Fbûepeer Yee<esleerue Meyoeb®ee ÒeejbefYekeÀ Òe³eesie 1898 meeueer ÖeWÀ®e 
Yee<esleerue vesDees-efueyesjefueefmeme ³ee Meyoe®³ee cegUs®e DeefmlelJeele neslee. 1951 ceO³es efveyebOeeleerue 
DeLe&Meem$e%e efceuìve efÖeÀ[ceve ³eeb®³eemen DeveskeÀebveer vesDees-efueyesjefueefmeme ³ee Meyoe®ee JeeHej kesÀuee 
neslee. 1938ceO³e keÀe@ueeskeÀ Jee@mìj efueHeceve ³eebveer efveDees-efueyesjefuemeerce ne Meyo Flej Deejermen 
ceeb[uee neslee. DeKesjerme DeeefLe&keÀ efJeéee®³ee efJeefMeä mebIee®es JeCe&ve keÀjC³eemeeþer l³eeJej GHe³eesie 
keÀjC³eele Deeuee. mebJeeoele veJe-GoejerkeÀjCe mebkeÀuHevee eEkeÀcele³eb$eCee cegkeÌle Goîeesie mHeOex®es He×leer 
SkeÀ cepeyetle Je efve<He#eHeeleer efmLeleer ³eeb®ee ÒeeOeev³eebmen HeefjYeeef<ele nesleer. veJe-GoejJeeo cnCepes 
jepeJ³eJemLesves nmle#esHe keÀªve DeeOegefvekeÀ DeeefLe&keÀ OeesjCee®ee meuuee Iesle nesles. veJe-GoejJeeo 
jepeJ³eJemLes®ee nmle#esHe Meem$eer³e GoejJeeoer efJejesOekeÀeb®³ee meesyele mebHetCe& neslee. 1950-60 ceO³es 
yengleskeÀ efJeÜeve meeceeefpekeÀ yeepeej DeLe&J³eJemLes®ee ÒecegKe DeeefLe&keÀ efme×ebleeb®ee meboYe& IesTve veJe-
GoejJeeo mecepesue. pece&ve Meem$e%e Je veJe-GoejJeeoer efJe®eejJeblee yejesyejer®es Jew®eeefjkeÀ mebyebOe efvecee&Ce 
kesÀues. ³ee®e keÀeUele veJe-GoejJeeoer n³ekeÀ ³eeb®es veeJe ner Òeefme×erme Deeues.  

Dee@iemìer efHeveesMesle®³ee ef®eueerleerue ue<keÀjer jepeJeìer®³ee efJejesOeer efJe®eejJeble nesles. l³eeb®³ee meceLe&keÀebveer 
DeeefLe&keÀ megOeejCes®es JeCe&ve ns veJeerve DeLe& mHe@efveMe yeesueCeeN³ee efJeÜeveele Peeues. jepeefkeÀ³e DeLe&J³eJemLee 
Fbûepeer Yee<escegUs Òeefme×erle ³esle veJnles. Hejbleg veJe - GoejJeeoer efJe®eejOeeje DeeefLe&keÀ efme×eble efJekeÀeme 
efme×eble JeiewjscegUs Òeefme×er Deeueer.  

GoejerkeÀjCee®eer JewefMeäîes ë- 

1) HejmHej mebHekeÀe&le Je=×er ë  

peeieeflekeÀerkeÀjCe, KeepeieerkeÀjCe Je GoejerkeÀjCe (L.P.G.) ³ee OeesjCeecegUs peeieeflekeÀ jeä^e 
jeä^eleerue osJeeCe-IesJeeCeer®ee efJekeÀeme Peeuee Deens. jeä^e - jeä^eleerue HejmHejebleerue efJeefJeOe 
#es$eeleerue mebHeke&À megueYe Je menpe keÀjCes MekeÌ³e Peeues Deens. mebHeke&À ceeO³eceeb®³ee ¬eÀebleercegUs ceeefnleer 
leb$e%eevee®es peeUs mebHetCe& efJeéeele Hemejues Deens. J³eeHeejer mebbyebOee yejesyej®e meeceeefpekeÀ, DeeefLe&keÀ Je 
meebmke=ÀeflekeÀ Je Mew#eefCekeÀ osJeeCe-IesJeeCe Jee{ueer Deens. mebHetCe& efJeée DeefleMe³e peueo ieleerves 
SkeÀceskeÀeb®³ee peJeU Deeues Deens. peieeleerue Òel³eskeÀ jeä^ efJekeÀefmele jeä^eb®³ee mebHekeÀe&cegUs efkekeÀemeeb®³ee 
efoMesves Jeeì®eeue keÀjle Deens. 

2) ceeefnleer leb$e%eevee®ee YejHetj GHe³eesie ë  

peeieeflekeÀerkeÀjCe Òeef¬eÀ³escegUs mebHeke&À meeOeveele Jee{ Je GoejerkeÀjCe Òeef¬eÀ³es®³ee efJe®eejecegUs efJe%eeve Je 
leb$e%eeveeb®eer osJeeCe-IesJeeCe Jee{ueer Deens. yengjeä^er³e kebÀHev³eeb®es ÒeceeCe efoJemeW efoJeme Jee{le Deens. 
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DeLe&J³eJemLesleerue cegdkeÌle OeesjCeecegUs jeä^eb®³ee meercee keÀceer He[tve peieeleerue Flej jeä^eleerue 
iejpetHe³e¥le Òel³eskeÀ leb$e%eeve menpe Heesn®et ueeieues Deens.  

3) J³eeHekeÀ J³eeHeejer mebbyebOe ë  

peeieeflekeÀerkeÀjCe Òeef¬eÀ³escegUs peieeleerue meJe& yeepeejHesþe Òel³eskeÀ osMeeuee J³eeHeej keÀjC³eemeeþer cegkeÌle 
Peeu³ee Deensle. jeä^e - jeä^eleerue J³eeHeejer mebbyebOe DeefOekeÀ cepeyetle nesT ueeieues Deensle. 
J³eeHeejemeeþer DeeOegefvekeÀ leb$e%eevee®ee JeeHej kesÀu³eecegUs J³eeHeej peueo ieleerle nesle Deens. DeeOegefvekeÀ 
keÀeUele Dee@veueeF&ve Kejsoer-efJe¬eÀer®³ee efJeefJeOe meeF&[ GHeueyOe Deens. lemes®e DeeefLe&keÀ osJeeCe-IesJeeCe 
HeCe Dee@veueeF&ve nesle Deens.  

4) efJekeÀemee®³ee DeveskeÀ mebOeer ë  

peeieeflekeÀerkeÀjCeecegUs efJekeÀmeveMeerue DeeefCe DeefJekeÀefmele osMeebvee efJekeÀemee®³ee meceeve mebOeer®eer J³eJemLee 
efvecee&Ce Peeueer Deens. íesìs osMe osKeerue Deeblejjeä^er³e J³eeHeejele DeeHeues mLeeve efvecee&Ce keÀjleebvee efomet 
ueeieues Deensle. DeveskeÀ osMeebveer DeeHeuee efJekeÀeme keÀjC³eemeeþer peeieeflekeÀerkeÀjCe, GoejerkeÀjCe Je 
KeepeieerkeÀjCe Òeef¬eÀ³esves ³eMe efceUJetve mJeeJeuebyeer jeä^ cnCetve peieele DeeHeueer DeesUKe  efvecee&Ce kesÀueer 
Deens. 

5) veJe - JemeenleJeeoe®ee Go³e ë  

peeieeflekeÀerkeÀjCeecegUs ceesþîee jeä^eleerue ceesþîee kebÀHev³eebveer yeepeejHesþe keÀeyeerpe kesÀu³eecegUs osMee 
osMeeleerue ojer Jee{le Demeu³ee®es efomeles. efJekeÀefmele jeä^ DeefOekeÀ Þeerceble nesTve DeeefLe&keÀ meÊee keWÀê 
yevele Deensle. (Goe. DecesefjkeÀe, ®eerve) cnCetve efJekeÀmeveMeerue Je DeefJekeÀmeerle jeä^s DeefOekeÀ iejerye 
yevele Deensle. Lees[keÌ³eele DeveskeÀ jeä^ebveer iejerye jeä^ebyejesyej J³eeHeejer keÀjej keÀªve veJe Jemeenleer 
efvecee&Ce kesÀu³ee Deensle. ne HeefjCeece GoejerkeÀjCee®ee Deens. 

6) veJe - GoejerkeÀjCee®ee Go³e ë  

GoejerkeÀjCe Òeef¬eÀ³esleerue oes<eecegUs efJekeÀmeveMeerue Je DeefJekeÀmeerle jeä^ele DeeefLe&keÀ mecem³ee efvecee&Ce 
nesle Deensle lej efJekeÀmeerle jeä^ DeefOekeÀ Þeerceble nesle Deensle. DeMee HejmHejefJejesOe efJe®eejele veJe-
GoejerkeÀjCeJeeo Go³eeme Deeuee Deens. veJe-GoejerkeÀjCeJeeoe®eer Òeef¬eÀ³ee 1980 ®³ee oMekeÀele ÒeejbYe 
Peeueer Deens. ³eecegUs peieele veefJeve efJe®eej HejbHeje efceUsue. p³eecegUs meJee¥®ee efJekeÀeme keÀjCes MekeÌ³e 
nesF&ue DeMeer DeHes#ee veJe-GoejerkeÀjCeekeÀ[s Deens.  

2.7 veJe - GoejJeeoer efJe®eeje®es Jele&ceeve ë  

jescesj ³eeb®³ee celes 1970®³ee oMekeÀele veerefleMeem$ekeÀej efLebkeÀ ìBkeÀ³eeWveer meeceeefpekeÀ - ueeskeÀMeener 
megOeejCeeJeeoer efve<esOe kesÀuee. GoîeesieHeleeRveer cegkeÌle yeepeej DeHeefjne³e&HeCes ueeiet keÀjC³eemeeþer 
Òe³elvekeÀuee Demes efJemeeJ³ee MelekeÀe®es JeCe&ve kesÀues. ³ee cegkeÌle J³eeHeejer OeesjCee®es efvejekeÀjCe 
keÀjC³eemeeþer 1970®³ee megceejemes [eJ³ee efJe®eeje®³ee mebIeìveebves Òe³elve kesÀues. GoejerkeÀjCe efme×eble 
SkeÀ cegkeÌle yeepeeje®eer keÀe³e&#ecelee, DeeefLe&keÀ Jee{ GlHeVe efJelejCe DeeefCe leb$e%eeve Òeieleeruee HejJeeveieer 
oslees. GoejerkeÀjCeecegUs efvecee&Ce nesCeeN³ee mecem³ee LeebyeefJeC³eemeeþer keÀesCelesner jeä^ DeeHeueer DeeefLe&keÀ 
vegkeÀmeeve keÀjC³eeme le³eej veener. ³eemeeþer DeeHeCe veJe-GoejJeeoe®ee He³ee&³e osT MekeÀlees. p³eecegUs 
osMeele meeceev³eleë meceepeele veefJeve jepekeÀer³e, DeeefLe&keÀ Je meeceeefpekeÀ J³eJemLes®ee He³ee&³e Demelees. 
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p³eecegUs veefJeve yeepeej mebyebOeeJej Yej osF&ue DeeefCe jep³eJ³eJemLes®³ee YetefcekesÀ®es Hegvej&®evee keÀjlee ³esles. 
yengleskeÀ efJeÜeve Jew®eeefjkeÀ peyeeyeoejerves meebiele Deensle keÀer veJe-GoejerkeÀjCe ns DeLe&J³eJemLee, 
jepekeÀejCe DeeefCe meeceeefpekeÀ peerJeveeb®³ee meJe& #es$eele mHeOee&lcekeÀ yeepeejHesþeble efJemleej cnCetve 
J³eeHekeÀHeCes HeefjYee<ee kesÀueer Deens.  

keÀebner efJe®eejJeblee®³ee celes veJe-GoejJeeo ns  meeceev³eleë ce@ìj@efjPece, v³eeskeÀe@vmeJexefìPece Jee@efMebiìve 
³ee efJe®eejevegmeej yeepeej YeeJe megOeejmeejK³ee Meyoeves efvejeMeepevekeÀ Meyoe®ee JeeHej kesÀuee peelees. 
veJe-GoejJeeoer cnCetve JeieeakeÀjCe OeesjCee®eer JeefkeÀueer kesÀueer peeles, DeMeer efìkeÀe kesÀueer peeles. [@efve³eue 
mì@[cexve peesvme ³eeb®³ee celes, peeieeflekeÀerkeÀjCe DeeefCe Hegve&DeeefLe&keÀ mebIeìveebMeer mebyebOeer®es ueneve 
mJeªHe nes³e. veJe-GoejerkeÀjCe mebyebOeer `nB[yeerue' ³ee nmleHegefmlekesÀle ceekexÀì DeesefjSbìs[ Hee@efuemeer®³ee 
GêskeÀ cnCetve DeesUKeues peeles. J³eeHekeÀ, meeceeefpekeÀ, jepekeÀer³e, He³ee&JejCeer³e DeeefCe DeeefLe&keÀ 
mecem³esmebyebOeer meb%ee Demeleebvee nmleHegefmlekeÀe ns eflejmkeÀjCeer³e nes³e. veJe-GoejJeeo iesu³ee keÀener 
oMekeÀebHeemetve meeceeefpekeÀ HeefjJele&ve mecepeC³ee®eer SkeÀ ceeie& cnCetve keÀe³e& keÀjle Deens. meO³ee veJe-
GoejerkeÀjCe ns yeepeejHesþsleerue megOeejerle OeesjCeeb®³ee meboYee&leerue cnCetve DeesUKeues peele Deens. cegu³e 
efve³eb$eCe veä keÀjCes, Yeeb[Jeueer yeepeeje®eer ce³ee&oe keÀceer keÀjCes, J³eeHeejer - De[LeUs keÀceer keÀjCes, 
DeLe&J³eJemLesleerue jep³e ÒeYeeJe keÀceer keÀjCes DeeefCe KeeveieerkeÀjCeeJej efJeMes<e ce³ee&oe ³ee cenÊJee®³ee 
YegefcekeÀe. 

GoejerkeÀjCee®es yeepeejHesþsleerue megOeejerle OeesjCes ë  

1) cegu³e efve³eb$eCe ë  

peeieeflekeÀerkeÀjCe, KeepeieerkeÀjCe Je GoejerkeÀjCeebletve efJeefJeOe kebÀHev³ee, GÐeesie kesÀJeU veHeÀe 
keÀceJeC³eemeeþer efvecee&Ce Peeu³ee nesl³ee cnCetve Jemlet®³ee Yejcemeeþ eEkeÀceleer Jee{Jetve DeefOekeÀele DeefOekeÀ 
veHeÀe keÀceJele nesles. HeCe veJe-GoejerkeÀjCee®es cegK³e OeesjCe cnCetve Jemlet eEkeÀJee GlHeeovee®³ee eEkeÀceleer 
efveOee&jerle keÀjCes p³eecegUs meJe&meeceev³e meceepeele DeefOekeÀ vegkeÀmeeve nesCeej veener ³ee®eer keÀeUpeer 
Iesleueer peeless.  

2) Yeeb[Jeueeryeepeeje®eer ce³ee&oe keÀceer keÀjCes ë  

DeeefLe&keÀ osJeeCe-IesJeeCeermeeþer efJeefJeOe mJeªHee®³ee Yeeb[Jeueer mebmLee Demeleele. l³eebvee jep³eeves efJeefJeOe 
mJeªHee®³ee ce³ee&oe Ieeleuesu³ee Demeleele l³eebvee cegkeÌle DeeefLe&keÀ Guee{eue keÀjC³eemeeþer DeefOekeÀej 
osCes. 

3) J³eeHeejer De[LeUs keÀceer keÀjCes ë  

jep³e J³eJemLesle efJeefJeOe keÀe³eos Je efve³ece le³eej keÀªve efJeefJeOe yebOeves HejJeeves Jeiewjs De[LeUs J³eeHeej 
keÀjC³eeme De[mej Deensle l³eebvee keÀceer keÀjCes.   

4) DeLe&J³eJemLesleerue mejkeÀejer ÒeYeeJe keÀceer ë  

DeLe&J³eJemLes®³ee meboYee&leerue meJee&efOekeÀej mejkeÀejkeÀ[s Demeleele. efJeefJeOe mJeªHee®es yebOeves DeeefLe&keÀ 
osJeeCe-IesJeeCeerle Demeleele cnCetve mejkeÀejer ÒeYeeJe keÀceer keÀjCes.   
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5) KeepeieerkeÀjCeeJej efJeMes<e Yeej ë  

osMeeleerue efJeefJeOe Goîeesie Je mesJee #es$eeb®es KeepeieerkeÀjCe keÀjCes lemes leesìîeele ®eeueCeejs Goîeesie yebo 
keÀjCes.  

DeMee ÒekeÀejs YetefcekeÀe GoejerkeÀjCee®eer nesleer. ³eeJej GHee³e cnCetve DecesefjkeÀve ceeiee&jsì Le@®ej DeeefCe 
jesveeu[ jsieve ³eebveer megª kesÀuesueer DeeefLe&keÀ megOeejCesMeer mebbyebOeerle Deens.  

1) efJekeÀeme Òeefleke=Àleer ë  

efJekeÀemee®eer veJeerve Òeefleke=Àleer cnCepes mebj®eveeJeeoer DeLe&Meem$ee®ee efJejesOe nes³e. 

2) DeeefLe&keÀ Ke®e& keÀceer ë  

SkeÀ mJeleb$e mebkeÀuHevee cnCetve jep³eeleerue keÀejYeejeJejerue Ke®e& keÀceer keÀjCes. ³ee®eer J³eeHekeÀ cegu³e 
DeMeer nesleer. mJeleë®³ee jep³eeHeemetve megOeejCesuee ÒeejbYe keÀjCes. 

3) Mew#eefCekeÀ ÒeeªHe ë  

megOeejCes cenÊJee®ee Yeeie cnCetve Mew#eefCekeÀ ÒeeªHeele DeeefLe&keÀ efme×ebleeleerue veJe-efJe®eeje®³ee mebyebOeerle 
meceeJesMe keÀjCes.  

³eeJej Yej osTve kesÀues nesles.  

meceepeJeeoer efJe®eeje®³ee mee@cej ³eeb®ee oeJee Deens keÀer iesu³ee keÀebner Je<ee&le v³eg [erue Òeesûeecme DeeefCe 
Hee@efuemeer®ee íso ³ee ceO³es cegkeÌle yeepeej keÀuHeveeb®ee ÒeYeeJe keÀe³e Deens ³eeefJe<e³eer Jeeo Deens. veJe-
GoejJeeoer uee@F&mesme - HesÀDej cnCepes cegkeÌle yeepeej efJe®eejOeeje J³eeHekeÀ Je Òeieleer®eer Deens. veJe-
GoejJeeo ne jepekeÀer³e leÊJe%eeve Deens pes Yeeb[Jeueer meb-mJe³eb$eeb®eer Òeef¬eÀ³ee cegkeÌle keÀjC³ee®ee Òe³elve 
keÀjles Deens. je@yeì& ce@keÀjesVeer ³eebveer ’iueesJnpe Dee@HeÀ o keÀe@efHeìerefuePece Fve o cee@pe Dee@HeÀ“ DeMeer 
J³eeK³ee ceeb[ueer Deens. meeceev³e pevelee Keeme keÀªve DecesefjkesÀle ns Meyo yengOee De%eele Deensle. 
Meyoeb®eer Òe³eesie MeeUe jepekeÀejCeer³e ìerkeÀe veJe-GoejerkeÀjCeJeeoeuee HeefjYeeef<ele keÀjleele.   

2.8   meejebMe ë  

peeieeflekeÀ efve³eespevee®³ee ceO³eJeleea J³eJemLee eEkeÀJee OeesjCee®ee ÒeYeeJe keÀjCeejer keÀener efJe®eej eEkeÀJee ceeie& 
Demeleele. meceepee®ee ieewjJeemHeo cnCetve efJe®eej cnCetve GoejJeeoe®es DeefueHle efJe®eejeves SkeÀ$e 
DeeCeCeejer SkeÀ J³eJemLee nes³e. cnCetve efceuìve efÖeÀ[ceveves veJe-GoejJeeoer ne Meyo Òe³eesie kesÀuee Deens. 
GoejJeeoer efJe®eejeÒeceeCes®e veJe-GoejJeeoer efJe®eejebveener Deeblejjeä^er³e mlejeJej ceev³e kesÀues Deens. 
keÀejCe GoejJeeoeÒeceeCes veJe-GoejJeeo ner yegef×Jeeoer Deens. 1947 ceO³es DecesefjkesÀle Heefnueer veJe-
GoejJeeoer Heefj<eo Yejueer nesleer. 1951 ceO³es DeveskeÀ ³egjesHeer³e ueeskeÀeb®ee menYeeie ³ee efJe®eejOeejsves 
Peeuee. Deepe mebHetCe& peieeves veJe-GoejJeeoer efJe®eejeuee eqmJekeÀej kesÀues Deens.  

ogmeN³ee peeieeflekeÀ cene³eg×eveblej peeieeflekeÀerkeÀjCe, GoejerkeÀjCe DeeefCe KeepeieerkeÀjCe ³ee  Òeef¬eÀ³ee 
J³eeHeejer Je DeeefLe&keÀ efJekeÀemee®³ee ¢efäves peieemeceesj efvecee&Ce Peeu³ee. peeieeflekeÀerkeÀjCe ner ÒeCeeueer 
peieeleerue Òel³eskeÀ je<ì^ebveer eqmJekeÀej kesÀueer Deens. ³ee ÒeCeeueercegUs peeieeflekeÀerkeÀjCe, GoejerkeÀjCe Je 
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KeepeieerkeÀjCe (L.P.G.) ner efJekeÀeme OeesjCe efvecee&Ce nesTve efJekeÀeme Òeef¬eÀ³esuee ieleer ÒeeHle Peeueer. 
meJe& jeä^ebvee efJekeÀemee®eer mebOeer meceeve ÒeeHle Peeueer. keÀebner efJekeÀmeveMeerue osMe efJekeÀmeerle HeCe Peeues. 

Hejbleg Yeeb[JeueMeener efJekeÀmeerle jeä^eves efJekeÀmeveMeerue Je DeefJekeÀmeerle jeä^eb®es DeeefLe&keÀ Mees<eCe 
keÀjC³ee®ee Òe³elve kesÀuee. ³eecegUs efJekeÀmeerle jeä^s DeefOekeÀ efJekeÀmeerle nesT ueeieueer Je iejerye jeä^s 
iejerye®e jeefnueer. DeveskeÀ yengjeä^er³e kebÀHev³ee veJe-JemeenleJeeo íesìîee ceeiee&ves megª keÀªve iejerye 
jeä^ebvee DeeefLe&keÀ iegueeceieerjer eqmJekeÀejC³eeme Yeeie Hee[t ueeieueer Deensle. DeMee íesìîee 
JemeenleJeeoeuee efJejesOe keÀªve mecemle peieele DeeefLe&keÀ, meeceeefpekeÀ mecelee efvecee&Ce keÀªve efJeéeeleerue 
mecemle ceeveJe peeleer®³ee keÀu³eeCee®ee veJeerve ceeie& cnCepes veJe-GoejerkeÀjCe ceeie& nes³e. cnCetve ne veJe-
GoejerkeÀjCe mebyebOeer efJe®eeje®ee J³eeHekeÀ DeY³eeme nesCes cenÊJee®es Deens. 

2.9  DeY³eemee®es ÒeMve ë 

1) veJe-GoejerkeÀjCe cnCepes keÀe³e?  GoejerkeÀjCee®eer JewefMeäîes mHeä keÀje. 

2) DeJeuebefyelJe efme×eblee®ee DeLe& meebietve SsefleneefmekeÀ Dee{eJee I³ee. 

3) DeJeuebefyelJe efme×ebleemebyebOeer efJeefJeOe efJe®eejJebleebveer efouesues ³eesieoeve meebiee. 

4) veJe-GoejerkeÀjCe efme×eble ³ee veJeerve DeeefLe&keÀ ¢efäkeÀesveeyeodoue ®e®ee& keÀje. 

5) efìHee efuene. 

De)   keÀe[exmees®ee HeefjIe - keWÀê efme×eble 

 ye)    Jeeefuemìve®e 

 keÀ)   GoejerkeÀjCee®eer OeesjCes 

2.10  meboYe& met®eer ë 

1) [e@. ÒeefoHe DeeieueeJes, meceepeMeem$eer³e efme×eble meeF&veeLe ÒekeÀeMeve - veeieHetj 

2) mepes&jeJe yeesje[s, [e@. ÒeefoHe ieebieg[x, efMeuHee peeOeJe, efJekeÀemee®es meceepeMeem$e, efvejeueer 
ÒekeÀeMeve, HegCes - 2018 

3) S. Jee³e. keÀeW[sJeej, meceepeMeem$e, HeÀ[kesÀ ÒekeÀeMeve, keÀesuneHetj. 

4) Òemeeo ieesHeerke=À<Ce, efJekeÀeme keÀe meceepeMeem$e, jeJele HeeqyuekesÀMeve - pe³eHetj - 1999. 

5) Harrisan David, Sociology of Modernisation and Development, 

Heritage Publishers, New Delhi.   
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३ 
मानवी िवकास िनद�शाकं 

घटक रचना  

३.०  उि��्ये  

३.१  ��तावना  

३.२  सकं�पना  

३.३  मानव िवकास िनद�शाकंाचंी त�वे  

३.४  मानव िवकास िनद�शाकंाचें �मुख घटक  

 ३.४.१ शा�तता 

 ३.४.२ उ�पादकता  

 ३.४.३ स�मीकरण                 

३.५  कमी मानव िवकास िनद�शाकंांची कारणे 

३.६ िन�कष�  

३.७  साराशं  

३.८  ��  

३.९  सदंभ� 

३.० उि��्ये  

 मानव िवकास िनद�शाकं या संक�पनेची ओळख क�न देणे. 

 मानव िवकास िनद�शाकंा�ंया िनद�शकािवषयीचे आकलन िवकिसत करणे. 

 �या प�रि�थतीचा प�रणाम मानब िवकास िनद�शाकं कमी हो�यात होतो �या 
प�रि�थतीचे िव�ेषण करणे.  

 एखा�ा रा��ाचे मानव िवकास िनद�शाकंाचा �माकं सधुार�यासाठी उपाय सचुिवणे. 

३.१ ��तावना  

कोण�याही देशाचा िवकास हो�यासाठी �याचे मानव ससंाधन िवकिसत करणे मह�वाचे 
असते. जर मानवी ससंाधने मागासलेली रािहली िकंवा सरंि�त केली गेली नाहीत, तर देश 
िवकासा�या अपेि�त पातळीवर पोहोचू शकत नाही. �यामळेु अलीकड�या वषा�त आिथ�क 
िवकासाचे िचतंन हे आिथ�क वाढीपासून मानवी िवकासाकडे वळले आह.े या बदलाचे म�ुय 
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कारण �हणजे िश�ण आिण सा�रता, आरो�य, भौितक पया�वरण, सव� लोकासंाठी �यां�या 
पा��भूमीची पवा� न करता सधंीची समानता, उ�प�नाइतकेच मह�वाचे असू शकते ही वाढती 
मा�यता.  

३.२ सकं�पना 

 मानवी िवकासाची िविवध प�रमाणे सपंािदत क� शकणा�या सव�समावेशक उपाया�या 
शोधात, सयं�ु रा��ानंी, िवकास काय��म (UNDP) ने १९९० म�ये �किशत केले�या 
मानव िवकास अहवालात मानव िवकास िनद�शाकं (HDI) ची �या�या आिण िनिम�ती केली.  

मानव िवकास िनद�शाकं हे एक सािं�यक�य साधन आहे, �याचा वापर देशा�या सामािजक 
आिण आिथ�क प�रमाणामं�ये एकूण उपल�धी मोका�यासाठी केला जातो, जे यावर 
आधा�रत आहेत : 

१) दीघ� आिण िनरोगी आय�ुय, जे आयमुा�नानसुार मोजले जाते. 

२) िश�णाचा �वेश, अपेि�त शालेय िश�णा�या वषा�नी मोजला जातो. 

३) दरडोई सकल रा��ीय उ�प�ना�ार े मोजलेले जीवनमान पािक�तानी अथ�शा��, 
महबूब उल हक यानंी १९९० म�ये मानव िवकास िनद�शाकं िनिम�ती केली जी पढेु 
सयं�ु रा�� िवकास काय��मा�ार े देशा�या िवकासाचे मोजमाप कर�यासाठी वापरली 
गेली.  

िनद�शाकंांची गणना चार �मखु िनद�शकानंा एकि�त करते: आरो�यासाठी आयमुा�न शालेय 
िश�णाची अपेि�त वष�, शालेय िश�णाची सरासरी वष� आिण राहणीमानासाठी दरडोई 
सकल रा��ीय उ�प�न. 

दरवष� सयं�ु रा�� िवकास काय��म �या�ंया वािष�क अहवाला�या आधार ेदेशांची �मवारी 
लावते. मानव िवकास िनद�शाकं हे देशा�या िवकासा�या पातळीचा मागोवा घे�यासाठी 
सव��म साधनापैंक� एक आहे, कारण ते आिथ�क िवकासासाठी जबाबदार असले�या 
चारही �मखु सामािजक आिण आिथ�क िनद�शकांना एक� करते. या िनद�शकाकंडे अिधक 
मजबूत आकष�ण असते आिण िनद�शका�ंया लाबंलचक यादीपे�ा अिधक �भावीपणे 
लोकाचें ल� वेधले जाते. 

मानव िवकास िनद�शाकं जीएनपी ची जागा घेत नाही, परतं ुअनेक बाबतीत समाजाची खरी 
ि�थती समजून घे�यात ल�णीय भर घालते. उ�प�ना�यित�र�, मानव िवकास िनद�शाकं 
िश�ण आिण आरो�य देखील मोजते,  �यामळेु ते बह�आयामी बनते. हे धोरण िनमा��याचें 
ल� केवळ साधनांवरच न�हे तर िवकासा�या अंितम उि��ावंर क� ि�त करते. आरो�य सेवा 
सधुारणे, यो�य िश�ण सिुवधांसह लोकाचें जीवनमान उंचावते.  

मानव िवकास िनद�शाकंामधील कोण�याही वर�या हालचालीचा सधुारणा �हणून ओळखले 
जाऊ शकते. काह�साठी उ�च उ�प�न इतरासंाठी सापे� विंचतानंा कारणीभूत ठ� शकते, 
हे मानवी िवकासासाठी खर ेनाही.  
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३.३ मानव िवकास िनद�शाकंाची त�वे  

सयं�ु रा�� िवकास काय��मा�या अहवालानसुार िडस�बर २०१९ म�ये भारत १२९ �या 
�थानावर आह.े मानव िवकास िनद�शाकंा�या शोधासाठी माग�दश�क त�वे खालील�माणे 
आहेत : 

१) मानवी िवकासा�या मूलभूत सकं�पनेचे मोजमाप करणे, अशा �कार ेलोकाचंी िनवड 
वाढवणे ��म�ये दीघ�काळ जग�याची, �ान िमळव�याची आिण नोकरी िमळव�याची, 
�व�छ हवेत �ास घे�याची, म�ु राह�याची आिण समाजात राह�याची इ�छा समािव� 
आह.े प�तीशा�ीय रीतीने केवळ उ�प�न मोज�या�यित�र� इतर प�रमाणे ही मूळ 
क�पना होती.  

२) िनद�शाकंाची साधेपणा राख�यासाठी, �यात समािव� असले�या चलांची स�ंया 
मया�िदत कर�याचा िनण�य घे�यात आला.  

३) िनद�शाकंांची अिधकता तयार कर�यापे�ा सिंम� िनद�शांक तयार करणे. ��येक 
चलासाठी कमाल आिण िकमान म�ुये ० आिण १ मधील �केलवर कमी केली गेली 
आिण सव� िनवडी मह�वा�या आहेत, या स�या आधारावर समान भार �दान केला.  

४) मानव िवकास िनद�शाकंाने सामािजक आिण आिथ�क दो�ही प�रमाणे समािव� केले 
पािहजेत, कारण आिथ�क वाढीमळेु ससंाधने वाढते आिण सामािजक �गती यासाठी 
अनकूुल वातावरण िनमा�ण करते.  

तुमची �गती तपासा : 

१) मानव िवकास िनद�शाकं �हणजे काय?  

२) मानव िवकास िनद�शाकंा�ंया िकमान २ त�वाचंा उ�लेख करा.  

३.४ मानव िवकास िनद�शाकंाचे �मखु घटक 

 आयमुा�न, िश�णात �वेश आिण राहणीमानाचा समावेश असले�या म�ुय िनद�शकासंह 
मानव िवकास िनद�शाकंाचे खालील �मखु घटक आहेत.  

३.४.१ शा�तता 

मानवी िवकास िनद�शाकंाचा एक अ�याव�यक घटक, शा�तता �हणजे पढु�या िपढ्याचंा 
आपण �या क�याणाचा आनंद घेतो �याचा आनदं घे�याचा अिधकार, महबूब उल हक 
यानंी ठळकपणे सािंगत�या�माणे, मानवी सधंीची शा�वतता ही आप�या िचतंना�या 
क� ��थानी असली पािहजे �यासाठी सव� �कारचे भाडंवल-भौितक,आिथ�क,मानवी आिण 
पया�वरणीय िटकून राहणे आव�यक आह.े थोड�यात शा�तता आह.े थोड�यात शा�तता 
�हणजे वत�मान आिण भिव�यातील  िपढ्यामंधील सधंी सामाियक करणे होय. 

हक या�ंया मते, शा�ततेचा अथ� मानवी विंचतता,दा�र�य् इ. ची स�याची पातळी िटकवून 
ठेवणे असा होत नाही. जर ग�रबी आिण विंचतता कायम रािहली तर ती बदल�यासाठी 
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�य�न केले पािहजेत. काय िटकवायचे आहे ही सधंी आहे मानवी वचन न�हे. 
जीवनशैलीतील िवषमता ओळखून ती कमी कर�यासाठी �य�न केले पािहजेत.  

थोड�यात शा�तता, ससंाधनाचंा आिथ�क आिण तक� श�ु वापर करणे �हणजे �याचे सव� 
फायदे भावी िपढ्यानंा घेता येतील.  

३.४.२ उ�पादकता  

उ�पादकता हा आणखी मह�वाचा घटक आहे. �यासाठी लोकामं�ये गुतंवणूक आिण �यानंी 
जा�तीत जा�त �मता सा�य  कर�यासाठी �यांना स�म करणर े�थूल-आिथ�क वातावरण 
आव�यक आहे. िवकासाची अनेक अलीकडील �ा�पे �ाम�ुयाने मानवी भाडंवलावर 
आधा�रत आहेत. असे असले तरी, हक यानंी नमूद के�या�माणे, हा ��ीकोन लोकानंा 
केवळ िवकासाचे साधन मानतो.  

�यामळेु उ�पादकतेला मानवी िवकासा�या उदाहरणाचा एक भाग मानणे चागंले. 

३.४.३ स�मीकरण  

मानवी िवकास �ितमान लोका�ंया पूण� स�मीकरणास समथ�न देते. याचा अथ� लोक 
�या�ंया �वत:�या इ�छेचा वापर कर�या�या ि�थतीत आहेत. याचा अथ� एक राजक�य 
लोकशाही आहे, �याम�ये लोक �या�ंया जीवनाब�ल�या िनण�यांवर �भाव टाकू शकतात. 
याचा अथ� स�ेचे िवक� �ीकरण असा आहे, जेणेक�न वा�तिवक शासन ��येक 
नाग�रका�या दारापय�त पोहोचेल. याचा अथ� नागरी समाजातील सव� सद�य िनण�य �ि�येत 
सहभागी होतात. लोका�ंया स�मीकरणासाठी िविवध आघाड्यावंर कृती आव�यक आह.े 
लोका�ंया िश�ण आिण आरो�याम�ये गुतंवणूक करणे आव�यक आहे जेणेक�न ते 
बाजारातील सधंीचा फायदा घेऊ शकतील. ��येकाला पत आिण उ�पादका मालम�ेिव�� 
�वेश देणार ेस�म वातावरण सिुनि�त करणे आव�यक आहे. यासाठी ित�ही िलंगानंा स�म 
बनवणे आव�यक आहे. जेणेक�न ते समान पातळीवर �पधा� क� शकतील.  

३.५ कमी मानव िवकास िनद�शाकंाची कारणे 

जाित�यव�थे�या अि�त�वापासून ते �ीमंत आिण गरीब या�ंयातील वाढ�या आिथ�क 
दरीपय�त�या अनेक कारणामंुळे भारतात मानव िवकास िनद�शाकंाची पातळी कमी झाली 
आहे. बह�स�ंय लोकस�ंया झोपडप�्यामं�ये राहते तर काही उंच टॉवरम�ये राहतात. 
�याच�माणे एका टोकाला आपण उ�चवग�यासंाठी उपल�ध असले�या खाजगी 
��णालयाचंा उदय पाहतो. तर दसु�या टोकाला असे लोक आहेत �यानंा अशा 
��णालयामं�ये पूल ठेवता येत नाही आिण ते मलुभूत आरो�य सिुवधापंासून विंचत आहेत. 
वरील प�रणाम ल�ात घेऊन, कमी मानवी िवकास िनद�शांकासाठी ��येक प�रमाणातील 
काही घटक कसे जबाबदार आहेत यावर चचा� क�या.  

३.५.१ आरो�य  

भारतात डॉ�टराचंी कमी सं�या ही एक मोठी सम�या आहे. इतर �मखु सम�यामं�ये 
अ�व�छता, झोपडप�्यामं�ये राहणा�या बह�स�ंय लोकासठंी िनकृ� सिुवधा, �ामीण भागात 
�व�छतागहृाचंा अभाव, िप�या�या �व�छ पा�याचा अभाव, ड��यू, मले�रया, �यमुोिनया 
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इ�यादी आजारामं�ये वाढ. लोका�ंया खा�या�या सवयी, वाढ�या खा�यािप�या�या सवयी. 
ल�पणाचे देखील नाग�रका�ंया खराब आरो�यास कारणीभूत ठरले आह.े िशवाय लोक 
आरो�य आिण आरो�यसेवे�या महा�वाकडे दलु�� करतात. तसेच, सरकार आरो�य सेवेसाठी 
जा�त ससंाधने देखील देत नाही. धोरणे बनवली जातात पण �याची अंमलबजावणी होत 
नाही. खाल�या वगा�ला विंचत ठेवून उ�च वगा�ला सेवा देणा�या खाजगी ��णालयानंा 
चालना िदली जाते.  

३.५.२ िश�ण  

मानवी ससंाधना�या िवकासात िश�णाची मोठी भूिमका आहे. आज आपण भारतात अनेक 
खाजगी शाळा, आंतररा��ीय शाळा पाहतो, परतं ु सरकारी शाळाचंी कमी होत चाललेली 
स�ंया आिण शै�िणक सिुवधा नसणे िकंवा यो�य पायाभूत सिुवधांचा अभाव याब�ल आपण 
कधी िवचार केला आहे का? �ामीण भागात शाळा? भारताने मलु��या िश�णाचे 
स�मीकरण केले आहे, परतं ु तरीही, बह�स�ंय मलेु मलुभूत िश�ण सिुवधापंासून विंचत 
आहेत. भारताने सा�रतेचा �तर सधुार�यासाठी, िश�काचंी न�दणी वाढव�यासाठी, 
लोकानंा मोफत आिण स��चे िश�ण दे�यासाठी िश�णावर खच� करणे आव�यक आह.े 
दूर�थ िश�ण सेवांना चालना देणे, ऑनलाईन िश�ण �णाली सधुारणे इ.  

३.५.३ राहणीमानाचा दजा�  

भारतातील लोका�ंया राहणीमानात ती� तफावत िदसून येते. एका टोकाला आप�याला 
टॉवर िदसतात. तर दसु�या टोकाला झोपडप�ी भागात राह�े लोक आहते, िजथे �यानंा 
मलुभूत �व�छता सिुवधाचंा अभाव आह.े उ�पादने उपल�ध आहेत परतं ुनाग�रक ती खरदेी 
क� शकत नाहीत. ग�रबी, बेरोजगारी आिण अनारो�यदायी वातावरणामळेु अनेकानंा 
भयकंर प�रि�थतीचा सामना करावा लागतो.  

मानव िवकास िनद�शाकं �केलम�ये भारताचा �माकं खाली ये�याची अनेक करणे आहेत. 
िनरोगी वातावरण दे�यासाठी आिण शै�िणक �तर तसेच लोकाचें जीवनमान 
उंचाव�यासाठी सात�याने उपाययोजना के�या पािहजेत.  

तुमची �गती तपासा: 

१) मानव िवकास िनद�शाकंाचे �मुख घटक कोणते आहेत? 

२) कमी मानव िवकास िनद�शाकंामळेु भारतासमोरील आ�हानांचा त�ुही िवचार क�शकता 
का? 

३) एखा�ा रा��ा�या मानव िवकास िनद�शाकं सधुार�यासाठी कोणती पावले उचलली 
जाऊ शकतात? 

३.६ िन�कष� 

िन�कष� काढ�यासाठी असे �हणता येईल क� एखा�ा रा��ा�या िवकासाचे िव�ेषण 
कर�यासाठी केवळ आिथ�क परीणामच �ह�वाचे नाही तर आरो�य, िश�ण, लैिगक सवेंदना, 
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लैिगक समानता, पया�वरण सतंलुन यासारखे इतर सामािजक घटक देखील मह�वपूण� 
भूिमका बजावतात. उपल�ध असले�या सधंी िटकवून ठेवणे मह�वाचे आह े आिण विंचत 
आिण नकारा�मक पैलू नाही. ��येक देशा�या सधंी आिण उ�पादकता सधुार�यासाठी 
�य�न केले पािहजेत, एक सश� मानव संसाधन, उ�च राहणीमानासह, िविश� रा��ाचा 
मानवी िवकास िनद�शाकं सधुारतो.  

३.७ साराशं  

मानव िवकास िनद�शाकं (HDI) हे एक सािं�यक�य साधन आहे �याचा उपयोग सामािजक 
आिण आिथ�क प�रणाम ल�ात घेऊन देशाची एकूण उपल�धी मोज�यासाठी केला जातो. ह े
केवळ आिथ�क प�रणामानंा मह�व देत नाही, परतं ु आरो�य, िश�ण, राहणीमानाचा दजा�  
आिण �यानसुार �मवारीत समािव� क�न िविश� देशा�या िवकासािवषयीचे ��य सादर 
करते. �या�ंया िवकासाचे मोजमाप कर�यासाठी ते सामािजक आिण आिथ�क प�रणामावंर 
िवचार करते. शा�तता, उ�पादकता आिण स�मीकरण हे मानव िवकास िनद�शाकंचे �मखु 
घटक आहेत. शा�तता �हणजे सकारा�मक पैलू िटकवून ठेव�याची �मता आिण ग�रबी 
आिण विंचतते�या नकारा�मक गो��चा नाही. उ�पादकता वाढ�या गुतंवणकु�चा सदंभ� देते, 
तर सश��करण �हणजे स�ेचे िवक� �ीकरण क�न आिण धोरण तयार करताना �यांचे 
िनण�य िवचारात घेऊन नाग�रकाचंा स�म करणे. भारतात मानव िवकास िनद�शाकं कमी 
अस�याची कारणे �हणजे जाित�यव�था, �ीमंत आिण गरीब या�ंयातील दरी, यो�य 
आरो�यसेवा आिण शै�िणक सिुवधाचंा अभाव �यामळेु राहणीमान खालावते. आप�या 
देशा�या िवकासाला चालना दे�यासाठी या आ�हानावंर मात कर�यासाठी उपाययोजना 
के�या पािहजेत. 

३.८ ��  

१) मानव िवकास िनद�शाकं �प� करा. मानव िवकास िनद�शाकंचे िनद�शाकं काय आहेत? 

२) मानव िनद�शाकं �प� करा आिण �याची त�वे �प� करा.  

३) िवकासाचे िनद�शक थोड�यात �प� करा.    

४) मानव िवकास िनद�शाकं �हणजे काय? �याची त�वे आिण �याचे �मखु घटक 
िव�ततृपणे �प� करा.  

५) मानव िवकास िनद�शाकं �हणजे काय? कमी मानव िवकास िनद�शाकं �मवारीची कारणे 
सागंा आिण �यात सधुारणा कर�यासाठी जे उपाय केले जाऊ शकतात ते सचुवा. 

३.९ सदंभ�  

1) http://hdr.undp.org/en/content/human-development-index-hdi 

2) https://en.wikipedia.org/wiki/Human_Development_Index 

 



  33 

४अ 
साम�ी सकंलना�या प�ती सव��ण 

 

घटक रचना :  

४.अ.० उि�� े

४.अ.१ ��तावना 

४.अ.२ साम�ी सकंलन प�ती सव��ण 

४.अ.३ िवषय�वेश 

४.अ.४ सव��ण प�तीची गणुवैिश�ये 

४.अ.५  सव��णाचे उ�ेश  

४.अ.६ सव��णाचे �कार  

४.अ.७  सव��णाचे गणु व मया�दा 

४.अ.८ सामािजक सशंोधनासाठी सव��णाची भूिमका आिण मह�व 

४.अ.९ साराशं 

४.अ.१० अ�यासाचे �� 

४.अ.११ अिधक अ�ययनासाठी सदभं� सूची  

४.अ.० उददेश 

 साम�ी सकंलनाची प�ती �हणून सव��णप�ती समजून घेणे.  

 साम�ी सकंलनाची प�ती �हणून �य�ी अ�ययन प�त समजून घेणे.  

४.अ.१ ��तावना 

सव��ण या साम�ी प�तीचा अवलंब हजारो वषा�पूव�पासून केला जातो आह.े अगदी 
अ�मयगु कालखडंातही पा�या�या जागा िकंवा अ�न उपल�धी�या जागा शोध�यासाठी 
याचा वापर केला गेला असावा असा अंदाज बाधंता येईल मा� हे शा�ीय ठरणार नाही. 
सव��ण प�तीची शा�ीय न�द िहरोडोट्स या इितहास अ�यासका�या �थंात िमळते. 
कौटी�या�या अथ�शा�ात इ.स. पूव� ितस�या शतकातील शासक�य पातळीवर आिथ�क 
आकडेवारी गोळा कर�या�या न�दी िदसून येतात. या न�दीना शा�ीय मानले जात नाही. 
कारण प�ती�या वापरात शा�ीयतेचा अभाव होता. अठरा�या शतका�या उ�राधा�त  
सव��ण प�ती िवकिसत झा�याचे िदसते. सामािजक घटनेचे वै�ािनक अ�ययन क�न 
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सबंंिधत त�यांना एकि�त क�न िन�कषा��या ��ततुी करता याचा उपयोग होतो. 
सामािजक सम�या सबंिधत घटकाचें स�ंया�मक तसेच गणुा�मक अ�ययन कर�याकामी 
सव��ण प�ती सहा�यक ठरते. सामािजक प�रवत�न, िवकास �ि�या, तलुना�मक अ�ययन, 
वा�तवदश� अ�ययन, लोकस�ंया�मक घटक आिण अ�य बाब�चा सहसबंंध 
अ�यास�याक�रता सव��ण संशोधन प�ती मह�वाची ठरते. सामािजक सव��ण प�ती�या 
सव��थम वापराची न�द जॉन हॉवड� यानंी इं�लंड व वे�समधील त�ंुग िवषयक 
अ�यास�यासाठी केला होता.   

४.अ.२ साम�ी सकंलन प�ती सव��ण  

��य� मािहती सकंलनाची प�ती �हणून सव��णाकडे पािहले जाते. व�तिुन� �व�पाची 
मािहती �ा� कर�याची ही प�ती असून �ा� साम�ी �ार स�ंया�मक आिण गणुा�मक असे 
दहुेरी िव�ेषण या प�ती�या आधार ेकरता येते.   

४.अ.३िवषय�वेश 

त�याचें सकंलन होणे कोण�याही �कार�या िन�कषा��त पोहच�याची पिहली पायरी आहे. 
त�ये सामािजक घटकाशंी सबंंिधत असतील तर ��य� सव��णाला पया�य नाही. 
लोकापंय�त ��य� पोहचणे आिण िविवध तं�ा आधार े मािहतीचे सकंलन करमे हे केवळ 
सव��णातून श�य होते. िविश� भूभाग आिण तेथील जनजीवना�या अ�ययनासाठी सव��ण 
मािहती सकंलन प�तीचा वापर अनेक सामािजकशा� संशोधक आिण मानवशा��ांनी 
के�याचे आढळून येते.  

सव��ण अथ� आिण �या�याः 

सीन पाओ यंुग  

सामािजक सव��ण साधारण िविश� समूहाची रचना, आचार िवचार आिण ि�या�ंया िविवध 
बाब�चा शोध होय. 

माक�  अ��स  

सामािजक सव��ण ही अशी �ि�या आहे क� �या�ारा िविश� समूहाची सरंचना तसेच 
ि�या�ंया सामािजक सबंंधाबाबत प�रणामा�मक त�यानंा संकिलत केले जाते.  

डेिनस चॅपमन 

सामािजक सव��ण ही एक िविश� भौगोिलक तसेच �शासक�य �े�ात राहणा�या �य���या 
सबंंिधत त�यानंा एका �यवि�थत �पाने सकंिलत केली जाणारी एक प�ती आह.े  

सामािजक सव��ण ही एक वै�ािनक प�ती असून अ�यास�म िनि�त भौगोिलक �े�ातील 
�य���या सामािजक जीवन व सामािजक सम�या आिण सामािजक ि�या�ंया सबंंिधत 
त�याचें सकंलन करता येते. सकंिलत मािहतीचे िव�ेषण, सा�ंयिकय  िकंवा गणुा�मक 
अथ�िनव�चन क�न चलामंधील सहसबंंधांचा शोध लावून अ�यासक िन�कषा�ची माडंणी 
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करतो. या प�तीने िविश� सम�येवर उपाययोजना के�या जाऊ शकतात. कारिलंगर या 
अ�यासका�या मते सामािजक सव��ण ही सामािजक, वै�ािनक अ�वेषणाची अशी एक 
शाखा आहे क� �या अंतग�त �यापक आिण लघ ु आकारा�या लोकसं�येचे अ�ययन 
�यातील िनवड केले�या नम�ुया�या आधारावर या आशयाने केले जाते क� �यात �या� 
सामािजक तसेच मानसशा�ीय चलांचे घटना�म, िवतरण िकंवा सबंंधा�ंया �ानाची 
उपल�धी होऊ शकेल. 

कोण�याही सामािजक सम�ये�या मळुापय�त जा�यासाठी सव��ण प�ती उपय�ु ठरते. 
�शासनास िविवध �कार�या िनयोजनकामी जी लोकसं�या�मक साम�ी लागते �याचा मूळ 
आधार�तंभ �हणून सव��ण प�ती काय� करते. भारतात दर दहा वषा�नी होणारी जनगणना 
हे सामािजक सव��णाचे सव���म उदाहरण �हणून सांगता येईल. िविवध �कार�या 
शासक�य उपाययोजना�ंया अंमलबजावणीक�रता सव��ण प�तीला पया�य नाही. 

आपली �गती तपासा : 

१. सव��ण प�तीची कोणतीही एक �या�या सागूंन ितचे �प�ीकरण �ा.  

४.अ.४ सव��ण प�तीची गणुवैिश�ये 

सव��णाला या साम�ी सकंलन प�तीची वैिश�्ये पढुील�माणे सागंता येतील.  

िविश� भौगोिलक �े�  

सामािजक सव��णाचा वापर या िविश� भौगोिलक �े�ातील घटना आिण सामािजक 
त�या�ंया अ�ययनासाठी केला जातो. सपूंण� समाजाचे सव��ण एकटा सशंोधक क� शकत 
नाही. वै�ािनक सशंोधन कर�यासाठी आिण प�रपूण� �व�पातील सशंोधनासाठी िविश� 
भौगोिलक �े�ाची िनवड केली जाते. व�तिुन� िन�कष��ा�ीसाठी अ�ययन �े� मया�िदत 
असणे गरजेचे असते.   

वै�ािनक प�ती  

सव��ण प�ती पूण�पणे वै�ािनक असून या प�ती त�याचें संकलन कर�यासाठी सामािजक 
सशंोधन प�ती�या सव� ट��याचंा वापर केला जातो. वै�ािनक प�ती�या मा�यमातून 
िन�कषा�चे सामा�यीकरण केले जाते. 

सामािजक घटकांचे अ�ययन  

सामािजक सव��ण प�तीने सामािजक घटकाचें अ�ययन केले जाते. लोकाचंा सामािजक, 
आिथ�क िकंवा शै�िणक दजा�चा अ�यास करायचा असेल तर सबंंिधत िवषयानसुार सामा�य 
घटकाचेंही अ�ययन यात केले जाते यामळेु येणार ेिन�कष� वा�तववादी �व�पाचे असतात. 

सं�या�मक अ�ययन  

सामािजक घटना िकंवा सामािजक सम�येशी िनगडीत स�ंया�मक घटकाचें अ�ययन यात 
केले जाते. मािहतीचे सकंलन करणे, वग�करण आिण सां�यिकय आकडेमोड करणे व 
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�याआधार े िन�कष� माडंणे यासाठी सव��ण आधारभूत ठरते. स�काळात तलुना�मक 
अ�ययनासाठी सामािजक सव��ण केले जाते. ससंाधनाचंी उपल�धी आिण लोकस�ंया 
याचंा तलुना�मक अ�यास केला जातो. याचसोबत लोकाचंी अिभ�ची, अिभव�ृी आिण 
�याचा िविवध घटकावंरील �भाव अ�यास�यासाठी स�ंया�मक आधाराची प�ती �हणून 
सव��ण प�ती ओळखली जाते. 

सामािजक रचनांचा आधार  

समाजामधील आव�यक बदलासंाठी आिण चकु��या बदलानंा थाबंिव�यासाठी सव��ण 
मह�वाची भूिमका वठिवते. सव��णा�या मा�यमातून सै�ािंतक आिण उ�ेशाचंी पूत�ता होते. 
िविवध �व�पातील सामािजक सम�या सोडिव�यासाठी सव��ण उपय�ु ठरते. यामळेु 
सामािजक रचनाचंा आधार �हणून सव��ण प�तीकडे पाहता येते.   

जनजागृती  

सामािजक सम�यासंाठी कारणीभूत ठरणाया� घटकाचंी िममासंा कर�यासाठी सव��ण 
सम�याचें सदंभा�ने घटकाचें अ�ययन करते. मानवा�या गरजापूंत�ची साधने वाढ�यास 
िकंवा कमी झा�यास ग�ुहेगारीत वाढ हो�याची श�यता असते यासाठी सामािजक 
सतंलुनासाठी संसाधनांवर िनय�ंण ठेव�याकामी सव��ण उपय�ु आहे. जनतेला िविवध 
�कार�या त�यापंय�त पोहचिव�याक�रता सव��ण कामिगरी करते. अनेकवेळा सशंोधन हे 
पूव��ह दूिषत असू शकते. मा� सव� �कारचे पूव��ह दूर कर�याकामी सशंोधक सव��ण 
प�ती�ार े�वतः अ�यास�े�ात �वेश करतो. �यामळेु तो वा�तवा�या जा�त जवळ जातो. 
िविवध सामािजक �ितमाना�ंया �भावी जनजागतृीसाठी सव��ण प�ती �भावी साधन 
ठरते. अितजलिसचंन, अिनयोिजत मया�िदत जलिसचंन आिण िनयोजनब� िठबक िसचंन 
याचंा तलुना�मक अ�यास क�न सव��ण प�ती�ार े कोणती कृषी जलिसचंनप�ती 
उपयोगी आहे हे लोकानंा पटवून िदले गेले आहे. 

आपली �गती तपासा : 

१. सव��ण प�तीची गणुवैिश�्ये सागंा.   

४.अ.५  सव��णाचे उ�ेश  

सव��णा�या मा�यमातून सामािजक घटकासंदंभा�तील साम�ी ल�ात घेऊन त�या�ंया 
िव�ेषणातून सामािजक सम�यावंर उपाययोजना सचुिवता येतात. प�रणामकारक आिण 
कायम�व�पी िनयोजनासाठी सव��णाआधार ेअ�ययन केले जाते.  

१) आंतरसंबंधांचे अ�ययन  

सामा�यपणे घडणा�या ��येक घटनेमागे िविश� �व�पाचे कारण असते. घटना आिण 
कारण या�ंयातील आंतरसबंधंाचें अ�ययन कर�यासाठी, दोन त�यामंधील आंतरसबंंध 
समजून घे�यासाठी सव��ण केले जाते. उदा. एखा�ा गावातून शहराकडे �थलातंरीत 
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होणाया� यवुकाचंी स�ंया अिधक अस�यास हे �थलातंर कोण�या कारणासाठी होते आहे हे 
शोधून काढता येते.   

२) सामािजक सम�यांचे अ�ययन  

समाजात असणा�या सम�या आिण �या सम�यामंागचे वा�तव समजून घे�यासाठी सव��ण 
प�ती उपय�ु ठरते. सामािजक प�रि�थतीचे अ�ययन क�न �य���यवहाराचें अ�ययन 
करता येते. सामािजक सम�याचंी िचिक�सा कर�याकरीता आव�यक �ाथिमक साम�ी 
सव��ण मा�यमातून िमळिवली जाते.   

३) साम�ी संकलन  

सशंोधकास अ�ययनासाठी आव�यक असणारी साम�ी सकंिलत कर�यासाठी सव��ण 
मह�वपूण� प�ती ठरते. लोकस�ंया, लोकस�ंयेचे �व�प, लोकस�ंकृती, आिथ�क, 
राजक�य, सा�ंकृितक घटक आद�सदंभा�त साम�ी सकंलनासाठी सव��ण केले जाते. 

४) समाजप�रवत�नाची िदशा ल�ात घेण े 

समाज�यव�थेत होत असलेले प�रवत�न कोण�या िदशेने होत आहे याचे अ�ययन 
कर�यासाठी सव��ण केले जाते. प�रवत�न उ�व�गामी, अधोगामी अथवा समातंर प�तीने 
होत असते. कोण�या िदशेने प�रवत�न होत आहे हे सव��णातून ल�ात येते. 
समाज�यव�थामंधील बदल ल�ात आणून दे�याचे काम सव��णा�या मा�यमातून होते.    

५) चलांमधील सहसंबंधांचे अ�ययन करण े  

चलामंधील पार�प�रक सबंंध ल�ात घेणे आिण �या आधार ेसै�ािंतक िन�कषा��त पोहचणे 
यासाठी सव��ण गरजेचे ठरते. एखा�ा शहरात झोपडप�ीचे वाढते �माण यामागे नेमके 
कोणते कारण आहे हे समजून घे�याकामी सव��ण मदत करते. 

६) �यावहा�रक उपयोजन  

समाजाम�ये िनमा�ण होणा�या गभंीर �व�पा�या सम�या उ�िव�यापूव�च �यावर िनय�ंण 
िमळिव�याक�रता आिण िनमा�ण झाले�या सम�यावंर उपाययोजना कर�याक�रता सव��ण 
प�ती उपय�ु ठरते. समाजाम�ये असणाया� अिन� चाली�रती, सामािजक ताणतणावा�या 
बाबी इ�याद�चे पूव�अनमुान काढ�यासाठी सव��ण उपय�ु आिण �भावी प�ती आहे. 
सम�या�ंया सदंभा�तील कारणाचंा शोध घेणे व सम�या सोडिव�यासाठी उपाययोजनांची 
माडंणी कर�यासाठी सव��ण प�ती उपय�ु ठरते. 

७) घटनांचे पूवा�नुमान कर�यासाठी  

समाजातील �यव�थामं�ये होणार े बदल आिण या बदला�ंया पा��भूमीवर होणार े प�रणाम 
ल�ात घेऊन यो�य प�तीने अनमुान माडं�यासाठी सव��ण उपय�ु ठरते. एखा�ा नदीवर 
पूल बाधंला गे�यामळेु आजूबाजू�या िकती लोकस�ंयेस �याचा फायदा होईल तसेच 
वाहतूक �यव�थेवर कोणता प�रणाम होईल याचे पूवा�नमुान सव��णामळेु श�य होते. 



  

 

भारतीय समाज : िवकासाचे 
समाजशा�  

38 

वरील �व�पा�या िविवधागंी उ�ेशाने �े�रत होऊन सव��ण प�ती राबिवली जाते.  

आपली �गती तपासा  

१. सव��ण प�तीची कोणतीही पाच उ�ेश माडंा.  

४.अ.६ सव��णाचे �कार  

िविवध �व�पा�या ि�थतीव�न सव��णाचे �कार सागंता येतात यातील काही �कार 
पढुील�माणे.  

१) सं�या आधा�रत सव��ण  

या सव��णात स�ंया�मक न�दी ठेव�यासाठी �याचें िव�ेषण कर�यासाठी व 
प�रि�थतीबाबतचे िचतंन कर�यासाठी स�ंया�मक प�तीचा वापर केला जातो. गिणितय 
तं�ा�या आधाराने उपल�ध साम�ीचे वग�करण, िववरण आिण िव�ेषण केले जाते. 
सामािजक सरंचनासंबंंिधत घटक, लोकस�ंया�मक घटक �ाम�ुयाने अ�यास�यासाठी 
सव��ण केले जाते. 

२) गुणा�मक सव��ण  

सामािजक प�रवेशाचे अ�ययन क�न प�रि�थतीचे यो�य वण�न कर�याक�रता 
असािं�यक�य प�तीचा वापर केला जातो. समाजातील �य���या मनोव�ृी, अिभव�ृी, 
�याचें िवचार, िविश� कृत�मागील भावना समजून घे�याक�रता गणुा�मक सव��ण मह�वपूण� 
ठरते. 

३) सात�यपूण� सव��ण  

िविश� घटकाचंी मािहती वेळोवेळी घे�याक�रता सव��णात सात�य असणे गरजेचे असते. 
अ�ययनासबंंिधत घटक आिण सम� जे�हा प�रवत�नशील असतात अशावेळी सबंंिधत 
त�याचें सात�यपूण� सव��ण गरजेचे ठरते. केवळ एका वेळेस सव��ण क�न िनि�त 
िन�कषा�पय�त पोहचता येत नाही.  

४) अंितम सव��ण  

�या सव��णात एका वेळेस केले�या अ�ययना�या आधारे अंितम िन�कषा�पय�त पोहचता 
येते अशा सव��णाला अंितम सव��ण सबंोधले जाते. �या अ�ययन घटकासंदंभा�त 
दीघ�कालावधीपय�त कोणतेही प�रवत�न होऊ शकत नाही. अ�ययन �े� मया�िदत �व�पाचे 
असते अशा साम�ीसबंंधी केलेले सव��ण अंितम सव��ण �हणून सबंोधले जाते.   

५) िनयिमत सव��ण  

�यापक अ�ययन िवषयासाठी िनयिमत सव��ण गरजेचे असते. सशंोधन सम�या मोठ्या 
भौगोिलक �े�ाशी िकंवा मोठ्या जनसमूहाशी सबंंिधत असते अशावेळी त�याचें सव��ण पूण� 
होईपय�त नवीन बदल समोर येतात. अशा वेळी सव�समावेशक सव��ण हो�यासाठी 
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सव��णात िनयमतता असणे आव�यक असते. यिुनसेफ, जागितक आरो�य सघंटना, �रझ�ह� 
बकँ, क� �शासनाचे िवभाग इ. �ारा सबंंिधत िवषयासंदंभा�त िनयिमत सव��ण हाती घे�यात 
येते. शासनाचे कायम�व�पी िवभाग यासाठी साम�ी सकंलनाचे काय� करीत असतात. 

६) त�कािलक सव��ण  

एखा�ा त�कािलक सम�येचे अ�ययन कर�याक�रता सशंोधक त�कािलक सव��ण प�ती 
वापरतो. िविश� प�रि�थतीतील लीका��ा भावना जाणून घे�यासाठी या �कारचे सव��ण 
हाती घे�यात येते.  

७) �ासंिगक सव��ण  

िविश� �कारचे सामािजक सा�ंकृितक, राजक�य िकंवा आप�ीजनक �सगं उ�वतात. 
अशा सामािजक प�रि�थतीचा अ�यास कर�यासाठी �ासिंगक सव��ण केले जाते. अनेक 
व�ृवािह�या अशा �कारचे सव��ण क�न सबंंिधत मािहतीचे िव�ेषण बातमी�ार े
आप�यासमोर माडंत असतात.  

८) जनगणना सव��ण  

समाजातील �य��सबंंिधत घटकाचें अ�ययन क�न त�य साम�ीचे सकंलन केले जाते. हे 
सव��ण अितिव�ततृ अस�याने शासक�य पातळीवरील स�ंथाचंी मदत घेतली जाते. 
सामािजक दजा�, लोकस�ंया या�ंयासबंंिधत घटकाचें अ�ययन यात केल जाते. आप�या 
देशात दहा वषा�नी जनगणना केली जाते. िविश� अ�ययन �े�ासाठी सशंोधक जनगणना 
सव��णाचा आधार घेतो.  

९) नमनुा सव��ण  

��येक वेळेस मोठ्या �माणावरील सम�ाचे अ�ययन करणे श�य नसते. अशा वेळी 
सम�ातील काही एककाचें अ�ययन केले जाते. यात नमनुा �हणून िनवड�यात आले�या 
घटकाचंी मािहती सम�ाचे �ितिनिध�व करते. नमनुा जर वै�ािनक प�तीने िनवडला गेला 
तर सव��ण वै�ािनक सव��ण ठरते. येणार ेयेणार ेिन�कष� हे सम�ा�या अ�यायानासारखेच 
वा�तववादी व िव�सनीय येतात.  

१०) साव�जिनक सव��ण  

लोका�ंया एकसमान सम�येसाठी िकंवा एकसमान प�रणाम अ�यास�यासाठी या �कारचे 
सव��ण फलदायी ठरते. अनेकवेळा िविवध �कार�या शासक�य योजनाचंी अंमलबजावणी 
होते व �याचे लाभा�या�वर नेमके कोणते प�रणाम झाले हे अ�यास�यासाठी साव�जिनक 
सव��ण उपय�ु ठरते. अशा िवषयाशी सबंंिधत मािहती अनेकवेळा शासक�य 
द�तऐवाजामधून �कािशत केली जाते.  

११) पुव�अनुमान सव��ण 

िव�ततृ सव��ण कर�यापूव� िवषय घटका�ंया अनषुंगाने �ाथिमक मािहती सकंिलत करणे, 
भिव�यात येणा�या सशंोधना�मक सम�येचे पवु�नमुान काढणे, सभंा�य अडचणी ल�ात घेणे 
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या क�रता सव��ण केले जाते. याला पायलट �टडी असेही �हणतात. अ�ययन िवषयाला 
स�ुवात कर�यापूव� �या�या सदंभा�ने सव� घटकाचंा अंदाज बाधंता यावा यासाठी सव��ण 
केले जाते. यातून सभंा�य धोके टाळून यो�य वेळी यो�य पया�याची िनवड करता येते.  

१२) गु� सव��ण  

काही सशंोधन रा��ीय �तरावरील िवषय समािव� असतात. �शासक�य मा�यमातून हे 
सव��ण केले जाते. ग�ु सव��ानता �ाम�ुयाने अशा िवषयांचा समावेश असतो, �यातील 
सशंोिधत साम�ी सव�सामा�य जनतेसाठी खलुी केली जात नाही. शासनाचा ग�ुचर िवभाग, 
सरं�ण य�ंणा, ग�ुहेगारी िव�संबंधातील िवषय या सव��ण अंतग�त अ�यािसले जातात.  

१३) वण�ना�मक सव��ण  

कोण�याही घटका�या अनषुंगाने कारण प�रणामांचे िव�ेषण क�न �याचे वण�न 
कर�यासाठी अ�ययन केले जाते. सामािजक घटका�ंया सदंभा�ने अ�ययन क�न �यांचे 
वण�न केले जाते. िवकास�ि�या अंतग�त कोणते प�रणाम झाले आहेत, सामािजक तसचे 
आिथ�क बदलाचें कोणते प�रणाम झाले आहेत अशा िविवधागंी �प�ीकरणा�मक वण�न या 
सव��णातून केले जाते. 

आपली �गती तपासा : 

१. सव��ण प�तीचे �कार सांगा. यो�य उदाहरणा�ंया आधारे �प� करा.  

४.अ.७ सव��णाचे गणु व मया�दा 

मानवी जीवनासदंभा�तील िविवध बदलािंवषयी अ�ययना�या ��ीने सव��ण एक उपय�ु 
प�ती ठरते. मह�वाचे फायदे अधोरिेखत करताना आप�याला िन�कषा��या सदंभा�तील 
िव�सनीयता ल�ात घेतली पािहजे. �ाथिमक �व�पातील साम�ीचे सकंलन आिण 
िव�ेषणामळेु येणार ेिन�कष� अिधक िव�सनीय ठरतात. सव��णा�या आधाराने जी साम�ी 
सकंिलत केली जाते �या साम�ी�या आधार े �ा� सािं�यक� आिण िन�कष� यातून 
गहृीतकृ�याचंी माडंणी करता येते. �ाथिमक �ाथिमक सकंलनामळेु सशंोधनात व�तिुन�ता 
राखता येते यातून गहृीतकृ�याचंी माडंणी करता येते. �ाथिमक मािहती सकंलनामळेु 
सशंोधनात व�तिुन�ता राखता येते. सव��ण प�ती सशंोधनासाठी �भावी प�ती मानली 
जाते. काही वेळेस सम�यावंरती ता�काळ उपाययोजनांची गरज असते अशा वेळेस 
सव��णा�ार े सम�येची कारणमीमासंा क�न उपाययोजना सचुिव�या जातात. 
आप�ी�यव�थापनासाठी सव��ण गरजेचे ठरते. एकूणच सव��ण ही �यावहा�रक उपयोगाची 
प�ती �हणून पढेु येते. सामािजक सव��णातून वै�ािनक सशंोधन श�य होते. िविवध 
�कार�या शासक�य सेवा सिुवधा�ंया �देशिनहाय अंमलबजावणीत जनअिभव�ृी, जनमत, 
लोकमानिसकता तपास�यासाठी व यो�य सामािजक िनयाण सधुारणांची 
अंमलबजावणीसाठी सव��ण प�ती मूलाधार ठरते.  

सव��ण प�तीचे गणु ल�ात घेताना काही मया�दा ल�ात घेणे अ�याव�यक आह.े या 
प�तीत लोकसमदुायाशी सबंंिधत घटकाचंा अभयस करता येते. अमूत� आिण भावना�मक 
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घटकाचंा अभयस श�य होत नाही. वेळ, पैसा, �मश�� जा�त लागत अस�याने िसिमत 
�े�ाचा अ�यास करणे श�य आह.े सशंोधन कता� हा �िशि�त असणे गरजेचे असते अ�यथा 
सशंोधन वै�ािनक ��ीकोनातून चकु�याची श�यता असते. अ�ययनासदंभा�तील घटकाचंा 
आंतरसबंंध ल�ात घेऊन सशंोधन �े�ात �वेश करणे यो�य असते. त�कािलक सम�याचंा 
अ�यासात उपय�ु प�ती असली तरी �यापक �व�पा�या सम�ये�या अ�यासासाठी अ�य 
प�त�चा आधार �यावा लागतो. अनेक वेळा सशंोधका�या पूव��हांचा आिण अप�ुया 
�ानाचा �भावही संशोधनावर पडू शकतो. अशा िविवध मया�दाचंा िवचार क�न सशंोधकाने 
अ�ययनासाठी आप�या घटका�ंया व सशंोधन उ�ेशाचंी �या�ी ल�ात घेऊन सव��ण 
प�ती वापरणे उिचत ठरते.  

आपली �गती तपासा : 

१. सव��ण प�तीचे गणु आिण मया�दा यावर भा�य करा.  

४.अ.८ सामािजक सशंोधनासाठी सव��णाची भूिमका आिण मह�व   

सशंोधनासाठी िविवध प�त�चा वापर साम�ी सकंलनासाठी केला जातो. यातील �ाथिमक 
मािहती सकंलनासाठी अ�याव�यक असणारी प�ती �हणून सव��णाकडे पाहता येते. 
��य� िनरी�ण, अनसूुची, ��ावली अशा तं�ासंाठी सव��ण उपय�ु ठरते. अ�ययन 
घटकासदंभा�त �ाथिमक सानागरी सकंलनासाठी सव��ण गरजेचे ठरते. साम�ी सकंलन, 
साम�ीचे वग�करण , िव�ेषण, गिणतीय �ि�या, िन�कष�  व िन�कषा�चे सािं�यक�य व 
गणुा�मक िनव�चन यासाठी सव��ण बह�आयामी �व�पाची प�ती ठरते.  

आपली �गती तपासा : 

१. सव��ण प�तीचे मह�व आप�या श�दात माडंा.  

४.अ.९ साराशं 

साम�ी सकंिलत क�न �याआधार ेत�काळ िन�कषा��त जा�यासाठी सव��ण प�ती अ�यतं 
मोलाची ठरते. �ा� �ाना�या आधारावर अहवाल िनिम�तीकरता हे एक �भावी म�यम ठरते. 
सशंोधन ही दीघ�काळ चालणारी �ि�या आह.े या �ि�येम�ये सामािजक अ�ययना�या 
��ीने �भावी आिण व�तिुन� प�ती �हणून सव��ण प�तीकडे पाहता येते. अ�ययना�या 
उि��ानसुार सशंोधन करताना सब��ानाचे िविवध �कार वापरता येतात. एकूनच 
स�ंयाता�क आिण गणुा�मक िव�ेषणासाठी आव�यक साम�ी उपल�ध क�न दे�याचे 
काय� स�ब��ाना�या मा�यमातून केले जाते.     

४.अ.१० अ�यासाचे �� 

१) सव��ण प�ती �प� क�न सव��ण प�तीची गणुवैिश�्ये �प� करा.  

२) सव��ण प�तीची उि��्ये सागंा. 

३) साम�ी सकंलन प�ती �हणून सव��णाचे िविवध �कार �प� करा.  

४) सामािजक सशंोधनासाठी सव��णाची आव�यकत यावर िनबंध िलहा.  
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४.अ.११ अिधक अ�ययनासाठी सदभं� सूची  

१) सशंोधन प�ती व स�ंयाशा� कंुभोजकर ग.वी. फडके ब�ुस. 

२) �गत सामािजक सशंोधन प�ती व सािं�यक� �ा. डॉ. िदलीप खैरनार.  

३) गणुा�मक सशंोधन डेि�हड िस�वरम सेज भाषा �काशन.  

४) सशंोधन सरंचना जॉन ड��यू �ेसवेल.  
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४ब 
साम�ी सकंलना�या प�ती  

आिण �य�ी अ�ययन 
घटक रचना :  

४.ब.०  ��तावना   

४.ब.१  साम�ी संकलना�या प�ती �य�� अ�ययन  

४.ब.२ िवषय�वेश  

४.ब.३  �य�ी अ�ययनाची वैिश�्ये 

४.ब.४  �य�ी अ�ययनाचे �कार  

४.ब.५.  �य�ी अ�ययनाचे मह�व 

४.ब.६  �य�ी अ�ययनाची साधने  

४.ब.७  �य�ी अ�ययन प�ती�या मया�दा  

४.ब.८  �य�ी अ�ययनाचे साम�ी संकलनावरील मह�व  

४.ब.९  िवकास �ि�या मापनाचे साधन : सव��ण आिण �य�ी अ�ययन प�ती  

४.ब.१० सारांश  

४.ब.११  अ�यासाचे ��  

४.ब.१२  अिधक अ�ययनासाठी संदभ� सूची  

४.ब.० ��तावना   

�य�ी अ�ययन याला आपण इं�जीत case Study असे �हणतो. याचा अथ� एका 
घटकाचे अ�ययन होय. हब�ट �पे�सर यां�या अ�ययन शैलीत �य�ी अ�ययनाचा वापर 
आहे. सं�कृती�या तलुना�मक अ�ययनात �यांनी या प�तीचा �यवि�थत उपयोग क�न 
जगासमोर मांड�यामळेु सामािजक शा�ातील अ�ययनासाठी �य�ी अ�ययन आण�याचे 
�ेय ले�ले यांना जाते. आिदवासी व सं�कृती�या अ�ययनास मानवशा��ांनी �य�ी 
प�तीचा सवा� िधक वापर के�याचे िदसते. थॉमस व झनैक� यांनी दी िपलीश िपझंट या 
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अ�ययनात �य�ी अ�ययन प�तीचा उपयोग केला यामळेु एक �यवि�थत �े� संशोधन 
यं� �हणून �य�ी अ�ययन प�तीस लोकि�यता िमळाली.  

४.ब.१ साम�ी सकंलना�या प�ती �य�� अ�ययन  

एका घटकाचे प�रपूण� अ�ययन कर�या�या प�तीला �य�ी अ�ययन �हणतात. सदर 
अ�ययन घटक हा एक �य��, िविश� समूह, एखादी सं�था िकंवा एखादी सं�कृती सु�ा 
असू शकतो. एकका�या संदभा�त िविवध पैलू ल�ात घेऊन अ�ययन केले जाते. चालच 
��य� अ�यास ही �य�ी अ�ययनातील एक मह�वपूण� बाजू आहे.  

४.ब.२ िवषय�वेश  

संशोधनकता� आपले संपूण� कौश�य एककाचा अ�यास करतो. �या अ�यासघटकाचे 
अ�ययन करावयाचे आहे, �या घटकासंदभा�त सब� बाजू िवचारात घेत�या जातात. 
एखा�ा �य�� संदभा�त अ�ययन करताना �याचा जीवनइितहास, जडणघडण, भौगोिलक 
वा�त�य, संपका�तील �य��, मनोव�ृी, आिथ�क आिण सामािजक ि�थती, कौटंुिबक 
नातेसंबधं अशा िविवधांगी पैलूंचा िवचार केला जातो. हीच बाब िवकास �ि�यासंदभा�त 
अस�यास िवकास �ि�यासंदभा�तील िविश� भौगोिलक �देशाची पा��भूमी, िवका�पूव�  
आिण िवकासो�र कालखंडातील जीवनप�ती, �थलांतर, प�रवत�न, सामािजक मू�य व 
�यवहारांतील बदल असा बह�आयामी �व�पातील अ�यास यात केला जातो.  

�या�या  

पी.�ही.युगं  

�य�ी अ�ययन एखा�ा सामािजक एककाचे संपूण� िव�ेषण कर�याची प�ती आहे मग 
तो एकक �य��, कुटंुब, सं�था, सां�कृितक समूह िकंवा समुदाय असो.  

सीन पाओ युगं  

एखादा �य���या सू�म, गहन तसेच संपूण� अ�ययना�या �पाम�ये प�रभािषत केले 
जाऊ शकते. �यात संशोधक आप�या �मता आिण प�तीचा �योग करतो.  

वॉटसन  

एखा�ा एककाला �या�या सामािजक, सां�कृितक पा��भूमी�या �व�पात प�रपूण� �पाने 
�याचे अ�ययन करतो, ते�हा अशा अ�ययनास �य�ी अ�ययन असे �हणतात. असे 
एकक एखादा �य��, कुटंुब, सामािजक समूह, सामािजक सं�था िकंवा समदुाय असू 
शकतो.  

�य�ी अ�ययन बह�तक�न गणुा�मक �व�पात केले जाते. सामािजक शा�ासोबत 
वै�क�य �े�ातही याचा साक�याने वापर केला जातो. एखा�ा पेशंट संदभा�त प�रपूण� 
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अ�ययन क�न �या संदभा�तील साम�ी जतन क�न ठेवली जाते. वै�क�य �ानाचा भाग 
�हणून पेशंटची मािहती अ�य �य���या उपचारादर�यान उपय�ु ठरते.  

आपली �गती तपासा.  

१. �य�ी अ�ययन प�तीची कोणतीही एक �या�या सांगून ितचे �प�ीकरण �ा.  

४.ब.३ �य�ी अ�ययनाची वैिश�्ये 

�य�ी अ�ययन प�तीची वैिश�्ये अ�यास�यानंतर या प�तीची अिधक �प�ता 
आप�यास येते. याची गणुवैिश�्ये पढुील�माणे सांगता येतात.  

१) िविश� घटक अ�यास  एका िविश� घटकाचे संदभा�ने प�रपूण� अ�ययन केले जाते. 
त�यांसंदभा�तील सव� उपघटकांचे अ�ययन क�न संशोधन केले जाते. �य�� 
संदभा�तील अ�ययन वै�कशा� या �भावी वापर आप�या उपचार प�तीसाठी 
करतात.  

२) सू�म अ�ययन घटकाचा प�रपूण� अ�यास के�यािशवाय िनि�त िन�कषा��त 
पोहचता येत नाही. संशोधक आप�या अ�यास िवषयासंदभा�त लहानात लहान 
पैलूही अ�यासासाठी घेतो. यामळेु घटकासंबधंातील ��येक संदभा�चा सखोल 
अ�यास करता येतो.  

३) भूतकाळ व वत�मानाचे अ�ययन संशोधक ता�या�या संदभा�तील भूतकालीन बाजू 
ल�ात घेतो. याचसोबत वत�मानकाळातील घटना आिण घटकांचेही अ�ययन करतो. 
एखा�ा त�याचे अ�ययनासाठी �याचे संदभ� ल�ात घेणे फार गरजेचे असते. हे काय�  
�य�ी अ�ययनात पूण� होते.  

४) काय�कारण सबंंधाचे अ�ययन एकका�या संदभा�त िविश� कायदा िकंवा योजना 
अंमलबजावणीनंतर �य�� वा समूहावर कोणता प�रणाम झाला याचे अ�ययन 
�य�ीअ�ययनामळेु श�य होते. शासक�य योजनांचा अ�यास करताना योजना 
राबिव�यापूव�ची ि�थती आिण योजने�या अंमलबजावणीनंतरची ि�थती असा 
अ�यास कर�याकामी �य�ी अ�ययन प�ती उपयु� ठरते.  

५) सखोल अ�ययन एककाचे संदभा�त अिधक सखोल अ�ययनामळेु अ�यासिवषयाचे 
अ��य पैलू पढेु येतात. सम�ये�या �यापक अ�यासाक�रता असे अ�ययन गरजेचे 
असते. �य�ी अ�ययना�या मा�यमातून एकका�या संदभा�त अितशय सखोल 
अ�ययन आिण िव�तृत अ�ययन केले जाते.  

६) गुणा�मक अ�ययन �य�ी अ�ययनातून िमळणारे िन�कष� बह�तांशी गणुा�मक 
�व�पाचे असतात. सांि�यक�य आधार या प�तीत उपय�ु नसतात यामळेु 
गणुा�मक अ�ययन क�न त�यांचे आशय िव�ेषण केले जाते. वण�ना�मक �व�पाचे 
िन�कष� संशोिधत केले जातात.  
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७) ऐितहािसक सदंभ� अ�ययन �यापक �व�पा�या अ�ययनातून घटकांसंदभा�त 
ऐितहािसक अ�ययन केले जातात. �था, परपंरा, सं�कृती संबिंधत िविवध घटक, 
िविश� �रती�रवाज यांचे अ�ययन करावयाचे अस�यास �या�या वत�मानकालीन 
अ�ययनासोबत �याचे ऐितहािसक संदभ� अ�ययन करणे ज�री असते. �य�� 
संदभा�तील अ�ययनावेळीही घटना वा घटकांचे ऐितहािसक संदभ� अ�यासणे गरजेचे 
असते.  

आपली �गती तपासा : 

१. �य�ी अ�ययन प�तीची गणुवैिश�्ये सांगा.  

४.ब.४ �य�ी अ�ययनाचे �कार  

अ�ययना�या िवषय आिण अ�ययनाचे घटक जसे बदलतात �या �व�पात �य�ी 
अ�ययनाचे �कार आहेत. ते पढुील�माणे ल�ात घेता येतात.  

१) �य��चे �य�ी अ�ययन एका �य���या जीवनासंदभा�त सव� घटकांचे अ�ययन केले 
जाते. िविश� �य��म�वाचा अ�यास करताना ही प�ती वापरली जाते. यात �या 
�य��चे कुटंुब, िम�प�रवार, शेजारी, �नेही, प�रिचत अशा �य�� सोबत 
�य��संदभा�तील द�तऐवज जसे क� वै�क�य दाखला, प�, दैनंिदनी, लेखन अशा 
�ोतांचा वापर केला जातो.  

२) समदुायाचे �य�ी अ�ययन समूहाचे अ�ययन एक एकक घटक �हणून करताना �या 
समूदायाचे िविश� वग�करण केले जाते. जात, धम� , वंश, पथं, िविश� भौगोिलक 
�थानब�ता या आधारावर समदुायाचे �य�ी केले जाते. असे अ�ययन 
कर�यापूव�ची संशोधकास समदुायासंदभा�तील सव� उपघटकांचा िवचार करणे 
गरजेचे असते. संशोधक अनुभवी असणे आव�यक असते.  

३) िनरी�ण �य�ी अ�ययन रॉबट�  ब�स� यांनी सदर �कार िव�ेिषत केला आहे. या 
�व�पा�या �य�ी अ�ययनात संशोधक सहभागी होऊन िनरी�णाचा वापर करतो. 
काही वेळेस अध�सहभागी िकंवा असहभागी िनरी�ण तं�ाचा वापर करतो. िनरी�ण 
तं�ा�या आधार ेिविश� �य��, गट, घटना यांचे अ�ययन केले जाते.  

४) ऐितहािसक �य�ी अ�ययन या अ�ययन �कारात संशोधक अ�यासिवषया�या 
दीघ�कालीन वाटचालीचा मागोवा घेतो. िविश� �कारची �यव�था िकंवा सामािजक 
रचना कोण�या कारणांमळेु अि�त�वात आली. एखादी संघटना कशी िव�ता�रत 
झाली अशा िवषयांचे अ�ययन केले जाते. ऐितहािसक द�तऐवाजांचा वापर 
अ�ययनासाठी केला जातो.  

५) िचिक�सक �य�ी अ�ययन �य�� िकंवा अ�यास घटकाला अ�यास�यासाठी वापरले 
जाते. ग�ुहेगारी शा�ात याचा �ाम�ुयाने वापर केला जातो. मलुाखत, िनरी�ण, पूव�  
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न�दी, द�तऐवज अशा साधनांचा वापर करतात. य�ुदशा�ातील अ�यासासाठीही 
या �कार�या अ�यासाची न�द घेतली जाते.  

६) घटनांचे �य�ी अ�ययन या �य�ी अ�ययनात िविश� घटनांचे �यव�थाब� अ�ययन 
केले जाते. घटनेशी संबिंधत घटकांचे प�रपूण� अ�ययन केले जाते. �ांितकारक 
घटना, दगंली, आंदोलने यांचे यात अ�ययन केले जाते.  

७) बह��योगी �य�ी अ�ययन या �कारात काटेकोर िन�कष� �ा�ीसाठी �य�ी 
अ�ययनाची पनुरावृ�ी केली जाते. एखा�ा योजनेच अंमलबजावणी िविश� �देशात 
होत नस�यास �याची कारणमीमांसा कर�याहेतूने वारवंार �य�ी अ�ययन क�न 
िनि�त मीमांसा क�न उपाययोजना सचुािवया जातात.  

आपली �गती तपासा : 

१. �य�ी अ�ययन प�तीचे िविवध �कार सांगा.  

४.ब.५. �य�ी अ�ययनाचे मह�व 

संशोधन सम�येचे अ�यंत सू�म अ�ययन या प�ती�ारा केले जात अस�यामळेु 
सामािजक संशोधनात ही प�ती अ�यंत उपयु� ठरते. मानसशा�, वै�कशा�, 
ग�ुहेगारीशा�, य�ुशा�, ऐितहािसक अ�यास अशा अनेक िठकाणी �य�ी अ�ययन 
प�ती मह�वपूण� ठरते. �य���या सवा�गीण अ�यासापासून ते एखा�ा देशा�या सवा�गीण 
इितहासाचा अ�यास या प�ती�ारा करता येणे श�य आहे. मानवशा��ांनी इितहासाचा 
अ�यास या प�ती�ारा करता येणे श�य आहे. मानवशा��ांनी या प�तीचा वापर 
क�न �य�ी अ�ययन प�ती सामािजक शा�ांम�ये लोकि�य कर�याचे काय�  केळे.  

एकका�या िविश� पैलूंचे सवा�गीण अ�ययन अस�याकरणाने बज�स यांनी या प�तीला 
सामािजक सू�मदश�क असे संबोधले आहे. एकका�या संदभा�तील सखोल अ�ययनामुळे 
या प�तीचा वापर सू�म अ�यासासाठी केला गेला. या प�ती�या मा�यमातून 
संशोधकालासामािजक त�यांचे मानवी जीवानावरील �भाव अ�यासता येतात . सखोल 
अ�यासामळेु िनमा�ण झालेली गहृीतकृ�ये संशोधनासाठी अिधक वा�तववादी आिण 
मह�वपूण� ठरतात. गहृीतकृ�याला सहा�यक ठरणारी अ�यासप�ती �हणूनही �य�ी 
अ�ययन ओळखले जाते. सामािजक अ�ययन करताना संशोधन उथळ हो�याची 
श�यता असते. �य�ी अ�ययन संशोधनाला वै�ािनक चौकटीत बसवून संशोधन अिधक 
सखोल बनिव�याकामी मदत करते. अ�यासघटकांची गुणवैिश�्ये ल�ात घे�यासाठी 
�य�ी अ�ययन मह�वपूण� भूिमका बजावते. िविश� सां�कृितक गणुवैिश�्याचा प�रपूण� 
अ�यास यातून श�य होतो. मह�वपूण� मािहती संकलन साधनां�या िवकसनासाठीही 
�य�ी अ�ययन फार मह�वाचे आहे. कोण�याही अ�ययन िवषयां�या �यापक 
िव�तारासाठी �य�ी अ�ययन एक उपयु� साधन ठरते. आरो�यशा� आिण कायदेशा� 
िवकिसत कर�यामागे �य�ीअ�ययन प�ती अ�यासकांना लाभदायक ठरली. िविश� 
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घटना, �संग, आजार, उपचार, कायदे, संिहता यासाठी �य�ी अ�ययन प�ती गरजेची 
आहे.  

मानवी जीवना�या संदभा�ने अनेक िवषय हे गहन �व�पाचे असतात. अशा िवषयांचे 
अ�ययन सहजश�य नसते. केवळ ��या�मक आधाराने असे अ�ययन श�य होणार 
नसते. अशा वेळी �य�ी अ�ययन प�ती घटकांचा सखोल अ�यास क�न आव�यक 
साम�ी उपल�ध क�न देते. मानवी जीवना�या सामािजक बाजु�सोबत मानवािचऊ 
मानिसक ि�थती, क�पना, अिभव�ृी अशा अनेक घटकांचे अ�ययन कर�याकामी 
येणा�या अडथ�यांवर �य�ी अ�ययनातून मात करता येते. काही सामािजक घटना या 
दीघ� �व�पा�या असतात. अशा घटकांचे भूतकाळ, वत�मान आिण भिव�यकालीन 
आडाखे बांध�यासाठी घटनांचे दीघ� अ�ययन गरजेचे असते. त�यांचा सम�वय साधून 
वा�तववादी िन�कषा�पय�त पोहोचणे आिण यो�य उपाययोजना सचुिव�याचे काय�  �य�ी 
अ�ययन प�ती�ारा होत असते. 

आपली �गती तपासा : 

१. �य�ी अ�ययन प�तीचे मह�व उदाहरणासहीत �प� करा. 

४.ब.६ �य�ी अ�ययनाची साधने  

१) जीवनेितहास �य�� जीवनाचे संपूण� �ान �ा� क�न घे�यासाठी �य���या 
संदभा�तील सव� मािहती िमळिवली जाते. �य��चे कुटंुब, िम�प�रवार, �या�या 
आय�ुयातील सखु द:ुखाचे �संग यासार�या महा��वपूण� घटनांमधून �या�या आय�ुयावर 
कोणता प�रणाम झाला आहे याची चौकशी केली जाते. �य���या ज�मापासूनची मािहती 
अ�ययनासाठी िमळिवली जाते. अ�यास घटक जर एखादी सं�था अथवा समूह असेल 
तर �या�या उदयापासून ते स�कालीन अि�त�वापय�तचे सव� उतार चढाव अ�यासले 
जातात.  

२) रोजिनशी अनेक �य��ना रोजिनशी िलिह�याची सवय असते. डॉ�टर, वक�ल, 
राजक�य नेत�ृव यांसाठी अशा बाबी अ�याव�यक असतात. अ�ययन िवषयातील �य�� 
जर रोजिनशी िलिहत असेल तर �या�या रोजिनशीतून बरेच अ�यासपूण� संदभ�  उपल�ध 
होतात.  

३) प��यवहार पूव� अनेक�कार�या िवचार भावनांचे आदान �दान प�ा�ारे होत असे. 
स�कालखंडात �याची जागा ई मेल व अ�य समाजमा�यमां�ार े घेतली गेली आहे. 
उपल�ध िलिखत मािहती ही अ�यासिवषयासाठी पूरक बाब ठरते.  

४) �कािशत अ�कािशत द�तऐवज अनेक �कार�या न�दी �व�पात सहज �ा� 
होतात. �य���या जीवनासंबधंातील अनेक द�तऐवज उपल�ध असतात. 
कागदपा�ां�या मा�यमातून एखा�ा �य�� वा सं�थेचे संदभा�तील मािहती उपल�ध होते.  



 

 

साम�ी संकलना�या प�ती  
आिण �य�ी अ�ययन 

 

49 

५) अ�य सकंलन यो�य साम�ी अ�ययन घटकासंदभा�तील अनेक बाबी या �य�ी 
अ�ययनासाठी मह�वपूण� बाब ठरते. �य���या संदभा�तील छायािच�े, �विनमिु�का, 
�हीडीओ अशा िविवधांगी �व�पातील मािहती साधने �य�ी अ�ययनात उपयु� ठरतात.  

आपली �गती तपासा : 

१. �य�ी अ�ययन प�तीतील साम�ी संकलनाची साधने सांगा.  

४.ब.७ �य�ी अ�ययन प�ती�या मया�दा  

गणुा�मक संशोधनात �य�ी अ�ययन प�ती मह�वपूण� मानली जाते. असे असले तरी या 
प�ती�या काही मया�दा देखील आहेत.  

१) संशोधक हा अनभुवी नस�यास पूव��ह दिुषत ��ीकोनातून अ�ययन हो�याची 
श�यता असते.  

२) संशोधकाची अ�ययन उि��े �प� नस�यास अनाव�यक मािहतीचा साठा होतो. 
संशोधक �िशि�त आिण अनभुवी असणे अशा अ�ययन प�तीसाठी अिधक 
उपय�ु ठरते.  

३) त�यांची िनवड आिण म�जीती संकलनावर िनयं�ण राहत नाही.  

४) अनेकवेळा चकु��या साम�ीचे संकलन झा�यास येणारे िन�कष� चकु�चे येतात.  

५) अनेक त�ये गणुा�मक िवषयाशी संबिंधत अस�याने �याचे प�र�ण श�य नसते. 
�य���या भावना, मानिसकता यावर वारवंार समान प�तीने शाय होत नाही.  

६) दोषपूण� मािहती िमळ�याची श�यता असते. 

७) ही अ�ययन प�ती अनेकवेळा वेळखाऊ आिण अिधक �म, पैसा खच� करणारी 
ठरते.  

आपली �गती तपासा : 

१. �य�ी अ�ययन प�ती�या मया�दा �प� करा.  

४.ब.८ �य�ी अ�ययनाचे साम�ी सकंलनावरील मह�व  

साम�ी संकलनाची गणुा�मक प�ती �हणून �य�ी अ�ययन केले जात अस�याने िन�कष� 
िव�सनीय येतात. सामािजक �यव�थांकडे पाहताना सं�याता�क अ�ययनासोबत 
गणुा�मक बाजू �हणून �य�ी अ�ययन एक �भावी अ�यासप�ती ठरते. अनेकवेळा 
सामािजक घटना आिण घटक गुंतागुंतीचे असतात. सं�या�मक अ�ययनातून आलेले 
िन�कष� संशया�पद वाटतात अशा वेळी गुणा�मक प�तीतील �य�ी अ�ययन प�ती�ार े
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मू�यमापन केले जाते. ��य� प�तीचा मािहती संकलनासाठी वापर होत अस�याने 
साम�ी िव�सनीय ठरते.  

४.ब.९ िवकास �ि�या मापनाचे साधन : सव��ण आिण �य�ी अ�ययन 
प�ती  

िवकास ही �यापक गुंतागुंतीची �ि�या आहे. िवकास �ि�येचा उदय आिण अंत शोधणे 
कठीण आहे. मा� �या िठकाणी ही �ि�या ि�याशील असते �या िठकाणी मानवी 
जीवनासंदभा�त अनेक बदल होत असतात. िवकास ���येअंतग�त असणा�या ��येक 
घटकाचे, उपघटकाचे �भाव जीवना�या ��येक �े�ावरती कमी अिधक �माणात होत 
असतात. या �भावा�या प�रणामांचे अ�ययन कर�यासाठी सव��ण आिण �य�ी अ�ययन 
यासार�या अ�यासप�ती मह�वपूण� भूिमका बजावतात.  

एखा�ा िविश� अ�यास�े�ाचा िवचार करता आपणास असे िदसून येते क� िविश� 
कालखंडात ठरािवक �े�ात �चंड प�रवत�न वा बदल झाले आहेत. अशा बदलांचा आिण 
�या�या कारणसंबधंाचा अ�यास कर�याचे का�साव��ण आिण �य�ी अ�ययन प�ती�ारे 
केले जाते. एखा�ा �देशात स�ु झालेला कारखाना तेथील रोजगार आिण जीवनदजा�  
यात कोणता बदल घडवून आणतो िकंवा एखा�ा गावाजवळ बांधलेले धारण �या 
िठकाण�या कृषीप�तीत कोणते बदल घडिवतो अशा अनेक उदाहरणांतून सव��ण आिण 
�य�ी अ�ययन प�तीचे मह�व ल�ात घेता येईल. ��य� मानवी जीवना�या िविवध 
घटकांशी संबिंधत असले�या अ�यासिवषयांची �ाथिमक साम�ी �व�पात मािहती 
घेऊन �यांचे यथायो�य अ�ययन करणेसाठी या प�ती उपय�ु ठरतात.  

आपली �गती तपासा : 

१. �य�ी अ�ययन प�तीचे मह�व सांगा व िवकास �ि�या मापनात ही अ�ती कशी 
उपय�ु ठरते ते मांडा.  

४.ब.१० साराशं  

एक �भावी मािहती संकलन प�ती �हणून �य�ी अ�ययन प�ती आदश� ठरते. यो�य 
प�तीने चल आिण नमनुा िनवड�यास एकका�या संदभा�तील अ�ययन प�रपूण� 
�व�पाचे ठरते. सामािजक शा�ांना अिधक स�म बनिव�यासाठी व गणुा�मक संशोधन 
आधा�रत उि��ां�या पूत�तेसाठी ही एक आदश� अ�ययन प�ती आहे. िविश� घटक 
अ�यास प�तीमळेु मानवशा�, वै�कशा�, कायदा, ग�ुहेगारीशा�, य�ुशा� अशा 
िविवधांगी शा�ांना या प�त�चा लाभ होऊन िव�ाशाखेतील �ान अिधक सम�ृ 
हो�यास यामळेु मदत झाली आहे.  
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४.ब.११ अ�यासाचे ��  

१) साम�ी संकलनाचे तं� �हणून �य�ी अ�ययन प�ती �प� करा.  

२) �य�ी अ�ययनाची �या�या सांगून या प�तीची गणुवैिश�्ये �प� करा.  

३) �य�ी अ�ययन प�तीचे िविवध �कार �प� करा.  

४) �य�ी अ�ययन प�तीची िविवध साधने उदाहरणांसिहत �प� करा.  

४.ब.१२ अिधक अ�ययनासाठी सदंभ� सूची  

१) संशोधन प�ती, रणजीत कुमार सेज भाषा �काशन  

२) संशोधन प�ती व सं�याशा�, कंुभोजकर ग.वी.  

३) संशोधन प�ती, डॉ. वा.भा. पाटील  

४) सामािजक अनसंुधान, राम अह�जा  

५) �रसच� मैथडोलॉजी, ल�मीनारायण कोली     
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५ 
जागितक�करण आिण िवकासाच ेसकंट - जमीन िव�थापन, 

वन ह�क कायदा २००६ आिण �याचा आिदवासी 
समदुायावर होणारा प�रणाम 

घटक रचना :  

५.० उि��े 

५.१ प�रचय 

५.२ भूसपंादन 

५.३ भूसपंादन: मान आिण िसंगूरचे �करण 

५.४ िव�थापन, पनुव�सन आिण पनुव�सन 

५.५   वन ह�क कायदा, २००६ ची ऐितहािसक पा��भूमी  

५.५.१ वन ह�क कायदा आिण �याचा आिदवास�वर होणारा प�रणाम 

५.५.२ सधंी 

५.५.३ अडथळे 

५.५.४ सूचना 

५.६ साराशं 

५.७ �� 

५ .८ सदंभ� 

 ५.० उि�� े

 जागितक�करण आिण िव�थापनाची सकं�पना समजून घेणे. 

 जमीन िव�थापनाशी सबंंिधत सम�याचें परी�ण करणे. 

 वनह�काचंा आिदवास�वर होणारा प�रणाम समजून घेणे. 

५.१ प�रचय 

उदारीकरण, खाजगीकरण आिण जागितक�करणा�या वाढी�या मॉडे�स�या आगमनानतंर, 
�थािनक लोकाचंी व�ती असले�या भागात सामािजक अि�थरता आिण िनषेध वाढला 
आहे. एलपीजी मॉडेलने आिदवासी प�्यामं�ये जागितक भांडवला�या �वाहाला गती देऊन 
या �देशातील नैसिग�क सपं�ीचा शोध आिण शोषण कर�या�या उ�ेशाने आिदवासी आिण 
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इतर उदरिनवा�हाचे साधन धो�यात आणले. आधिुनक�करण आिण �गती�या नावाखाली, 
एलपीजी मॉडेलने आिदवास�चे जीवनमान आिण सरुि�तता खच� क�न �ीमंतानंा सम�ृ 
केले. 

खिनज-सम�ृ मागास आिदवासी प�्यामं�ये MNC गुतंवणूक आिथ�क िवकासाला गती 
देईल आिण महसूल उ�पादन वाढवेल, �यामळेु आिदवासी झोनमधील सामािजक-आिथ�क 
प�रवत�नावर प�रणाम होईल आिण या अ�यथा गरीब �देशात मूलभूत पायाभूत सिुवधा�ंया 
उभारणीत मदत होईल. एलपीजी िवकास मॉडेलने सकल रा��ीय उ�पादना�ार े
मोज�या�माणे वाढ�या आिथ�क वाढी�ारे िवकासा�या �ि�येला गती दे�याचे साधन �हणून 
मेगािवकास �क�पानंा अनकूुलता िदली. �याऐवजी, यामळेु लोकाचें िव�थापन झाले आिण 
लोका�ंया पारपंा�रक िनवा�ह शेतीचा नाश झाला, जी अि�त�वासाठी �थािनक प�रस�ंथावंर 
अवलंबून होती. 

आिदवासी काय� मं�ालया�या मते, िवकास उप�मा�ंया प�रणामी 1999 पासून 225708 
आिदवासी सद�याचें �थलातंर कर�यात आले आह.े अिलकड�या वषा�त, भारतीय 
अथ��यव�थे�या जागितक�करण आिण उदारीकरणामळेु �थापन झाले�या प�रि�थतीचा 
प�रणाम �हणून आिदवासी िव�थापन ती� झाले आहे, �यामळेु बह�रा��ीय कंप�या आिण 
मोठ्या औ�ोिगक कंप�यासंाठी नफा वाढव�यासाठी अनकूुल वातावरण िनमा�ण झाले आह.े 
प�रणामी, जमातीचे सद�य, उ�च�ू आिण सरकार यां�यात तणाव िनमा�ण झाला. 
अशा�कार,े जमाती पया�वरणावरील �या�ंया पारपंा�रक ह�काचें र�ण करत आहे, तर 
उ�च�ू लोक िवकासा�या नावाखाली पया�वरणातील नैसिग�क ससंाधनांचा शोध घे�याचा 
आिण शोषण कर�याचा �य�न करीत आहेत, गरीब आिदवासी आिण इतर जगंलातील 
रिहवासी आिण शेतक�यांना िव�थािपत करत आहेत आिण �यानंा �या�ंया घरापासून आिण 
जिमनीपासून दूर करत आहेत. 

धरणे आिण खाणी यासंारखे िवकास �क�प आिदवासी लोकस�ंयेला दलु� ि�त क�न 
आिण वगळून अ�पस�ंये�या सम�ृ गटासंाठी सम�ृी िनमा�ण करतात. जे�हा गैर-आिदवासी 
गट या उप�मामंळेु िनमा�ण झाले�या आिथ�क आिण इतर छोट्या �यवसाया�या सधंी 
िहरावून घेतात ते�हा ते िवकासाचे बळी ठरतात. प�रणामी, ते पया�वरणीय िनवा�िसत बनतात 
आिण �यानंा आसपास�या झोपडप�्या आिण शहरामं�ये अभयार�य शोध�यास भाग 
पाडले जाते. 

िवकासा�या LPG मॉडेलमळेु, आिदवासी �देशानंी केवळ भारतातच नाही तर सपूंण� 
िवकसनशील जगाम�ये अिलकड�या वषा�त मोठ्या �माणात सामािजक, आिथ�क आिण 
पया�वरणीय बदल पािहले आहेत. Blaser et al नसुार. (२००४), �थलातंर, पनुव�सन 
िकंवा आधिुनक िवकास �ि�येत समावेश कर�याचा कोणताही वा�तिवक �य�न न करता 
�थािनक लोकानंा �या�ंया घरातून आिण जिमनीतून जबरद�तीने काढून टाकले जाते. 
अशा �कार,े जागितक�करणा�या स�या�या काळात, या िवकास रा�सा�ंारे �थािनक 
लोकानंा अ�प�तेत ढकलले जात आहे आिण बाहेर काढले जात आह.े आिदवासी आिण 
जगंलातील रिहवाशां�या �यित�र�, शेतकरी हा गट आहे जो एलपीजी िवकास मॉडेलचा 
सवा�त जा�त �ितकूल प�रणाम होतो. भारतभर मनोरजंन पाक� , मािहती तं��ान उ�ाने 
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आिण औ�ोिगक वसाहती िवकिसत कर�या�या उ�ेशाने �याचंी जमीन सपंािदत कर�यात 
आली होती. 

शेतक�याचें �या�ंया जिमनीशी घ� नाते असते (साठे, २०१७). शेतक�यासंाठी, 
भूसपंादनामळेु जिमनीचे नकुसान होते. यात जीवनप�ती न� होणे आिण गावाचा सपूंण� 
िकंवा आंिशक नाश होतो. 

५.२ भूसपंादन 

�वातं�यानतंर, भारताने समाजवादी आिथ�क मॉडेल �वीका�न िवकासाची �ि�या स�ु 
केली. अशा�कार े सरकारने जमीन सधुारणा स�ु के�या, परतं ु �ामीण भारतातील 
जमीनदार वगा��या राजक�य वच��वामळेु ते केवळ अंशतः �भावी ठरले. धरणे, खाणी आिण 
इतर पायाभूत सिुवधा�ंया िवकासासाठी ही मालम�ा िवकत घे�यात आली होती. न�याने 
�वतं� झाले�या देशा�ंया जलद वाढीसाठी ह े आव�यक अस�याचे सागूंन सरकारने या 
कृतीचे समथ�न केले. 

�याच बरोबर, लोकामं�ये राजक�य जाग�कता नस�यामळेु आिण �या�ंया शोषणाचा िनषेध 
कर�यासाठी मंचाचंी कमतरता यामळेु भूसपंादनाला थोडासा िवरोध झाला. 

�यापारीकरण आिण वाढीव गुतंवणकु�चा प�रणाम �हणून उदारीकरणानतंर�या काळात 
जमीन खरदेी कायदा िवकिसत झाला. ती� �पधा� आिण बाजारा�या अथ��यव�थेवर 
आधा�रत िवकासा�या एलपीजी मॉडेलने खाजगी �े�ा�या िव�ताराची श�यता िनमा�ण 
केली. भूसपंादनाची �ि�या सलुभ कर�यासाठी स�या�या काय�ात सधुारणा करणे 
�यवसाय-अनकूुल सरकारासंाठी मह�वाचे होते. आंतररा��ीय िव�ीय स�ंथानंीही आिथ�क 
काय��मता वाढव�या�या नावाखाली उदारीकरणाचा �य�न केला; ��य�ात, ह े लहान 
उ�च�ू लोकस�ंयेसाठी भाडंवल सचंयनाला चालना दे�याचे एक साधन होते, तर मोठ्या 
स�ंयेने आिदवासी आिण शेतकरी लोक �या�ंया जिमनी गमावत होते आिण ग�रबीत जगत 
होते. महामंडळा�ंार ेचालवलेले औ�ोिगक�करण आिदवासी आिण शेतकरी गरीब होईल. 

1894 �या भूसपंादन काय�ाचा वापर सरकारी अिधकारय्ांनी िनि�त केले�या भरपाई�या 
रकमेसह लोका�ंया जिमनी ज� कर�यासाठी केला होता. जरी अपेि�त रकमेला 
�यायालयात आ�हान िदले जाऊ शकते, तरीही त�ारी केवळ �ि�या�मक िकंवा 
मू�याकंना�या मदु�्ापंरु�या मया�िदत हो�या, �या साव�जिनक उ�ेशासाठी सरकारने खाजगी 
मालम�ा ज� कर�याचा ��ताव िदला होता. ते अग�य होते. िव�थािपता�ंया 
पनुव�सनासाठी लढ�याची सधंी न�हती. साव�जिनक उ�ेश प�रभािषत कर�याचा आिण 
शेतकरी आिण आिदवासी लोकानंा �या�ंया उपजीिवकेपासून विंचत ठेव�याचा रा�याचा 
अिधकार होता. या काय�ाचा उपयोग उ�ाने, मॉ�स, धरणे, ऊजा� �क�प, उ�ोग, 
पायाभूत सिुवधा�ंया उभारणी�ार े शेतकरी आिण आिदवास�ना िव�थािपत क�न आिण 
�या�ंया उपजीिवकेपासून विंचत ठेवून खाजगी िवकासकांचा नफा वाढव�यासाठी केला 
गेला. 
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Naika B G (2016) सागंतात क� जमीन सपंादन, पनुव�सन आिण पनुव�सन कायदा, 
2013 मधील �या�य नकुसानभरपाई आिण पारदश�कतेचे अिधकार �थमच िव�थािपत 
लोका�ंया सम�येवर ल� क� ि�त करतात. 2013 �या काय�ाने पूव��या काय�ातील कठोर 
अटी मऊ के�या आिण जिमनी�या सलुभतेसाठी पायाभूत सिुवधा �दान कर�याचा �य�न 
केला. यासाठी पूव�  समंती, जमीन िकंवा उदरिनवा�हा�या साधनािंशवाय सोडले�या लोकानंा 
वाढीव आिथ�क सहा�य आव�यक आह े आिण पनु�था�पना आिण पनुव�सनासाठी 
उपाययोजनाचंा समावेश आहे. तथािप, गजुरात, महारा��, तेलंगणा आिण राज�थान 
यासारखी काही रा�ये समंतीची अट कमकुवत कर�यासाठी कायदे करत आहेत. 
उदाहरणाथ� , तािमळनाडू रा�याने भूसपंादन कायदा, २०१५ लागू केला, �याम�ये जमीन 
मालकाची समंती माफ करणारी नवीन तरतूद १०५-अ समािव� आह.े 

काल� पोलानी (1944) यांनी अचूकपणे िनरी�ण केले क� बाजार य�ंणेला लोकाचें आिण 
�या�ंया सभोवतालचे भिवत�य �वतःच ठरव�याची परवानगी िद�यास समाजाचा नायनाट 
होईल. 

५.३ भूसपंादन: मान आिण िसगूंरचे �करण 

माण: 

माण हे महारा��ातील पणेु शहरापासून जवळ असलेले एक गाव आह.े 2000 ते 2006 या 
कालावधीत या गावाची िन�मी जमीन खरदेी कर�यात आली. तथािप, 2006 म�ये, 
भूसपंादना�या िवरोधात शेतक�यानंी केले�या आंदोलनामळेु ह ेसपंादन थाबंव�यात आले. 
साठे (2017) नसुार, माण गावातील भूसपंादनाची कहाणी माणपासून जवळ असले�या 
िहजंवडी येथील मािहती आिण तं��ान उ�ाना�या �थापनेपासून स�ु होते. आरजीआयटी 
पाक� चा पिहला ट�पा पूण� होताच, ट�पे दोन, तीन आिण चार घोिषत केले गेले आिण अशा 
�कार ेते माण गावात पोहोचले. ट�पा I आिण III  SEZ �हणून िनय�ु केले गेले. पिह�या 
ट��यात इ�फोिसस, टेक मिह�ंा आिण टाटा क�स�ट�सी सि�ह�सेस यासंार�या उप�माचंा 
समावेश होता, तर दसुरा ट�पा वाहने, रसायने आिण फामा��यिुटक�स यासंार�या 
औ�ोिगक व�तूंवर आिण ट�पा III म�ये मािहती तं��ान कंप�या आिण िनवासी सकुंलावंर 
ल� क� ि�त केले होते. 

माण गावातील शेतकरी भूसपंादनाबाबत िचतेंत होते कारण �यानंा �या�ंयासाठी भिव�य 
काय आहे याची क�पना न�हती. �यानंा �याचंी मालम�ा िवक�यास भाग पाडले. 
सपंादना�या वेळी या शेतक�यानंा िदलेली भरपाई यो�य मान�यात आली. महामंडळात 
रोजगार िमळेल या आशेने �यानंी आप�या जिमनी िवक�या, पण �या�ंया अपे�ा पूण� 
झा�या नाहीत. �यानंा फसवणूक वाटू लागली. �यानंा जिमनी�या मोबद�याचा कोणताही 
भाग िमळाला नाही. यामळेु अ�व�थता आिण सतंाप िनमा�ण झाला, �याने िनषेध �य� 
केला. एमआयडीसी म�य�थी न करता िब�डरचे एजटं �हणून काम करत अस�याची 
�ाम�थाचंी खा�ी पटली आिण �यानंा सरकारची िदशाभूल वाटली. �याचंा असा िव�ास 
होता क� ते भूिमहीन, बेरोजगार आिण उ�प�नाचे िव�सनीय �ोत नसलेले आहेत. 
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िसंगूर: १९४७ ते २०००  दर�यान, पि�म बंगाल रा�याने िवकासा�या प�रणामी समुारे 
स�र लाख लोकानंा िव�थािपत केले. िवकास �क�पाने ४७५,००० एकर जमीन 
वापरली. छ�ीस लाख लोक उद�्व�त झाले आहेत, तर चौतीस लाख लोक �थलातं�रत न 
होता �या�ंया उपजीिवकेपासून विंचत आहेत. वीस ट�के आिदवासी आहेत, तीस ट�के 
दिलत आहेत आिण वीस ट�के इतर उ�पीिडत गटाचें सद�य आहेत जसे क� उ�खनन 
आिण म��य कामगार. 

िसगूंर पि�म बंगाल�या ह�गली िज��ात आह.े टाटा मोटस�ने लहान ऑटोमोबाईल उ�पादन 
सिुवधा �थापन कर�या�या उ�ेशाने या िठकाणी जमीन खरदेी केली. पि�म बंगाल�या 
रा�य सरकारने टाटाला वाहन िनिम�ती �क�प बाधं�या�या उ�ेशाने ९९७  एकर सपुीक 
शेतजमीन घे�यास भाग पाडले. शेतक�यानंा अपरुी भरपाई िमळाली आिण �याचें पनुव�सन 
आिण पनुव�सन लाबंणीवर पडले. 

घोष (२०१२) यांनी असा यिु�वाद केला क� टाटानंी िसंगूरम�ये लहान कार िनिम�ती 
�क�पा�या �थापनेिव�� एक मह�वाचा यिु�वाद असा होता क� शेतजमीन सपंादन 
के�याने मोठ्या स�ंयेने शेतक�याचें जीवन धो�यात येईल �या�ंयासाठी शेती हा �या�ंया 
उ�प�नाचा म�ुय �ोत होता आिण ज े पया�यी उपिजिवकेचा पाठपरुावा कर�यास तयार 
न�हते. प�रणामी, ते शेतीला आिथ�क��्या सोडून दे�यास तयार न�हते. या�यित�र�, 
�या�ंयाकडे वाहन उ�पादन यिुनट�या �थापने�ार े तयार केले�या पदासंाठी आव�यक 
कौश�ये नसतात, �याचा अथ� असा होतो क� नोक�या बाहेरील लोकाकंडे जातील. 

असा अंदाज आहे क� पि�म बंगाल 11% अित�र� तादूंळ आिण 40% अित�र� 
भाजीपाला िनमा�ण करतो परतं ु गह�, कडधा�ये आिण तेलिबया�ंया उ�पादनात ल�णीय 
कमतरता असूनही, खरी अ�न सरु�ा िमळव�यापासून अजूनही दूर आहे. प�रणामी, या 
प�रि�थतीत, कृषी जमीन सपंादनाचा अ�न उ�पादनावर हािनकारक प�रणाम होईल आिण 
प�रणामी रा�या�या अ�न सरु�ा ि�थतीत असतंलुन होईल. िसगूंर शेतकरी िनषेध 
आंदोलनाने हे म�ेु समोर आणले आहेत. 

५.४ िव�थापन, पुनव�सन आिण पुनव�सन 

कोठारी (1996) याचंा अंदाज आहे क� भूसपंादनामळेु समुार ेचार कोटी लोक उपटून गेले 
आिण िव�थािपत झाले. िव�थािपतामं�ये लहान आिण अ�पभूधारक शेतकरी, अनसूुिचत 
जाती आिण जमाती याचंा मोठा भाग आह.े ससंाधन-सम�ृ िठकाणी राहणारे लोक 
असमानतेने �भािवत होतात. आिदवासी, शेतकरी आिण समाजातील इतर घटकाचें मोठ्या 
�माणावर िव�थापन होऊनही, सव�समावेशक पनुव�सन आिण पनुव�सन योजनाचंी कमतरता 
आहे. भारतासार�या फेडरल रचनेत, पनुव�सन ही रा�याची जबाबदारी आहे, फ� काही 
रा�ये ही सम�या गाभंीया�ने घेतात. सव�समावेशक पनुव�सन आिण पनुव�सन धोरणा�या 
अनपुि�थतीमळेु, िव�थािपत लोकाचें आर आिण आर �य�न मया�िदत आिण अयश�वी 
झाले आहेत. अंदाजानसुार, केवळ 26% िव�थािपताचें पनुव�सन झाले आहे. याचे कारण 
असे क� �क�पाचे अिधकारी िव�थािपत �य���या पनुव�सनाब�ल बेिफक�र आहेत आिण 
हे दािय�व �थािनक सरकारांना सोपवतात, तर पनुव�सन योजना तदथ� अंदाज आह.े 
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नकुसान भरपाई फ� जमीनमालकानंा िदली जाते, परतं ु अनेक िव�थािपत �य��कडे 
कागदप�ाचंी कमतरता असते, आिण �यामळेु ते �या जिमनीवर िपढ्यानिपढ्या राहतात ती 
जमीन �रकामी कर�यास भाग पाडले जाते. 

या �कार�या वाढीचा प�रणाम �हणून, शेतकरी आिण �थािनक लोकस�ंया कायम असहाय 
राहते. या �य�� भूिमहीन, बेघर, सामािजक अ�यवि�थत आिण बेरोजगार होतात ह ेअस�ंय 
अ�यासांनी दाखवून िदले आह;े �यानंा अ�न असरुि�तता, सामा�य मालम�ेची हानी आिण 
वाढती आजारपण आिण म�ृयदुर याचंाही अनभुव येतो. 

एलपीजी मॉडेल एक �वुीय िवकास नमनुा आहे आिण �याचा शेतकरी, आिदवासी समदुाय 
आिण इतर वनवास�वर होणारा प�रणाम िचतंाजनक आहे. भूसपंादन आिण बळजबरीने 
ह�पार के�याचा प�रणाम �हणून, या लोकस�ंयेने व�ती असले�या �देशामं�ये िनषेधा�या 
हालचाली वाढ�या. शेतकरी आिण आिदवासी लोकानंा केवळ आिथ�क शोषणच नाही तर 
ससंाधनाचंी लूट आिण प�रणामी पया�वरणाचा नाश देखील होतो. िवकास �क�पामंळेु 
�भािवत झाले�या या �य��चे पनुव�सन आिण पनुव�सन ह े आदश� नाही; उदाहरणाथ�, 
सरदार सरोवर �क�पामळेु �भािवत झाले�या आिदवासी सद�याचें पनुव�सन झाले नाही. 
ते शतकानशुतके शेती करत असले�या सरकारी जिमनीवर अित�मण करणार े �हणून 
�या�ंयाकडे पािहले जात होते. 

तुमची �गती तपासा: 

१. भूसपंादनावर एक न�द िलहा. 

२. िसगूंर वर एक टीप िलहा 

५.५ वन ह�क कायदा, २००६ ची ऐितहािसक पा��भूमी  

आिदवासी लोक आिण जगंल या�ंयातील सबंंध नेहमीच सहवासाचे रािहले आहेत आिण 
दोघानंीही नैसिग�क �यव�थेचे अि�त�व आिण िटकाव धर�यात मह�वपूण� योगदान िदले 
आहे. �याचंा पया�वरणाशी असलेला सबंंध सहजीवनाचा होता आिण वनोपजावरील �याचें 
परपंरागत ह�क ओळखले गेले आिण ��य�ात आले. तथािप, वसाहती�या काळात आिण 
�वातं�यानतंर, रा�य वनाचें एक�ीकरण करताना हे अिधकार ओळख�यात आिण �यांची 
न�द कर�यात सरकार अपयशी ठरले. यामळेु काय�काळातील असरुि�तता आिण बेदखल 
हो�याची श�यता िनमा�ण झाली, �यामळेु �थािनक समदुाय �भावीपणे �या�ंया 
विडलोपािज�त जिमनीपासून दूर गेला. व�यजीव सरं�ण कायदा, 1972, व�य �ा�यांना 
पकडणे, क�ल करणे, सापळा लावणे आिण िवषबाधा करणे यावर बंदी घालून हा 
ऐितहािसक अ�याय सधुारला. �यात ज�मू आिण का�मीर रा�याचा अपवाद वगळता सपूंण� 
भारताचा समावेश आह.े या�यित�र�, ते व�यजीव उ�पादने आिण घटकामंधील �यापाराचे 
िनरी�ण आिण िनय�ंण करते. या�यित�र�, 1980 �या वन सरं�ण काय�ाने वन आिण 
�या�या उ�पादनांवरील �वदेशी ह�कानंा पया�वरण सवंध�नाशी िवसगंत मानले. �यानतंर�या 
काळात इतर कायदेमंडळ आिण काय�कारी कृत�नी समान भूिमका �वीकारली. अशा �कार,े 
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आिदवासी जमात�चे शतकानशुतके जनेु परपंरागत ह�क जंगलापंरुते मया�िदत केले आिण 
�या�ंयावर सरकारचे अिधकार ��थािपत केले. 

या�यित�र�, �वातं�यानतंर, सरकार�या आिथ�क धोरणामंळेु खाणकाम आिण धरण 
बाधंणीसार�या िवकास ि�याकलापानंा �ो�साहन िमळाले, प�रणामी आिदवास�चे 
िव�थापन मोठ्या �माणावर झाले. 

आिदवासी समदुायाचंा सघंष�  आिण वनजमीन आिण �या�ंया उ�पादनावरील �या�ंया 
ह�काबं�लची अशातंता, �यावर ते परपंरनेे अवलंबून आहेत, �यानंा सबंोिधत 
कर�यासाठी, �ामीण िवकास मं�ालयाने एक धोरण िवकिसत कर�यासाठी ससंदेचे 
आिदवासी सद�य िदलीप िसंग ��ुरया या�ंया अ�य�तेखाली एक सिमती �थापन केली. 
भारतीय सिंवधाना�या भाग IX-A �या तरतदु�चा अनसूुिचत �े�ापय�त िव�तार करणे, जे 
मूलत: पाच�या अनसूुची अंतग�त सरंि�त आिदवासी �े�े आहेत. 

भू�रया सिमतीने असा ��ताव माडंला क� �ाम सभा ही �मखु आिदवासी सरकारी स�ंथा 
�हणून कायदेशीर मा�यता िमळावी आिण उ�पादक जमीन आिण जगंलावर अिधकार 
िमळ�या�या आिदवासी समदुाया�ंया दीघ�काळापासून असले�या माग�या आिदवास��या 
बाबतीत कमीत कमी �शासक�य घसुखोरीसह मा�य के�या जा�यात. या अहवाला�या 
सूचनेनसुार, पंचायत िव�तार अनसूुिचत �े� कायदा, १९९६ लागू कर�यात आला, �याने 
आिदवासी गटांना �वशासनाचे अिधकार मा�य केले, परतं ु �याची अंमलबजावणी 
असमाधानकारक होती. 

आिदवासी गटावंर झालेले पूव�चे अ�याय सधुार�या�या �य�नात ससंदेने अनसूुिचत 
जमाती आिण इतर पारपंा�रक वनवासी कायदा, २००६ लागू केला. हा कायदा मंजूर 
झा�याने वाद िनमा�ण झाला नाही; या�या अगोदर बरीच चचा� आिण वादिववाद झाले, �याने 
पया�वरणवादी, सामािजक काय�कत� आिण सरं�क या�ंयातील मूलभूत वैमन�य अधोरिेखत 
केले. 

५.५.१ वन ह�क कायदा आिण �याचा आिदवास�वर होणारा प�रणाम 

वन ह�क कायदा, २००६ हा आिदवासी समदुायाचंा वन ससंाधने आिण मालम�े�या 
मालक�चा दावा ओळख�यासाठी तसेच पारपंा�रक वन रिहवाशाचें ह�क कायदेशीर 
कर�यासाठी लागू कर�यात आला होता. या काय�ाने आिदवासी आिण सामा�य जनतेला 
�थमच जगंल आिण �ाणी सरं�णासाठी आवाज उठव�याची परवानगी िदली. 

पा�ता: �या �य�� जगंलात िकंवा वनजिमनीत राहतात आिण �या�ंया उपजीिवकेसाठी 
जगंलात िकंवा वनजिमनीवर अवलंबून असतात आिण जे एकतर �या �देशातील एसटीचे 
सद�य आहेत िकंवा ७५ वषा�ह�न अिधक काळ जगंलात राहतात. या काय�ाने िदलेले 
अिधकार खालील�माणे आहेत. 

 आिदवासी िकंवा वन रिहवाशानंा जा�तीत जा�त चार हे�टर शेतीयो�य जिमनी�या 
मालक�चा ह�क, नवीन जमीन मंजूर नाही. 
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 मालक�, चराईचे �े�, पशपुालक माग� इ�याद�सह िकरकोळ वनोपज वापर�याचा 
अिधकार, 

 बेकायदेशीर िन�कासन िकंवा स��ने िव�थापन झा�यास मदत आिण िवकासाचा 
अिधकार आिण मलुभूत सिुवधाचंा मया�देसह वापर कर�याचा अिधकार. 

 जगंल आिण व�यजीवांचे सरं�ण आिण सवंध�न कर�यासाठी वन �यव�थापनाचा 
अिधकार. 

िनण�य: अिधकार ओळख�यासाठी �ामसभेची िशफारस. तीन सरकारी अिधकारी आिण 
�थािनक �वरा�य स�ंथे�या तीन िनवा�िचत सद�यांचा समावेश असलेली एक सिमती 
पडदा पडेल आिण िशफारशी �वीकारले. 

 पाय�या: 

काय�ाची तरतूद चार ट��यातं लागू केली जाईल: 

 वन ह�क सिमतीची �थापना आिण �ामसभेची बैठक. 

 आिदवास�चे दावे �ामसभेत सादर करणे. 

 दा�याचंी पडताळणी. 

 ह�क ओळखणे. 

आधीचे ट�पे वन ह�क कायदा (2006) म�ये िदले�या प�तीशी ससुगंत असले पािहजेत. 
वन ह�क कायदा, 2006 या काय�ातंग�त मा�यता�ा� जिमनीची िव�� िकंवा ह�तातंरण 
�ितबंिधत करते. 

अिधकार ओळख�याची �ि�या: 

 काय�ाचे कलम 6 अिधकार वापर�यास कोण पा� आहे हे िनधा� �रत कर�यासाठी 
तीन-चरण पारदश�क प�त �थािपत करते. स�ुवात कर�यासाठी, �ामसभा ठराव 
पा�रत करले �याम�ये िविश� ससंाधनावंर कोणाचे अिधकार आहेत, जसे क� जमीन 
कोणाची आिण िकती काळासाठी, कोणते िकरकोळ उ�पादन गोळा केले जाते, इ�यादी. 

यश:  

 आिदवासी �यवहार मं�ालय वन ह�क कायदा, 2006 ची अंमलबजावणी कर�यासाठी 
नोडल एज�सी आहे. या काय�ा�या प�रणामी िविवध रा�य सरकारानंी कालातंराने 
मोठी �गती केली आहे. जानेवारी 2008 पासून, काय�ाने पा� आिदवासी आिण वन 
रिहवाशांना चौदा लाख अठरा हजार पद�या िवत�रत के�या आहेत. 

 आिदवासी �यवहार मं�ालया�या मे 2015 �या ि�थती अहवालानसुार, ि�परुा सरकार 
सवा�िधक टाइ�स (65.97 ट�के), �यानतंर केरळ (65.54 ट�के), ओ�रसा (57.24 



  

 

भारतीय समाज : िवकासाचे 
समाजशा�  

60 

ट�के), राज�थान (49.09 ट�के) आिण झारखडं (49.09 ट�के) िवतरीत करते. ) 
(44.73 ट�के ). 

५.५.२ संधी 

हा कायदा आिदवासी आिण इतर वन-िनवासी लोकस�ंये�या िव�� वसाहतवादी आिण 
उ�र-वसाहत कालखडंात झाले�या चकु�ची द�ु�ती कर�याचा सरकारचा �य�न आहे, 
जे�हा �याचें वनसपंदा आिण जिमनीवरील दावे चोरीला गेले होते. 1850 चे दशक. 
आिदवासी आिण इतर वन रिहवाशानंा उदरिनवा�हाचे साधन �दान करणे आिण �थागत 
प�तीने जगंलाचे जबाबदारीने सरं�ण करणे हा या काय�ाचा हेतू आहे. हा कायदा 
सिंवधाना�या पाच�या आिण सहा�या शेड्यूल�या आदेशाचा िव�तार करतो, जे �यानंी 
�यापले�या जिमनी आिण जगंलावंर �थािनक लोका�ंया ह�काचें सरं�ण करतात. 
झारखडं, ओ�रसा आिण छ�ीसगढ या न�ल��त रा�यासंह अनेक �कार�या िहंसक 
हालचाल�म�ये जमाती�या िवभ�तेचा प�रणाम झाला. आिदवासी आिण व�य लोका�ंया 
ह�काचंी �या�या क�न, हा कायदा अिधक समावेशक हो�याचा �य�न करतो. हा कायदा 
अंदाजे 85 दशल� एकर �े�ावरील सामदुाियक ह�क ओळखून वन �शासनाचे 
लोकशाहीकरण कर�या�या िदशेने एक पाऊल आह,े �यामळेु एक लाख स�र हजार 
गावामं�ये राहणा� या समुार े200 दशल� आिदवासी आिण वनवास�ना स�म बनवले जाते. 
हा कायदा हे सिुनि�त करले क� यो�य लोक जगंलाचा �भारी आहेत, �यामळेु वन �शासन, 
�यव�थापन आिण वनसपं�ीचे अिधका� यां�या शोषणाचे िनयमन होईल. 

५.५.३ अडथळे: 

�ामसभा: बह�स�ंय रा�यामं�ये, �ामसभेकडे न�दी ठेव�यासाठी आव�यक पायाभूत सिुवधा 
आिण तािं�क कौश�याचा अभाव आहे. बह�स�ंय आिदवासी प�्यात �ामसभेची �थापना 
झालेली नाही. 

पंचायत िनवडणकुा: काही रा�यामं�ये पंचायत �यव�था खूपच कमकुवत आहे; िवसगंती 
आहेत आिण िनवडणकुा िनयिमतपणे होत नाहीत. प�रणामी, �ामसभा काय�ातील तरतदुी 
पार पाड�यासाठी �भावीपणे काय� क� शकत नाही. 

सिंद�धता: ��येक गावाने पडताळणी कर�यासाठी आिण �ामसभेला िशफारशी दे�यासाठी 
आप�या नाग�रकामंधून 10 ते 15 �य��ची सिमती िनवडणे आव�यक आहे, परतं ुबह�स�ंय 
�करणामं�ये, सिमतीचा मसदुा तयार कर�यासाठी जबाबदार �ामपंचायत अ�भावी आहे. 

जाग�कतेचा अभाव: काय�ाचे लाभाथ� �ाम�ुयाने िनर�र आहेत, ते �याचें दावे 
कर�यासाठी आव�यक कागदप�े भर�यास आिण सबिमट कर�यास अ�म आहते. 
प�रणामी, �वाथ� हेतू असलेले अस�ंय म�य�थ प�रि�थतीचा फायदा घे�याचा �य�न 
करतात. बह�तेक वेळा, �ा�क�या�ना काय�ा�या अट�ब�ल मािहती नसते. 

पारपंा�रक वनिनवासी: रा�यातील बह�स�ंय लोक पारपंा�रक वन रिहवाशांचे दावे ओळखत 
नाहीत कारण �यां�याकडे कागदोप�ी परुा�याचंा अभाव आहे क� ते गे�या 75 वषा�पासून या 
भागात राहतात. 
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वैयि�क आिण सामदुाियक ह�क: काही पया�वरणवा�ा�ंया मते, वन ह�क कायदा, 2006 
वनजमीन आिण उ�पादना�ंया सबंंधात सामदुाियक ह�कापें�ा वैयि�क अिधकारानंा 
�ाधा�य देतो. फ� काही सामदुाियक ह�कांचे दावे आणले गेले आहेत आिण �यापैक� 
बह�तेक सोडून िदले आहेत. 

वन नोकरशाही: वन नोकरशाही िसिडंग िनयं�णास �ितकूल अस�यामळेु, रा��ीय आिण 
रा�य �तरावर आिण काही �माणात कॉप�रटे �े�ात जाणीवपूव�क तोडफोडीचे �य�न केले 
गेले आहेत. याचे कारण वन नोकरशाहीला जिमनीचा ताबा लोका�ंया हाती �ायचा नाही; 
दसुरीकडे, कॉप�रट्ेस सवा�त मौ�यवान आिण �व�त नैसिग�क ससंाधनामं�ये �वेश गमावू 
शकतात. ते काय�ाकडे आिदवासी क�याणकारी उप�म �हणून न पाहता अित�मण 
िनयमनाचे साधन �हणून पाहतात. 

�शासनाची उदासीनता: वन ह�क कायदा, 2006 ची अंमलबजावणी करणे ही एक 
मह�वाची सम�या आह.े पया�वरणाशी सबंंिधत कायदे काय�ाशी पूण�पणे ससुगंत नाहीत. 
बेकायदेशीर अित�मण आिण आिदवासी आिण वन रिहवाशाचें दावे चकु��या प�तीने 
नाकार�याची एक वेगळी �मता आह.े आिदवासी सद�यांची �होट बकँ नस�यामळेु कायदा 
कमकुवत करणे सोपे अस�याचे �शासनाचे मत आह.े 

सरंि�त �देश: सरंि�त �े�ामं�ये आिदवासी आिण वनवास�चे दावे सोडव�याची �ि�या 
मंद आहे आिण लाभाथ�चें बेकायदेशीरपणे �थलातंर कर�याचा �य�न केला गेला आहे. 

आिदम जमाती: आिदवासी, पूव�-कृषी समाज यासंार�या गटासंाठी अिधवास ह�क िकंवा 
सामदुाियक ह�कांसाठी�या तरतदु�ची यश�वीपणे अंमलबजावणी होत नाही. या 
समदुायांना �याचें ह�क सागं�या�या �ि�येबाबत कोणतीही �प�ता नाही. या समदुायानंा 
�ाम�ुयाने अिधवासाचे ह�क िमळव�यात रस आह ेकारण ते �यानंा कायम�व�पी वसाहत 
�थापन कर�यास स�म करतील. 

आंतर-िवभागीय सम�वय: आिदवासी िवभाग नोडल एज�सी �हणून काम करत असताना, 
वन�े�ा�या न�दी महसूल िकंवा वन िवभाग यां�यामाफ� त ठेव�या जातात. या ित�ही 
िवभागामं�ये सम�वयाचा अभाव अस�याने पर�पर सहकाय� कठीण होत आह.े 

५.५.४ सूचना 

वन ह�क कायदा, 2006, आिदवासी समदुाय आिण इतर वन रिहवाशानंा �याचें वनजिमनी 
आिण ससंाधने, तसेच वन सरं�ण, जैविविवधता आिण व�यजीव या�ंया ह�कानंा मा�यता 
देऊन �यांना बळकट कर�याचा �य�न करतो. या�यित�र�, वन �यव�थापन, वन �शासन 
आिण आिदवासी ह�कांशी संबंिधत सव� सम�यासंाठी याकडे रामबाण उपाय �हणून पािहले 
जाते. तथािप, राजक�य इ�छाश��चा अभाव आिण �शासक�य उदासीनतेमळेु 
अंमलबजावणी अकाय��म आहे. 

�याय सरुि�त कर�यासाठी आिण काय�ाचा उ�ेश पूण� कर�यासाठी, खालील �ि�या 
के�या जाऊ शकतात: 
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जाग�कता िनमा�ण करा: आिदवासी समदुाय आिण इतर वनवास�ना िशि�त कर�यासाठी 
मोठ्या �माणावर जनजागतृी मोहीम स�ु केली पािहजे. 

एनजीओ: आिदवासी समदुायांसोबत काम करणा�या एनजीओ अजा�ची कागदप�े भर�यात, 
जमीन ओळखणे आिण मोजणे आिण सरकारी अिधका�यांशी वाटाघाटी कर�यात मदत 
क� शकतात. 

�िश�ण आिण �मता बाधंणी: पंचायत आिण �ामसभा अिधकारी यासंार�या काय�ा�या 
अंमलबजावणीसाठी जबाबदार असले�यासंाठी �िश�ण आिण �मता िनमा�ण काय��म 
आयोिजत केले पािहजेत. 

सहयोग: दा�या�ंया वेळेवर पडताळणीम�ये सहभागी असले�या िवभागामं�ये आंतर-
िवभागीय सम�वय सिुनि�त कर�यासाठी उपाययोजना करा�यात. 

नकाशे आिण कागदप�े: पंचायतीने यो�य नकाशे आिण न�दी जतन करा�यात आिण ते 
वनह�क सिमती आिण दावेदारानंा उपल�ध क�न �ावेत जेणेक�न आिदवासी आिण इतर 
वन रिहवाशाचें दावे ओळखणे आिण दाखल कर�यात �ामसभेचे काम स�ुयवि�थत होईल. 

वन ह�क काय�ातील अनेक अडथळे आिण �या�या तरतदुी �शासक�य कमकुवत झा�या 
असूनही, हा कायदा वनवासी आिण आिदवासी लोकां�या ह�काचें आिण �वािभमानाचे 
र�ण कर�यासाठी एक �भावी साधन आहे. हा वन �शासनाचा एक मह�वाचा घटक आह.े 
प�रणामी, आिदवासी समदुाय आिण इतर वन रिहवाशांचे र�ण करणे आिण �यानंा �याचें 
यो�य ह�क िमळतील याची खा�ी करणे ही रा�याची आिण सव� सबंंिधताचंी जबाबदारी 
आहे. 

तुम�या �गतीचे िनरी�ण करा: 

१. २००६ वन ह�क कायदा काय आह?े 

२. वन ह�क काय�ातील �मखु तरतदु�चे वण�न करा. 

५.६ साराशं 

आधिुनकता आिण �गती�या नावाखाली एलपीजी मॉडेलने आिदवासी लोकस�ंया, 
जगंलात राहणार े आिण शेतीवर अवलंबून असले�या लोकानंा �यां�या शा�त 
उपजीिवके�या पारपं�रक प�त�पासून दूर केले आहे. भारताची �यवसाय-अनकूुल सरकारी 
धोरणे आिण उ�च�ू लोक गरीब लोका�ंया जीवन िटकवणा�या ससंाधनांचा िविनयोग करत 
आहेत, �यात शेतकरी, आिदवासी लोक आिण दिलत याचंा समावेश आहे आिण �यामळेु 
�यानंा ग�रबीत ढकलले जात आहे आिण �यानंा �या�ंया जमीन, घर आिण ससंाधनापंासून 
दूर केले जात आह.े 

स�याचा िवकासाचा दाखला सव�समावेशक नाही; ते आिदवासी समदुाय आिण शेतक�यांना 
िबगरशेती �े�ातील तािं�क �ान िकंवा सधंी देत नाही. 



 

 

जागितक�करण आिण िवकासाच ेसंकट - 
जमीन िव�थापन, वन ह�क कायदा २००६ 
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िपढ्यानिपढ्या, आिदवासी लोक आिण इतर वन रिहवासी वन�े�ात आिण आजूबाजूला 
सहअि�त�वात आहते, जगंलाशी सहजीवन जोडले आहेत आिण वनसपं�ीचे कारभारी 
आिण िटकाऊ वापरकत� �हणून काम करतात. १८५०  �या दशकापय�त, वन हे �थािनक 
समाज आिण इतर वन रिहवाशासंाठी एक ससंाधन आधार �हणून पाह�यापासून 
�यावसाियक�र�या शोषण कर�यासाठी रा�य संसाधन �हणून पािहले गेले. 

�वातं�यानतंरही काहीही बदलले नाही. क� � सरकार�या धोरणे आिण काय��मामंळेु 
आिदवासी आिण इतर वन रिहवाशाचें शतकानशुतके जनेु परपंरागत ह�क न� झाले आिण 
वनसपं�ी आिण वनजिमनीवर सरकारचे िनय�ंण मजबूत झाले. या�यित�र�, भारतातील 
आिथ�क वाढीचा पाठपरुावा के�याने खाणकाम आिण धरण बाधंणीत वाढ झाली, �यामळेु 
लाखो आिदवासी आिण इतर वन रिहवासी िव�थािपत झाले आिण �यानंा शतकानशुतके 
जनेु ह�क आिण जगंलाशी सहजीवन सबंंधापंासून दूर गेले. 

अनेक वषा��या सघंष� आिण िवरोधानतंर, २००६ �या वन ह�क काय�ाने �थािनक गट 
आिण इतर वन-िनवासी लोकस�ंयेला जगंलावर �यांचा ह�क सागं�याची परवानगी िदली. 

५.७ �� 

१. आिदवासी समाज आिण शेतक�यावंर जागितक�करणाचा काय प�रणाम झाला याची 
चचा� करा. 

२. िव�थापन, पनुव�सन आिण पनुव�सन सबंंिधत सम�याचें परी�ण करा. 

३. वन ह�क, २००६ चे गभंीरपणे मू�याकंन करा. 
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६.३ भारतातील िव�मान �ितकार चळवळी 

६.४ सेझ (िवशेष आिथ�क �े�) आिण महारा�� 

६.४.१ रायगड: सेझ (िवशेष आिथ�क �े�) 

६.४.२ गोराई: सेझ (िवशेष आिथ�क �े�) 

६. ५ जल ह�क 

६.६ साराशं 

६.७ सरावासाठीचे ��  

६.० उि��्ये 

 �ितकारा�मक चळवळ सकं�पना समजून घेणे. 

 िवकासा�मक �क�पा�ंया प�रणामाचें मू�यमापन करणे. 

 भारतातील िविवध �ितकारा�मक चळवळी समजून घेणे व �यावर चचा� करणे. 

६.१ ��तावना: 

मानवी �ितकार ही एक जटील आिण गुतंागुतंीची घटना आहे. सामािजक आिण सा�ंकृितक 
घटकाचंा देखील �ा सकं�पनेत समावेश होतो. गटाचा �भाव आिण ��थािपत 
�यव�थेम�ये प�रवत�न घडवून आण�याची ती� इ�छा आिण अपे�ा ��येक सद�याम�ये 
असते. सामा�यत: ही चळवळ वैयि�त पातळीवर सचंािलत न करता सामिुहक पातळीवर 
केली जाते. गटातील ��येकाची इ�छा, उि��्ये आिण क�पना समान असतात व �हणूनच 
असे लोक एक� येऊन आपला लढा उभा करतात. चळवळीतील काय�कत� एकाच 
िवचारधारचेे असतात व िविश� िवचारधारे�या िवरोधात ते सघंटीत झालेले असतात. 
चळवळीचे अनेक जबादार घटक असू शकतात जसे क�, अ�यायकारक त�वे, भेदभाव, 
शोषक व�ृी, सामािजक, आिथ�क, राजक�य, साकृंितक आिण आिथ�क प�रि�थती इ�यादी. 
िव�मान प�रि�थतीवर �काश टाकणे व �याची िचिक�सा करणे हा म�ुय हेतू �यामागे 



  

 

भारतीय समाज : िवकासाचे 
समाजशा�  

66 

असतो. खाजगी स�ंथा व सरकारी अिधकारी याचंी एकािधकारशाही व �या�या समथ�नाथ� 
जनमत बनवून आपलेच वच��व िटकवून ठेव�याचा समाजात काही �य��चा मानस असतो. 
�ितकार चळवळ िहसंक आिण अिहसंक कोण�याही प�तीचा माग� अवलंब क� शकते. 
१९९१ नतंर भारतात अनेक अशा �ितकार चळवळ�चा अनभुव आला आहे. देशा�या 
बह�ताशंी भागात, लहान मोठ्या रा�यात लोका�ंया अनेक �ितकार चळवळी झा�या आहेत. 
�ाम�ुयाने नैसिग�क संसाधनांचे सवंध�न, च�रताथ�, जग�याचे साधन व सिुवधा, बह�रा��ीय 
कंप�याचें वच��व अशा अनेक सम�या �यासाठी कारणीभूत असतात. 

६.१.१ �ितकार चळवळ�चे �व�प: 

जन आधार: जन आधार हा एक �मखु घटक �ितकार कर�याचा आहे. जन आंदोलनाचे 
�व�प �ा� हो�यासाठी समाजातील सव� �तरातील लोकाचंा पाठ�बा िमळणे आव�यक 
असते. 

�िति�या�मक: �ितकार चळवळी �िति�या�मक असतात. लोकशाही िवरोधी आिण 
समाजातील इतर अ�यायकारक बाब�ना िवरोध �हणून िविश� राजक�य प�रि�थतीत अशा 
चळवळी िनमा�ण होतात. 

प�रवत�नािभमखु: �ितकार चळवळ�चे उि�� मलुत: समाजात बदल घडवून आणणे असते. 

प�ती: �ितकार चळवळी िहसंक िकंवा अिहसंक कशाही असू शकतात. 

६.२ �ितकार सघंष� जग�यासाठी:  

समाजातील सव� �तरातील आिण समहुातील लोक जागितक�करणामळेु उ�वले�या 
सम�याचंा सघंष� करत आहेत. हा सघंष� सामािजक, आिथ�क, राजक�य, सा�ंकृितक आिण 
पया�वरणीय घटकानंा �याय दे�यासाठी होतो. एल.पी.जी. �या मा�यमातून समाजातील 
बह�ताशंी घटकानंा केवळ उपे�ाच िमळाली आहे व िसमातंीकरण घडून येत आह.े या �ारे 
सरकार िवरोधी आिण कोप�रेट िवरोधी भावना िनमा�ण होऊ नयेत �हणून द�ता घेतली 
जाते. न�ुझमेन (२००९) �प� करतात क�, �भािवत गटाची चेतना ही समाजातील अ�य 
घटकामं�ये भौितक वचंीतता िनमा�ण करते व �यासाठी जागितक�करणाचे मह�व 
अन�यसाधारण आहे कारण या �ि�येमळेु भिव�याब�ल कोणतीही शा�ती देता येत नाही. 
यातूनच आिदवासी, शेतकरी आिण कामगार याचें िसमातंीकारण घडून येते.  

आपली �गती पहा: 

१. �ितकार चळवळी �हणजे काय? 

२. �ितकार चळवळीचे �व�प �प� करा. 

३. ‘�ितकार चळवळी आिण जग�यासाठी सघंष� ’ यावर भा�य करा. 
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पुढील भाग भारतातील काही �ितकार चळवळ�वर �काश टाकतो. 

६.३ भारतातील िव�मान �ितकार चळवळी: 

पायाभूत सुिवधा �क�प: 

िद�ली मुबंई औ�ोिगक �े�:  

हा भारतातील एक मह�वाका�ंी �क�प असून �यासाठी भारत सरकारने $ १००० अ�ज 
इतक� र�कम गुतंवली आहे. भारतातील िवशेष औ�ोिगक �े� �हणून न�या प�तीने 
िवकासाची नादंी आण�यासाठी हा �क�प हाती घेतला आह.े याम�ये देशातील सहा रा�ये 
– िद�ली, राज�थान, ह�रयाणा, म�य �देश, गजुरात आिण महारा�� समािव� आहेत. 
सामा�यतः १८० दश ल� लोक या �क�पामळेु �भािवत होतील �हणजेच भारतातील 
एकूण लोकस�ंये�या १४% लोकावंर �ा �क�पाचा प�रणाम होईल. ऐितहािसक��्या हा 
सरकारने हाती घेतलेला एक मोठा पायाभूत �क�प आह.े �ा �क�पातंग�त िविवध 
उ�ोगाचंा िवकास होईल तसेच या �देशातील र�ेवे, र�ता, बंदर ेव हवाई वाहतूक यांसह 
�माट�  शहर े िवकिसत होतील. कमीत कमी खचा�त व�तूंचे उ�पादन व रोजगार िनिम�ती 
करणे हा �मखु हेतू असेल. मलुभूत गरजापैंक� पाणी आिण जमीन सवा� िधक मह�वाची गरज 
आहे. �यासाठी िनि�तच सभोवताल�या प�रसरातून �याचा परुवठा केला जाईल. कृषी 
�े�ासाठी वापरले जाणार े पाणी �ा �क�पासाठी वापरले जाईल व �यामळेु कृषी �े�ाला 
पा�याची सम�या जाणवू शकते. प�रणामी सबंंिधत सहा रा�यातील गावामं�ये जमीन आिण 
नदी अिध�हणाव�न संघष� उ�वू शकतो. वरील उपल�ध �ोत या �देशातून काढून घेतले 
तर ही गावे भकास होऊन जातील. खोसला आिण सोनी (२०१२) साठी िद�ली मुंबई 
औ�ोिगक �े� बनिव�यासाठी पा�याचे दिुभ��य जाणवते. या �क�पा�या 
अंबलबजावणीमळेु नैसिग�क संसाधने न� होतील व �याचा िवपरीत प�रणाम शेतक�यावंर 
होईल. वै�ािनक��्या हा �क�प आव�यक आह ेमा� �वतं� पा�याची उपल�धता करावी. 
शासक�य अिधकृतता आिण पया�वरणीय मंजरुी िमळाली असली तरी �थािनका�ंया गरजा 
िकती भागिव�या जातील हा एक ��च आह.े तसेच शेती आिण शेतीिवषयक अ�य 
उपजीिवका धो�यात ये�याची श�यता नाकारता येत नाही. 

अणऊुजा� �क�प: 

महरा��ातील र�नािगरी िज��ातील जैतापूर एक छोटे बंदर आहे. जैतापूर अणऊुजा� 
�क�पाचा ��ताव अणऊुजा� महामंडळाने २००५ साली सादर केला. माडबन, करले, 
िनवेली, िमठगवाणे आिण वरीलवाडा अशा गावामंधील एकूण ९६८ हे�टर जमीन ता�यात 
घेतली आहे. वरील गावात सरासरी एकूण ४०,००० लोकस�ंया आहे. वरील अिध�िहत 
कर�यात आले�या जिमनीवर �क�प आिण कम�चारीवगा�साठी राह�याची वसाहत �थापन 
केली जाणार आहे. हा �देश जैविविवधतेने सम�ृद आहे. िविवध �कार�या वन�पती, प�ी 
व ३२५ दिुम�ळ �जाती येथे िदसून येतात व येथे दोन �मुख न�ा देखील वाहतात. भू 
सपंादन काय�ाचा आधार घेत सरकारने २३०० एकर जमीन �थािनका�ंया इ�छे िव�� 
सपंािदत केली. हा कायदा जमीन सपंादनासदंभा�त केला होता मा� खाजगी कंप�या मा� 
�विहतासाठी �याचा अंमल करीत आहेत असे िदसते. �क�पामळेु शेतकरी आिण मि�छमार 
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समदुाया�ंया जीवाला धोका सभंवतो आहे. �थािनका�ंया मते, सपंादीत जमीन अितशय 
सपुीक असून �यात भात, नाचणी, हापूस आंबा, नारळ, काजू, कोकम, अननस व सपुारी 
इ�यादीसाठी उपयोग केला जाऊ शकतो. िशवाय मि�छमारी देखील मोठ्या �माणात केली 
जाते व �ा �क�पामळेु सागरी जीव स�ृीला धोका िनमा�ण होऊ शकतो. �थािनका�ंया मते, 
येथून म�छी जपान आिण यरुोप ला िनया�त केली जाते. मा� �क�प काय�ि�वत झा�यानतंर 
अरबी सम�ुात �ितिदन समुार े ५२ हजार दश ल� िलटर गरम पाणी सम�ुात सोडले 
जाईल. मासेमारी उ�ोग बंद होईल व मि�छमार करणार ेसमूहा�ंया च�रताथा�चा �� िनमा�ण 
होईल. िवकिसत देश व इतर देशानंा स�ुा �क�प प�रसरातील मासेमारीसाठी ‘कॅच’ 
�माणप� आव�यक असते व नसेल तर मासेमारी करणे नाकारले जाईल.   

ई. पी. आर. एक गंभीर िचंता:  

भारतातील अरवेा कंपनी चे ई.पी.आर. ची सरु�ा, िडजाईन, व खचा�िवषयी साशकंता आह.े 
मा� एन.पी.सी.आय.एल. ने हा करार मोडून आता ई.डी.एफ. या �� च कंपनी सोबत न�याने 
केला आहे. भारतातील यासदंभा�तील िनयम इतर देशा�ंया तलुनेने फार लविचक आहेत. 
िशवाय अणभु�्याचंी बाधंणी व इतर खच� न परवड�यासारखा आहे. त�ा�ंया मते, अशा 
ई.पी.आर. ची िकंमत म�ास, नरोरा आिण कैगा मधील ई.पी.आर. �या तलुनेत खूप महाग 
आहे िशवाय हे तं��ान अिधक खिच�क आहे. 

सेझ (िवशेष आिथ�क �े�): 

सेझ हे औ�ोिगक गतिवध�साठी आरि�त केलेले िवशेष �े� असते. यामं�ये �ाम�ुयाने 
खाजगी �यापार आिण सेवा अंतभू�त होतात �यानंा उ�प�न श�ुक, सेवा कर, �ा�ी कर व 
इतर अटीमधून आव�यक ती सवलत िमळते. सेझ सदंभा�तील कायदा २००५ साली 
ससंदेत मंजूर कर�यात आला व २००६ पासून �याची अंबलबजावणी केली जाऊ लागली. 
या काय�ापूव� गजुरातम�ये २००४ म�ये सेझ िवषयक कायदा कर�यात आला होता मा� 
तो �ातंीय अस�याने �या रा�यापूत� मया�िदत होता. सेझ चा �मखु हेतू भारतातील िनया�त 
�यापार वाढिवणे होता व �या मा�यमातून तीस लाख रोजगाराचंी िनिम�ती होईल तसेच 
जागितक पातळीवर भारतातील एफ.डी.आई. अतंग�त गुतंवणूक वाढेल असे अिभ�ेत होते. 
�यासाठी आधिुनक तं��ानाची आव�यकता असून पायाभूत सिुवधा�ंया िवकासासाठी 
�ो�साहन देता येईल. �ारिंभक अव�थेत १९ रा�यातं २३७ िवशेष आिथ�क �े�ानंा मंजरुी 
दे�यात आली होती. �यासाठी ८६,१०७ हे�टर जमीन सपंािदत कर�यात आली होती व 
सपंािदत जमीन म�ुयत: सपुीक व कसदार होती. अशा �कार�या िवकास �तीमाना�ंार े
शा�त िवकास कसा होईल हा एक �वलंत �� आहे. एका अंदाजानसुार, समुार े
११४,००० लोका�ंया रोजी रोटीचे नकुसान होईल व ८०,००० शेतकरी कुटंुबे आपला 
च�रताथ� गमावून बसतील. ��य� व अ��य�पणे कृषीवर आधारीत असणा�या लोकानंा 
स��ने बेदखल केले जाईल. िव�थािपत होणा�या लोकाचें पनुव�सन सदंभा�त कोणतीही 
�यव�था कर�यात आली नाही. सेझ ची िनिम�ती �ाम�ुयाने िनया�त �यापार व�ृी व 
रोजगारिनिम�ती कर�यासाठी झाली होती. परतं ु�ा �य�नानंा अपेि�त यश िमळाले नाही. 
उदाहरणाथ� , नोएडा मधील सेझ चा अनभुव फारसा चागंला नाही. कमी वेतन, कामाची 
कमकुवत प�रि�थती, कामाचे दीघ� तास आिण �यावसाियक धोका इ�यादी. घटक मलुभूत 
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मानवी ह�कांचे उ�लंघन करतात. िशवाय यातून कोप�रते स�ंकृती उदयाला ये�याची 
सभंावना वाढेल. भारतीय सिंवधानाने सरुि�त केलेले कामगार कायदे व पया�वरण सरं�ण 
कायदे यांचे उ�लंघन होईल. �थािनक �वरा�य स�ंथा आिण पंचायती राज काय�ा�ारे 
दे�यात आलेले ह�क आिण अिधकार याचें देखील उ�लंघन होईल. प�रणामी एकंदरीतच 
आंतररा��ीय मानवी ह�काचें उ�लंघन होईल. 

आपली �गती पहा. 

 १. डी.एम.आई.सी. वर चचा� करा. 

 २. सेझ वर िट�पणी करा. 

६.४ सेझ आिण महारा�� रा�य: 

मराठवाडा �देश जमीन अिधकार आंदोलन – गायरान भूमीसाठी दिलत सघंष�. 

िसधूंदगु� �देश – �रलाय�स गेस लाई�सिव�� सघंष�. 

रायगड �देश – �रलाय�स जमीन सपंादन िव�� शेतकरी सघंष�, इंडीया ब�ुस जमीन 
सपंादन िव�� २६ गाव बचाओ सघंष� सिमतीचे आंदोलन. 

बहृमंुंबई – �रलाय�स भू सपंादन िवरोधातील शेतकरी आंदोलन. 

महारा��ातील सेझ ने �ाम�ुयाने खाजगी कंप�या िवकिसत के�या आहते, साव�जिनक 
भागीदारी फार कमी रािहली.  

एम.आई.डी.सी. रायगड, ठाणे, औरगंाबाद, अमरावती आिण पणेु येथे समुार े २२ सेझ 
��तािवत आहते. 

महारा��ातील लोक सेझ ला िवरोध करीत आहेत कारण सेझ चे बह�ताशंी फायदे सामा�य 
नाग�रकांना िमळत नसून भाडंवलदारानंा िमळत आहेत. खाजगी जिमन�चे स��ने सपंादन 
करावे लागते कारण िवकासा�या �ि�येम�ये नाग�रकांना समावेश क�न घे�यात शासनाला 
अपयश आले आहे.  

६.४.१ रायगड सेझ:  

रायगड िज��ात सेझ िवकिसत कर�यासाठी िविवध �क�पा�ंया ��तावाचंा पूर आला. 
एडिमरल रामदास आिण लिलता रामदास (२००७) २७ ऑ�टोबर, २००६ रोजी एक 
िवल�ण राजप� अिधसूचना काढ�यात आली व एकतफ� घोषणा कर�यात आली क�, 
एम.आई.डी.सी. कायदा कलम जी, भाग २ �ार ेअिलबाग मधील २२ कृषी �े�े औ�ोिगक 
�े� �हणून घोिषत कर�यात येत आह.े काळे (२०१०) �हणतात क�, रायगड िज��ात 
स�या ५०,००० एकर जिमनीवर २९ सेझ �े�े आहेत व �यामळेु ��य� व अ��य�पणे २ 
लाख लोक �भािवत झाले आहेत. आर.आई.एल. �या ��तावानसुार, १४,००० हे�टर 
जमीन ता�यात घेऊन �यावर बह�िवध सेवा परुिवणार े उ�ोग �थापन केले. मा� �ा 
जिमनीवर आिदवासी, मि�छमार आिण ओ.बी.सी. समदुायातील लोक शेती, मीठ उ�पादन 
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व गरु े चर�यासाठी वापरत आहेत. पेण व उरण ताल�ुयातील बावीस गावानंी याचा ती� 
िवरोध केला. या िनषेधाचे नेत�ृव शेतकरी, कामगार सघंटना, नागरी स�ंथा व २४ गाव सेझ 
िवरोधी संघष� सिमती, रा�� सेवा दल व इ�यादी नी केला. एकूणच समाजातील सव�च 
घटकाकंडून दबाव वाढत जात होता. शेतकरी, काय�कत�, िवरोधक यांनीही िनदश�का�ंया 
मागणीला �ितसाद िदला. त�कालीन आमदारानंी जनमतासाठी ��ताव ठेवला शेतकरी 
आर.आई.एल. साठी जिमनी िवकायला तयार आहेत क� नाहीत अशी िवचारणा केली. 
�यासदंभा�त सरकारने वन आिण महसूल िवभागाने अिधसचुना तयार केली. जनमत स�ंह व 
पेण मधील समुार े तीस हजार जमीनधारकांना एक मिह�याची नोटीस िदली. तीस हजार 
पैक� सहा हजार एक हजार नवशे न�या�णव शेतक�यांनी अज� दाखल केले व २१ स�ट�बर 
२००८ रोजी महा मुंबई सेझ ला िवरोध झाला. हा लढा समुार े३ भूखडंापैक� २/३ इत�या 
जिमनीशी सबंंिधत होता. अशा �कार े ऐितहािसक जनमतम�ये रायगडमधील शेतक�यानंी 
िवरोध केला व �क�प नाकारले मा� महारा�� सरकारने याबाबतचा िनकाल जाहीर केला 
नाही. मुंबई उ�च �यायालयानेही आर.आई.एल. ची �थिगती सदंभा�तील यािचका 
फेटाळली. इंिडया टू डे (२०११) नसुार, महारा�� सरकारने सेझ र� केले आहे. शतकरी 
आप�या जिमनीचा �वे�छेने वापर कर�यास �वतं� आहेत. भू सपंादान �ि�या पूण� झाली 
नस�याने हा �क�प रखडला गेला. 

६.४.२ गोराई सेझ: 

गोराई हे एक िहरवेगार ड�गरामं�ये अरबी सम�ुा�या िकना�यावर वसलेले खेडे आह.े समुार े
पंचवीस हजार मि�छमार तेथे वा�त�य करतात. तेथील लोक हे िपढ्यानिपढ्या शेती व 
मासेमारी उ�ोगात गुतंलेले आहेत व �यावरच �याचंा उदरिनवा�ह होतो. शतकानशुतके हे 
लोक तेथेच आपले जीवन �यतीत करीत आहेत. �थािनकासंाठी केवळ ते उपजीिवकेचे 
साधन नसून ती �यांची सा�ंकृितक ओळख आहे. मा�, गोराई�या जमीन व संसाधनावंरील 
अबािधत असणार े �यांचे ह�क रा�याने हडप केले आहेत. रा�य स�ंथानंी पय�टन आिण 
करमणूक उ�ानाची विकली केली. �थािनका�ंया उदरिनवा�ह पूत�तेचा �� िनमा�ण झाला. िह 
क�पना ‘पेन इंिडया पय�टनची’ होती. एक करमणूक उ�ान उघड�याचे काम लवकरच पूण� 
कर�याचा मानस ठेव�यात आला. रा�याने िकनारप�ी �े� िनयमांचे उ�लंघन क�न सातशे 
एकर सामिुहक मालक� असणारी जमीन �ा ए�सेल व�ड� �क�पासाठी ता�यात घेतली. 
काय�क�या�चा मते, आव�यकतेपे�ा तीन पट अिधक जमीन ता�यात घेतली गेली. �थािनक 
समदुायाकंडून ७०० एकर जमीन ए�सेल व�ड� लीझर �ा खाजगी कंपनीला दे�यात आली. 

कृि�म जेटी चे बाधंकाम पूण� झा�यावर मासेमारी कर�यासठी िनब�ध लादले गेले. 
सम�ुिकनारी असले�या नौका, जाळे व इतर सािह�य न� केले गेले. एकूणच मासेमारी 
�यवसाय सपं�ुात आला. यािशवाय �क�पा�या मा�यमातून िनमा�ण होणार े साडंपाणी व 
कचरा सम�ुात सोडला जाऊ लागला व सम�ु �दूिषत होऊ लागला. याचा िवपरीत 
प�रणाम सागरी प�रस�ंथेवर िदसून आला. सागरी ससंाधनांम�ये ती� घट झाली, सागरी 
जीवनावर नकारा�मक प�रणाम जाणवू लागला. मि�छमारीसाठी अज� भरावा लागत 
अस�याने सरकारी योजना व �ा� होणारी र�कम ही नाममा� होती व ती केवळ प�ुषानंा 
िदली जात असे, ि�यानंा �यातून वगळले होते. अशा �कार े�ा उ�ान �क�पामळेु सव�� 
नाराजी पसरली होती. मासेमारी करणा�या लोकाचें मलुभूत अिधकार िहरावून घे�यात आले 
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होते. �थािनक समदुायाचंा पारपंा�रक रोजी-रोटी साठी असणारा �यवसाय, �व�छ व सुदंर 
पया�वरण तसेच �याचंी स�ंकृती धो�यात आली होती. �ा �क�पासाठी अनेक बोअरवे�स 
खोद�यात आ�या हो�या व दररोज दोनशे पा�याचे ट�कर इतका पा�याचा उपसा होतो. 
प�रणामी भूगभा�तील पा�याची पातळी खाली गेली व आजूबाजू�या प�रसरातील पाणी 
खारट व िप�यासाठी अयो�य बनले. आजू बाजू ची गावे आता नगरपािलकेकडून परुव�यात 
येणार ेट�कर �या पा�यावरच अवलंबून आहेत. �ाम�थानंा हे पाणी जा�त िकमतीने िवकत 
�यावे लागते. उ�ान बाधंकामापूव� अशी ि�थती न�हती. या झाले�या बदलामळेुच गोराई 
येथील लोकानंा �ितकार कर�यास भाग पाडले. रा�याने �थािनकांचा आवाज दाब�याचा 
�य�न केला, पोलीस दलाला हाताशी घेऊन �य�न केले, दडपशाही आण�याचा �य�न 
केला गेला, इतकेच न�हे तर गोराईचा इितहास देखील बदल�याचा �य�न केला गेला. अशा 
�कार ेनव-उदार सरकार िवसरले होते क�, �थािनक लोकां�या आधारािशवाय कोणताही 
िवकास साधता येत नाही. आपण शेतकरी आिण आिदवासी समदुायानंा बाहेर ठेऊन 
सव�समावेशक िवकास घडवून आणू शकत नाही. 

६.५ जल ह�क: 

समाजातील �बळ वगा�चे िहत ल�ात घेऊन उपेि�त वगा��या पा�या�या ह�क व 
अिधकारासंाठी अनेकदा तडजोड केली जाते. िशवाय बांधकाम, मोठी धरणे व अनेक 
महाकाय �क�प रा�य �यव�थेला अिधक बळकटी �दान करीत असतात. जल ससंाधन 
िवषयक असमान िवतरण �णालीमळेु पारपंा�रक समदुाय अनेकदा विंचत राहतात. जल 
सपं�ीवर सरकारचे वच��व व िनय�ंण ��थािपत होते. जल िसचंन व �यव�थापन जल 
िवभागाकडे ह�तातंरीत केले जाते. पा�यावरील रा�याचे िनय�ंण अ��य��र�या 
ससंाधना�ंया नैसिग�क खाजगी मालक�चे समथ�न करते. जल �यव�थापन सदंभा�तील 
�वातं�य पूव� व �वातं�यो�र पा�या�या सदंभा�तील दोन �कारची धोरणे आहेत. 
ि�टीशकालीन भारतात पा�याला म�ु �वाहीत सपं�ी समजले जात होते. २००० वषा�पूव� 
भारतीय समाजात जल िवक� �ीकरण �णाली होती आिण भारतातील काही भागात जसे क�, 
तािमळनाडू म�ये �ाचीन �णाली अजूनही अि�त�वात आह.े हा एक समदुाय होता क� 
�या�ार ेपाणी साठवण आिण पाणी जतन कर�या�या त�वावर भर िदला होता. �याच �माणे 
सामािजक रचना, जमीन, उपल�ध क�चा माल व �यावरील भौगोिलक �े� इ�यादी चा ही 
िवचार कर�यात येत असे (कुमार आिण फुल�ग, २०१२). ही �था आज ही भारता�या 
काही �देशातील आिदवासी भागाम�ये िदसून येते जसे क�, ल�ाख ची िझ�ंज आिण 
खासीची बाबूं िठबक िसचंनाची �यव�था आिण मेघालयातील ज�ितया इ�यादी. पण 
इं�जा�ंया आगमनानतंर हे धोरण बदलले. ि�टीश सरकारने अशा नैसिग�क ससंाधनाचंी 
मालक� घेतली व लोका�ंया हातून जगंल, जमीन, आिण पाणी सदंभातील ह�क रा�य 
�यव�थे�या हातात गेले. 

�वातं�यो�र काळात देखील सरकार�या गो�ी फार�या बदल�या नाहीत. भारताने 
पंचवािष�क योजना स�ु केली व �या�ार ेमोठी धरणे बाधं�याचे उिद� ठेवले, वीज िनिम�ती व 
अ�न सरु�ा इ�यादीसाठी चे िवकास �क�प उभार�यासाठी जागितक बकँ व इतर 
आंतररा��ीय स�ंथाकंडून िव� परुवठा कर�यात आला व छोट्या �माणावरील िनधी म�ये 
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सतत घट होत रािहली. १९८६ म�ये रा�याने जल धोरणासंदभा�त िसचंन �क�प िवकिसत 
केले मा� पारपंा�रक पाणी उपसा �णालीकडे दलु�� झाले. 

१९९० �या दशकात आंतररा��ीय िनधी एज�सीज ् चा दबाव वाढ�यामळेु, अिनयोिजत 
िवकास आराखडा, रा�यातील नव-उदार धोरणे, िवकासाचे शहर क� ि�त �ितमाने, रा�य व 
नैसिग�क �ोताचंा िविनयोग, िसचंन आिण वीज खाजगीकरण अशा �क�पा�ंया �भावामुळे 
�थािनक समदुायांचे अिधकार पूण�पणे दलु� ि�त केले गेले. 

भूगभा�तील पा�याचा िविनयोग जमीन ह�काशंी जोडला गेला. प�रणामी जे जिमनीचे मालक 
होते �यानंाच केवळ �या पा�याचा िविनयोग करता येऊ लागला. �यावसाियक व शेती 
िवषयक उि�� समोर ठेऊन भूजल पा�याचा निलका व वीज पंपा�ार ेपाणी उपसा केला तर 
पा�याची पातळी खाली जाईल असा धोका िनमा�ण झाला. भारतातील बह�ताशंी भागात ती� 
पाणी टंचाईचा सामना करावा लागत आहे. महारा��ातील प�रि�थती तर अ�यतं वाईट 
आहे. आिथ�क सहा�य आिण िसचंन सिुवधा�ंया अभावामुळे शेतकरी आ�मह�या करीत 
आहेत. रा�या�या पा�यावरील िनय�ंणामळेु जल सपं�ीचा �हास झाला असून सघंष� 
वाढला आहे. उदाहरणाथ�, आं� �देशातील �लाचीडामा व तािमळनाडू मधील आठूर गाव 
येथे शहर क� ि�त िवकास �ितमान व पा�याचा अितरके� वापर या िवरोधात चळवळी स�ु 
आहेत. 

�थािनक �ितकार चळवळ: 

दि�ण महारा��ातील जल ह�क सदंभा�त सागंली, सोलापूर आिण को�हापूर िज��ातील 
पाणी सघंष� ही �थािनक �ितकार चळवळ आहे. गे�या काही दशकातं अशा चळवळीची 
भौितक आिण वैचा�रक �या�ी वाढत आहे. जल ह�क चळवळीचा इितहास दोन ट��यात 
िवभागला जाऊ शकतो. पिह�या ट��यात आंदोलन म�ु� सघंष� चळवळ �हणून ओळखली 
जाते �ाची �या�ी केवळ सागंली िज��ातील खानापूर परुतीच मया�िदत रािहली. दसु�या 
ट��यात शेतमजूर, क�करी शेतकरी सघंटना आिण महारा�� रा�य धोरण व �का�परा�त 
प�रषद ही चळवळ कृ�णा खो�यात अिधक बळकट हो�यासाठी मह�वाची ठरली. पा�याचे 
�याय िवतरण आिण भूिमहीन शेत मजरुावंर ल� क� ि�त करणे हा यामागील �मखु हेतू होता. 

�भाव:  

�याय�िव� बाब�ना म�ुय �वाहात आणले. 

��येक कुटंुबाला अधा� एकर जमीन व िसचंनासाठी परुसेे पाणी िमळेल व ते जिमनीचे �े� 
�याचा मालक�चे असेल. 

च�रताथा�चा ह�क �हणून पा�याचा ह�क: 

पाणी हे मह�वाचे उपजीिवकेचे साधन मानले जाते �हणूनच ते भूिमहीन वगा�सह सवा�ना 
िमळावे. 
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धरण�ा�तांचा समावेश आिण पा�याचा िविनयोग: 

िह चळवळ �ाम�ुयाने धरण��ता�ंया पाणी ह�कावर �काश टाकते.  

पनुव�सन, धरण बाधंणी आिण पा�याची सोय: 

आंदोलना�ार ेजल ह�क चळवळीत सहभागी लोका�ंया पनुव�सनासाठी सहा�य करणे. 

मोठ्या �माणावर िनधी सकंलन क�न धरण बाधंकामास सलुभ करणे व पनुव�सन करणे. 

रोजगारािभमखु काय�नीती: 

िह द�ुकाळ आिण धरण��ताचंी सयं�ु कृती आहे. िवकसनशील नािव�यपूण� राजक�य 
आिण एकि�त रणनीती आह.े चळवळ�ची सवा�त मह�वाची बाजू �हणजे ती पया�यािभमखु 
असते. समा�यत: चळवळ  िनषेधाचा िवचार न करता �याचा पया�य शोध�याची जबाबदारी 
�दान करणे ही पया�यी जबाबदारी मानली जाते.  

सहभागी: 

आंदोलन, सघंष� आिण िविभ�न काय��म याम�ये िविवध �तरावंर लोकाचंा सहभाग वाढला 
व �ामीण आिण �ामीण समदुायाकंडे िवशेष ल� दे�यात आले. 

नेतृ�व आिण िनण�य: 

बह�ताशंी नेते सिुशि�त होते व ते �ामीण भागाशी सबंंिधत असून �याचंी पा��भूमी शेती व 
शेतमजूरशी िनगडीत आह.े 

�ोत गितशीलता: 

आिथ�क �ोता�ंया ��ीने िनधी सकंलन �यापारी, सघंटना आिण चळवळीशी सबंंधीत जन 
सघंटना यां�या माफ� त कर�यात आला. 

यशोगाथा: 

बालाजी मेमो�रअल धरण सवा�िधक मह�वाचा रचना�मक �भाव होता. येरला ही कृ�णाची 
उपनदी आह.े १९७० �या दशकात साखर कारखाने, वाळू उ�खनन, लहान व म�यम 
बाधंकामे इ�यादी चा प�रणाम प�ृभागावर झाला. भूगभा�तील पा�या�या �वाहावर झाला. 
वाळू उ�खनन हे पा�याचे �वाह कोरडे हो�याचे �मखु कारण मानले जाते �ाम�ुयाने येरला 
नदी�या काठावर वसलेली बलवाडी व तादूंळवाडी ही जळुी गावे या िवषयावर चच�चे व 
वादिववादाचे क� � बनले व �यानंी �ा लढ्याचे नेतृ�व केले. आंदोलनक�या�नी 
जनिहतयािचका दाखल केली आिण वाळू उ�खनना िवरोधात िवजय िमळिवला. साखर 
कारखा�यासाठी देखील आता पाणी वापरले जात नाही. 

ट�भू उपसा िसचंन योजना १९९५ साली स�ु कर�यात आली होती. ती अंशत: 
द�ुकाळ��त भागातील पाणी ��ावर ल� क� ि�त करते व कृ�ण नदी�या खो�यातील पाणी 
वापरले जात होते. पाणी ह�क चळवळीसाठी आटपाडी तालकुा गड समजला जातो. ८४ 
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गावापैंक� ६३ गावाचंी १६००० हे�टर जमीन वाप�न �या मा�यमातून ४.४ टी.एम.सी. 
पाणी िमळणार होते. �यासाठी सघंष� ही स�ु कर�यात आला. पा�या�या �याय िवतरणा�या 
आधार े �ा योजनेची पनुर�चना क�न सव� ताल�ुयातील सव� भूिमहीन लोकांसह ८४ 
गावांना  पाणी परुवठा कर�यात आला. २००१ म�ये लोका�ंया ती� िनषेधामळेु सरकार 
�या�ंयाशी सहमत झाले व सवा�ना समान पाणी वाटपा�या योजनेचे काम स�ु झाले. 

आपली �गती पहा: 

१. ‘गोराई’ चा िवशेष सदंभ� देऊन महारा��ातील सेझ �प� करा. 

२. ‘जल ह�क’ यावर सिंव�तर टीप िलहा. 

६.६ साराशं: 

वरील िववेचना�ार े असे िदसून येते क�, नव-उदार रा�यातील िवकास �ितमाने शहर 
क� ि�त, उ�पादन आिण श��चे असमान िवतरण यावर आधा�रत आहेत. समाजातील 
बह�ताशंी घटक सा�ंकृितक��्या दरुावलेला, भाविनक��्या िनराश आिण गरीब अशा 
�कारचा आहे. �ितकार व सघंष� करणे हा �या�ंया उपजीिवका आिण स�ंकृती�या 
सरं�णासाठी आहे. 

६.७ सरावासाठीचे ��: 

१. कोण�याही एका िविश� अ�यासावर �ितकार चळवळीचा अथ� आिण �व�प �प� करा. 

२. �ितकार चळवळी�या सदंभा�त िद�ली मुंबई औ�ोिगक �े�ाब�ल थोड�यात चचा� करा. 

३. रायगड आिण गोराई सेझ सदंभा�त सिंव�तर चचा� करा. 

४. जैतापूर अणऊुजा� �क�पा�या प�रणामांवर भा�य करा. 
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7 
efJekeÀemee®ee He³ee&³eer o=ef<ìkeÀesve 

(ALTERNATIVE APPROCHES TO 
DEVELOPMENT) 

 

ÒekeÀjCee®eer j®evee : 

7.1 ÒemleeJevee 

7.2 He³ee&³eer efJekeÀemee®eer J³eeK³ee 

7.3 He³ee&³eer efJekeÀemee®eer JewefMe<ìîes 

7.4 He³ee&³eer efJekeÀemee®es cenÊJe 

7.5  ef®ejbpeerJeer efJekeÀeme 

7.6  ef®ejbpeerJeer efJekeÀemee®eer J³eeK³ee 

7.7  ef®ejbpeerJeer efJekeÀemee®eer JewefMe<ìîes 
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7.1 ÒemleeJevee (INTRODUCTION) 

peeieeflekeÀ mlejeJejleer efJekeÀemee®³ee ceeiee&efJe<e³eer®eer cene®e®ee& efvecee&Ce Peeueer Deens. l³eevegmeej 
efkekeÀemee®³ee mJe©Hee®es efJeMues<eCe, efJeefJeOe YeeieeceO³es nesle Demeu³ee®es efomegve ³esles. l³eevegmeej mebHetCe& 
peielee®eer efJeYeeieCeer efJekeÀefmele, efJekeÀmeveMeerue DeeefCe ceeieemeuesu³ee mJeªHeeceO³es HeenC³eeme efceUles. 
ne efJekeÀeme meJee&Lee&ves mecepetve IesCes DeeJeM³ekeÀ Deens. ne efJekeÀeme ceeveJeer meceepeeleerue meeceeefpekeÀ, 
DeeefLe&keÀ, jepekeÀer³e, efMe#eCe, Deejesi³e peerJeveceevee®ee opee& DeeefCe He³ee&JejCee®eer mece=×lee Fl³eeoeR®³ee 
mlejeJejleer HeenC³eele ³esles. met#ce DeLe&Meem$ee®³ee mlejeJejleer efJekeÀemee®es ceespeceeHeve kesÀues peeles. ³ee®es 
Jew®eeefjkeÀ DeeefCe J³eeJeneefjkeÀ efJeMues<eCeelcekeÀ ef®eefkeÀlmekeÀ He×leerves DeY³eemeCes DeeJeM³ekeÀ Deens. lesJne 
meceepeeleerue mebHetCe& IeìkeÀebvee cegK³e efJekeÀemee®³ee ÒeJeenele DeeCeC³ee®es OeesjCe mHe<ì nesF&ue. ³eeletve 
efJekeÀemeelcekeÀ Òeef¬eÀ³ee Ie[Jetve DeeCelee ³esF&ue.  

ogmeN³ee cene³eg×e veblej®³ee keÀeUele efJekeÀemeemebyebOeer ®e®ee&vee meg©Jeele Peeueer. ³ee keÀeUele DeefYepeele 
DeY³eemekeÀ ns Yeeb[Jeueer J³eeHeejer DeeefLe&keÀ cee@[sue®³ee ceeO³eceeletve efJekeÀemee®ee efJe®eej DeeefCe 
J³eJenejeJejleer DeefOekeÀ®ee ÒeYeeJe HeenC³eeme efceUle neslee. ns cee@[sue jepekeÀer³e GoejceleJeeo DeeefCe 
meeceeefpekeÀ meebmke=ÀeflekeÀ DeeOegefvekeÀles®ee mJeerkeÀej keÀjCeejs nesles. ³ee keÀeUele DeeefLe&keÀ efJekeÀemee®eer 
mebkeÀuHevee ner ÒeeLeefcekeÀ mlejeJejleer efJekeÀemee®³ee J³eJeneje®es GefÎ<ì cnCetve Heeefnues peele nesles. ³ee®es 
ie=efnlekeÀ ns DeeefLe&keÀ efJekeÀeme DeeefCe G®®e GlHeeove efveefce&leer keÀjCes ns DeeefLe&keÀ ¢ef<ìkeÀesveeletve nesles 
p³ee®ee meeceeefpekeÀ ÒeieefleefMeuelesMeer IeìkeÀeMeer mebyebOe pees[C³eele ³eslees.  

He³ee&³eer efJekeÀeme ns efJekeÀemee®es cee@[sue DeeefLe&keÀles®es meesefJeSle ³egefve³eve ³eeb®³ee keÀ[tve efvecee&Ce keÀjC³eele 
Deeues. l³eebveer efJekeÀemee®³ee DeHesef#ele OeesjCeeme Yeeb[Jeue DeeefCe meesefJeSì meeb³evejerHeÀerkeÀ cee@[sue cnCetve 
JesieUs kesÀues Deens. l³eebveer jep³ee®eer YetefcekeÀe cenÊJee®eer ceeveueer Deens. veJ³eeves mJeeleb$³e Peeuesu³ee 
osMeebveer DeeefLe&keÀ DeeefCe jepekeÀer³e efJekeÀemee®es meefceÞe cee@[sue efmJekeÀejC³eele Deeues. efceÞe DeLe&J³eJemLee 
cnCetve efmJekeÀejC³eele Deeues ³eeletve Keepeieer DeeefCe meeJe&peefvekeÀ #es$ee®eer efJeYeeieCeer keÀjC³eele Deeueer. 
³ee®eyejesyej ³ee osMeeb®es GefÎ<ì ns meg#ce DeLe&J³eJemLes®³ee DeeOeejs DeewÐeesefiekeÀ efJekeÀeme keÀjC³eeme 
meg©Jeele keÀjC³eele Deeueer.  

meve 1960 DeeefCe 1970 ®³ee oMekeÀeceO³es mecekeÀeueerve efJekeÀeme cee@[sue Jejleer ef®eefkeÀlmeelcekeÀ ®e®ee& 
keÀjC³eele ³esT ueeieueer. l³eeceO³es efJekeÀemee®ee cegU GÎsMe meceevelee Demeuee Heeefnpes ³ee®eer ®e®ee& nesT 
ueeieueer. meceepeeleerue ueneve IeìkeÀeHe³e¥le mebHeÊeer®ee GHeYeesie Ieslee Deeuee Heeefnpes. efJekeÀeme DeeOeeefjle 
peerJeve He×leer efveefce&leer keÀjlee ³esF&ue Demee efJemle=le YetefcekeÀe J³eJenejele DeeCeCes DeeJeM³ekeÀ Deens.  

meve 1970 veblej®³ee keÀeUele He³ee&JejCee®³ee mebyebOeer mecekeÀeueerve efJekeÀeje®es cee@[sue efvecee&Ce keÀjC³eele 
Deeues. ³eebveer DeeOegefvekeÀ efJekeÀeme ÒekeÀuHee®eer He³ee&JejCeer³e efkebÀcele keÀe³e Demee ÒeMve GHeefmLele kesÀuee ns 
mecekeÀeueerve efJekeÀemee®³ee meboYee&le ef®eefkeÀlmekeÀ He×leerves efJeMues<eCe keÀ© ueeieues l³eebvee DeeJneve 
osC³ee®es keÀe³e& keÀ© ueeieues. pes vewmeefie&keÀ meeOeve mebHeÊeer®ee JeeHej keÀ©ve ceeveJee®³ee efJekeÀemeeefJe<e³eer 
®e®ee& keÀ© ueeieues. DeewÐeesefiekeÀ meceepeeceO³es mecekeÀeueerve efJekeÀemee®³eemeeþer vewmeefie&keÀ meeOeve JeeHej 
keÀ©ve ceeveJeeves HeÀe³eoe Iesleuee Deens. ³eemebyebOeer He³ee&³e efJekeÀemee®es OeesjCe DeeOegefvekeÀ HeeefM®eceel³e 
efJe%eeve DeeefCe leb$e%eeve YetefcekeÀe mHe<ì keÀjC³eeme meg©Jeele kesÀueer.  

meve 1980 veblej®³ee keÀeUele He³ee&JejCee®³ee ÒeMvee mebyebOeer mLeeefvekeÀ DeeefCe peeieeflekeÀ mlejeJejleer 
jepekeÀer³e oyeeJe efvecee&Ce keÀjC³eele Deeues keWÀêer³e mlejeJejleer ®e®ex efJe<e³eer le³eej keÀjC³eele Deeuee. 
³eeceO³es oeefjêîe DeeefCe He³ee&JejCee®³ee ÒeMvee®es efJeMues<eCe keÀjC³eele Deeues. ³eeletve He³ee&JejCe DeeefCe 
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efJekeÀeme ³ee mebyebOeer®es ÒeMve mecepetve IesC³eele Deeues. ³eeceO³es World Commission on 

Environment and Development (WCED) or Bruetelland Commission ³eebveer 
meve 1972 ceO³es Rio Conference IesC³eele Deeueer l³ee®ee cegK³e Yeeie ne ef®ejbpeerJeer efJekeÀeme 
mebyebOeerle neslee. meve 1990 veblej peeieeflekeÀerkeÀjCe KeepeieerkeÀjCe GoeefjkeÀjCee®es OeesjCe 
efmJekeÀejC³eele Deeues. l³eeceO³es ef®ejbpeerJeer efJekeÀeme OeesjCee®eer DebceueyepeeJeCeer keÀjC³eele Deeueer. 
l³eeyejesyej ef®ejbpeerJeer peerJeveeJeM³ekeÀ efJe<e³eer ®e®ee&efJeMJe efvecee&Ce keÀjC³eele Deeues.  

peeieeflekeÀerkeÀjCe Òeef¬eÀ³esmebyebOeer meesefJeSì yueBkeÀ osMeebceOeerue YeewieesefuekeÀ jepekeÀer³e HeefjefmLeleer®³ee 
mebyebOeer meO³ekeÀeueerve Yeeb[Jeueer HeefjefmLeleer efJe<e³eer He³ee&JejCe ÒeMvee®es efJeMues<eCe keÀjC³eele Deeues. 
³eeefJe<e³eer efìkeÀelcekeÀ efJeMues<eCe meceesj ³esT ueeieues. yengle DeLe&J³eJemLes®ee ¢ef<ìkeÀesve meceesj þsJetve 
l³ee®es efJeMues<eCe kesÀues Deens. GÊej DeeefCe oef#eCe peieleeceOeerue DeeefLe&keÀ DeeefCe jepekeÀer³e OeesjCee®³ee 
ceO³es HeefjCeecekeÀejkeÀ yeoue nesT ueeieues. l³eecegUs meceepeeleerue DeeefLe&keÀ DeeefCe jepekeÀer³e Jebef®ele 
mecegnevee v³ee³ee®³ee Òeefle#esle jneJes ueeiele Demeles.  

³ee meboYee&le efJekeÀemee®³ee Òeef¬eÀ³esmebyebOeer DeveskeÀ efJe®eej ÒeJeeneveer DeeHeueer celes mHe<ì kesÀueer Deensle. HeCe 
cegÎe Deens ef®ebjpeerJeer peerJeveeJeM³ekeÀ He×leer®³ee meboYee&le He³ee&³eer efJekeÀeme efveleer efveefce&leeryeeyele YetefcekeÀe 
mecepetve IesCes cenÊJee®es Deens. ³eevegmeej He³ee&JejCe DeeefCe ceeveJe ³eeceOeerue mebyebOe mecepetve 
efJekeÀemeelcekeÀ OeesjCe efveefce&leer kesÀueer peeles. vewmeefie&keÀ meeOeve mebHeÊeer®ee DeefleefjkeÌle JeeHej ve keÀjlee 
l³eeuee He³ee&³eer meeOevemebHeÊeer efJekeÀefmele keÀjC³ee®³ee Deveg<ebieeves veJeerve J³eJemLee cnCetve GYeejCes 
DeeJeM³ekeÀ Deens. l³eecegUs efJekeÀemeelcekeÀ HeefjCeeceelcekeÀ HeefjJele&ve efvecee&Ce keÀjlee ³esF&ue.  

7.2 He³ee&³e efJekeÀemee®eer J³eeK³ee (DEFINITIONS OF 

ALTERNATIVE DEVELOPMENT)  

1) ³egvee³eìs[ vesMeve Dee@efHeÀme Dee@ve [^ime De@v[ ¬eÀeF&ce (UNODC) ³eeb®³ee celes ’He³ee&³eer 

efJekeÀeme ne ¢ef<ìkeÀesve Deens. p³ee®es GefÎ<ì ns Deew<eOee®eer HeefjCeecekeÀejkeÀlee keÀceer keÀ©ve yeskeÀe³eosMeerj 
efHekeÀ keÀmeC³ee®eer He×leer DeeefCe cegueYetle ceMeeieleer®³ee keÀener veekeÀejCe ceO³es Heg{ekeÀej Iesleuee peelees. 
He³ee&³eer efJekeÀeme ne yeskeÀe³eosMeerj Deew<eOe efveefce&leer ³eeyeyeleerle keÀe³eos efve³ecee®eer ogye&uelee ceveg<³e ÒeeCeer 
mebyebOeer keÀceer keÀjCes, oerIe&keÀeueerve yeskeÀe³eosMeerj DeLe&J³eJemLee Jee{ keÀceer keÀjCes, yeskeÀe³eosMeerj 
#es$eeleerue iegbleJeCetkeÀ keÀceer keÀjCes, lemes®e iegvnsieejer DeeefCe Del³ee®eej ÒeceeCe keÀceer keÀjCes, oerIe&keÀeU 
Hee³eeYetle megefJeOeeceO³es iegbleJeCetkeÀ keÀjCes l³eeÜejs ûeeceerCe mecegoe³ee®es ef®ejbpeerJeer DeeefCe HeefjJele&veer³e 
GHeefpeefJekeÀe efvecee&Ce keÀjC³ee®eer Òeef¬eÀ³ee cnCepes He³ee&³eer efJekeÀeme nes³e.“ 

2) UNGASS (2003) ³eeb®³ee celes He³ee&³e efJekeÀeme keÀe³e&¬eÀcee®es cegK³e GÎsMe ne MeslekeÀN³eebvee 

Jee{l³ee yeskeÀe³eosMeerj Deew<eOeebMeer mebyebefOele efHekesÀ ve IesC³ee®es Òeeslmeeefnle keÀjCes. Deew<eOe JeeHeje®³ee 
efve³eb$eCee®eer YetefcekeÀe cenÊJeHetCe& Deens. ³ee®es ³eMemJeer veeWo þsJeueer peeles. Demes Demeues lejer SkeÀe 
osMeeletve ogmeN³ee osMeele peeieeflekeÀ Deew<eOe HegjJeþe efJekeÀeme DeeefCe o[HeCee®ee DeLe& ne GlHeeovee®es 
J³eJemLeeHeve Òe³elve mebyebOeer ÒeMve efveefM®ele GHeefmLele kesÀuee peeF&ue.  

Jejerue meJe& J³eeK³ee ceOetve He³ee&³e efJekeÀeme ner meeJe&ef$ekeÀ J³eeHekeÀ mebkeÀuHevee Deens. l³ee®ee peeieeflekeÀ 
mlejeJejleer He³ee&JejCe DeeefCe ceeveJe efJekeÀeme mebyebOeer®es efve³eespeve keÀjC³eele ³esles. ³ee mebkeÀuHevesle Mesleer 
GlHeeove efveefce&leer ceO³es Deew<eOe efkeÀìkeÀ veeMekeÀe®ee JeeHej keÀjC³eeJejleer efve³eb$eCe keÀjC³eele ³esles. 
lemes®e Deew<eOe He×leer®es yeskeÀe³eosMeerj JeeHej keÀjC³eeJejleer efve³eb$eCe keÀjCes. lemes®e ûeeceerCe mecegoe³ee®ee 
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efJekeÀeme keÀjle Demeleevee oerIe&keÀeU ef®ejbpeerJeer efJekeÀemee®es GefÎ<ì þsJetve efve³eespeve DeeefCe 
efve³eb$eCeelcekeÀ YetefcekeÀe IesTve J³eJemLeeHeve kesÀues peeles. l³eecegUs He³ee&JejCee®es mebj#eCe DeeefCe mebJeOe&ve 
keÀjC³eele ³esles.  

7.3 He³ee&³eer efJekeÀemee®eer JewefMe<ìîes (CHARACTERISTICS OF 

ALTERNATIVE DEVELOPMENT)  

He³ee&³e efJekeÀeme ne efJekeÀeme DeeOeeefjle YetefcekeÀe Deens. p³ee®ee cegK³e keWÀê ûeeceerCe Yeeiee®ee meJee¥ieerCe 
efJekeÀeme keÀjCes Deens. veJeerve efJekeÀemee®³ee OeesjCeeuee He³ee&³eer efJekeÀemee®³ee ceeO³eceeletve DeeJneve efvecee&Ce 
keÀjC³eele ³esles. p³eecegUs He³ee&JejCe DeeefCe ceeveJe ³eeb®³eeleerue menmebyebOe J³eJemLee efvecee&&Ce keÀjlee ³esF&ue. 
lemes®e meeceeefpekeÀ DeeefLe&keÀ efJekeÀeme DeeOeeefjle peerJeve ceevee®ee opee& meceeveles®³ee HeeleUerJejleer 
mLeeefvekeÀ ueeskeÀebvee menYeeie keÀ©ve mJe³ebHetCe&lee efvecee&Ce kesÀueer peeles. ³eeletve mJeeJeuebyeve, 
DeelceefJekeÀeme, mJeeefYeceeve peerJeve He×leer efvecee&Ce keÀjC³eele ³esles. He³ee&³e efJekeÀemee®eer JewefMe<ìîes Heg{erue 
cegÐee®³ee DeeOeejs mecepetve Ieslee ³esles.  

1) peerJeve ceevee®³ee opee&le meceevelee (Equality in Living Standard) :  

He³ee&³e efJekeÀemee®ee keWÀêefyebot ne ceeveJeer meceepe Deens. ³ee meceepee®ee meJee¥ieerCe efJekeÀeme keÀjCes cenÊJee®es 
ceeveues Deens. l³ee®³ee meeceeefpekeÀ DeeefLe&keÀ peerJeve ceevee®ee opee& Gb®eeJeCes DeeJeM³ekeÀ Deens. ne He³ee&³e 
efJekeÀemee®³ee ceeO³eceeletve kesÀuee peelees. lees keÀjle Demeleevee meceevelee ns ceguelelJe keWÀê mLeeveer þsTve 
efJekeÀeme keÀjCes DeeJeM³ekeÀ Deens. meceepeeleerue meJe& IeìkeÀebvee efJekeÀemee®³ee ÒeJeenele ³esC³ee®eer meceeve 
mebOeer GHeueyOe keÀ©ve osCes DeeJeM³ekeÀ Deens. ne He³ee&³e efJekeÀemee®³ee ceeO³eceeletve meceeveles®³ee DeeOeejs 
efJekeÀeme meeO³e kesÀuee peelees.  

2) efJekeWÀêerle DeLe&J³eJemLee (Decentralization of Economic System) : 

He³ee&³e efJekeÀemee®ee cegK³e GÎsMe ne efJekeWÀefêle DeLe&J³eJemLes®eer efveefce&leer keÀjCes Deens. cnCepes DeeefLe&keÀ 
efJekeÀemeele efJeefMe<ì IeìkeÀeb®eer cekeÌlesoejer ve þsJelee meJe&keÀ<e efJekeÀeme keÀjCeejer DeLe&J³eJemLee efvecee&Ce 
kesÀueerpeeles. meceepeeleerue Òel³eskeÀ IeìkeÀeuee efJekeÀemee®³ee ÒeJeenele DeeCeC³e³eemeeþer DeLe&J³eJemLesle 
yeoue keÀjCes DeeJeM³ekeÀ Deens. l³eecegUs veJeerve GlHeeove J³eJemLee ner DeeefLe&keÀ HeefjefmLeleerle yeouee®ee 
mJeerkeÀej keÀjCes DeeJeM³ekeÀ Deens. l³eecegUs meceepeeleerue Jebef®ele IeìkeÀebvee efJekeÀemee®ee cegU ÒeJeenele 
DeeCeC³eemeeþer efJekeWÀefêle DeLe&J³eJemLee cenÊJee®eer Deens.  

3) He³ee&JejCee®es mebJeOe&ve (Conservation of Environment) :  

He³ee&JejCee®es mebJeOe&ve keÀjCes ns He³ee&³e efJekeÀemee®es cegK³e ue#e Deens. DeeHeu³ee meYeesJeleeue®es JevemHeleer 
ÒeeCeer, He#eer, keÀerìkeÀ, peerJepeblet ³eeHeemetve He³ee&JejCee®eer efveefce&leer nesles. ³ee He³ee&JejCee®es mebJeOe&ve keÀjCes 
DeeJeM³ekeÀ Deens. ³ee He³ee&JejCee®ee GHe³eesie keÀ©ve ceeveJeeves DeeHeuee efJekeÀeme kesÀuee Deens. HeCe 
He³ee&JejCee®es mebj#eCe DeeefCe mebJeOe&ve keÀjC³eele Deeues veener. l³eecegUs He³ee&JejCee®ee meceleesue {emeUle 
®eeueuee Deens. HeefjCeeceer He³ee&JejCee®³ee mebJeOe&veemeeþer He³ee&³eer efJekeÀemee®³ee ceeO³eceeletve Òe³elve kesÀues 
peeleele. He³ee&JejCe mebyebOeerle efJekeÀemee®³ee OeesjCee®eer DebceueyepeeJeCeer keÀjC³eele ³esles. ³eeceO³es He³ee&JejCe 
meblegefuele Òeot<eCe efJejefnle mece=× efJekeÀeme kesÀuee peelees.  
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4) Mesleer GlHeeoveele Jee{ (Inreased Agricultural Production) :  

He³ee&³e efJekeÀeme ne Mesleer GlHeeovee®³ee Jee{erJejleer ue#e keWÀefêle keÀjC³eele ³esles. ceeveJeer peerJeveele Mesleer 
GlHeeove ns peerJeve DeeJeM³ekeÀ GlHeeove ceeveues peeles. ³eeceO³es DeVe, Oeev³e, HeÀUs, YeepeerHeeuee ³eeb®es 
GlHeeove kesÀues peeles. ns GlHeeove keÀjle Demeleevee efHekeÀ He×leer peceerve Je HeeCeer J³eJemLeeHeve 
ceeO³eceeletve Mesleer J³eJemLeeHeve kesÀues peeles. ³eeceO³es keÀceer HeeC³ee®eer efHekeÀ He×leer, efmeb®eve He×leer, 
keÀerìkeÀveeMekeÀ Deew<eOes He×leer jemee³eefvekeÀ Kelee®ee keÀceer JeeHej efHekeÀ HesÀjHeeueì DeeefCe yeepeej 
J³eJemLeeHeve Fl³eeoer yeeyeer ue#eele IesTve Mesleer GlHeeove Jee{ kesÀueer peeles. He³ee&JejCeeme Ieele 
DemeCeeN³ee Mesleer HeOoleer veekeÀe©ve meWefê³e Mesleer ef®ebjpeerJeer efJekeÀeme DeeefCe He³ee&JejCe HetjkeÀ Mesleer 
leb$ee®ee JeeHej keÀjC³eele ³eslees l³ee®ee HeefjCeece Mesleer GlHeeove Jee{ nesles.  

5) jemee³eefvekeÀ Deew<eOe JeeHej vekeÀej (Regecting Chemical Furtilizerles) : 

He³ee&³e efJekeÀemee ceO³es jemee³eefvekeÀ Deew<eOes ³eeb®ee JeeHej kesÀuee peele veener. He³ee&JejCeeme IeelekeÀ 
DemeCeeN³ee jemee³eefvekeÀ Deew<eOee®ee DeefleefjkeÌle JeeHejeJejleer efve³eb$eCe kesÀues peeles. He³ee&JejCe HetjkeÀ Mesleer 
ns GefÎ<ì þsJeues peeles. l³eecegUs Mesleer®es DeeefCe He³ee&JejCee®es mebj#eCe keÀjlee ³esF&ue. kesÀJeU jemee³eefvekeÀ 
Kelee®ee JeeHej kesÀu³eeves®e Mesleer GlHeeoveele Jee{ nesles. ne iewjmecepe otj keÀjCes DeeJeM³ekeÀ Deens. 
l³eemeeþer meWefê³e Keles ³eeb®ee JeeHej keÀ©ve Mesleer kesÀu³eeme DeefOekeÀ GlHeeove efvecee&Ce keÀjlee ³esles Demes 
DeveskeÀ Mesleer GlHeeoveeleerue ³eMemJeer Òe³eesie HeenC³eeme efceUles.  

6) peceerve, HeeCeer DeeefCe efHekeÀ J³eJemLeeHeve (Land, Water and Crop 

Management) :  

He³ee&³e efJekeÀeme ne Mesleer mebyebefOele DeefOekeÀ cenÊJee®ee ceeveuee peelees. ³eeceO³es peceerve, HeeCeer DeeefCe efHekeÀ 
He×leer®es J³eJemLeeHeve keÀjCes DeeJeM³ekeÀ Deens. ³ee eflevner iees<ìer®es ³eesi³e Meem$eer³e mebMeesOeve keÀjCes 
DeeJeM³ekeÀ Deens. Mesleer keÀjle Demeleevee peceerveer®eer GlHeeokeÀlee Jee{C³eeme peceerveer®ee Heesle l³ee®ee 
keÀme efìkeÀCes DeeJeM³ekeÀ Deens. lemes®e HeeC³ee®ee Mesleermeeþer®ee Ghe³eesie efkeÀleer ÒeceeCeele keÀjeJee ns 
cenÊJee®es Deens. lemes®e keÀesCel³ee efHekeÀebvee efkeÀleer HeeCeer keÀMeeÒekeÀejs ÐeeJes ³eeb®es efve³eespeve keÀjCes 
DeeJeM³ekeÀ Deens. l³eecegUs ³eesi³e peceerve, HeeCeer DeeefCe efJekeÀemeHe×leercegUs Mesleer GlHeeoveele Jee{ nesF&ue 
l³eemeesyele He³ee&JejCee®es mebJeOe&ve keÀjlee ³esF&ue.  

7) pewJe efJeefJeOeles®es mebj#eCe (Biodiversity Security) :  

He³ee&³e efJekeÀemee ceO³es pewJe efJeefJeOeles®³ee mebj#eCeeuee cenÊJe Deens. keÀejCe pewJe efJeefJeOelee ns 
He³ee&JejCee®³ee mebJeOe&vee®ee Yeeie Deens. vewmeefie&keÀ mJeªHeeleerue JevemHeleer ÒeeCeer keÀerìkeÀ, He#eer, peerJe 
peblet, peceerve, HeeCeer, nJee ³eeb®ee meceeJesMe l³eeceO³es keÀjC³eele ³eslees. ³ee®es mebj#eCe keÀjC³eemeeþer He³ee&³e 
efJekeÀemee®ee JeeHej keÀjCes DeeJeM³ekeÀ Deens. ³ee®es mebj#eCe keÀmes keÀjlee ³esF&ue ³eemeeþer He³ee&³e J³eJemLee 
efvecee&Ce keÀjC³eele ³esles. p³eecegUs ³ee pewJe efJeefJeOeles®es mebj#eCe keÀjlee ³esF&ue.  

8) ueIeg Gðeesie efveefce&leer (Small Scale Industries) : 

He³ee&³e efJekeÀeme ne Mesleer yejesyej ueIeg GÐeesiee®eer efveefce&leer kesÀueer peeles. He³ee&³e efJekeÀeme ne GÐeesiee®³ee 
efJekeÀemeeme cenÊJe osleele. ceesþîee GÐeesiee®³ee efveefce&leer yejesyej ueIet GÐeesiee®eer GyeejCeer keÀjC³eele 
³esles. ³eeceO³es HeMegHeeueve, ceemesceejer, HeÀU GlHeeove, keÀ®®ee ceeue efveefce&leer Òeef¬eÀ³ee, Mesleerme HetjkeÀ 
J³eJemee³e Fl³eeoeR®³ee ceeO³eceeletve ueIeg GÐeesiee®eer efveefce&leer keÀjC³eele ³esles. l³eecegUs peerJeveeJeM³ekeÀ 
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GlHeeovee®eer efveefce&leer ner He³ee&JejCe, mebJeOe&ve DeeefCe megjef#ele þsJeC³ee®³ee ¢<ìerves ueIeg GÐeesiee®eer 
efveefce&leer kesÀueer peeles.  

9) mJe³eb jespeieej efveefce&leer (Self Employment Making) :  

He³ee&³e efJekeÀeme ne mJe³eb jespeieej efveefce&leer keÀjC³eemeeþer Òe³elve keÀjles. efJeMes<ele: veJe ³egJekeÀebvee 
jespeieeje®³ee mebOeer mJele:ntve efvecee&Ce keÀjlee Deeues Heeefnpes. l³eeb®es leb$e%eeve J³eJemee³e DeeefCe 
J³eJemLeeHeveeuee®e keWÀefêle kesÀues peeles. l³eebvee Mesleer meesyele ueIet Gðeesie Je yeepeej J³eJemLeeHevee®es 
ÒeefMe#eCe keÀewMeu³e efJekeÀeme keÀe³e&¬eÀceeletve efoues peeles. l³eecegUs jespeieejemeeþer ceesþîee Menjele 
mLebuelejCe keÀjC³ee®eer DeeJeM³ekeÀlee Yeemele veener l³eecegUs ûeeceerCe Yeeieeletve Menjer Yeeieele nesCeejs 
mLeueeblejCe ÒeceeCe keÀceer nesF&ue. l³ee®³eeceO³es mJe³ebjespeieej peeCeerJe efvecee&Ce keÀ©ve DeeJeM³ekeÀ les 
mene³³e GHeueyOe keÀ©ve efoues peeles. HeefjCeeceer veJe ³egJekeÀebvee mJeeJeuebyeer DeeefCe mJeeefYeceeve peerJeve 
peieC³eeme mJe³eb jespeieej efveefce&leer ceOetve keÀjlee ³esles.  

10) veJeerve efMe#eCe OeesjCe (New Education Policies) :  

He³ee&³e efJekeÀeme ne veJeerve efMe#eCe OeesjCeeceOetve efJekeÀefmele keÀjlee ³esleele l³eemeeþer HeejbHeeefjkeÀ efMe#eCe 
He×leeruee He³ee&³e veJeerve efMe#eCeHe×le efJekeÀefmele keÀjCes cenÊJee®es Deens. ns veJe efMe#eCe OeesjCe keÀewMeu³e 
ÒeefMe#eCe ceeO³eceeletve keÀjC³eele ³esles efvecee&Ce keÀjlee ³esF&ue. ûeeceerCe Yeeieeleerue ³egJekeÀebvee efMe#eCee®³ee 
mebOeer GHeueyOe keÀjC³eele ³esles. l³eemeeþer He³ee&³e efJekeÀemee®es efMe#eCe ³egJekeÀ ³egJeleer ceefnuee Jebef®ele IeìkeÀ 
³eebvee efJekeÀemee®³ee cegU ÒeJeenele DeeCeC³eemeeþer He³ee&³eer efMe#eCe J³eJemLee GYeejCes DeeJeM³ekeÀ Deens. ner 
He×leer peerJeve keÀewMeu³e efMe#eCe leb$e%eeve yeepeej J³eJemLeeHeve DeeOeeefjle efvecee&Ce kesÀueer peeles. l³eecegUs 
efJekeÀemee®³ee mebOeer meJe& meeOeejCe IeìkeÀeHe³e¥le Heesn®eJele ³esCes MekeÌ³e nesF&ue.  

11) ûeeceerCe efJekeÀeme (Rural Development) :  

He³ee&³e efJekeÀeme ne ûeeceerCe Yeeiee®ee efJekeÀemeeme keWÀêer efyebot ceevetve kesÀuee peelees. Yeejleele DeefOekeÀ 
pevelee ner ûeeceerCe Yeeieele jenles l³ee®eer GHepeerefJekeÀe Mesleer DeeefCe mebyebOeerle ueIeg J³eJemee³eeMeer mebyebOeerle 
Deens. ³ee mebyebOeerle IeìkeÀe®ee efJekeÀemeelcekeÀ efve³eespeve keÀjC³eele ³esles. ûeeceerCe Yeeieeleerue cegueYetle 
%eeve keÀewMeu³e, iegCe JewefMe<ìîes ³eeb®ee efJekeÀeme DeeefCe Heg{erue efHe{îeebvee ns Òemeeefjle keÀjlee ³esF&ue. ³ee 
¢<ìerves Òe³elve kesÀues peeleele. ûeeceerCe Yeeiee®³ee efJekeÀemeele pevelee keWÀê efyebot ceevetve efJekeÀeme kesÀuee 
peelees. ³ee efJekeÀeme keÀe³e&¬eÀceele ueeskeÀ menYeeieeletve efvecee&Ce keÀjleele. lesJne ³ee HeefjefmLeleerle DeveskeÀ 
yeoue nesleevee ueeskeÀebvee DeHesef#ele efJekeÀeme keÀe³e Deens ³eeefJe<e³eer®es meecegefnkeÀ efveCee&³ekeÀ ®e®exleerue 
menYeeie cenÊJee®ee Deens. l³ee ¢<ìerves ûeeceerCe efJekeÀemee®ee keÀe³e&¬eÀce kesÀuee peelees.  

Jejerue meJe& cegÐeeceOetve He³ee&³e efJekeÀemee efJe<e³eer®eer mebkeÀuHeveelcekeÀ DeeefCe efJeMues<eCeelcekeÀ ceeb[Ceer 
keÀjC³eele ³esles. He³ee&³e efJekeÀeme ner J³eeHekeÀ Je meeJe&ef$ekeÀ mebkeÀuHevee Deens. l³ee®ee mebyebOe ne He³ee&JejCe 
DeeefCe ceeveJeer meceepee®³ee efJekeÀemeemebyebOeer J³eeHekeÀ ®e®ee& efvecee&Ce kesÀueer peeles. DeeHeu³ee efJekeÀemeeme 
Mesleer GlHeeovee®eer efveefce&leer cenÊJee®eer ceeveueer Deens. leer keÀjle Demeleevee peceerve HeeCeer DeeefCe efHekeÀ 
He×leer J³eJemLeeHeve kesÀueer peeles. l³eemeeþer ³eesi³e leb$e%eeve DeeefCe ceveg<³e yeUe®ee JeeHej kesÀuee peelees. 
jemee³eefvekeÀ Keles, keÀerìkeÀ veeMekeÀe®ee JeeHej ve keÀjlee meWefê³e Kelee®ee JeeHej keÀ©ve Mesleer kesÀueer 
peeles. lemes®e l³eeme HetjkeÀ DemeCeeN³ee J³eJemee³ee®eer efveefce&leer keÀjC³eele ³esles. l³eecegUs meeceeefpekeÀ 
DeeefLe&keÀ mlejeJejerue peerJeveceevee®ee opee& megOeejCee keÀjC³eele ³esles. l³eecegUs He³ee&³e efJekeÀemeeuee cenÊJe 
ÒeeHle Peeues Deens.  
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DeeHeueer Òeieleer leHeemee : 

1) He³ee&³e efJekeÀemee®eer J³eeK³ee meebiee.  

2) He³ee&³eer efJekeÀemee®eer JewefMe<ìîes meefJemlej efuene.    

7.4 He³ee&³eer efJekeÀemee®es cenÊJe (IMPORTANCY OF 

ALTERNATIVE DEVELOPMENT) 

He³ee&³e efJekeÀemee®es cegK³e GÎsMe ne meJee¥ieerCe efJekeÀemeeceO³es He³ee&JejCe DeeefCe ceeveJe ³eeb®³eeleerue 
mebyebOeeceO³es meceleesue efvecee&Ce keÀjlee ³eslees. ³ee ceeO³eceeletve vewmeefie&keÀ He³ee&JejCe megjef#ele þsTve ceeveJeer 
efJekeÀeme meeO³e keÀjC³eele ³eslees. DeeHeu³ee ceeveJeer iejpee HetCe& keÀjC³eemeeþer vewmeefie&keÀ meeOeve mebHeÊeer®ee 
DeefleefjkeÌle JeeHej keÀjC³eele ³eslees. l³eecegUs vewmeefie&keÀ DeeHeÊeervee meeceesjs peeJes ueeieles Deens. 
He³ee&JejCeeJejleer Deefle¬eÀce Òeot<eCe DeeefCe Mees<eCe kesÀu³eecegUs ceneHetj, DeefleJe=<ìer og<keÀeU, YetkebÀHe, 
pJeeueecegKeer, nJeeceeveeleerue yeouee®³ee HeefjCeeceeuee ceeveJeeuee meeceejs peeJes ueeieles. DeMee vewmeefie&keÀ 
DeeHeÊeer Heemetve mebj#eCe, mebJeOe&ve DeeefCe meceleesue jeKeC³eemeeþer He³ee&³e efJekeÀemee®³ee mebkeÀuHeves®ee 
JeeHej keÀjCes DeeJeM³ekeÀ Deens l³eecegUs He³ee&JejCee®ee efJekeÀeme keÀjlee ³esF&ue. ³eeletve ceeveJeer meceepeeleerue 
oeefjê, GHeemeceejer DeeefCe peerJeve peieC³ee®ee opee&meeþer megOeejCeemeeþer DeeJeM³ekeÀ DemeCeejer 
GHeefpeefJekesÀ®eer meeOeves He³ee&³e efJekeÀemee®³ee ceeO³eceeletve efvecee&Ce keÀjCes dDeeJeM³ekeÀ Deens. He³ee&³e 
efJekeÀemee®es cenÊJe Heg{erue cegÐeeceOetve mHe<ì keÀjlee ³esF&ue.  

1) He³ee&JejCee®ee meceleesue (Equilibrium of Environment) :  

He³ee&³e efJekeÀeme cegK³e GÎsMe He³ee&JejCee®ee meceleesue jeKeCes nes³e. ceeveJeer efJekeÀeme keÀjle Demeleevee 
He³ee&JejCeeuee keÀesCel³eener ÒekeÀej®ee OeeskeÀe efvecee&Ce nesT ve³es ³ee®eer o#elee Iesleueer peeles. ³eemeeþer 
He³ee&³e peerJeve DeeJeM³ekeÀ meeOevee®eer efveefce&leer kesÀueer peeles. l³ee meeOevee®ee JeeHej keÀ©ve DeeHeu³ee 
iejpee HetCe& keÀjC³eemeeþer Òe³elve kesÀuee peelees. DeeHeu³ee iejpee ³ee He³ee&JejCeeMeer meceleesue jeKetve®e 
HetCe& kesÀu³ee Heeefnpesle. ³ee ¢<ìerves efJekeÀemee®ee JeeHej kesÀuee peelees.  

2) ef®ejbpeerJeer efJekeÀeme (Sustainable Development) :  

He³ee&³e efJekeÀemee®es GefÎ<ì HetCe& keÀjC³eemeeþer ef®ejbpeerJeer efJekeÀemeekeÀ[s Jeeì®eeue keÀjCes DeeJeM³ekeÀ Deens. 
DeeHeu³ee iejpee HetCe& keÀ©ve YeefJe<³eeleerue efHe{îee®³ee iejpee HetCe& keÀjC³eemeeþer ef®ejbpeerJeer efJekeÀeme 
kesÀuee peelees ns keÀjle Demeleevee vewmeefie&keÀ meeOeve mebHeÊeer®ee DeefleefjkeÌle JeeHej ìeUCes DeeJeM³ekeÀ Deens. 
lemee He³ee&JejCee®ee meceleesue efìkeÀJelee ³esF&ue ³eemeeþer ef®ejbpeerJeer efJekeÀemee®³ee ceeO³eceeletve J³eeHekeÀ 
ÒekeÀuHee®eer efveefce&leer keÀjCes DeeJeM³ekeÀ Deens. ³eemeeþer He³ee&³e efJekeÀemee®ee GHe³eesie keÀjCes DeeJeM³ekeÀ 
Deens.  

3) Mesleer GlHeeove Jee{ (Incrising Agricultural Production) :  

He³ee&³e efJekeÀeme ne Mesleer GlHeeovee®³ee Jee{ermeeþer Òe³elve keÀjlees. DeeHeu³ee iejpee Mesleer®³ee 
GlHeeovee®³ee ceeO³eceeletve HetCe& keÀjeJ³ee ueeieleele. ³eemeeþer Mesleer®³ee ceMeeieleer He×le, HeerkeÀ He×leer, 
HeeCeer J³eJemLeeHeve, peceerve keÀme megOeejCee DeeefCe ³eesi³e yeepeejHesþ efvecee&Ce keÀjC³ee®³ee mlejeJejleer 
He³ee&³e efJekeÀeme GHe³eesieele DeeCeuee peelees. l³eecegUs Mesleer #es$eeceO³es efJekeÀemeelcekeÀ HeefjJele&ve efvecee&Ce 
keÀjlee ³eslees.  
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4) jemee³eefvekeÀ Deew<eOe efve³eb$eCe (Control on Chemical Fartilizer) :  

He³ee&³e efJekeÀeme ne Mesleer GlHeeove keÀjleevee jemee³eefvekeÀ Deew<eOee®³ee JeeHeje Jejleer efve³eb$eCe efvecee&Ce 
keÀjleele, Mesleermeeþer kesÀJeU jemee³eefvekeÀ Kelee®ee DeefleefjkeÌle JeeHej kesÀu³eeves Mesleerle vee efHekeÀlee 
efvecee&Ce nesC³ee®eer MekeÌ³elee DeefOekeÀ Demeles. lesJne ³eeuee He³ee&³e cnCetve meWefê³e Keles DeeefCe Deew<eOee®ee 
JeeHej keÀjCes DeeJeM³ekeÀ Deens. lemes®e jemee³eefvekeÀ êJ³ee®ee DeeefCe keÀerìkeÀ veeMekeÀe®ee JeeHej keÀjCes 
DeeJeM³ekeÀ lesJe{îee®e ÒeceeCeele keÀjCes DeeJeM³ekeÀ Deens ³eemeeþer He³ee&³e efJekeÀemee®³ee He×leer®ee JeeHej 
cenÊJeHetCe& jenlees.  

5) oeefjêîe efvecet&ueve (Poverty Reduction):  

He³ee&³e efJekeÀemee®³ee ceeO³eceeletve oeefjêîe efvecet&uevee®ee keÀe³e&¬eÀceeme ceole nesles. ³ee ceeO³eceeletve Òel³eskeÀ 
J³eeqkeÌleuee DeeHeuee DeeefLe&keÀ efJekeÀeme keÀjC³ee®eer mebOeer DeeefCe meeOeves GHeueyOe keÀ©ve efoueer peeleele. 
l³eecegUs ceeveJeer GHepeerefJekesÀmeeþer GHeueyOe DemeCeejer mebmeeOeves efvecee&Ce kesÀu³ee peeleele. veJ³ee 
GlHeeove He×leer®³ee ceeO³eceeletve GlHeeove efvecee&Ce kesÀueer peeleele l³eecegUs DeeefLe&keÀ iejpee HetCe& keÀjlee 
³esleele DeeefCe mece=× peerJeve oeefjê cegkeÌleer ceOetve peielee ³esles.  

6) He³ee&³eer Gpee& efveefce&leer (Alternative Power Making) :  

He³ee&JejCeeme Hetj DeMeer Tpee& efveefce&leer®es meeOevee®eer efveefce&leer kesÀueer peeles. ³ee ¢<ìerves He³ee&JejCee®es 
meblegefuele efìkeÀJeC³eemeeþer meg³e& Tpee&, HeJeve®ekeÌkeÀer, peue Tpee& ³ee ceeO³eceeletve HeejbHeefjkeÀ Tpee& 
efveefce&leer kesÀueer peeles. l³ee®ee JeeHej keÀjlee ³esF&ue ner Tpee& meJe&keÀeU efìketÀve þsJeCeejer Deens. DeeOegefvekeÀ 
DeeefCJekeÀ Tpee& ner ceeveJeer meceepee®³ee Deejesi³eeuee IeelekeÀ Deens. lemes®e He³ee&JejCeeleerue meJe& 
IeìkeÀeJejleer ogiee&ceer HeefjCeece keÀjCeejer Deens. l³eemeeþer DeeefCJekeÀ Tpee& efveefce&leerme efJejesOe keÀjles 
l³eeefþkeÀeCeer HeejbHeeefjkeÀ Tpee& meeOeves JeeHejC³eele ³esleele. l³eecegUs pebieuelees[ ÒeceeCe keÀceer nesles. 
keÀesUmee KeeCe keÀece keÀceer nesles. nJee, HeeCeer Jee³et Òeot<eCeeJejleer efve³eb$eCe þsJeC³eele ³esles. HeefjCeeceer 
He³ee&JejCe meblegefuele efJekeÀeme kesÀuee peelees.  

7) peceerve HeeCeer DeeefCe pebieuee®es mebJeOe&ve (Conservation of Land Water) :  

He³ee&JejCee®³ee mebj#eCeeceO³es peceerve HeeCeer DeeefCe pebieuee®es mebJeOe&ve keÀjCes DeeJeM³ekeÀ Deens. He³ee&³e 
efJekeÀemee®³ee ceeO³eceeletve He³ee&JejCe IeìkeÀe®es mebj#eCe keÀjC³eemeeþer Òe³elve keÀjC³eele ³esles. l³eeb®³ee 
JeeHeje®³ee efJe<e³ee®es megjef#ele J³eJemLee keÀjC³eele ³esles. peceerve HeeCeer DeeefCe pebieuee®es megjef#ele 
þsJeC³eemeeþer He³ee&³e meeOevee®ee JeeHej keÀ©ve peceerveer®ee keÀme megOeejCes Òeot<e&Ce jesKeCes Ieve keÀ®eje 
J³eJemLeeHeve l³ee®ee HetCe&Òeef¬eÀ³ee keÀjCes HeeCeer Òeot<e&Ce efJejesOe megjef#ele efHeC³ee®es HeeCeer efvecee&Ce keÀjCes. 
Òeotef<ele HeeC³ee®es Hegve&JeeHej keÀjCes pebieue lees[ efveye¥Oe DeeCeCes Je=#e ueeieJe[ keÀjCes l³eeb®es mebJeOe&ve 
keÀjCes Fl³eeoer mJeªHeele He³ee&³e efJekeÀeme YetefcekeÀe efvecee&Ce keÀjles.  

8) HeefjefmLeleer keÀer meceevelee (Ecological Equality):  

He³ee&³e efJekeÀemeeceO³es HeefjefmLeleer keÀer meceevelee efvecee&Ce kesÀues peeleele. He³ee&JejCeeleerue IeìkeÀeb®ee JeeHej 
DeefleefjkeÌle ÒeceeCeele kesÀues peelees. HeefjCeeceer Demeceevelee efvecee&Ce nesles, meceepeele efJeefMe<ì IeìkeÀe®es 
He³ee&JejCe IeìkeÀebJejleer efve³eb$eCe Demeles les IeìkeÀ ³eeb®ee DeefOekeÀ JeeHej keÀjleele lej ogmeN³ee yeepetme 
meceepeeleerue ÒeYetlJekeÀejer ueeskeÀ ³eeb®ee DeefleefjkeÌle JeeHej keÀjleele. l³eecegUs He³ee&JejCee®es mebj#eCe DeeefCe 
mebJeOe&ve mebyebOeer ÒeMve GHeefmLele kesÀues peeleele. ³eelegve meceepeele mebmeeOevee®³ee DeefOekeÀejeJejleer 
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Demeceevelee efvecee&Ce kesÀueer peeles. ner Demeceevelee iejerye-Þeerceble, ñeer-Heg©<e, peeleer-peceeleer, 
keÀeceieej-Yeeb[Jeueoej Jeieea³e efJe<ecelee DeefOekeÀ DevegYeJe³eeme ³esles. ner Demeceevelee jesKetve meceepeeleerue 
Jebef®ele IeìkeÀebvee ³ee cegK³e ÒeJeenele DeeCeC³eemeeþer HeefjefmLeleerkeÀer meceevelee efvecee&Ce keÀjCes DeeJeM³ekeÀ 
Deens. ³eemeeþer He³ee&³e efJekeÀemee®³ee ceeO³eceeletve Òe³elve kesÀues peeleele.  

9) HeefjefmLeleerkeÀer ueeskeÀMeener efveefce&leer (Ecological Democracy Making) : 

He³ee&³e efJekeÀemeeceO³es ÒeecegK³eeves HeefjefmLeleerkeÀer ueeskeÀMeener®eer efveefce&leer keÀjC³eele ³esles. ³ee 
ueeskeÀMeenerceO³es He³ee&JejCe DeeefCe ceeveJeer meceepe ³eeleerue mebyebOe efJekeÀefmele keÀjC³eemeeþer ueeskeÀMeener 
He×leerves efveCe&³e Iesleues peeleele. He³ee&JejCee®³ee mebj#eCeemebyebOeer OeesjCe efveefce&leerceO³es ueeskeÀ menYeeieeletve 
OeesjCee®eer efveefce&leer kesÀueer peeles. l³eecegUs He³ee&JejCee®eer mebj#eCee®eer peyeeyeoejer mLeeefvekeÀ ueeskeÀebJejleer 
³esles. l³eevegmeej l³eebvee DeeHeu³ee GHepeerefJekesÀmeeþer Òe³elve keÀjeJes ueeieles. meÐeefmLeleerle DeeOegefvekeÀ 
Yeeb[Jeueer GlHeeove He×leer jep³e mejkeÀej®eer OeesjCes DeeefCe He³ee&JejCeeefJe<e³eer®es keÀe³eos ³eeceOetve 
He³ee&JejCe mebyebOeer ÒekeÀuHes, ceesþer OejCes, DeeefCJekeÀ ÒekeÀue, pebieue lees[, ceesþs jmles, ceneceeie&, 
efJeceeveleUs, DeewÐeesefiekeÀ GlHeeoves, keÀ®eje ³eeb®es ÒeceeCe Jee{le Deens. l³eecegUs mLeeefvekeÀ ueeskeÀeb®es 
efJemLeeHeve DeefOekeÀ ÒeceeCeele nesle Deens. ³eemeeþer mLeeefvekeÀ ueeskeÀebveer peveÒeeflejesOe ®eUJeU GYee©ve 
He³ee&³e efJekeÀemee®ee GHe³eesie keÀjC³eele menYeeie Iesleuee Deens. l³eecegUs He³ee&JejCe meblegefuele OeesjCee®eer 
DebceueyepeeJeCeer keÀjCes cenÊJeHetCe& jenles.  

He³ee&³e efJekeÀeme ner cenÊJeHetCe& mebkeÀuHevee Deens peer He³ee&JejCe DeeefCe ceeveJe ³eeleerue mebyebOe megjef#ele 
þsJeC³eemeeþer He³ee&³eer J³eJemLee efvecee&Ce keÀjles. l³eecegUs He³ee&JejCee®ee meblegueerle efJekeÀeme keÀjlee ³esF&ue. 
nîee He³ee&JejCeeme DeefOekeÀ megjef#ele þsJetve ceeveJeer efJekeÀeme keÀjlee ³esF&ue. ³eemeeþer He³ee&³eer J³eJemLes®eer 
efveefce&leer keÀjC³eele ³esles. l³eecegUs peceerve, HeeCeer, nJee, JevemHeleer, ÒeeCeer, keÀerìkesÀ Flej IeìkeÀeb®es 
mebj#eCe keÀjlee ³esles. lemes®e efJekeÀemeelcekeÀ DeeJeM³ekeÀ He³ee&³e meeOevee®eer efveefce&leer kesÀueer peeles. l³eecegUs 
He³ee&JejCeeefJe<e³eer®eer J³eeHekeÀ peeCeerJe þsJetve keÀe³e& keÀjC³eele ³esles. ³ee mebyebOeer mLeeefvekeÀ pevelesceOetve 
SkeÀeeflcekeÀ efJekeÀeme keÀjC³eele menYeeie cenÊJeHetCe& Deens. lej®e jep³eMeemeve OeesjCes, Yeeb[Jeueer 
Dee¬eÀceCes DeeefCe keÀe³eos ³eeb®³ee Dee¬eÀceCeele ÒeeflejesOe ®eUJeU efvecee&Ce keÀ©ve OeesjCeelcekeÀ He³ee&³e 
efJekeÀemee®eer DebceueyepeeJeCeer keÀjC³eele ³esles.  

DeeHeueer Òeieleer leHeemee : 

1) He³ee&³e efJekeÀemee®es cenÊJe meefJemlej efJeMues<eCe keÀje.  

7.5 ef®ejbpeerJeer efJekeÀeme (SUSTAINABLE DEVELOPMENT) 

ÒemleeJevee (Introduction) : 

ceeveJeer meceepee®ee efJekeÀeme DeveskeÀ MelekeÀeHeemetve meg© Deens. l³eecegues efJekeÀemee®eer Òeef¬eÀ³ee ner efvemeie& 
DeeefCe ceeveJe ³eeb®³eeleerue mebyebOeeceOetve mecepetve Ieslee ³esles. ³ee efJekeÀemee®eer meg©Jeele Gl¬eÀebleer Òeieleer 
DeeefCe efJekeÀeme ³ee HeefjJele&vee®³ee Òeef¬eÀ³esletve mHe<ì nesles. ³eeceO³es GHepeerefJekeÀe GlHeeove DeeefCe 
mece³eespevee®ee meceeJesMe neslees. ns nesle Demeleevee efvemeie& DeeefCe ceeveJe ³eeceOeerue mebyebOeeleerue 
meceleesueeletve efJekeÀeme mecepetve IesCes DeeJeM³ekeÀ Deens. ceeveJe DeeHeu³ee iejpee HetCe& keÀjC³eemeeþer 
efvemeiee&leerue mebmeeOevee®ee JeeHej keÀjle Demeleele. l³eeb®ee Heg{erue efHe{îeebvee JeeHej keÀjlee ³eeJee Demee 
¢ef<ìkeÀesve meceesj ³esT ueeieuee. ³eeletve ef®ejbpeerJeer efJekeÀemee®eer mebkeÀuHevee meceesj ³esT ueeieueer. 
ef®ejbpeerJeer efJekeÀeme mebkeÀuHevee ner ceeveJeer efJekeÀemee®eer GefÎ<ì Hetleea®es mebIeìerle lelJe Deens. ³eeyejesyej 
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meeceeefpekeÀ DeeefCe DeeefLe&keÀ efJekeÀeme DeJeuebyetve Deens. ³eeletve ceeveJeer iejpee HetCe& kesÀu³ee peeleele. ³ee 
keÀjleevee vewmeefie&keÀ J³eJemLesuee efmLejlee DeeefCe SkeÀelcelesuee yeeOee ve Heesn®elee keÀjCes DeeJeM³ekeÀ Deens. 
l³eecegUs ef®ejbpeerJeer efJekeÀeme ne efJekeÀeme cnCetve mJele:®³ee iejpee HetCe& keÀjleevee YeefJe<³eeleerue 
efHe{îeebmeeþer iejpeHetleea nesF&ue ³ee ¢ef<ìves Heeefnues peeles.  

meve 1987 meeueer ye´l³egìuee@ve[ DenJeeue (Brundtland Report) ³eebveer DeeOegefvekeÀ ef®ejbpeerJeer 
efJekeÀemee®eer mebkeÀuHevee mHe<ì keÀjC³eele Deeueer. ner mebkeÀuHevee SkeÀefJemeeJ³ee MelekeÀeleerue He³ee&JejCee®³ee 
meboYee&le ef®ejbpeerJeer Jeve J³eJemLeeHevee®³ee mebyebOeerle keÀjC³eele Deeueer. ner mebkeÀuHevee DeeefLe&keÀ efJekeÀeme, 
meeceeefpekeÀ efJekeÀeme DeeefCe He³ee&JejCe Heg{®³ee efHe{îeeb®³ee ¢<ìerves mecepegve IesC³eele ³esles. ner mebkeÀuHevee 
ceeveJeer HeefjefmLeleerkeÀer J³eJemLes®es meceleesuee®es ceeveJeer GefÎ<ìs Hetleea keÀjCes Deens. ner mebkeÀuHevee meKeesue 
¢ef<ìkeÀesvee®eer Òeef¬eÀ³ee Deens. p³eeletve meceleesuee®ee cegÎe mHe<ì neslees. ³ee DeeOeejs meeceeefpekeÀ DeeefCe 
DeeefLe&keÀ J³eJemLes®ee Hee³ee efveOee&efjle neslees. ³eeJejleer nJeeceeveeleerue yeoue DeeefCe Flej DeeefLe&keÀ 
efJekeÀeme J³eeHeej J³eJemLee ³eeb®ee HeefjCeece nesle Demelees. ³eeletve J³eJemLeeHekeÀer³e ef®ejbpeerJeer efJekeÀeme 
lelJe DeeefCe J³eJenej mHe<ì neslees.  

ef®ejbpeerJeer efJekeÀeme ner mebkeÀuHevee efJemle=le DeLee&ves ef®ejbpeerJeer efJekeÀemee®es ef®ebjpeerJeer vescekesÀ keÀe³e Deens. 
³ee ÒeMveemebyebOeer ef®eefkeÀlmeelcekeÀ efJe<e³e cnCetve mHe<ì kesÀues Deens. efvemeiee&leerue meeOeve mebHeÊeer®es HetCe& 
Òeef¬eÀ³ee keÀ©ve l³eeb®ee JeeHej keÀjC³eele ³eslees. ns DeewÐeesefiekeÀerkeÀjCee®³ee Òeef¬eÀ³esle DeefOekeÀ ÒeceeCeele 
vewmeefie&keÀ meeOevemebHeÊeer®ee keÀ®®ee ceeue cnCetve JeeHej keÀjC³eele ³esT ueeieuee. l³eecegUs He³ee&JejCeeleerue 
peerJeme=<ìer DeeefCe vewmeefie&keÀ meeOeve mebHeÊeer®ee DeefOekeÀ JeeHej keÀjC³eele ³esT ueeieuee. vewmeefie&keÀ meeOeve 
mebHeÊeer®ee efJeveeme Òeot<eCe DeeefCe nJeeceeveeleerue yeoue ³eecegUs He³ee&JejCee®³ee meceleesuee®ee DeeefCe 
mebj#eCee®ee ÒeMve GHeefmLele nesT ueeieues. ³eecegUs ne efvemeiee&®ee efJeveeMe DeeefCe Mees<eCe efve³ebef$ele 
DeeCeC³eeme ef®ejbpeerJeer efJekeÀemee®eer mebkeÀuHevee lelJe DeeefCe J³eJenej ³eemebyebOeer ®e®ee& keÀjC³eele ³esT 
ueeieueer.  

ef®ejbpeerJeer mebkeÀuHevee ner efvejlebj ®eeueuesueer GlHeeove Òeef¬eÀ³ee peeieeflekeÀ J³eJemLeeHevee®eer Òeef¬eÀ³es®ee 
J³eJenej Deens. efvemeie& DeeefCe ceeveJeer mebmeeOevee®ee Hegve&JeeHej yejesyej meceeblej cegu³ee®eer efveefce&leer ner 
efvemeiee&®ee meceleesue ve efyeIe[Jelee DeeefCe efJeveeMe ve keÀjle J³eJemLee efvecee&Ce keÀjCes Deens. ef®ejbpeerJeer 
efJekeÀeme ne vewmeefie&keÀ J³eJemLes®eer keÀeUpeer meesyele meeceeefpekeÀ DeeefLe&keÀ DeeefCe jepekeÀer³e DeeJneveevee 
meeceesjs peeC³eemeeþer ceeveJeleeJeeoer ef®ejbpeerJeer efJekeÀeme keÀjCes Deens. Heg{erue efHe{îeebmeeþer vewmeefie&keÀ 
meeOeve mebHeÊeer®es peleve mebJeOe&ve DeeefCe mebj#eCe keÀjC³ee®³ee ¢<ìerves Òe³elve keÀjCes nes³e.  

melejeJ³ee DeeefCe DeþjeJ³ee MelekeÀeceO³es ³egjesHeceO³es ef®ejbpeerJeer efJekeÀeme mebkeÀuHevee ner ef®ejbpeerJeer Jeve 
J³eJemLeeHeve keÀuHevesletve ner mebkeÀuHevee efvecee&Ce Peeueer. Fbiueb[ ceOeerue ueekeÀ[e®³ee meeOeveemebyebOeer 
Jee{er®eer peeCeerJe efvecee&Ce Peeueer. meve 1662 meeueer pee@ve FJeueerve (John Evelyn) ³eebveer 
Sylra ³ee l³eeb®³ee efveyebOeeceO³es vewmeefie&keÀ meeOevee®³ee DeeefLe&keÀ Mees<eCee®³ee efJejesOeele pevepeeie=leerJej 
uesKe efueefnuee. meve 1713 meeueer Hans Carllron Carlowitz ³eebveer Sylvicutura 

Economic ³eebveer Saxony ³ee HegmlekeÀeceO³es Jeveeb®³ee mebyebOeer uesKeve kesÀues Deens. ³ee keÀe³ee&®ee 
HeefjCeece Jeve#es$ee®³ee efve³eespeveemebyebOeer keÀe³e& keÀjC³eele Deeueer. Gifford Pinchof ³eebveer US 

Foreset Service mebyebOeerle Jeve#es$e J³eJemLeeHevee mebyebOeer mebmeeOeve JeeHejeyeeyele keÀjC³eele 
Deeueer. meve 1960 meeueer Aldo Lepold ³eebveer peceerve veweflekeÀlee mebkeÀuHevesletve He³ee&JejCe 
®eUJeUer®eer efveefce&leer kesÀueer.  
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meve 1962 meeueer Rechel Carson’s ³eebveer Silent Spring ³ee HegmlekeÀeceO³es 
He³ee&JejCee®³ee Nneme efJekeÀeme DeeefCe DeeefLe&keÀ efJekeÀemeeMeer mebyebOe pees[C³eele Deeuee. meve 1966 
meeueer Kenneth E. Boulding ³eebveer The Economics of the coming 

Spaceship Earth ³ee efveyebOeeceO³es ce³ee&efole vewmeefie&keÀ meeOeve mebHeÊeer®³ee DeeOeejs HeefjefmLeleerkeÀer 
DeeefCe DeLe&J³eJemLesJej®e mebyebOe pees[C³eele Deeuee Deens. ³eeceOetve He³ee&JejCee®³ee mebyebefOele ÒeMveeJej  

meve 1973 meeueer ³egvee³eìs[ vesMeve keÀeBûesme ³eeb®³ee ???? keÀe@vHeÀjme ceO³es YeefJe<³ekeÀeUemeeþer 
efJekeÀemeemeeþer Jee{ DeeefCe l³eeb®eer DebceueyepeeJeCeer ³eemebyebOeer ®e®ee& keÀjC³eele Deeueer. ³eeefJe<e³eer®eer 
Heefnuee YetefcekeÀe mHe<ì kesÀueer. pee@Jn [ervesiue ³eeb®³ee DeO³e#elesKeeueer. efJeu³ece HeÀu³eebve ceefì&ve, 
[sefJn[, [e@[mesve ûes DeeefCe SefuePeeyesLe ûes ³eebveer ³ee®³ee YetefcekeÀe efveefce&leer ceO³es ³eesieoeve efoues Deens.  

meve 1980 meeueer International Union for Conservation of Nature ³eebveer 
peeieeflekeÀ mebHeÊeer cnCetve ef®ejbpeerJeer efJekeÀeme ner meJe&ÒeLece mebJeOe&vee®eer OeesjCe cnCetve mHe<ì keÀjC³eele 
Deeues DeeefCe ef®ejbpeerJeer efJekeÀemee®eer mebkeÀuHeves®eer DeesUKe keÀ©ve efoueer. United Nations 

World Charter for Nature ³eebveer mebJeOe&ve Hee®e lelJe efJekeÀefmele keÀjC³eele Deeues peer 
ceeveJeeves efvemeiee&®es mebJeOe&vee®es Heeueve keÀjeJes ns meebieC³eele Deeues. meve 1987 meeueer ³egvee³eìs[ 
vesMeve ves Our Common Future ³ee DenJeeueeceO³es World Commission on 

Environment and Development ³eeuee Brundtland Report Demes mebyeesOeues 
peeles. ne DenJeeue ef®ejbpeerJeer efJekeÀemee®eer J³eeK³ee kesÀueer. United Nation Charter ³eebveer 
ef®ejbpeerJeer efJekeÀemee®³ee mebkeÀuHevesefJe<e³eer DeeefLe&keÀ efJekeÀeme, meeceeefpekeÀ efJekeÀeme DeeefCe He³ee&JejCe 
mebj#eCe ³ee mebyebefOele DeLe& pees[C³eele Deeuee Deens. ³egvee³eìs[ vesMeve ³eeb®³ee men³eesieeves peceerve 
efJekeÀeme DeeefCe efMe#eCe, Deejesi³e DeeefCe peerJeve peieC³ee®³ee ÒeMveemebyebOeer efJemle=le ceeb[Ceer keÀjC³eele 
Deeueer.  

meve 2013 ®³ee ef®ejbpeerJeer efJekeÀeme DenJeeueeceO³es HeefjefmLeleerkeÀer DeeefLe&keÀ, jepekeÀer³e DeeefCe 
meebmke=ÀeflekeÀ IeìkeÀeMeer HejmHej mebyebefOele Hewuet®ee mebyebOe mHe<ì kesÀuee Deens. Education for 

sustainable Development ³eeb®³ee celes efMe#eCe ns keÀewMeu³e, cetu³e DeeefCe ¢ef<ìkeÀesvee®es 
%eeve ns ef®ejbpeerJeer efJekeÀeme meceeblej meceepe DeefOekeÀ efvecee&Ce keÀjlee ³esF&ue ³ee®ee GÎsMe ef®ejbpeerJeer 
efJekeÀeme He³ee&JejCe HewuetMeer meeceeefpekeÀ DeeefLe&keÀ DeeefCe He³ee&JejCee®ee mebyebOe meceleesue DeeefCe SkeÀeeflcekeÀ 
¢ef<ìkeÀesveeMeer pees[C³eele Deeues. ³eecegUs ef®ejbpeerJeer efJekeÀeme ceeveJeer meceepee®³ee efJekeÀemeemeeþer 
GHe³eesieer þjles.  

7.6 ef®ejbpeerJeer efJekeÀemee®eer J³eeK³ee (DEFINITION OF 

SUSTAINABLE DEVELOPMENT) 

ye´³egv[sìueeve[ efjHeesì& (Brundtland Report) : 

’ef®ejbpeerJeer efJekeÀeme ne Demee efJekeÀeme Deens pees YeefJe<³eeleerue efHe{îeeb®³ee mJele:®³ee iejpee HetCe& 
keÀjC³ee®³ee #ecelesMeer keÀesCeleerner le[pees[ ve keÀjlee meÐe iejpee HetCe& keÀjlees.“ 

Fbmee³ekeÌueesefHe[er³ee Dee@HeÀ FkeÀe@uee@peer (Encyclopedia of Ecology) : 

’YeefJe<³eeleerue efHe{îeebvee l³eeb®³ee mJele:®³ee iejpee HetCe& keÀjC³ee®eer #ecelee keÀesCeleerner le[pees[ ve 
keÀjlee meO³ee®³ee iejpee YeeieJeCeeje efJekeÀeme cnCepes ef®ejbpeerJeer efJekeÀeme nes³e.“ 
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ef®ejbpeerJeer efJekeÀeme ner J³eeHekeÀ efJekeÀemee®eer mebkeÀuHevee Deens. p³eeceO³es efvemeie& DeeefCe ceeveJe ³eeb®³eeleerue 
mebyebOeeceO³es meceleesue meeOeC³eele ³eslees. l³eecegUs He³ee&JejCee®³ee efJevee<ee®³ee mecem³ee efvecee&Ce kesÀuee peele 
veener. ceeveJeer mebyebOeeceO³es efmLejlee efvecee&Ce keÀjleele. l³eecegUs Heg{erue efHe{îeebvee l³eeb®³ee iejpee HetCe& 
keÀjlee ³esF&ue DeeefCe efJekeÀeme meeO³e keÀjlee ³esF&ue.  

7.7 ef®ejbpeerJeer efJekeÀemee®eer JewefMe<ìîes (CHARACTERISTICS OF 

SUSTAINABLE DEVELOPMENT)  

1) vewmeefie&keÀ meeOevemebHeÊeer mebJeOe&ve (Preserve Natural Resources) :  

ceeveJe DeeHeu³ee iejpee HetCe& keÀjC³eemeeþer vewmeefie&keÀ meeOeve mebHeÊeer®ee GHe³eesie kesÀuee peelees. ner Yetceer 
nJee DeeefCe HeeCeer ³eeb®ee vewmeefie&keÀ meeOevemebHeÊeer®ee JeeHej cnCetve keÀjleele. nîee®ee DeefleefjkeÌle JeeHej 
kesÀuee Demelee vewmeefie&keÀ meeOeve mebHeÊeer®ee Nneme nesF&ue. l³eecegUs efvemeiee&®ee meceleesue meeOeuee peeCeej 
veener. HeefjCeeceer YeefJe<³eeleerue efHe{îeebvee vewmeefie&keÀ meeOeve mebHeÊeer®ee JeeHej keÀjlee ³esCeej veener. 
l³eecegUs vewmeefie&keÀ meeOevee®es mebJeOe&ve keÀjCes cenÊJee®es ceeveues peeles. lej®e pewJeefJeefJeOeele DeeefCe ceeveJeer 
meceepee®es mebJeOe&ve keÀjlee ³esF&ue.  

2) peeieeflekeÀ leeHeceeve Jee{ keÀceer keÀjCes (Reduce Global Warming):  

peeieeflekeÀ mlejeJejleer nJeeceeveeleerue yeouee®ee HeefjCeece peeCeJet ueeieuee Deens. ³ee leeHeceeveeceO³es Jee{ 
nesleevee HeenC³eeme efceUles keÀejCe nJesleerue DeesPeve®ee mLej keÀceer nesle Deens. nîee mLejeJej Jee³et 
Òeot<eCee®ee HeefjCeece DeefOekeÀ efometve ³eslees. nJesle keÀeye&ve[e³e Dee@keÌmeeF[®es ÒeceeCe Jee{le Deens. ns 
DeewÐeesefiekeÀjCee®³ee ceeO³eceeletve Jee³et Òeot<eCe ÒeceeCe DeefOekeÀ nesle Deens. l³eecegUs DeesPeve®ee mLej ve<ì 
nesle Deens. HeefjCeece leeHeceeve Jee{, ceneHetj, YetkebÀHe DeeefCe JeeoUs efnceJe<ee&Je, vewmeefie&keÀ DeeHeÊeer®es 
ÒeceeCe Jee{le Deens. cnCetve vewmeefie&keÀ leeHeceeve Jee{ keÀceer keÀjCes DeeJeM³ekeÀ Deens.  

3) He³ee&JejCe cew$eer j®evee J³eJenej (Eco-friendly Building) :  

efvemeie& DeeefCe ceeveJe ³eeb®³eeceO³es meceleesue jeKeeJe³ee®ee Demesue lej He³ee&JejCeeMeer cew$eerHetCe& mebyebOe 
efvecee&Ce kesÀues Heeefnpes. ³eeceO³es He³ee&JejCee®ee mebJeOe&ve, mebj#eCe DeeefCe meceleesue þsJeC³eemeeþer®ee Òe³elve 
kesÀuee peelees lemes®e pewJeefJeefJeOee efìkeÀJeC³eemeeþer vewmeefie&keÀ He³ee&JejCeeMeer ³eesi³e Jele&ve keÀjCes DeeJeM³ekeÀ 
Deens. lees DeeHeu³ee peerJevee®ee Yeeme ceeveCes DeeJeM³ekeÀ Deens. He³ee&JejCeeuee neCeer Heesnes®esue Demes 
keÀesCelesner Jele&ve keÀ© ve³es lej®e ef®ejbpeerJeer efJekeÀeme meeO³e keÀjlee ³esF&ue.  

4) HeeC³ee®³ee meeOevee®es Hegve&JeeHej keÀjCes (Use of Renewable Resources of 

Water) :  

vewmeefie&keÀ meeOeveeceO³es HeeC³ee®³ee cenÊJeHetCe& meceeJesMe kesÀuee peelees. HeeC³ee®ee JeeHej keÀ©ve DeeHeu³ee 
cegueYetle iejpee HetCe& kesÀu³ee peeleele. l³eecegUs HeeCeer ne ceeveJeer cegueYetle DeefOekeÀej ceeveuee peelees. HeCe 
meÐeefmLeleerceO³es vewmeefie&keÀ HeeCeer ñeeslee®es DeefOekeÀ ÒeceeCeele iewj JeeHej kesÀuee peelees. DeewÐeesefiekeÀjCeeletve 
efvecee&Ce Peeuesues Òeot<eCe ³ee®ee HeeC³ee®³ee otef<eleer keÀjCeeJejleer DeefOekeÀ HeefjCeece nesle Deens lesJne ³ee 
HeeC³eeJejleer Hegve&JeeHeje®eer Òeef¬eÀ³ee keÀjCes DeeJeM³ekeÀ Deens l³eemeeþer veJeerve Òeef¬eÀ³ee GÐeesie GYeejC³eele 
³esle Deensle.  
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5) meJe& ÒekeÀej®es Òeot<eCe keÀceer keÀjCes (All Types of Pollution should be 

Minimized):  

  ef®ejbpeerJeer efJekeÀeme meeO³e keÀjC³eemeeþer meJe& ÒekeÀej®es Òeot<eCe keÀceer keÀjCes DeeJeM³ekeÀ Deens. 
DeewÐeesefiekeÀerkeÀjCee®³ee ceeO³eceeletve veJeerve GÐeesiee®eer efveefce&leer keÀjC³eele ³esle Deens. ³eeceOetve meJe& 
ÒekeÀej®es Òeot<eCe kesÀues peeles. HeefjCeeceer vewmeefie&keÀ JeeleeJejCee®ee meceleesue efyeIe[uee peelees. efvemeie& 
DeeefCe ceeveJeer meceepe ³eebvee DeveskeÀ mecem³esvee meeceesjs peeJes ueeieles. l³eecegUs meJe& ÒekeÀej®es Òeot<eCe keÀceer 
keÀjCes ns ef®ejbpeerJeer efJekeÀemeeceO³es cenÊJee®es mecepeues peeles.  

6) vewmeefie&keÀ meeOevemebHeÊeer®ee peeCeerJeHetJe&keÀ JeeHej (Sensible use of Natural 

Resources) :  

ef®ejbpeerJeer efJekeÀeme ne vewmeefie&keÀ meeOevemebHeÊeer®³ee peeCeerJeHetJe&keÀ JeeHeje®es DeJeuebyeve Deens. efvemeie& 
DeeefCe ceeveJeer meceepeeleerue mebyebOe meceleesue Je megjef#ele þsJee³e®es Demeleerue lej vewmeefie&keÀ meeOeve 
mebHeÊeer®ee peeCeerJeHetJe&keÀ JeeHej keÀjCes DeeJeM³ekeÀ Deens. l³eevegmeej DeeHeu³ee efHe{erleerue ueeskeÀebveer 
vewmeefie&keÀ mebHeÊeer®ee DeefleefjkeÌle JeeHej keÀ©ve vewmeefie&keÀ meeOeve mebHeÊeer®ee efJeveeMe ve keÀjlee Heg{erue 
efHe{îeebvee keÀmee keÀceer nesF&ue, ³ee ¢<ìerves peeCeerJe efvecee&Ce keÀjCes DeeJeM³ekeÀ Deens. ner peeCeerJe efvecee&Ce 
keÀjC³ee®es keÀe³e& ef®ejbpeerJeer efJekeÀemeeletve meeO³e keÀjlee ³esles.  

7) meewj Tpee& HeJeve Tpee& efveefce&leer Yej (Emphasis on Energy Source on Solar 

and Wind) :  

ef®ejbpeerJeer efJekeÀemeeceO³es HeejbHeefjkeÀ Tpee& meeOeveeceO³es meewj DeeefCe HeJeve Tpee& efveefce&leermeeþer Yej 
efouee peelees. vewmeefie&keÀ efjl³ee meg³e&ÒekeÀeMe DeeefCe nJee ³ee®eer menpeefjl³ee GHeueyOe neslees. meeOeveeceOetve 
menpeefjl³ee Tpee& efveefce&leer keÀjCes megueYe nesles. l³eecegUs ³ee Tpee& meeOevee®ee meJe& efþkeÀeCeer GHeueyOe 
keÀjC³eele ³esles. l³eecegUs meJee¥vee ³ee®ee GHe³eesie keÀjCes MekeÌ³e nesles. otmejs ³ee Heemetve efvecee&Ce kesÀueer 
peeCeejer Tpee& ner Òeot<eCe efJejefnle Demeu³eeves efle®ee JeeHej keÀjCes MekeÌ³e Deens. l³eecegUs ner Tpee& 
He³ee&JejCe mebJeOe&ve, peleve DeeefCe megjef#ele keÀjC³eemeeþer GHe³eesieer Deens. lemes®e l³eeb®es 
Hegve&efveefce&leerkeÀjCe keÀjCes MekeÌ³e nesles l³eecegUs ner Tpee& ef®ejbpeerJeer efJekeÀemeeceO³es cenÊJee®eer Deens.  

8) vewmeefie&keÀ JeeleeJejCee®es mebj#eCe (Protection of Natural Habitant):  

vewmeefie&keÀ JeeleeJejCeeceO³es ceeveJe DeeHeues peerJeve peiele Demelees. lees DeeHeu³ee iejpee HetCe& keÀjC³eemeeþer 
vewmeefie&keÀ meeOeveeb®ee JeeHej keÀjle Demelees. HeCe kesÀJeU DeeHeu³ee nJ³eemeeHeeF& vewmeefie&keÀ meeOeve 
mebHeÊeer®ee DeHes#es Hes#ee peemle JeeHej keÀjC³eele ³eslees. l³eecegUs He³ee&JejCee®ee meceleesue {emeUuee peelees. 
l³ee®ee HeefjCeece og<keÀeU, ceneHetj, YetkebÀHe, pJeeueecegKeer, DeeHeÊeer ÒeceeCe Jee{ nesles DeeefCe ceeveJeer 
pevepeerJeve efJemkeÀefUle nesles. ³ee meJe& HeefjefmLeleer®ee efJe®eej keÀjlee vewmeefie&keÀ JeeleeJejCee®es mebj#eCe 
keÀjCes cenÊJee®eer yeeye cnCetve meceesj ³esles. ³ee ceeO³eceeletve ef®ejbpeerJeer efJekeÀeme meeO³e keÀjCes DeeJeM³ekeÀ 
Deens.  

ef®ejbpeerJeer efJekeÀemee®eer mebkeÀuHevee J³eeHekeÀ DeLee&ves mecepetve Ieslee ³esles. ner efvemeie& DeeefCe ceeveJe 
³eeb®³eeleerue meceleesuee®eer J³eJemLee efvecee&Ce keÀjles. vewmeefie&keÀ meeOeve mebHeÊeer®ee JeeHej keÀmee keÀjeJee? 
efkeÀleer ÒeceeCeele keÀjeJee? l³ee®es mebJeOe&ve peleve DeeefCe megjef#elelee keÀMeer þsJelee ³esF&ue? ³ee Deveg<ebieeves 
ner mebkeÀuHeveelcekeÀ efJeMues<eCe mecepegve Ieslee ³esles. efvemeiee&®³ee meeOeve mebHeÊeer®ee ³eesi³e ÒeceeCeele JeeHej 
keÀjC³eeyejesyej®e l³ee®es Hegve&efveefce&leerkeÀjCe keÀjCes DeeJeM³ekeÀ Deens. kesÀJeU vewmeefie&keÀ mebHeÊeer®ee JeeHej 
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keÀ©ve ®eeueCeej veener. lej l³ee®ee DeeflejskeÀ nesCeeje JeeHej ìeUuee Heeefnpes. lej®e vewmeefie&keÀ 
mebHeÊeer®ee efJeveeMe ìUsue. l³eecegUs og<keÀeU, YetkebÀHe, DeefleJe=<ìer, efnceJe<ee&Je ceneHetj, nJee Òeot<eCe 
Fl³eeoer DeveskeÀ mecem³ee ìeUlee ³esF&ue. lemes®e efvemeie& DeeefCe ceeveJeer meceepee®es mebj#eCe DeeefCe 
efnlemebyebOe peHelee ³esleerue.  

DeeHeueer Òeieleer leHeemee : 

1) ef®ejbpeerJeer efJekeÀemee®eer J³eeK³ee meebiee.   

2) ef®ejbpeerJeer efJekeÀemee®eer JewefMe<ìîes meefJemlej efuene.  

7.8 ef®ejbpeerJeer efJekeÀemee®es cenÊJe (IMPORTANCY OF 

SUSTAINABLE DEVELOPMENT) 

ef®ejbpeerJeer efJekeÀeme ne ceeveJeer meceepee®³ee meJee¥ieerCe efJekeÀeme OeesjCe cnCetve mecepetve Ieslee ³esles. efvemeie& 
DeeefCe ceeveJe ³eeb®³eeleerue mebyebOe ne meceleesue mebJeOe&ve DeeefCe megjef#eleles®³ee DeeOeejs meeOelee ³eslees. 
nîeemeeþer ³eesi³e OeesjCeelcekeÀ efveCe&³e IesCes DeeJeM³ekeÀ Deens. lej®e nîee mebkeÀuHevesuee cenÊJe ÒeeHle nesT 
MekesÀue. nîee®es ueeskeÀkeÀu³eeCe DeeefCe efJekeÀemee®³ee ¢<ìerves cenÊJe Deens.   

1) meeOeve mebHeÊeer®ee ³eesi³e JeeHej (Proper use of Means and Resources):  

ef®ejbpeerJeer efJekeÀeme ne ceeveJeer meceepeeuee meeOeve mebHeÊeer®ee ³eesi³e JeeHej keÀmee keÀjeJee ³ee®es ceeie&oMe&ve 
keÀjlees. ³eeceO³es Yetceer, HeeCeer DeeefCe nJee ³ee vewmeefie&keÀ meeOeve mebHeÊeer®ee JeeHej efkeÀleer, keÀmee keÀjeJee 
³eeefJe<e³eer ceeefnleer osles. efHeC³ee®es HeeCeer, Deew<eOeer, Keles, jmee³eves, keÀerìkeÀveeMekesÀ, Jeve GlHeeove 
³eeefJe<e³eer®eer JeeHeje efJe<e³eer ®e®ee& keÀjles. ceeveJeer iejpee HetCe& keÀjle Demeleevee keÀceerle keÀceer meeOeveeb®ee 
JeeHej keÀ©ve DeefOekeÀ GlHeeove keÀmes keÀjlee ³esF&ue ³ee®eer He×leer efJekeÀefmele kesÀueer peeles. l³eecegUs 
vewmeefie&keÀ meeOeve mebHeÊeer®es DeefleefjkeÌle JeeHej ìeUlee ³esles.  

2) mekeÀejelcekeÀ ¢ef<ìkeÀesvee®ee efJekeÀeme (Development of Positive Attitude)  

ef®ejbpeerJeer efJekeÀeme ne ceeveJeer meceepeeceO³es mekeÀejelcekeÀ ¢ef<ìkeÀesvee®ee efJekeÀeme keÀjles, ne ¢ef<ìkeÀesve 
efvemeie& DeeefCe ceeveJe ³eeb®³ee mebyebOeeleerue meceleesue, mebJeOe&ve DeeefCe megjef#eles®es JeeleeJejCe efvecee&Ce keÀjle 
Demeleele. ³ee ¢ef<ìves mekeÀejelcekeÀ %eeve ¢ef<ìkeÀesve DeeefCe keÀewMeu³ee®eer efveefce&leer ef®ejbpeerJeer 
efJekeÀemee®³ee ceeO³eceeletve kesÀueer peeles. ne ¢ef<ìkeÀesve vewmeefie&keÀ mebHeÊeer ner meeJe&peefvekeÀ mebHeÊeer Deens. 
³eeceO³es peceerve, pebieue, HeeCeer, pewJeefJeefJeOelee ner J³eeqkeÌleiele vemetve meecegoeef³ekeÀ mebHeÊeer Deens. Demee 
ceeveCeeje ¢ef<ìkeÀesve mekeÀejelcekeÀ HeeleUerJejleer ef®ejbpeerJeer efJekeÀeme efvecee&Ce keÀjlees.  

3) cegueYetle IeìkeÀeb®ee efJekeÀeme (Development of Fundamental Part) :  

ef®ejbpeerJeer efJekeÀeme ne kesÀJeU vewmeefie&keÀ mebHeÊeer®³ee mebJeOe&veeefJe<e³eer ®e®ee& keÀjle veenerle lej ceeveJeer 
meceepee®³ee cegueYetle efMe#eCe Deejesi³e Mesleer He³e&ìve DeeefCe ceeveJeer meceepee®³ee megOeejCesmeeþer®³ee 
IeìkeÀeb®ee meceeJesMe keÀjleele. ³ee IeìkeÀeb®ee efJekeÀeme keÀjleevee He³ee&JejCee®es mebJeOe&ve DeeefCe SkeÀeeflcekeÀ 
efJekeÀemeceeie& ³eevegmeej DeefOekeÀ ÒeieleMeerue efJekeÀeme meeOeC³ee®es keÀe³e& kesÀues peeles. p³eecegUs efvemeie& DeeefCe 
ceeveJeer mebyebOee®ee mekeÀejelcekeÀ efJekeÀeme meeOeC³eeme ceole nesles cnCetve ef®ejbpeerJeer efJekeÀeme ne cegueYetle 
IeìkeÀeb®ee efJekeÀeme keÀjles l³eecegUs ceeveJeer meceepee®es keÀu³eeCe meeOelee ³esles.  
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4) ueeskeÀ menYeeie DeeOeeefjle efJekeÀeme (Development based on People’s 

Participation) :  

ef®ejbpeerJeer efJekeÀeme ne ueeskeÀ menYeeie DeeOeeefjle efJekeÀeme Deens. ueeskeÀ menYeeieeefMeJee³e ef®ejbpeerJeer 
efJekeÀemee®es GefÎ<ì meeO³e keÀjlee ³esCes DeMekeÌ³e Deens. mLeeefvekeÀ ueeskeÀebceO³es He³ee&Jejve, mebJeOe&ve DeeefCe 
efJekeÀemee mebyebOeer®eer DeeHeuesHeCee®eer peeCeerJe efvecee&Ce keÀjC³eeletve efJekeÀeme meeO³e keÀjlee ³eslees. ³eeceOetve 
SkeÀelcelee efvecee&Ce keÀjC³eele ³esles l³eecegUs He³ee&JejCee®³ee mebJeOe&veeceO³es meecegoeef³ekeÀ keÀe³e&He×leer 
efJekeÀefmele keÀjC³eele ³esles. HeefjCeeceer efJekeÀemeelcekeÀ GHesef#ele yeoue meeO³e keÀjlee ³eslees.  

5) efJekeÀemeeuee ce³ee&oe (Limitation of Development):  

ef®ejbpeerJeer efJekeÀeme ne ceeveJeer meceepee®ee DeefJejle efJekeÀeme meeO³e keÀjC³eemeeþer Deens. Demes Demeues 
lejer ³ee efJekeÀemeeuee ce³ee&oe efvecee&Ce keÀjleele. keÀejCe ceeveJee®³ee cegueYetle iejpee HetCe& keÀjC³eemeeþer 
efJekeÀemee®eer DeeJeM³ekeÀlee Deens. HeCe ³ee iejpee ce³ee&efole þsJetve efJekeÀeme keÀjCes iejpes®es Deens. l³eemeeþer 
cetueYetle iejpee HetCe& Peeu³eeveblej meceeOeevee®eer peeCeerJe DemeCes DeeJeM³ekeÀ Deens. DeefOekeÀ®ee nJ³eeme 
þsJeCes efJekeÀeme De[LeUe efvecee&Ce keÀ© MekeÀles l³eecegUs SkeÀe ce³ee&osveblej efJekeÀemeeuee ce³ee&oe ³esles.  

6) oerIe&keÀeueerve efJekeÀeme (Long Lasting Development) :  

ef®ejbpeerJeer efJekeÀeme ner oerIe&keÀeU ®eeueCeeje efJekeÀeme Deens. l³ee®es cegK³e GefÎ<ì ns meeceeefpekeÀ DeeefCe 
DeeefLe&keÀ efJekeÀeme meeO³e keÀjCes Deens. ns meeO³e keÀjle Demeleevee vewmeefie&keÀ meeOeve mebHeÊeeruee Fpee ve 
Heesn®eJelee l³ee®ee efJeveeMe ve keÀjlee l³eeb®ee ³eesi³e l³ee ÒeceeCeele JeeHej keÀjCes DeeJeM³ekeÀ Deens. ns 
keÀjle Demeleevee He³ee&JejCe DeeefCe ceeveJe ³eeb®³eeleerue DeeHeuesHeCee®es mebyebOe efJekeÀefmele nesCes DeeJeM³ekeÀ 
Deens. p³eecegUs YeefJe<³eeleerue efHe{îeebvee ³ee®ee GHe³eesie keÀjlee ³esF&ue. ³ee ¢ef<ìves oerIe&keÀeueerve 
efJekeÀemee®eer Òeef¬eÀ³ee ®eeuet jenles.  

7) pewJe efJeefJeOeles®es mebJeOe&ve (Conservation of Ecological Diversifice) :  

ef®ejbpeerJeer efJekeÀeme meeO³e keÀjle Demeleevee pewJeefJeefJeOelee mebJeOe&ve keÀjCes cenÊJee®es ceeveues peeles. 
efvemeiee&le ne JevemHeleer, He#eer, ÒeeCeer, efkeÀìkeÀ, HeeCeer ñeesle Fl³eeoer ceOetve pewJeefJeefJeOelee HeenC³eeme 
efceUles. ner efJeefJeOelee DeefOekeÀ oerIe&keÀeU efìkeÀueer Heeefnpes ³eemeeþer ef®ejbpeerJeer efJekeÀme Òe³elve keÀjle 
Demelees. vewmeefie&keÀ He³ee&JejCe oerIe&keÀeU efìkeÀe³e®es Demesue lej pewJeefJeefJeOeles®es mebJeOe&ve keÀjCes 
DeeJeM³ekeÀ Deens. lej®e He³ee&JejCee®es mebJeOe&ve DeeefCe megjef#elelee meeO³e keÀjlee ³esles.  

8) Òeot<e&Ce efve³eb$eCe (Pollution Control):  

ef®ejbpeerJeer efJekeÀeme ne Òeot<e&Ce efJejefnle meeO³e keÀjlee ³eslees. ns Òeot<e&Ce nJee Yetceer DeeefCe HeeCeer 
Òeot<eCeeletve efometve ³esles. ceeveJeeves DeeHeu³ee nJ³eemeeHeeF& vewmeefie&keÀ meeOeve mebHeÊeer®ee DeefOekeÀ ÒeceeCeele 
JeeHej keÀjC³eele ³eslees. l³eecegUs DeewÐeesefiekeÀ keÀ®eje, meeb[HeeCeer, otef<ele Deew<eOes, Oetj, keÀejKeev³eeleerue 
otef<ele Jee³et ieUleer, IevekeÀ®eje, HueeefmìkeÀ Fl³eeoer ceOetve Òeot<eCe DeefOekeÀ ÒeceeCeele nesle Deens. 
HeefjCeeceer ceeveJeer peerJeveeJejleer ³ee®ee HeefjCeece neslees. ³eeletve nesCeeje efJeveeMe jesKee³e®ee Demesue lej 
Òeot<eCe efve³eb$eCe keÀjCes DeeJeM³ekeÀ Deens. ³eemeeþer ef®ejbpeerJeer efJekeÀemee®³ee ¢ef<ìkeÀesvee®eer J³eJenejele 
DebceueyepeeJeCeer keÀjeJeer ueeiesue.  
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ef®ejbpeerJeer efJekeÀeme ne ceeveJeer meceepee®³ee keÀu³eeCeemeeþer cenÊJee®ee ceeveuee peelees. ne ¢ef<ìkeÀesve 
He³ee&JejCe DeeefCe ceeveJeer meceepee®³ee efJekeÀeme mebJeOe&ve DeeefCe megj#es®³ee ¢<ìerves cenÊJee®es Deens. 
meceepeeuee oerIe&keÀeueerve YeefJe<³eele efJekeÀeme meeO³e keÀjeJe³ee®ee Demesue lej ef®ejbpeerJeer efJekeÀemee®³ee 
¢<ìerves Jeeì®eeue keÀjCes cenÊJee®es cnCetve mecepeues peeles.  

DeeHeueer Òeieleer leHeemee : 

1) ef®ejbpeerJeer efJekeÀemee®es cenÊJe meefJemlej efuene.  

7.9 He³ee&JejCeHetjkeÀ Mesleer (ECO-FRIENDLY FARMING) 

ÒemleeJevee : 

meÐeefmLeleerceO³es peeieeflekeÀ mlejeJejleer He³ee&JejCeHetjkeÀ Mesleer®eer mebkeÀuHevee DeefOekeÀ cenÊJee®eer cnCetve 
®e®ee& nesle Deens. ³ee mebkeÀuHeves®eer DeeJeM³ekeÀlee Deens. ner mebkeÀuHevee Mesleer efJekeÀemee®es leb$ee®eer efveefce&leer 
keÀjles keÀer peer meeceeefpekeÀ DeeefLe&keÀ, GlHeeove DeeefCe He³ee&JejCe ³ee ¢ef<ìkeÀesveeletve mecepetve Ieslee ³esles. 
³ee Heg{erue keÀeUeceO³es DeHesef#ele DeVeOeev³e efveefce&leer mebyebOeer Deens. DeeOegefvekeÀ He×leer Mesleer GlHeeove ner 
ef®ejbpeerJeer GlHeeove He×leer vemeu³ee®es efometve ³esles. l³eecegUs Mesleer keÀjCeeN³ee meceepeeuee oerIe&keÀeueerve 
ef®ejbpeerJeer efJekeÀeme DemeCeeje Mesleer keÀjCes DeHesef#ele Deens. l³eecegUs MeslekeÀN³eebveer He³ee&JejCeHetjkeÀ 
Mesleer®eer mebkeÀuHevee efmJekeÀejC³eele Deeueer. l³eelegve He³ee&JejCee®ee meceleesue jeKetve Mesleer®eer GlHeeove 
HetCe& GlHeeove Òeef¬eÀ³ee keÀjlee ³esT MekeÀles. ³ee mebyebOeer®ee efJe®eej DeeefCe J³eJenej keÀjC³eele ³eslees.  

He³ee&JejCeHetjkeÀ Mesleer®eer mebkeÀuHevee mHe<ì keÀjleevee FAO cnCeleele keÀer He³ee&JejCeHetjkeÀ Mesleer ner 
vewmeefie&keÀ meeOeve J³eJemLeeHeve DeeefCe mebJeOe&ve mebyebOeerle Deens. meÐe DeeefCe YeefJe<³ekeÀeUeleerue ceeveJeer 
iejpee HetCe& keÀjC³eemeeþer meelel³ee®es meceeOeeve DeeefCe mebueiveles®eer MeeMJeleer nceer osC³eemeeþer leb$e%eeve 
DeeefCe mebmLeelcekeÀ mLejeJejleer HeefjJele&ve keÀjCes DeHesef#ele Deensle. ³ee ceeO³eceeletve Mesleer, Jeves, 
ceemesceejer #es$e, peceerve mebJeOe&ve, HeeCeer, Je=#e ueeieJe[ DeeefCe ÒeeC³ee®³ee JebMe peHeCetkeÀ Fl³eeoeR®ee 
meceeJesMe keÀjC³eele ³eslees. nîee®es He³ee&JejCee®ee veeMe, leb$e%eeve HetjkeÀ, meeceeefpekeÀ DeeefLe&keÀ cegu³ee®³ee 
DeeOeejs efmJekeÀejC³eele ³esles.  

meve 1960 DeeefCe 1970 ®³ee oMekeÀeceO³es He³ee&JejCe HetjkeÀ Mesleer®³ee mebkeÀuHevesefJe<e³eer ®e®ee& 
keÀjC³eele ³esT ueeieueer. ner SkeÀ mJeleb$e ®eUJeU nesleer. p³eeJesUer peceerve efJeveeMe, Deew<eOes keÀerìkeÀ 
veeMekeÀe®ee DeefOekeÀ JeeHej, peceerveerleerue HeeCeer HeeleUer KeeueJeCes ³ee meejK³ee mecem³ee efvecee&Ce Peeu³ee 
nesl³ee. l³eecegUs Mesleer®ee mebyebOe ne He³ee&JejCeeMeer pees[C³eele Deeu³ee®eer peeCeerJe DeefOekeÀ mHe<ì Peeueer. 
lesJne He³ee&JejCe HetjkeÀ Mesleer keÀMeeÒekeÀejs keÀjlee ³esF&ue ³eeefJe<e³eer®eer ®e®ee& keÀjC³eele Deeueer ³eeletve 
He³ee&JejCee®ee meceleesue jeKetve Mesleer keÀjC³ee®es Òe³eesie keÀjC³eele ³esT ueeieues.  

He³ee&JejCe HetjkeÀ Mesleer ner mebkeÀuHevee MeeMJele efJekeÀemee®³ee mebyebOeerle GefÎ<ìs HetCe& keÀjC³eemeeþer Òe³elve 
keÀjleele. HeCe He³ee&JejCeHetjkeÀ Mesleer meWêer³e Mesleer Demet MekeÀle veener. He³ee&JejCeHetjkeÀ Mesleer ner He³ee&JejCe 
J³eJemLes®eer mebyebOeerle Yetceer mebJeOe&ve HeeCeer, keÀeye&ve Jee³et efve³eb$ekeÀ DeeefCe pewJeefJeefJeOeles ceO³es Jee{ keÀjCes 
Fl³eeoer mebyebOeerle Deens. ³eeleerue peceerve keÀmeC³ee®³ee He×leer DeeefCe efHekeÀ He×leer ³ee JesieUîee ÒekeÀejs 
JeeHejC³eele ³esles. ner Mesleer He×leer HeefjefmLeleerkeÀer MeeMJele efJekeÀemeeme ceole keÀjleele. ³ee Mesleer®ee cegK³e 
GÎsMe ne MeeMJele peceerve J³eJemLeeHeve Deens. KeeÐe, DeVeefveefce&leer DeeefCe Mesleer Oeev³e GlHeeove keÀjle 
Demeleevee pewJeefJeefJeOeles®eer peHeCetkeÀ keÀjCes ³eemeeþer Òeeslmeenve osCes DeeJeM³ekeÀ Deens. ³ee MesleerceO³es 
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peceerve DeeefCe Je=#eejesHeCe efJe<e³e keÀeUpeer Iesleueer peeles. l³eecegUs He³ee&JejCee®es mebJeOe&ve DeeefCe 
megjef#elelee jeKeueer peeles.  

7.10 He³ee&JejCeHetjkeÀ Mesleer J³eeK³ee (DEFINITION OF ECO-

FRIENDLY FARMING) 

FAO ³eeb®³ee celes, ’He³ee&JejCeHetjkeÀ Mesleer ner vewmeefie&keÀ meeOevee®es J³eJemLeeHeve DeeefCe mebJeOe&ve 
mebyebOeerle Deens. ner meÐe HeefjefmLeleerle DeeefCe YeefJe<³ekeÀeueerve ceeveJeer iejpee HetCe& keÀjC³eemeeþer 
meelel³eeves meceeOeeve DeeefCe mebueiveles®eer MeeMJeleer osC³eemeeþer leb$e%eeve DeeefCe mebmLeelcekeÀ mlejeJejleer 
HeefjJele&ve keÀjCes DeeJeM³ekeÀ Deens. ³ee mebyebOeer®eer Òeef¬eÀ³ee He×leer cnCepes He³ee&JejCe HetjkeÀ Mesleer nes³e.“ 

DeeHeu³ee iejpee HetCe& keÀjC³eemeeþer Mesleer ner He³ee&JejCeHetjkeÀ He×leerves kesÀueer peeles. ³ee Mesleer He×leerceO³es 
He³ee&JejCee®³ee mebJeOe&veelcekeÀ efJekeÀeme meeO³e nes³e. p³eeceO³es mLeeefvekeÀ MeslekeÀjer ³eeb®ee mebJeOe&vee®³ee 
efJekeÀemeele cenÊJee®eer YetefcekeÀe Deens. l³eecegUs pewJeefJeefJeOe efìkeÀJetve þsJeC³eeme Òe³elve keÀjleele. ³eeceO³es 
peceerve mebJeOe&ve, HeeCeer J³eJemLeeHeve, efHekeÀ He×leer, meWefê³e Keleeb®ee JeeHej, DeVe GlHeeove, mLeeefvekeÀ 
He³ee&JejCee®³ee DeeOeeefjle efHekeÀ He×le efJekeÀefmele keÀjCes, keÀceerle keÀceer Mesleer GlHeeove Ke®e& l³eecegUs 
MeslekeÀN³ee®eer DeeefLe&keÀ efmLeleer Gb®eeJeC³eeme Òe³elve keÀjCes, ceeveJeer Deejesi³eeuee Hees<ekeÀ Demes DeVe 
Oeev³ee®eer GlHeeove Òeef¬eÀ³ee efJekeÀefmele keÀjC³ee®es keÀe³e& kesÀues peeles. l³eecegUs efJekeÀemee®eer Òeef¬eÀ³ee 
ieleerMeerue keÀjlee ³esles.  

7.11 He³ee&JejCeHetjkeÀ Mesleer®eer JewefMe<ìîes (CHARACTERISTICS OF 

ECO-FRIENDLY FARMING) 

DeeOegefvekeÀ peerJeve He×leer ceO³es He³ee&JejCeHetjkeÀ Mesleer®eer YetefcekeÀe cenÊJeHetCe& Deens. l³eecegUs MeeMJele 
mJeªHee®eer Mesleer GlHeeove He×leer efJekeÀefmele keÀjC³eele ³esles. lemes®e He³ee&JejCee®es mebJeOe&ve meceleesue 
DeeefCe megjef#ele mJeªHeele kesÀueer peeles. l³eecegUs peceerve HeeCeer nJee DeeefCe pewJeefJeefJeOelee ³eeb®ee meceleesue 
þsJeC³eele ³eslees.  

1) peceerve mebOeejCe (Land Conservation) :  

He³ee&JejCe HetjkeÀ Mesleer ceO³es peceerve mebOeejCe keÀjCes cenÊJee®es mecepeues peeles. Mesleer keÀjC³eemeeþer 
peceerveer®es mebJeOe&ve keÀjCes DeeJeM³ekeÀ Deens. ³eemeeþer peceerveer®eer IemejCe LeebyeJeCes DeeJeM³ekeÀ Deens. 
peceerveer®eer keÀme efìkeÀJeCes DeeJeM³ekeÀ Deens l³eecegUs peceerve DeefOekeÀ GHepeeT efvecee&Ce nesF&ue. SkeÀ 
meejKeer efHekeÀ He×leer keÀceer HeeC³ee®ee JeeHej, ceMeeiele Deew<eOeer jemee³eefvekeÀ Keles ³eeb®eer JeeHej keÀceer 
keÀjCes DeeJeM³ekeÀ Deens. lej®e peceerveer®eer GlHeeove #ecelee Jee{le peeF&ue.  

2) HeeC³ee®eer iegCeJeÊee (Water Quality) :  

Mesleer GlHeeoveeme HeeC³ee®eer DeeJeM³ekeÀlee DeefOekeÀ ÒeceeCeele cenÊJee®eer Deens. HeeC³ee®ee ³eesi³e JeeHej 
keÀ©ve Mesleer GlHeeove kesÀues peeles. efHekeÀebvee DeeJeM³ekeÀ Demesue lesJe{s®e HeeCeer JeeHejC³ee®³ee He×leer 
efJekeÀefmele keÀjC³eele ³esleele. l³eecegUs efHekeÀ DeeefCe HeeCeer J³eJemLeeHeve iegCeJeÊee efìkeÀJeC³eeme ceole 
nesF&ue. ³eemeeþer He=<þYeeieeJejerue DeeefCe peceerveer Keeueerue HeeC³ee®eer iegCeJeÊee leHeemeCes DeeJeM³ekeÀ Deens. 
GHeueyOe HeeCeer meeþîee®³ee DeeOeejs HeeC³ee®es efve³eespeve kesÀues peeles. efJeMes<ele: Mesleer GlHeeove DeeefCe 
HeMegHeeueve mebyebOeerle HeeC³ee®eer iegCeJeÊee efveie[erle Deens.  
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3) Jee³eg iegCeJeÊee (Air Quality) :  

He³ee&JejCe HetjkeÀ Mesleer keÀjle Demeleevee nJee otef<ele keÀjCeejer efHekeÀ He×le Jee{JeC³eeJejleer efve³eb$eCe 
þsJeC³eele ³esles. ³eemeeþer efHekeÀ He×leerceO³es yeoue keÀjC³eele ³esles. ûeervene@Tme ceOeerue efHekeÀ He×leer®eer 
JeeHej keÀjCes yebo keÀjCes DeeJeM³ekeÀ Deens. l³eecegUs nJes®eer iegCeJeÊee ve<ì keÀjC³eeme Deceesefve³ee Jee³et 
DeeefCe ûeervene@Tme Jee³eg ³eeb®es ÒeceeCe DeefOekeÀ Jee{le Deensle DeeefCe Flej 30… Jee³et ne He³ee&JejCeeme 
IeelekeÀ Deens. l³eecegUs DeMee ÒekeÀej®eer Mesleer keÀjCes DeeJeM³ekeÀ Deens. He³ee&JejCeeme IeelekeÀ Deens 
l³eecegUs He³ee&JejCeHetjkeÀ Mesleer kesÀueer peeles.  

4) pewJeefJeefJeOelee (Biodiversity) :  

He³ee&JejCe HegjkeÀ Mesleer ner pewJeefJeefJeOeles®eer peHeJeCetkeÀ DeeefCe mebJeOe&ve keÀjC³ee®es keÀece keÀjles. ner 
pewJeefJeefJeOelee ÒeeCeer, He#eer, JevemHeleer keÀerìkesÀ Flej IeìkeÀ ³ee mebyebOeerle Deens. l³eeb®eer peHeCetkeÀ keÀjCes 
DeeJeM³ekeÀ Deens. l³eecegUs HeefjefmLeleerkeÀer JeeleeJejCeele l³ee®es mJeleb$e DeefmlelJe efìkeÀJelee ³esF&ue. DeMee 
ÒekeÀej®eer He³ee&JejCeHetjkeÀ Mesleer®es efve³eespeve keÀjC³eele ³esles l³eecegUs Mesleer GlHeeoveeceO³es Jee{ keÀjlee 
³essles.  

5) DeVe megj#ee (Food Safety):  

He³ee&JejCe HetjkeÀ MesleerceO³es DeVe megj#ee cenÊJee®eer ceeveueer peeles. ceeveJeeuee DeeHeu³ee iejpee HetCe& 
keÀjC³eemeeþer DeVe efveefce&leer kesÀueer peeles. DeVe Oeev³ee®³ee ®eebieu³ee Òeefle®es, iegCeJeÊes®es GlHeeove 
keÀjC³eele ³esles. ner GlHeeoves He³ee&JejCeeme neCeer ve Heesn®eJeCeejer kesÀueer peeles. l³eecegUs DeHesef#ele 
DemeCeeje DeVe HegjJeþe keÀjCes meesHes peeles. l³eecegUs He³ee&JejCee®ee veeMe nesCeej veener DeMee ÒekeÀej®es 
DeVe Oeev³e efveefce&leer keÀjC³eele ³esles.  

6) HeMegHeeueve (Animal Husbandry) :  

He³ee&JejCe HetjkeÀ Mesleer keÀjle Demeleevee HeMegHeeueve kesÀues peeles. l³eecegUs Mesleerme HegjkeÀ Demee pees[ 
J³eJemee³e efvecee&Ce keÀjlee ³eslees. l³eeHeemetve meWefê³e Kele efveefce&leer ÒekeÀuHeeme ceole nesles. lemes®e ogiOe 
J³eJemee³ee®eer efveefce&leer keÀjlee ³esles. l³eeletve pewefJekeÀ GlHeeove efveefce&leer meeOeve efvecee&Ce kesÀues peeles. 
He³ee&JejCeeme Hees<ekeÀ Demes HeMegHeeuevee®ee J³eJemee³e keÀjC³eele ³eslees.  

7) meeceeefpekeÀ DeeefLe&keÀ efJekeÀeme (Socio-Economic Development) :  

He³ee&JejCe HetjkeÀ Mesleer keÀjC³eeletve meeceeefpekeÀ DeeefLe&keÀ efJekeÀeme meeO³e keÀjlee ³eslees. MeslekeÀN³eeuee 
He³ee&JejCe HetjkeÀ Mesleer keÀjC³eeletve keÀceer iegbleJeCetkeÀer ceOetve DeefOekeÀ GlHeeove DeeefCe veHeÀe efceUJetve 
osCeejer Deens. Mesleermeeþer DeeJeM³ekeÀ DemeCeejer yeer-efye³eeCes, meWefê³e Keles, keÀerìkeÀveeMekeÀ DeeefCe Flej 
meeOeves ³eeb®eer efveefce&leer keÀjleevee opexoej DeeefCe keÀceer Ke®ee&le efveefce&leer kesÀueer peeles. ³eeletve efvecee&Ce 
Peeuesu³ee GlHeVeeuee ³eesi³e yeepeejHesþ GHeueyOe keÀ©ve efoueer peeles. l³eecegUs MeslekeÀN³eebvee DeefOekeÀ 
veHeÀe efceUJetve osC³ee®eer mebOeer DeefOekeÀ Deens. ³ee Mesleer ÒekeÀejecegUs MeslekeÀN³eeb®³ee meeceeefpekeÀ DeeefCe 
DeeefLe&keÀ opee& Gb®eeJeC³eeme ceole nesles.  

Jejerue meJe& cegÐeeb®ee efJe®eej keÀjlee MeslekeÀN³eebvee He³ee&JejCe HetjkeÀ Mesleer J³eJemee³e DeefOekeÀ HeÀe³eosMeerj 
jent MekeÀlees. ns l³eeb®³ee JewefMe<ìîesletve mHe<ì neslees. ner Mesleer keÀjle Demeleevee keÀesCel³eener ÒekeÀej®ee 
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He³ee&JejCeeuee OeeskeÀe Heesnes®eCeej veener DeMeeÒekeÀejs Mesleer kesÀueer peeles. l³eecegUs efJekeÀemee®eer Òeef¬eÀ³ee 
DeefOekeÀ me#ece mJe©Heele keÀjlee ³esles.  

DeeHeueer Òeieleer leHeemee : 

1) He³ee&JejCe HetjkeÀ Mesleer®eer J³eeK³ee efuene.      

2) He³ee&JejCe HetjkeÀ Mesleer®eer JewefMe<ìîes meefJemlej efuene.      

7.12 He³ee&JejCe HetjkeÀ Mesleer®es cenÊJe (IMPORTANCY OF ECO-

FRIENDLY FARMING) 

peeieeflekeÀ mlejeJejleer He³ee&JejCeeceO³es DeveskeÀ yeoue nesle Deens. l³ee®ee HeefjCeece ceeveJeer meceepeeJejleer 
nesleevee HeenC³eeme efceUles. l³eeb®³eeMeer mebueive Mesleer J³eJemee³e efveie[erle Deens. ³eeletve ceeveJeer iejpee 
HetCe& keÀjC³eemeeþer Mesleer GlHeeovee®eer DeeJeM³ekeÀlee Deens. ³eeletve DeVeOeev³ee®³ee DeeefCe peerJeve 
GHe³eesieer meeOevee®eer efveefce&leer kesÀueer peeles les keÀjle Demeleevee He³ee&JejCeeme neveerkeÀejkeÀ HeefjefmLeleer 
ìeUtve l³ee efþkeÀeCeer He³ee&JejCee®ee meceleesue mebJeOe&ve DeeefCe megj#ee keÀjCes DeeJeM³ekeÀ Deens. l³eecegUs 
He³ee&JejCe HetjkeÀ Mesleeruee cenÊJe ÒeeHle Peeues Deens.  

1) pewJeefJeefJeOelee mebJeOe&ve (Conserving Bio-diversity) :  

He³ee&JejCe HetjkeÀ Mesleer ner pewJeefJeefJeOeles®³ee mebJeOe&veeme cenÊJe osles. pewJeefJeefJeOelee ner DeeHeu³ee 
Heefjmejeleerue ÒeeCeer, He#eer, JevemHeleer, efkeÀìkeÀ, peerJepeblet Fl³eeoer mJeªHeeceO³es HeenC³eeme efceUles. 
efle®³ee DeveskeÀ GHepeeleer, Òepeeleer keÀeUe®³ee DeesIeele ve<ì nesle Deens. ceeveJeeves DeeHeu³ee iejpee HetCe& 
keÀjC³eemeeþer efvemeiee&leerue pewJeefJeefJeOelesJejleer Dee¬eÀceCe kesÀues Deens. HeefjCeeceer efle®eer peHeCetkeÀ 
keÀjC³ee®³ee meboYee&letve He³ee&JejCe HetjkeÀ Mesleer keÀjC³eeuee cenÊJe ÒeeHle Peeues Deens.  

 2) Mesleer GlHeeoveele Jee{ (Enhancing Agricultural Production) :  

He³ee&JejCe HetjkeÀ Mesleer®ee cegK³e GÎsMe Mesleer GlHeeoveeceO³es Jee{ keÀjC³eele ³esles. nîee ÒekeÀej®³ee keÀceer 
ÒeceeCeele iegbleJeCetkeÀerceOetve DeefOekeÀ GlHeeove keÀjC³ee®es HeejbHeefjkeÀ GlHeeove He×leer efvecee&Ce keÀjleele. 
efye³eeCeeb®eer efveefce&leer keÀerìkeÀveeMekeÀ keÀceer JeeHej meWefê³e Keles yee@³eceeme GlHeeove HeejbHeefjkeÀ ceMeeiele 
leb$e Fl³eeoer®ee JeeHej keÀ©ve Mesleer GlHeeoveele Jee{ keÀjC³eele ³esles. l³ee®ee JeeF&ì HeefjCeece 
He³ee&JejCeeJejleer nesle veener. l³eecegUs Mesleer GlHeeove DeefOekeÀ ÒeceeCeele keÀjC³eele ³esles.  

3) GojefveJee&n megOeejCee (Improving Livelihood) :  

He³ee&JejCe HetjkeÀ Mesleer ner GojefveJee&n megOeejCee keÀjC³eeletve cenÊJe mecepetve ³esles. ³ee ÒekeÀej®eer Mesleer 
keÀjC³ee®ee GÎsMe ne He³ee&JejCee®ee meceleesue DeeefCe ceeveJeer peerJeveceeveeceO³es megOeejCee keÀjCes DeeJeM³ekeÀ 
Deens. ³ee Mesleer ÒekeÀejeletve MeslekeÀN³eebvee keÀceer iegbleJeCetkeÀerceOetve DeefOekeÀ GlHeeovee®ee veHeÀe efceUJeC³eeme 
Òe³elve kesÀuee peelees. l³eecegUs Mesleerlegve efvecee&Ce Peeuesueer GlHeeoveevee yeepeejeceO³es ceeieCeer keÀjC³eele 
³esles. l³eecegUs MeslekeÀN³eebvee DeeHeu³ee iejpee HetCe& keÀ©ve l³ee®es GlHeeovee®eer efJe¬eÀerletve veHeÀe efceUlees 
l³eecegUs MeslekeÀN³ee®ee GojefveJee&n megOeejCee nesles.  
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4) MeslekeÀN³eeb®ee menYeeie (Farmers Participation) :  

He³ee&JejCe HetjkeÀ MesleerceO³es MeslekeÀN³eeb®ee menYeeie cenÊJee®ee menYeeie ceeveuee peelees. ³ee ÒekeÀej®³ee 
MesleerceO³es MeslekeÀjer mJele:ntve menYeeieer neslees. l³eecegUs pewJeefJeefJeOelee efìkeÀefJeC³eemeeþer ceole nesles. 
lemes®e peceerve mebJeOe&vee®es keÀe³ee&le menYeeieer neslees. ³ee®emeesyele GlHeeove efkebÀcele, efmLejleÊJe efveefce&leer 
DeeefCe GlHeeovee®eer iegCeJeÊee megOeejCee keÀjCes Fl³eeoer keÀe³ee&ceO³es MeslekeÀN³ee®ee menYeeie efvecee&Ce kesÀuee 
peelees. l³eecegUs ³ee Mesleer ÒekeÀejeuee cenÊJe ÒeeHle Peeues Deens.  

5) DeVeOeev³e iegCeJeÊee Jee{ (Increased Food Quality):  

He³ee&JejCe HetjkeÀ Mesleer keÀjleevee DeVeOeev³e iegCeJeÊee Jee{ keÀjCes ns cenÊJee®es ceeveues peeles. MesleerceO³es 
DeVeOeev³e efvecee&Ce keÀjC³eemeeþer mebkeÀefjle efye³eeCes, keÀerìkeÀveeMekesÀ, Deew<eOes, DeefOekeÀ®es ³eebef$ekeÀerkeÀjCe 
³eeb®ee JeeHejeuee efJejesOe keÀjC³eele ³eslees. meeO³ee He×leerves Mesleer efye-efye³eeCes efveefce&leer meWefê³e Kelee®ee 
JeeHej peceerve HeeCeer efve³eespevee®es keÀece keÀ©ve Mesleerleerue DeVeOeev³e efveefce&leer kesÀueer peeles. l³eecegUs ³ee 
Mesleer ÒekeÀejeletve iegCeJeÊeeHetCe& DeVeOeev³e efveefce&leer keÀjC³eele ³esles. l³eecegUs ³ee Mesleer ÒekeÀejeuee cenÊJe 
ÒeeHle Peeues Deens.  

6) Òeot<eCe efve³ebef$ele (Polution Control) :  

He³ee&JejCe HetjkeÀ Mesleer efveefce&leerceO³es Òeot<eCe efve³eb$eCe kesÀues peeles. He³ee&JejCeele IeelekeÀ DemeCeejs Deew<eOes, 
keÀerìkeÀveeMekesÀ, jemee³eefvekeÀ Keles ³eeb®ee JeeHej kesÀuee peele veener. l³eecegUs Yetefce nJee DeeefCe HeeCeer 
Òeot<eCe nesC³ee®es ÒeceeCe efve³ebef$ele keÀjlee ³esles. HeefjCeeceer He³ee&JejCe meblegueve DeeefCe mece=× efJekeÀeme 
keÀjC³eele ³eslees. Mesleer®³ee ceeueeJejleer HetCe&Òeef¬eÀ³ee keÀjC³eele ³esles. l³eecegUs GJe&efjle keÀ®eje ³ee®es 
efve³eespeve keÀjC³eele ³esles. ³eecegUs He³ee&JejCeHetjkeÀ Mesleer GHe³eesieer þjles.  

7) GlHeeove Ke®e& keÀceer (Low Input Cost) :  

He³ee&JejCe HetjkeÀ Mesleer ner keÀceer GlHeeove Ke®ee&le Mesleer kesÀueer peeles. ³ee ÒekeÀejeceO³es Mesleer ner 
vewmeefie&keÀefjl³ee efvecee&Ce kesÀueer peeles. l³eecegUs DeefOekeÀ ceneie[er efye³eeCes jemee³eefvekeÀ Keles, Deew<eOes, 
keÀerìkeÀveeMekesÀ ³eeb®ee DeefOekeÀ JeeHej keÀjC³eele ³esle veener. ³ee Mesleer ÒekeÀejele mJele: MeslekeÀjer keÀece 
keÀjlees l³eecegUs cepetjermeeþer nesCeeje Ke®e& keÀceer neslees. l³eecegUs keÀceer Ke®ee&le DeefOekeÀ GlHeeove keÀjCes 
ns GefÎ<ì meeO³e keÀjlee ³esles.  

8) Mesleer ceeuee®eer ceeieCeer (High Demands of Agricultural Production) :  

He³ee&JejCe HetjkeÀ Mesleer GlHeeoveeuee yeepeejHesþsle DeefOekeÀ ceeieCeer keÀjC³eele ³esle Deens. l³eecegUs 
meenefpekeÀ®e ³ee ÒekeÀej®³ee Mesleer ceeuee®eer efkeÀbcele yeepeejHesþsle DeefOekeÀ ÒeceeCeele nesles. l³eecegUs 
MeslekeÀN³eebuee DeeHeueer DeeefLe&keÀ Òeieleer meeO³e keÀjC³eeme ceole nesles. l³eecegUs MeslekeÀjer ³ee Mesleer 
J³eJemee³ee®³ee mJeªHeele keÀece keÀjleevee HeenC³eeme efceUles l³eecegUs ³ee Mesleeruee DeefOekeÀ cenÊJe Deeues 
Deens.  

Jejerue meJe& cegÐee ceOetve ³ee He³ee&JejCe HetjkeÀ Mesleer ceOetve cenÊJee®es mJeªHe mecepegve ³esles. He³ee&JejCe 
HetjkeÀ Mesleer ner MeslekeÀN³ee®³ee meeceeefpekeÀ DeeefLe&keÀ efJekeÀeme meeO³e keÀjC³eeme ceole nesles. ³ee®eyejesyej 
pewJeefJeefJeOelee He³ee&JejCeeleerue meblegueve, mece=× efJekeÀeme, veJe GlHeeove He×leer Fl³eeoercegUs Mesleer 
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DeefOekeÀ efJekeÀefmele keÀjC³eeme ceole nesles. l³eecegUs meÐeefmLeleerle He³ee&JejCe HetjkeÀ Mesleer ne Del³eble 
cenÊJee®es cnCetve Heent ueeieues Deensle.  

DeeHeueer Òeieleer leHeemee : 

1) He³ee&JejCe HetjkeÀ Mesleer®es cenÊJe meefJemlej efuene.  

7.13 meWefê³e Mesleer (ORGANIC FARMING) 

ÒemleeJevee (Introduction) : 

meÐeefmLeleerle veJeerve DeeOegefvekeÀ leb$e%eevee®³ee efJekeÀemee®ee HeefjCeece Mesleer #es$eeJejleer nesle Deens. ³ee 
leb$e%eevee meesyele jemee³eefvekeÀ Keles efkeÀìkeÀveeMekesÀ ³eeb®ee DeefleefjkeÌle JeeHej keÀ©ve DeefOekeÀ 
Mesleerceeuee®es GlHeeove keÀjC³eeme meg©Jeele keÀjC³eele Deeues Deensle l³eecegUs Mesleer®es jemee³eefvekeÀerkeÀjCe 
DeeefCe He³ee&JejCee®ee meceleesue efyeIe[JeC³eeme keÀejCeerYetle þjle Deensle. l³eecegUs ceeveJeer Deejesi³ee®es 
ÒeMve meg×e efvecee&Ce nesle Deensle. lesJne ³eemeeþer He³ee&³eer He³ee&JejCe meblegefuele efJekeÀeme keÀjC³eemeeþer 
meWefê³e Mesleer He×leer®ee He³ee&³e GHe³eesieele DeeCeC³eele Deeuee. efJemeeJ³ee MelekeÀeceO³es Mesleer J³eJemLesle 
meWefê³e Mesleer®ee Òe³eesie keÀjC³eeme meg©Jeele kesÀueer. Dee@mì^sefue³ee ceO³es mellej keÀesìer #es$eeceO³es meWefê³e 
Mesleer®ee Òe³eesie ³eMemJeerHeCes keÀjC³eele ³esle Deens. ³ee Mesleer He×leerves DeveskeÀ mebIeìveelcekeÀ mlejeJejleer 
keÀe³e& keÀjC³eeme meg©Jeele kesÀueer.  

mebsefê³e Mesleer HeOoleer ner vewmeefie&keÀ pewJeleb$ee®³ee DeeefCe Kelee®³ee JeeHejeJejleer kesÀueer peeles. ³eeceO³es 
keÀe@cHees<ì ceveg³ejs, ûeerve ceveg³ejs ³eeb®ee JeeHej keÀjleele. lej efHekeÀ He×leer pewefJekeÀ Hesmì J³eJemLeeHeve 
meefceÞe efHekeÀ He×leer ³eebvee DeefOekeÀ Òeeslmeenve osC³eele ³esles. pewefJekeÀ opee& ne vewmeefie&keÀ GHeueyOe 
meeOevee®³ee ³eesi³e JeeHeje®³ee meboYee&le kesÀueer peeles. ns vewmeefie&keÀ J³eJemLee efìkeÀJetve þsJeC³eemeeþer 
jemee³eefvekeÀ keÀerìkeÀveeMekesÀ Je Keles ³eeb®ee JeeHej ìeUCes DeeJeM³ekeÀ Deens. ³eemeeþer HeejbHeefjkeÀ kebÀHeesmì 
Kelee®ee JeeHej keÀjCes ³eesi³e jenerue. lemes®e HeMegHeeueve kegÀkegÀìHeeueve celmeGlHeeove ³ee Mesleer mebueive 
J³eJemee³eeceO³es meWefê³e HeoeLee&®ee JeeHej keÀjCes DeeJeM³ekeÀ Deens. l³eecegUs pewefJekeÀ Mesleer ner DeeOegefvekeÀ 
ef®ejbpeerJeer efJekeÀemee®es meceLe&ve keÀjles.  

meWefê³e Mesleer J³eJemLee efveefce&leer meboYee&le International Federation of Organic 

Agriculture Movement (IFOAM) ³ee mebmLes®³ee ceeO³eceeletve Deeblejje<ì^er³e mebIeìve 
yeebOeCeer keÀjC³eele Deeueer Deens. meve 1972 Heemetve ³ee mebmLesves meWefê³e Mesleer efJe<e³e He×leer®ee Òemeej 
keÀjC³eele Deeuee. meve 1990 meeueer meWefê³e DeVe DeeefCe Flej meWefê³e Mesleer mebyebOeer GlHeeove efveefce&leer 
Òeef¬eÀ³es®ee efmJekeÀej keÀjC³eele Deeuee. ³ee meWefê³e Mesleer GlHeeovee®eer Jee{ meve 2001 les 2011 ceO³es 
8.9… FlekesÀ Jeeef<e&keÀ mlejeJejleer efometve Deeuee. meve 2018 meeueer meWefê³e Mesleer ueeieJe[ #es$e 
71,500,000 nskeÌìj FlekesÀ ÒeceeCe Dee{Utve Deeues. ³eeceOetve meWefê³e Mesleer®es GlHeeove DeefOekeÀ 
efkeÀHeÀe³eleMeerj ÒeceeCeele efometve ³eslees.  

Mesleer GlHeeove ner npeejes Je<ee&Heemetve keÀmeC³ee®eer He×leer HeenC³eeme efceUles. 19 J³ee MelekeÀeceO³es 
Mesleer keÀjC³ee®³ee He×leerceO³es jemee³eefvekeÀ êJ³e HeoeLee&®ee JeeHej DeefOekeÀ ÒeceeCeele keÀjC³eele ³esT 
ueeieues. Mesleer GlHeeoveele Jee{ keÀjC³eemeeþer jemee³eefvekeÀ Keles DeeefCe HeoeLee&®es GlHeeove DeefOekeÀ 
ÒeceeCeele JeeHej keÀjC³eele Deeues. meve 1940 meeueer jemee³eefvekeÀ Kelee®es ÒeceeCe DeefOekeÀ Demeu³ee®es 
efomegve ³esles. veJeerve Mesleer leb$e%eevee®ee DeefOekeÀ®ee JeeHejecegUs keÀceer JesUele Mesleer GlHeeoveele Jee{ 
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keÀjC³eele Deeueer HeCe ner He×le oerIe&keÀeU efìketÀ MekeÀueer veener. ³ee®ee peceerve HeeCeer DeeefCe nJesJejleer 
efometve Deeueer. jemee³eefvekeÀ Kelee®ee DeefOekeÀ®³ee JeeHejeves peceerveer®eer GlHeeokeÀlee keÀceer nesT ueeieueer. 
HeeC³eeceO³es jemee³eefvekeÀ êJ³ee®ee JeeHej DeefOekeÀ nesC³eeves HeeC³eeleerue ceguelelJe keÀceer nesT ueeieueer. 
lemes®e DeefleefjkeÌle jemee³eefvekeÀ Deew<eOee®³ee efHekeÀeJejerue HeÀJeejCeer cegUs nJesceO³es Òeot<e&Ce nesT ueeieues. 
l³ee®ee HeefjCeece pewJeefJeefJeOelesJejleer nesT ueeieuee. ³ee®es HeefjCeecekeÀejkeÀ peeCeerJe nesT ueeieueer.  

meve 1921 meeueer meWefê³e Mesleer efve³ee&leer®es Godieeles Deueye&veì nesJee[& DeeefCe ieeyexueerF& nesJee[& ³ee 
oebHel³eeves ³ee®eer meg©Jeele kesÀueer. Yeejleeleerue HeejbHeeefjkeÀ Mesleer®eer meg©Jeele keÀjC³eemeeþer Institutte 

of Plant Industry ®eer efveefce&leer kesÀueer. l³eebveer Meem$eer³e ÒeefMe#eCee®³ee DeeOeejs HeMegHeeueve mebyebOeer 
keÀe³e& keÀjC³eeme meg©Jeele kesÀueer. l³eebveer HeejbHeeefjkeÀ Mesleer keÀjle Demeleevee jemee³eefvekeÀ êJ³ee®ee 
DeefOekeÀ JeeHej keÀjCes ìeUC³eele Deeues. l³eeceO³es kebÀHeesmì DeeefCe cevemegj ³eeb®ee JeeHej keÀjC³eele 
Deeuee. lemes ieeJe HeeleUerJejleer meWefê³e Mesleer ieìe®ee efveefce&leer keÀjC³eele Deeueer.  

meve 1924 meeueer meWefê³e Mesleer efJe<e³eer Biodynamic Agriculture mebyebOeer Ehrefifriend 

Pfeiffer ³eebveer DemebK³e J³eeK³eeves osC³ee®es keÀe³e& kesÀues. ³ee Mesleer efJe<e³eer®ee Hewuet®ee mebyebOeer ®e®ee& 
me%eeb®es Dee³eespeve keÀjC³eele Deeues. ³ee ceeO³eceeletve meWefê³e Mesleer efJe<e³ekeÀ MeslekeÀN³eeb®³ee ceO³es 
pevepeeie=leer efvecee&Ce keÀjC³eele Deeues. meWefê³e Mesleer efJe<e³eer keÀe³e& keÀjle Demeleevee Meslepeceerveer®³ee 
GlHeeove J³eJemLes®ee efJekeÀemeeJejleer ue#e keWÀefêle kesÀues Deens. pewJe Hewuet®³ee DeeOeejs Mesleer GlHeeove 
keÀjC³eele ³esT ueeieueer. meve 1940 meeueer ne@[Je[& ³eebveer An Agriculture Testament ³ee 
HegmlekeÀele meWefê³e Mesleer®³ee mebkeÀuHevee mHe<ì keÀjC³eele Deeueer Deens. l³eecegUs l³eebvee meWefê³e Mesleer®es 
pevekeÀ cnCetve DeesUKeleele. DecesefjkesÀleerue T.I. Rodale ³eebveer meWefê³e Mesleer®³ee efJekeÀemeemeeþer 
Òe³elve keÀjC³eele Deeues. l³eebveer meWefê³e Mesleer ÒeefMe#eCe keÀe³e&¬eÀcee®eer meg©Jeele keÀjC³eele Deeueer. meve 
1970 meeueer Charles Walters ³eebveer Acres Margin ceO³es Eco-Agriculture ®eer 
mebkeÀuHevee efvecee&Ce keÀjC³eele Deeueer. meWefê³e Mesleer DeefOekeÀ DeeefLe&keÀ Òeieleermeeþer JeeHej keÀjC³eele 
Deeues. meWefê³e Mesleeruee He³ee&JejCeer³e Meem$eer³e DeeOeejeJejleer efveefce&leer keÀjC³eele Deeueer Deens.  

7.14 mebsefê³e Mesleer®eer J³eeK³ee (DEFINITION OF ORGANIC 

FARMING) 

meWefê³e ne Meyoe®ee JeeHej nesJee[& DeeefCe jes[ues ³eebveer meJe& ÒeLece Mesleer®³ee meboYee&le JeeHejuee. ne 
pewefJekeÀ JeemleJee®³ee mebyebOeerle Deens. p³eeceO³es kebÀHeesmì ueeieJe[ DeeefCe HeMegHeeueve megOeejCee ³eeletve 
ceeveJe Òeieleer keÀjC³eemeeþer JeeHej keÀjC³eele Deeuee. ³ee MesleerceO³es peceerveer®eer GlHeeokeÀlee 
Jee{JeC³eemeeþer Òe³elve kesÀues peeleele. pewJeye× Mesleerleb$eeveer meWefê³e Mesleer®eer mebkeÀuHevee meefJemlej mHe<ì 
kesÀueer Deens.  

1) Jes[yesue yesjer ³eeb®³ee celes, meWefê³e Mesleer ner efJeefMe<ì Mesleer GlHeeovee mebyebOeer meebiele veener keÀLee 

HetjkeÀ DeeefCe ve keÀejCes ns meebiele veener. vewmeefie&keÀ J³eJemLes®ee mJeerkeÀej keÀ©ve mebj®eves®eer yeebOeCeer 
keÀjC³eele ³esles ner pewefJekeÀles®³ee meboYee&le mJeeleb$³e DeeefCe mJeeJeuebyevee®³ee SkeÀelceerkeÀjCeeef®e Òeef¬eÀ³ee 
Deens. l³eeme meWefê³e Mesleer cnCetve DeesUKeleele.  

2) FbìjvesMeveue HesÀ[jsMeve Dee@HeÀ DeeiexefvekeÀ DeûeerkeÀu®ej cegJnceWì (IFOAM) ³eeb®³ee celes, meWefê³e 

Mesleer ner SkeÀeeflcekeÀ Mesleer J³eJemLee Deens. ner ef®ejbpeerJeer efJekeÀemeemeeþer Deens. pewJe efJeefJeOelee DeeefCe 
peefceveer®³ee Òeesle efìkeÀJeC³eeme cenÊJe osCes, jemee³eefvekeÀ Deew<eOes, efvejpeblegkeÀer keÀjCe Deew<eOe HeÀJeejCeer 
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³eeb®³ee DeefOekeÀ JeeHejeJej efve³eb$eCe keÀ©ve vewmeefie&keÀ mJeªHee®eer Mesleer keÀjC³eele ³esles l³eeuee meWefê³e 
Mesleer Demes cnìues peeles.  

meWefê³e Mesleer ner vewmeefie&keÀ He×leerves kesÀueer. jemee³eefvekeÀ Keles Deew<eOeer HeÀJeejCeer ³ee efJe<e³eer®ee 
JeeHejeJejleer efve³eb$eCe þsJeC³eele ³esles. HeejbHeefjkeÀ Kele efveefce&leer keÀjC³eemeeþer kebÀHeesmì He×leer®ee JeeHej 
keÀjC³eele ³eslees. l³eecegUs jemee³eefvekeÀ Keles, Deew<eOes HeoeLe& ³eeb®ee JeeHej ve keÀjlee Mesleer GlHeeoveele 
Jee{ keÀjleele. ³ee He×leer®ee JeeHej keÀ©ve DeVeOeev³e, HeÀU GlHeeove, HeMegHeeueve, ogiOe GlHeeove 
ceemesceejer Fl³eeoer meejKeer GlHeeove kesÀueer peeleele. l³eecegUs ceeveJee®³ee Deejesi³ee®³ee efJekeÀemeeme 
GHe³eesieer nesF&ue. ³ee ¢<ìerves meWefê³e Mesleer kesÀueer peeles.  

7.15 meWefê³e Mesleer®eer JewefMe<ìîes (CHARACTERISTICS OF 

ORGANIC FARMING) 

meWefê³e Mesleer ner DepewefJekeÀ DeeefCe jemee³eefvekeÀ HeoeLee&®³ee JeeHejeefMeJee³e efHekeÀ GlHeeove DeeefCe 
HegMeHeeueve kesÀues peeles. ³ee®ee cegK³e GÎsMe ne He³ee&JejCeeme keÀesCel³eener ÒekeÀej®ee OeeskeÀe ve Heesn®eJelee 
ceeveJee®es keÀu³eeCe keÀjCes Deens. p³eecegUs ceeveJeer peerJeve mece=× keÀjlee ³esles. ³ee MesleercegUs peceerve 
He³ee&JejCe DeeefCe ueeskeÀ ³eeb®es Deejesi³e efmLej mJe©Heele þsJegve Mesleer GlHeeove kesÀues peeles. l³ee®e meesyele 
pewJeefJeefJeOelee DeeefCe He³ee&JejCee®eer mee³ekeÀue efmLej mJeªHeele þsJelee ³esles. ³eeceO³es HeejbHeefjkeÀ Mesleer 
veeefJeC³e He³ee&JejCee®es Meem$eer³e J³eJemLeeHeve keÀjC³eele ³esles. ³ee Mesleer ÒekeÀejeceOeu³ee Deejesi³eoeF& DeVe 
DeeefCe Mesleer He³ee&JejCee®eer keÀeUpeer Iesleueer peeles. l³eecegUs ner Mesleer MeslekeÀN³eebvee DeeefCe He³ee&JejCeeuee 
ueeYeoe³ekeÀ Deens. ³ee Mesleer®eer JewefMe<ìîes Heg{erueÒeceeCes meebielee ³esF&ue.  

1) HeefjefmLeleerkeÀer meboYee&le (Ecological Orientation) :  

meWefê³e Mesleer ner pewJe HeefjefmLeleerkeÀer DeeOeeefjle Mesleer kesÀueer peeles. ner Mesleer keÀjle Demeleevee 
He³ee&JejCeeleerue meJe& IeìkeÀeb®eer megjef#elelee þsJeC³ee®es keÀe³e& kesÀueer. Mesleermeeþer DeeJeM³ekeÀ DemeCeejer 
peceerve HeeCeer nJee DeeefCe Flej IeìkeÀebceO³es mecevJe³e þsJetve Mesleer kesÀueer peeles. l³eecegUs He³ee&JejCeeuee 
neveer ve Heesn®eJelee Mesleer GlHeeove kesÀues peeles.  

 2) jemee³eefvekeÀ HeoeLee&Jejleer efve³eb$eCe (Control on Chemical Pest) :  

meWefê³e Mesleer ceO³es jemee³eefvekeÀ HeoeLee&®ee JeeHej kesÀuee peele veener. l³ee®³ee JeeHejeJejleer efve³eb$eCe 
þsJeues peeles. Mesleer efHekeÀeJejleer jemee³eefvekeÀ HeoeLee&®ee DeefleefjkeÌle JeeHej kesÀu³eecegUs Mesleer DeeefCe 
He³ee&JejCeeJejleer efJeHeefjle HeefjCeece nesleevee efometve Deeues. l³eecegUs ³ee jemee³eefvekeÀ Keles DeeefCe Deew<eOes 
³eeb®³ee JeeJejeJejleer efve³eb$eCe þsJeC³eele ³esles DeeefCe HeejbHeefjkeÀ meeOevee®ee Kelee®ee JeeHej keÀ©ve ner 
Mesleer kesÀueer peeles.  

3) peceerve HeeCeer iegCeJeÊee DeeefCe ÒeeCeer peerJevee®es mebJeOe&ve (Conservation of Soils 

Water Quality and Wide Life) :  

meWefê³e Mesleer ner He³ee&JejCeeleerue IeìkeÀeb®es mebj#eCe DeeefCe mebJeOe&ve keÀjC³eemeeþer keÀe³e& keÀjles. ³eeceO³es 
peceerve DeeefCe HeeC³ee®eer iegCeJeÊee efìkeÀJeC³eemeeþer Òe³elve kesÀuee peelees. ³eeceO³es peceerveer®ee keÀme 
efìkeÀJeC³eemeeþer kebÀHeesmì Keles ³eeb®ee vewmeefie&efjl³ee l³ee®ee JeeHej kesÀuee peelees. peefceveer®eer OetHe efkebÀJee 
JeeFve ve peelee efle®es mebJeOe&ve kesÀues peeles. lemes®e Mesleermeeþer ³eesi³e ÒeceeCeele HeeC³ee®ee JeeHej kesÀuee 
peelees. Mesleermeeþer HeeC³ee®³ee iegCeJeÊes®eer leHeemeCeer keÀ©ve l³eeb®ee JeeHej efþbyekeÀ leg<eej efmeb®eve 
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ÒekeÀejevegmeej neslees. l³eecegUs efHekeÀeuee DeeJeM³ekeÀ lesJe{îee HeeC³ee®ee HegjJeþe neslees. ³ee®eyejesyej Mesleer 
meesyele HeMegHeeuevee®es mebJeOe&ve kesÀues peeles.  

4) mebmeeOevee®es vetleveerkeÀjCe (Renewable Resources) :  

meWefê³e Mesleer keÀjle Demeleevee mLeeefvekeÀ GHeueyOe cegueYetle mebmeeOevee®es vetleveerkeÀjCe kesÀues peeles. Mesleer 
keÀjle Demeleevee vewmeefie&keÀ mebmeeOevee®ee JeeHej kesÀuee peelees. peceerve HeeCeer nJee DeeefCe Flej IeìkeÀ 
³eeb®ee meceeJesMe ³eeceO³es kesÀuee peelees. ³ee meeOevee®ee Nneme ve keÀjlee l³eeb®³eeceO³es DeefOekeÀ GlHeeokeÀlee 
efvecee&Ce keÀjC³eemeeþer l³ee®es vetleveerkeÀjCe kesÀues peeles. l³eecegUs Mesleer DeeefCe He³ee&JejCe ³eeb®ee meceleesue 
efìkeÀJeuee peelees.  

5) JevemHeleer Hees<ekeÀ DeeefCe meWefê³e HeoeLee¥®es Hegve®e&¬eÀceCe DeefOekeÀlece keÀjles (Maximizes 

Recycling of Plant Nutrients and Organic Matter):  

pewefJekeÀ meWefê³e Mesleer keÀjle Demeleevee JevemHeleer Hees<ekeÀ DeeefCe meWefê³e HeoeLee&®es Hegve®e&¬eÀceCe DeefOekeÀlece 
kesÀues peeles. Mesleermeeþer DeeJeM³ekeÀ DemeCeeN³ee JevemHeleer®es Hees<eCe keÀjC³eeletve meWefê³e Mesleer oerIe&keÀeU 
efìkeÀJeC³eele ³esles. lemes®e vewmeefie&keÀ IeìkeÀe®ee SkeÀoe JeeHej kesÀu³eeveblej l³eeb®ee Hegve®e&¬eÀceCe 
DeefOekeÀÊece kesÀues peeles. l³eecegUs meWefê³e Mesleer GlHeeoveeceO³es Jee{ nesles.  

6) GlHeeove J³eJemLesle efJeefJeOelee keÀe³ece þsJeCes (Maintains Diversity in the 

Production System) :  

meWefê³e Mesleer GlHeeove J³eJemLesle efJeefJeOelee keÀe³ece þsJeueer peeles. Mesleer GlHeeove keÀjleevee efHekeÀ He×leer 
ceO³es efJeefJeOelee þsJeueer peeles. SkeÀmeejKeer efHekeÀ He×le ³eeceO³es JeeHejC³eele ³esle veener. efHekeÀeb®eer 
HesÀjHeeueì keÀjCes cenÊJee®es ceeveues peeles. l³eecegUs efHekeÀeb®es GlHeeove Jee{ nesles. peceerve, HeeCeer DeeefCe 
nJeeceeve HeefjefmLeleer Heentve®e GlHeeove keÀjCes DeeJeM³ekeÀ Deens. l³eevegmeej efHekeÀ GlHeeovee®es efve³eespeve 
kesÀues peeles.  

7) Òeot<e&Ce ìeUCes (Avoid Pollution) :  

meWefê³e Mesleer ner HeejbHeeefjkeÀ He×leer®es efye-efye³eeCes, Keles, DeJepeejs Flej IeìkeÀeb®ee JeeHej keÀ©ve Mesleer 
kesÀueer peeles. MesleerceO³es meeOeer efHekeÀ He×le JeeHejele Deeu³eecegUs peceerve Je HeeCeer ³eeb®es ³eesi³e efve³eespeve 
kesÀues peeles. l³eeceO³es jemee³eefvekeÀ Kelee®ee DeeefCe Deew<eOee®ee JeeHej keÀceer kesÀuee peelees. l³eecegUs 
jemee³eefvekeÀ êJ³eeHeemetve nesCeejs Òeot<eCe ìeUues peeles. HeeueeHee®eesUe ³eeHeemetve kebÀHeesmì Kele efveefce&leer 
kesÀueer peeles. l³ee®ee JeeHej efHekeÀeb®³ee GlHeeove Jee{ermeeþer nesles l³eecegUs Òeot<eCe cegkeÌle Mesleer kesÀueer 
peeles.  

8) HeMetHeeueve (Animal Husbandry) :  

meWefê³e Mesleer ner HeMegHeeueve keÀjC³eeJejleer ue#e keWÀefêle keÀjC³eele ³esles ³ee Mesleeruee HetjkeÀ HeMegHeeueve, 
kegÀkegÀì Heeueve, celme GlHeeove Flej IeìkeÀeb®ee meceeJesMe ³eeceO³es keÀjC³eele ³esles. ³eecegUs Mesleerme 
DeeJeM³ekeÀ DemeCeejer MesCe Kele DeeefCe pewefJekeÀ Kelee®³ee efveefce&leer kesÀueer peeles. l³ee®es Heemetve ogiOepev³e 
HeoeLee&®es GlHeeove keÀjC³eele ³esles. l³eecegUs DeeefLe&keÀ HeÀe³eoe neslees. MeslekeÀN³ee®³ee GleHepeerefJekesÀ®es 
meeOeve cnCetve HeMegHeeueve cenÊJee®es þjles.  
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9) DeVe megj#ee (Food Security) :  

meWefê³e Mesleer®³ee ceeO³eceeletve DeVe megj#ee osC³eele ³esles. meWefê³e Mesleer ceOetve DeVeOeev³e, HeÀUs, 
YeepeerHeeuee Flej GlHeeove kesÀueer peeleele. ³eeceO³es jemee³eefvekeÀ Keles, keÀerìkeÀveeMekesÀ, Deew<eOes ³eeb®ee 
JeeHej keÀceer ÒeceeCeele Demeu³eeves DeVe megjef#ele HegjJeþe keÀjlee ³eslees. l³ee®ee ceeveJeer Deejesi³eeJejleer 
HeefjCeece ®eebieuee neslees. l³ee®ee ³eesi³e HegjJeþe keÀjC³eele ³eslees. l³eecegUs ceeveJee®eer DeVee®eer iejpe HetCe& 
nesles.  

Jejerue meJe& JewefMe<ìîeeceOetve meWefê³e Mesleer ner He³ee&JejCe DeeefCe ceeveJeer meceepee®³ee efJekeÀemeeme cenÊJeHetCe& 
cnCetve mecepeueer peeles. meWefê³e Mesleer ner DeefOekeÀ cenÊJee®eer Deens l³eeb®³ee JewefMe<ìîeebceOetve mHe<ì nesles.  

DeeHeueer Òeieleer leHeemee : 

1) meWefê³e Mesleer®eer J³eeK³ee meebiee.   

2) meWefê³e Mesleer®eer JewefMe<ìîes meefJemlej efuene.   

7.16 meWefê³e Mesleer®es cenÊJe (IMPORTANCY OF ORGANIC 

FARMING) 

meWefê³e Mesleer He×leer ner He³ee&JejCe DeeefCe ceeveJeer efJekeÀemeeceO³es cenÊJee®eer YetefcekeÀe efveYeeJeleevee efometve 
³esles. p³eeceO³es ³eesi³e ÒeceeCeele jemee³eefvekeÀ Keles DeeefCe Deew<eOee®ee JeeHej kesÀuee peelees. lej HeejbHeeefjkeÀ 
yeer-efye³eeCes Keles ³eeb®ee JeeHej keÀjC³eele ³eslees. l³ee®ee Mesleer He³ee&JejCe J³eJemLes®³ee Deejesi³ee®³ee 
mebj#eCeemeeþer cenÊJe efoues peeles. l³eeceO³es pewJeefJeefJeOelee JevemHeleerMeem$e peerJeMeem$eer³e ef¬eÀ³ee ³eeb®ee 
meceeJesMe neslees. l³eecegUs pewefJekeÀ IeìkeÀeb®es mebj#eCe keÀjC³eele ³esles. l³eemeesyele DeVemegj#ee keÀjC³eele 
³esles. l³eecegUs ceeveJeer Deejesi³eeme Hees<ekeÀ DemeCeeje DeVe HegjJeþe keÀjC³eele ³eslees. ³ee Mesleer®es cenÊJe 
Heg{erue ÒeceeCes meebielee ³esF&ue.  

1) ef®ejbpeerJeer efJekeÀeme (Sustainable Development) :  

meWefê³e Mesleer®³ee ceeO³eceeletve ef®ejbpeerJeer efJekeÀemee®es GefÎ<ì meeO³e keÀjC³eele ³esles. ³eeletve Mesleer®ee 
efJekeÀeme kesÀuee peelees. Mesleer®³ee ceeO³eceeletve YeefJe<³e efHe{îeebvee Hegjsue FlekeÌ³ee ÒeceeCeele vewmeefie&keÀ 
meeOevee®ee efJekeÀeme keÀjC³eele ³eslees. ³ee Mesleer®³ee ueeieJe[erletve yeer-efye³eeCes Keles Flej Ie[keÀ ³eeb®ee 
JeeHej kesÀu³eeves Heg{erue efHe{îeebvee ³ee mebmeeOevee®ee JeeHej keÀjlee ³esF&ue. ³ee DeeOeejs ef®ejbpeerJeer efJekeÀeme 
Mesleer®³ee ceeO³eceeletve keÀjC³eele ³esles.     

2) He³ee&JejCe HegjkeÀ J³eJenej (Eco-Friendly Practices) :  

meWefê³e Mesleer®³ee ceeO³eceeletve He³ee&JejCeHetjkeÀ J³eJenej kesÀues peeleele. Mesleer keÀjle Demeleevee 
He³ee&JejCeeme OeeskeÀe nesF&ue DeMeeÒekeÀejs Jele&ve keÀ© ve³es. l³eeme HetjkeÀ Demes leb$e%eeve efJekeÀefmele 
keÀjC³ee®es keÀe³e& meWefê³e Mesleer®³ee ceeO³eceeletve keÀjCes DeeJeM³ekeÀ Deens. ³ee Mesleer ÒekeÀejecegUs vewmeefie&keÀ 
pewJeefJeefJeOelee ³eeuee OeeskeÀe Heesn®eC³ee®es ÒeceeCe keÀceer nesles l³eecegUs meWefê³e Mesleer®eer DeeJeM³ekeÀlee Deens.  
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3) iegCeJeÊeeHetCe& Hees<ekeÀ êJ³ee®eer efveefce&leer (Quality Nutritive Production) :  

meWefê³e Mesleer®³ee ceeO³eceeletve iegCeJeÊeeHetCe& Hees<ekeÀêJ³ee®eer efveefce&leer keÀjC³eele ³esles. ner Mesleer keÀjle 
Demeleevee vewmeefie&keÀ peceerve, HeeCeer, nJee, He³ee&JejCeeleerue Flej IeìkeÀ ³eeJejleer yeenîe IeìkeÀeb®ee 
keÀesCeleener HeefjCeece nesT efouee peele veener. l³eecegUs Mesleer GlHeeovee®eer iegCeJeÊee HetCe& Hees<eCe êJ³ee®eer 
efveefce&leer kesÀueer peeles.  

4) Deejesi³eemeeþer OeeskesÀoe³eerkeÀ veener (Non Harmful Healthier) :  

pewefJekeÀ Mesleer GlHeeoves ner ceeveJeer Deejesi³eemeeþer Hees<ekeÀ Deensle keÀejCe ³ee Mesleer GlHeeoveeceO³es 
Deejesi³eeuee DeHee³ekeÀejkeÀ jemee³eefvekeÀ êJ³ee®ee JeeHej kesÀuee peele veener. vewmeefie&keÀefjl³ee Mesleer 
GlHeeoves kesÀueer peeleele. l³eecegUs ³ee Mesleer GlHeeovee®ee ®eebieues ³eesi³e DeVe cnCetve DeesUKeues peeles 
l³ee®ee ceeveJeer Deejesi³eeJejleer JeeF&ì HeefjCeece nesle veener.  

5) jespeieej GHeueyOelee (Availability of Employment):  

pewefJekeÀ Mesleer GlHeeove Òeef¬eÀ³esceO³es jespeieeje®eer GHeueyOelee keÀjC³eele ³esles. ³ee Mesleer GlHeeoveeceO³es 
leb$e%eeve DeeefCe ³eb$ee®ee DeefOekeÀ JeeHej kesÀuee peele veener.  

7.17 DevekeÀesueer ÒekeÀuHe meesueeHetj (ANKOLI PROJECT 

SOLAPUR) 

ÒemleeJevee (Introduction) : 

peeieeflekeÀ mlejeJejleer He³ee&JejCee®³ee mecem³esJejleer DeefOekeÀ ÒeceeCeele keÀe³e& keÀjC³eele ³esT ueeieues 
Deens. DeewÐeesefiekeÀjCe, MenjerkeÀjCe DeeefCe DeeOegefvekeÀerkeÀjCe ³ee HeefjJele&vee®³ee Òeef¬eÀ³es®ee HeefjCeece 
efvemeie& DeeefCe ceeveJeer peerJeveeJejleer nesle Deens. l³eecegUs mebHetCe& He³ee&JejCeeleerue JevemHeleer, ÒeeCeer, He#eer, 
peerJe peblet, keÀerìkesÀ, ÒeeCeer, peceerve, YetieYee&leerue nJeeceeveele nesCeejs yeoue DeeefCe pewJeefJeefJeOelee 
Fl³eeoer Jejleer HeefjCeece nesleevee efometve ³esles. l³eecegUs efvemeie& DeeefCe ceeveJeer meceepeeleerue mebyebOe 
yeouele Deensle. l³eecegUs He³ee&JejCee®ee meceleesue {emeUle Deens. ceeveJeeves DeeHeu³ee iejpee HetCe& 
keÀjC³eemeeþer vewmeefie&keÀ meeOeve mebHeÊeer®ee DeefOekeÀ ÒeceeCeele JeeHej keÀjC³eele Deeuee Deens. l³eecegUs 
ceeveJee®es efvemeiee&Jej Dee¬eÀceCe DeefOekeÀ Mees<eCee®³ee ÒeceeCeele Peeues Deens. l³eecegUs og<keÀeU, ceneHetj, 
YetkebÀHe, DeefleJe=<ìer Je nJeeceeveeleerue yeoue Fl³eeoeR®³ee mecem³eevee meeceesjs peeJes ueeiele Deens. ns meJe& 
He³ee&JejCee®ee meceleesue {emeUC³eeletve nesle Deens. lesJne He³ee&JejCe mebJeOe&keÀ megjef#ele DeeefCe pelevee®³ee 
mebyebOeer GHe³eespeveelcekeÀ Òe³eesie DeeefCe ke=ÀleerMeerue keÀe³e&¬eÀce keÀjC³eele ³esT ueeieueer Deens.  

³ee meJe& HeeMJe&YetceerJejleer He³ee&JejCeHetjkeÀ JeeleeJejCe efveefce&leer®eer mebkeÀuHevee DeefOekeÀ JeeHejC³eele ³esle 
Deens. ³eemeeþer He³ee&³e efJekeÀeme efveleer, ef®ejbpeerJeer efJekeÀeme DeeefCe He³ee&JejCe HetjkeÀ Mesleer efJe<e³e 
¢ef<ìkeÀesve DeeefCe Òe³eesiee®³ee HeeleUerJejleer keÀe³e& keÀjC³eele Deeues. l³eeme Devegme©ve Menjer DeeefCe 
ûeeceerCe YeeieeceO³es ³eeefJe<e³eer®eer peeCeerJe peeie=leer Peeu³ee®es HeenC³eeme efceUles. ³eeefJe<e³eer®es He³ee&JejCe 
ke=À<eer le%e DeeefCe meeceeefpekeÀ keÀe³e&keÀlex ³eebvee ueeskeÀmenYeeiee®³ee DeeOeejs SkeÀeeflcekeÀ efJekeÀeme ÒekeÀuHe 
efvecee&Ce keÀjC³eele Deeues. l³eemeesyele Meemeve ³eb$eCee mJe³ebmesJeer mebmLee ³eeb®³ee ceeO³eceeletve ns ÒekeÀuHe 
GYeejC³eele ³esle Deensle. ³ee®es mekeÀejelcekeÀ HeefjCeece efometve ³esle Deens. ³eeceO³es He³ee&JejCee®es mebj#eCe, 
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mebJeOe&ve DeeefCe megjef#elelee ³ee DevegMebieeves He³ee&JejCe HetjkeÀ Mesleer efJe<e³eer®ee Òe³eesie ûeeceerCe og<keÀeUer 
Yeeieele Mesleer Òe³eesieeletve efometve ³esles.  

³ee DevegMebieeves meesueeHetj efpeunîeeleerue DevekeÀesueer ³ee og<keÀeUer HeefjefmLeleer DemeCeeN³ee ieeJeeceO³es 
He³ee&JejCeHetjkeÀ Mesleer®³ee Òe³eesiee®eer meg©Jeele keÀjC³eele Deeueer. ³ee efJeYeeieele meelel³eeves He[Ceeje 
og<keÀeU, HeeC³ee®eer keÀcelejlee, Mesleer Je HeMetHeeueve ceeieemeuesues ieefjyeer, oeefjê ³ee HeefjefmLeleerMeer mebIe<e& 
keÀjC³eele ³esle neslee. l³eeefJe©× He³ee&³e efJekeÀeme ef®ejbpeerJeer efJekeÀeme DeeefCe He³ee&JejCeHetjkeÀ HetjkeÀ Mesleer 
Òe³eesie keÀjC³eele ³esT ueeieues. ³eeletve MesleleUer®³ee ceeO³eceeletve meecegoeef³ekeÀ HeeCeer J³eJemLeeHeve 
efJe<e³eer®ee ÒekeÀuHe meesueeHetj efpeunîeeleerue DevekeÀesueer ieeJeeceO³es Mesleer Meem$e%e De©Ce osMeHeeb[s ³eeb®³ee 
ceeie&oMe&ve DeeefCe menkeÀe³ee&®³ee ceeO³eceeletve keÀjC³eele Deeuee. l³eecegUs og<keÀeU Yeeieeleerue Mesefle DeeefCe 
MeslekeÀN³eebvee meecegoeef³ekeÀ mlejeJejleer HeeCeer J³eJemLeeHevee®³ee ceeO³eceeletve Mesleer keÀmeC³eeme meg©Jeele 
keÀjC³eele Deeueer. l³eecegUs He³ee&JejCe Mesleer DeeefCe HeeCeer J³eJemLeeHeve ³eemebyebOeer keÀe³e& keÀjC³eeletve 
He³ee&JejCeHetjkeÀ Mesleer®ee Òe³eesie ³eMemJeer Peeu³ee®es efometve ³esles.   

7.18 DevekeÀesueer ÒekeÀuHee®eer HeeMJe&Yetceer (BACKGROUND OF 

ANKOLI PROJECT) 

YeejleeceO³es DeveskeÀ jep³eeceO³es He³ee&JejCe efJe<e³eer®³ee mecem³ee DevegYeJe³eeme ³esle Deens. ³ee ceeieerue 
oMekeÀeceO³es ceO³eÒeosMe jep³eele YeesHeeU ie@me efJemHeÀesì IeìvescegUs ³ee meJe& HeefjefmLeleeruee JesieUs JeUCe 
ÒeeHle Peeues. ³eeletve ueeskeÀ efJe%eeve ®eUJeU (People’s Science Movement) ®eer mLeeHevee 
keÀjC³eele Deeueer. ³ee ®eUJeUerves He³ee&JejCeeleerue og<keÀeU, ceneHetj, YetkebÀHe, JeeoUs DeeefCe 
nJeeceeveeleerue yeoue ³eeefJe<e³eer®ee Meem$eer³e DeY³eeme keÀjC³eele Deeuee. ueeskeÀeb®es ÒeMve mees[JeC³eemeeþer 
keÀmes efJe%eevee®ee JeeHej keÀjlee ³esF&ue ³ee®eer ®e®ee& keÀjC³eele ³esT ueeieueer. ceeveJeer meceepeeuee 
OeeskesÀoe³ekeÀ HeefjefmLeleer efvecee&Ce nesT Demes ÒekeÀuHe veekeÀejC³eele Deeues. l³eecegUs l³eeuee He³ee&³eer 
efJekeÀeme efveleer ef®ejbpeerJeer efJekeÀeme DeeefCe He³ee&JejCe HetjkeÀ Messleer ¢ef<ìkeÀesvee®ee efJekeÀeme keÀjC³eele 
Deeuee.  

ueeskeÀ efJe%eeve ®eUJeUer®es keÀe³e&keÀlex Mesleer Meem$e%e De©Ce osMeHeeb[s ³eebveer og<keÀeU efvecet&uevee®³ee 
®eUJeUer®es keÀe³e& keÀjC³eeme meg©Jeele kesÀueer. ³ee meesueeHetj efpeunîeeleerue DevekeÀesueer ³ee og<keÀeUer 
Yeeieele meecegoeef³ekeÀ HeeCeer J³eJemLeeHeve Òe³eesie MesleleUer®³ee ceeO³eceeletve keÀjC³eeme meg©Jeele kesÀueer. ³ee 
efpeunîee®eer HeefM®ece ceneje<ì^eleerue og<keÀeU Yeeieeleerue efpeune cnCetve DeesUKe Deens. ³ee Yeeieele 
meJee&le keÀceer HeeJemee®ee ÒeosMe cnCetve DeesUKeuee peelees. efHeC³ee®es DeeefCe Mesleer®³ee HeeC³ee®eer mecem³ee 
keÀe³ece HeenC³eeme efceUles. keÀejCe HeeJemee®es keÀceer ÒeceeCe Deens. lemes®e YetieYee&leerue HeeCeermeeþer ner 
Del³euHe Deens. l³eecegUs peerJeveeJeM³ekeÀ iejpee HetCe& keÀjC³eemeeþer Menjer Yeeieele mLeueeblejCe keÀjeJes 
ueeieles. l³eecegUs ûeeceerCe Yeeieeleerue Kes[er Deesme He[t ueeieueer DeeefCe Menje®ee DeekeÀej Jee{le ®eeueuee 
Deens. ûeeceerCe Yeeieele GÐeesie J³eJemee³e vemeu³eeves yesjespeieej le©Ceevee DeeHeues ieeJe mees[tve peeJes 
ueeiele Deens.  

³ee HeefjefmLeleerle meve 1986 meeueer Mesleer Meem$e%e De©Ce osMeHeeb[s DeeHeu³ee DevekeÀesueer ieeJeer efmLej 
Peeues. l³eebveer ³ee Yeeieele meJex keÀ©ve ÒeeHle HeefjefmLeleer mecepegve IesTve keÀece meg© kesÀues. ³ee Yeeieele 
meelel³eeves og<keÀeUer HeefjefmLeleer Demeu³eeves HeeJemee®es ÒeceeCe keÀceer YetieYee& HeeCeer meeþe keÀceer DeeefCe 
G<Celee ³ee®es ÒeceeCe DeefOekeÀ nesles. ³ee Yeeieele 300 HetÀì He³e¥le YetieYee&le HeeCeer meeþe GHeueyOe veener. 
³ee ûeeceerCe ueeskeÀebvee Meemevee®³ee ìBkeÀj HeeCeer HegjJeþîeeJejleer DeJeuebyetve jneJes ueeieles. peceerveer®ee keÀme 
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keÀceer Deens lemes®e yeesjJesue ceOetve HeeCeer meeþe keÀceer ÒeceeCeele GHeueyOe Deens. ³ee meJe& HeeMJe&YetceerJejleer 
Þeer. De©Ce osMeHeeb[s ³eebveer meecegoeef³ekeÀ HeeCeer J³eJemLeeHeve Mesle leUer yeebOeCeer ÒekeÀuHeeletve Mesleeruee 
HeeCeer GHeueyOe keÀ©ve osC³ee®ee keÀe³e&¬eÀce meg© kesÀuee.  

DevekeÀesueer ÒekeÀuHee®es keÀe³e& (Work of Ankoli Project) : 

HeefM®ece ceneje<ì^eleerue meesueeHetj efpeunîeeleerue DevekeÀesueer meecegoeef³ekeÀ HeeCeer J³eJemLeeHeve MesleleUer 
(Water Bank) ®eer peve ®eUJeU Þeer. De©Ce osMeHeeb[s ³eeb®³ee ceeie&oMe&veeKeeueer meg© kesÀueer. 
l³eebveer Meem$eer³e DeeOeejs lelJe DeeefCe leb$e%eeve ³eeb®³ee DeeOeejs efve³eespeve keÀjC³eele Deeues. l³eebveer ÒeLece 
HeeCeueesì efJekeÀeme ÒekeÀuHeeHeemetve meg©Jeele kesÀueer. HeeTmee®ee Òel³eskeÀ LeWye ne peefceveerceO³es cegjuee 
Heeefnpes. DeMeer J³eJemLee efve³eespeve keÀjC³ee®es efveefM®ele kesÀues. l³eecegUs YetieYee&le HeeCeer meeþîeele Jee{ 
nesF&ue, ³eemeeþer og<keÀeU efvecet&ueve keÀjCeejs Je=#e ueeieJe[ keÀjC³eele Deeueer. ³eeceO³es yeeyegU, efuebye 
DeeefCe megyeeyeU ³ee Je=#ee®eer ueeieJe[ keÀjC³eele Deeueer. ³ee®eer Jee{ Hee®e Je<ee&le Peeueer. ³eecegUs G<Ce 
Jeejs ÒeceeCe keÀceer Peeues. ³ee®eyejesyej HeeJemee®es ÒeceeCe Jee{ues. DeekeÀeMeeletve He[Ceejs HeeCeer ns HeeCeueesì 
efJeYeeieele meeþJeC³eele cegjJeCeele ³esT ueeieues. l³eecegUs YetieYee&le HeeCeer meeþîeele Jee{ keÀjC³eele 
Deeueer. l³eeletve HeeCeer mebJeOe&ve keÀe³e& keÀjlee Deeues.  

³eeyejesyej Je=#eueeieJe[ ÒeceeCe DeefOekeÀ keÀjC³eele Deeues. l³eecegUs ³ee Yeeieeleerue og<keÀeU HeefjefmLeleerle 
met³ee&®³ee G<Celes®es ÒeceeCe Jee{u³eeves peceerveer®³ee OegHes®es ÒeceeCe keÀceer keÀjC³eele Deeues. HeeC³eeleerue 
JeeHesÀ®es ÒeceeCe keÀceer Peeues. nJesleerue Deeêlee ÒeceeCe keÀceer Peeues HeCe meve 1998 ®³ee og<keÀeUe®³ee 
mecem³esuee keÀener ÒeceeCeele meeceesjs peeJes ueeieues. Mesleer®eer veeefHekeÀlee, mLeueeblejCe DeeefCe peveeJejeb®³ee 
®eeN³ee®eer mecem³ee meceesj Deeu³ee. Meemevee®³ee ìBkeÀj HeeCeer HegjJeþe DeeefCe peveeJeN³eeb®³ee ®eeN³eemeeþer 
®eeje íeJeC³ee GYeejC³eele Deeu³ee. HeCe og<keÀeU HeefjefmLeleeruee meecevee keÀjeJee ueeieuee.  

³ee og<keÀeU HeefjefmLeleerJejleer ceele keÀjC³eemeeþer HeeC³ee®ee leeUsyebo (water audit) le³eej 
keÀjC³eele Deeuee. ³ee efJe<e³eer®es efHekeÀ DeeefCe HeeCeer J³eJemLeeHevee®es efve³eespeve keÀjC³eele Deeues. ³ee 
Yeeieele keÀceer HeeC³ee®eer efHekesÀ IesC³eele Deeueer. l³eecegUs ³ee efHekeÀeb®eer yeepeejeleerue efkebÀcele ceeieCeervegmeej 
GlHeeove keÀjC³eele ³esT ueeieues. HeeC³ee®ee leeUsyebo ³eemeeþer keÀjC³eele Deeuee. ogOee®es GlHeeove ns 
Menjer Yeeieele SkeÀ efueìj ogOe efJe¬eÀer kesÀues peeles. lesJne ³ee ogOe GlHeeove keÀjleevee HeMegHeeueveeme SkeÀ 
npeej efueìj HeeCeer DeeefCe ®eeje ³ee®ee JeeHej keÀjC³eele ³eslees. kegÀkegÀìHeeueveemeeþer melejeMes efueìj 
HeeCeer JeeHejC³eele ³esles. SkeÀ efkeÀuees ceìve efveefce&leer Hemleerme npeej efueìj HeeCeer, meeKej GlHeeove ®eej 
npeej efueìj HeeCeer, Yeele efHekeÀemeeþer DekeÀje npeej efueìj HeeCeer, keÀeieo efveefce&leer Hemleerme npeej 
efueìj HeeCeer, ceìve HeVeeme efueìj HeeCeer SJe{e DeefOekeÀ HeeCeer JeeHej ne OekeÌkeÀeoe³ekeÀ Deens. Menjer 
Yeeieeuee SkeÀ kegÀìgbye 1.5 keÀjes[ efueìj HeeCeer JeeHej kesÀuee peelees ns HeeCeer ûeeceerCe Yeeieeleerue leUîee, 
veÐee, HeeCeer meeþîee®es GHemee keÀjC³eele ³eslees. l³eecegUs ûeeceerCe Yeeieeuee HeeCeer keÀceer He[les. ³eeletve 
íÊeerme npeej efueìj HeeCeer JeeHejues peeles. DeMeer HeefjefmLeleer HeeC³ee®es efve³eespeve DeveskeÀ mecem³ee 
efvecee&Ce Peeu³ee nesl³ee.  

meve 2002 meeueer Þeer. De©Ce osMeHeeb[s ³eebveer Mesle leUer (water bank) efJe<e³eer keÀe³e& keÀjC³eeme 
meg©Jeele kesÀueer. ns keÀjleevee ³ee MesleleUîee®eer meJJeerme HetÀì Keesue KeesokeÀeceeletve Ke·e le³eej 
keÀjC³eele ³eeJee. ³eeceO³es efJeMes<e HueeefmìkeÀ cnCetve Geo-Membrance nîee ÒekeÀej®es 
He³ee&JejCeHetjkeÀ HueeefmìkeÀ®ee JeeHej keÀjC³eele ³eslees. l³ee®es yengyeepet HeeleUîee Demeleele. l³eeb®eer ©. 
7,00,000 Ke®e& keÀjC³eele Deeuee. l³ee®ee JeeHej MesleleUîee®³ee He=<þYeeieeHeemetve leUeHe³e¥le 
ìeUC³eele ³esles. l³eecegUs Mesle leUîeeleerue HeeCeer peceerveerceO³es efPejHele veener lemes®e ³ee MesleleUîee®³ee 
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yeepetme Je=#e ueeieJe[ kesÀueer peeles. l³eeb®³ee meeJeueercegUs G<Celes®ee HeeC³ee®³ee yee<Heer YeJeveeJejleer nesle 
veener. HeeC³ee®es JeeHesÀle ©HeeblejCe nesle veener. HeeC³ee®eer ye®ele nesles.  

³eeceO³es MesleleUîee®³ee yeebOeCeerle kegÀìgbyeeleerue yeeyeerme J³ekeÌleer®ee ³eeceO³es menYeeie Deens. HeeCeer efþbyekeÀ 
HeeF&He ueeFve®³ee ceeO³eceeletve HeeCeer Mesleerme osC³eele ³esles. HeCe veblej Þeer. osMeHeeb[s ³eebveer ueIegyebOeejs 
yeebOeC³ee®es keÀece HeeCeueesì #es$eeceO³es meg© kesÀues. l³eecegUs He[CeeN³ee HeeJemee®es HeeCeer De[JeCetkeÀ kesÀueer 
peeles. lemes®e Je=#e ueeieJe[ kesÀu³eeves peue mebOeejCe keÀe³ee&me ceole nesles. peceerveer®eer OetHe ÒeceeCe Jeentve 
peeCeejs peceerveerJejerue HeeCeer meeþJeCes cejJeCes DeeJeM³ekeÀ ³eecegUs peceerve DeeefCe HeeCeer ³eeb®es ³eesi³e 
J³eJemLeeHeve keÀjlee ³esles. MesleleUîee ceeO³eceeletve Mesleeruee Hegjsue FlekesÀ®e HeeCeer JeeHej keÀjC³eele ³eslees. 
pemes yeBkeÀ ceOetve Hewmes DeeJeM³ekeÀles ÒeceeCes ye®ele DeeefCe JeeHej keÀjlees lemee ÒekeÀeje®eer J³eJemLee Mesle 
leUîee®³ee ceeO³eceeletve keÀjlee ³esles.  

efYecee DeeefCe efmelee veoer KeesN³eeceO³es HeVeeme SkeÀj #es$eele veevees HeeCeueesì #es$e efJekeÀme ÒekeÀuHe 
GYeejC³eele Deeuee. ³ee #es$eele Hee®e keÀjes[ efueìj HeeCeer meeþJesue FlekeÀe MesleleUer efvecee&Ce keÀjC³eele 
Deeueer. ³ee Yeeie Hee®e SkeÀj #es$eele Je=#eejesHeCe keÀjC³eele Deeues. ³ee Yeeieele Hee®eMes efueìj HeeTme ne 
HeeJemeeUîeele He[lees. lemes®e oesve les leerve ceefnves efJeefnjeRvee HeeCeer GHeueyOe jenles. ³eeceOetve one ìkeÌkesÀ 
HeeCeer Òel³eskeÀ kegÀìgbyeekeÀ[tve ye®ele kesÀues peeles. ³eecegUs Iejiegleer HeeCeer, Mesleer HeeCeer, HeMegHeeueve HeeCeer 
³eemeeþer HeeCeer JeeHej keÀjC³eele Deeuee.  

ceneje<ì^ Meemeveeves ³ee Yeeieele 25 Mesle leUer efvecee&Ce keÀ©ve efoueer. ³eeceO³es HeeCeer Heb®ee³ele meefceleer 
efveefce&le keÀ©ve one ceefnueeb®ee ieì mLeeHeve keÀjC³eele Deeuee. l³eebveer je<ì^er³e yeBkesÀkeÀ[tve keÀpe& Iesleues. 
lemes®e MeemeveekeÀ[tve meyeefme[er IesTve Mesleer keÀjC³eeme Mesle leUer yeebOeCeer kesÀueer. l³eebveer ³eeleerue 
HeeC³ee®ee JeeHej keÀ©ve YeepeerHeeuee, HeÀUs ³eeb®eer efveefce&leer keÀjC³eele Deeueer. l³eecegUs l³eeb®eer DeeefLe&keÀ 
HeefjefmLeleer megOeejsue. lemes®e cepetjermeeþer yesjespeieejebvee Menjer Yeeieele peeJes ueeiele nesles Demes ueeskeÀ 
Hegve&mLeueeblejer ieeJeer Deeues. lemes®e meWefê³e efHekeÀ He×leer®ee JeeHej keÀ©ve Mesleer GlHeeove Jee{ keÀjC³eele 
Deeueer. l³eecegUs MebYej kegÀìgbye Menjer Yeeieeletve ûeeceerCe Yeeieele Hejle ³esTve mJele:®eer Mesleer keÀjC³eeme 
meg©Jeele kesÀueer. mJele:®³ee iejpee HetCe& keÀ©ve yeepeejele efJe¬eÀermeeþer Mesleer GlHeeove keÀjC³eeme 
meg©Jeele Peeueer. l³eecegUs mLeeefvekeÀ ueeskeÀeb®³ee peerJeveceevee®ee meeceeefpekeÀ DeeefLe&keÀ opee& ceO³es 
ieefleMeerue efJekeÀeme Peeuee. mee³ekeÀue®³ee ceeO³eceeletve Tpee& efveefce&leer keÀjC³eele Deeueer. l³eecegUs Tpee& 
efveefce&leer keÀjC³eele Deeueer. Demee efJeefJeOe mJe©HeeceO³es ûeeceerCe Yeeieeleerue MeslekeÀN³eebveer DeeHeu³ee 
peerJeveele yeoue keÀjC³eele Deeu³ee®es efometve Deeues. ³eeletve DeeefLe&keÀ mene³³e efceUJeC³eemeeþer DeLe& 
HegjJeþe yeBkeÀ ceeHe&Àle keÀjC³eele ³esT ueeieuee DeeefCe meecegoeef³ekeÀ mlejeJejleer efJekeÀeme Òeef¬eÀ³ee meg© 
Peeueer.  

7.19 DevekeÀesueer ÒekeÀuHee®es efve<keÀ<e& (CONCLUSION OF ANKOLI 

PROJECT) 

meÐekeÀeueerve HeefjefmLeleerle He³ee&JejCee®ee megj#es mebyebOeerle ÒeMve veJ³ee mJeªHeele efvecee&Ce nesles. DeMee 
efmLeleerle HeefM®ece ceneje<ì^eleerue og<keÀeUer Yeeie cnCegve DeesUKeuee peeCeeje meesueeHetj efpeunîeeleerue 
DevekeÀesueer ieeJeeleerue Òe³eesie cenÊJeHetCe& Deens. ³ee ieeJeeves og<keÀeUe®³ee mecem³esJejleer ceele keÀjC³eemeeþer 
meecegoeef³ekeÀ HeeCeer J³eJemLeeHevee®ee Mesle leUer®es efveefce&leer keÀjC³eeletve keÀjC³eele Deeueer. MeslekeÀN³eebvee 
³eesi³e ÒekeÀejs Mesleer J³eJemee³e DeeefCe peerJeve peieC³eeme DeeJeM³ekeÀ l³ee iejpee HetCe& keÀjC³eemeeþer ne 
Òe³eesie ³eMemJeer keÀjC³eele Deeuee Deens lej ogmeN³ee yeepetves He³ee&JejCee®³ee og<keÀeU, nJesleerue G<Celee, 
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HeeC³ee®eer J³eJemLee, efHekeÀ peceerve DeeefCe HeeCeer J³eJemLeeHevee®es Òee³eesefiekeÀ lelJe DeeefCe J³eJenej 
Òel³e#eele ³esC³eeme ne ÒekeÀuHe cenÊJe HetCe& Deens. meceepeeleerue Òel³eskeÀ IeìkeÀeuee DeeHeu³ee mJele:®³ee 
iejpee HetCe& keÀjC³eemeeþer DeelceefveYe&j, mJeeJeuebyeer DeeefCe mevceevee®es peerJeve peieC³eemeeþer He³ee&JejCe 
meblegueerle DeeefCe mece=× efJekeÀemee®es OeesjCe cnCetve ³eeb®ee mJeerkeÀej keÀjC³eele Deeuee Deens. efJeMes<ele: 
ñeer³eebvee mJeeleb$e DeefmlelJe, mJeeefYeceeveeves peieC³eeme mece=× peieC³eeme ceeie&oMe&keÀ þjCeeje Demee 
ÒekeÀuHe Deens. ns ³ee ÒekeÀuHee®es ³eMe cnCetve Heenlee ³esles. ³ee®ee GHe³eesie og<keÀeU Yeeieeleerue efJekeÀmeeme 
cenÊJee®ee cnCetve GHe³eesieele DeeCelee ³esF&ue.  

7.20 meejebMe (SUMMARY) 

peeieeflekeÀ mlejeJejleer He³ee&JejCee®³ee Deveg<ebieeves efJeefJeOe lelJe ÒeCeeueer DeeefCe ke=ÀleerMeerue keÀe³e&¬eÀce 
keÀjC³eele ³esle Deensle. He³ee&JejCee®ee meceleesue jeKetve ceeveJeer meceepee®ee efJekeÀeme keÀjCes DeeJeM³ekeÀ 
Deens. ns GefÎ<ì þsJetve He³ee&JejCee®ee DeeefCe ceeveJeer meceepee®ee mebyebOe ne mece=× megjef#ele DeeefCe mebJeOe&ve 
mlejeJejleer nesCes DeeJeM³ekeÀ Deens. ³eemeeþer He³ee&³e efJekeÀeme efveleer, ef®ejbpeerJeer efJekeÀeme DeeefCe 
He³ee&JejCeHetjkeÀ Mesleer ³eeb®eer lelJes J³eJenejele GHe³eesieer keÀjCes DeeJeM³ekeÀ yevele Deens. ner lelJe J³eeHekeÀ 
mlejeJejleer Òemeeefjle keÀjC³ee®ee meecegoeef³ekeÀ GHe¬eÀcee®eer peeCeerJe ©peJeCes DeeJeM³ekeÀ Deens. ³ee 
¢ef<ìkeÀesveeletve Òesefjle nesTve mLeeefvekeÀ HeeleUerJejleer ueeskeÀ menYeeieeletve DeeefCe menkeÀe³ee&letve 
GHe¬eÀcee®eer efveefce&leer keÀjCes DeeJeM³ekeÀ Deens. l³ee ¢<ìerves ÒeMeemekeÀer³e jepekeÀer³e ÒeefleefveOeer meeceeefpekeÀ 
keÀe³e&keÀlex DeeefCe mJe³eb mesJeer mebmLee ³eeb®³ee menYeeieeletve He³ee&JejCe efJekeÀeme mece=×er DeeefCe megjef#eles®ee 
efJe<e³e, keÀe³e& keÀjCes cenÊJee®es þjsue.  

7.21 DeY³eemee®es ÒeMve 
 

1) He³ee&³eer efJekeÀemee®eer J³eeK³ee meebietve l³ee®eer JewefMe<ìîes DeeefCe cenÊJe meefJemlej efuene. 

2) ef®ejbpeerJeer efJekeÀemee®eer J³eeK³ee meebietve l³eeb®eer JewefMe<ìîes DeeefCe cenÊJe Lees[keÌ³eele efJeMues<eCe 
keÀje. 

3) He³ee&JejCe HetjkeÀ Mesleer®eer mebkeÀuHevee DeeefCe JewefMe<ìîes meefJemlej efuene.  

4) meesueeHetj efpeunîeeleerue DevekeÀesueer ÒekeÀuHee®es meefJemlej JeCe&ve keÀje.  

5) He³ee&JejCe HetjkeÀ Mesleer®es cenÊJe meefJemlej efuene.  
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८  
लोकक� ि�त िवकास: िहवर ेबाजार आिण म�ढा लखेा 

�करणाची रचना 

८.०  उ�ेश 

८.१  ��तावना  

८.२  िहवर ेबाजार: प�रचय 

८.३  िहवर ेबाजार: लोकक� ि�त िवकास आिण सव�समावेशकता 

८.४  म�ढा लेखा: प�रचय 

८.५  म�ढा लेखा:�थािनक उ�ोग आिण �यव�थापन 

८.६  साराशं  

८.७ सरावासाठीचे �� 

८.८  सदंभ� 

८.० उ�ेश 

 ��थापीत िवकास सकं�पनेची िचिक�सा करणे. 

 लोकक� ि�तिवकासाचे मह�व िव�ा�या�ना पटवून देणे. 

 आिथ�क, राजक�य आिण सामािजक सम�या समजून घेऊन �या कशा �कार े
सोडिव�या जातात याचे आकलन िव�ा�या�ना क�न देणे. 

 िव�ा�या�म�ये गाव िवकासाची आिण �वयरंोजगाराची त�वे �जिवणे.  

८ .१ ��तावना  

मानवा�या उ�प�ीपासून ते आधिुनक समजापय�त अनेक बाबतीत ि�थ�यतंर घडून आले 
आहे. �ाम�ुयाने �बोधन काळापासून मानवाने आप�या ि�थतीशील अव�थेचा �याग क�न 
गितशील अव�था धारण केली. िवकासाची अनेक �पे आज वर मानवाने अनभुवली आहेत. 
भाडंवलशाही समाज भौितक िवकासाला �ाधा�य देतो पण हा िवकास एकागंी ठरत 
अस�याने अनेकदा �याची िचिक�सा देखील केली जाते. िशवाय नैसिग�क समतोल 
राख�याचे आ�हान उभ े राहते. अशा प�रि�थतीत लोकक� ि�त िवकासाची आव�यकता 
िनमा�ण होते.  

िवकासहा अथ� क� ि�त नसावा तर तो लोकक� ि�त असावा आिण पया�वरणाला �याम�ये 
िशखर �थानी ठेवले तरच तो िवकास शा�त िवकास समजला जातो. िदवस�िदवस वाढत 
जाणार े�दूषण व �यातून होणारा िनसगा�चा �हासतसेच समाजातील दबु�ल घटकावंर होणारा 
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नकारा�मक प�रणाम याला आळा बसणे खूप मह�वाचे आहे. �हणून िव�मान समाजात 
समजला जाणारा िवकास हा खरच िवकास आह े का असा �� पडतो. िनसग� समतोल 
राखणे व समाजातील दबु�ल घटकाचें सीमंतीकरण न हो�यासाठी सव� समावेशक िवकास 
हाच एक पया�य मानवासमोर आह.े 

डेनीअल लन�र यां�या मते, आपण आज भाडंवलशाही िव�ात जगत आहोत.औ�ोिगकरण 
आिण �यातून घडून येणार े आधिुनक�करण हेच आज चे त�व बनले आह.े ��थापीत 
िवकासाची �ितमाने समाजातील सव�च घटकानंा एकि�तपणे िवचारात घे�यात असमथ� 
ठरत आहेत. पया�वरण आिण समाजातील सीमातंीक घटकानंा मा� िवकास �ि�येतून 
��य� आिण ��य�पणे होणा�या नकारा�मक प�रणामानंा सामोर े जावे लागते. 
औ�ोगीकरणातून होणार े �दूषण पया�वरणासाठी घातक ठरत आहे व अशा �क�पा�ंया 
�थापनेसाठी �थािनक समदुायानंा िव�थािपत केले जाते. �यातून पढेु अनेक �कार�या 
सम�या उ�वतात. 

महारा��ातील िहवर े बाजार व म�ढा लेखामा� मानव क� ि�तिवकासाची सव� समावेशक 
�ितमाने आहेत. शासनावर अवलंबून न राहता गावातील सव� �ाम�थानंा िव�ासात घेऊन 
पर�परानंा सहकाय� क�न अपेि�त यश कशा �कार े िमळिवले जाते हे या दो�ही 
उदाहरणामधून िदसून येते.भारत हा �ाम�ुयाने खेड्याचंा देश �हणून ओळखला जातो. 
भारतासार�या िवकसनशील देशाम�ये �वयरंोजगार िनिम�ती, पया�वरणपूरक िवकास आिण 
समाजातील सव� घटकानंा िवचारात घेऊन पढेु जा�याची िनतातं आव�यकता आहे. 
स�कालीन समाजातील �वलंत सम�या व �याचंी कारणे जाणून घेणे, �यावर �थािनक 
पातळीवर यो�य ते िनयोजन करणे व �यातून सवा�गीण िवकास घडवून आणणे ह ेआज �या 
िपढीसाठी मह�वाचे सू� आहे. िहवर े बाजार व म�ढा लेखा ही अशाच अभूतपूव� �योगाची 
नादंी �हणून आपण िवचारात घेऊ शकतो. 

८.२ िहवर ेबाजार: प�रचय 

महारा��ातील अहमदनगरपासून अव�या १६ िकमी अंतरावर अंदाज े 1200 लोकव�तीच ं
असणार ेिहवरबेाजार गाव बह�चिच�त आहे. ऐितहािसक पा��भूमी पाहता असे िदसून येते क�, 
�ाचीनकाळात येथे ह�ी, घोड्याचंा बाजार भरला जायचा व या बाजारामळेुच गावा�या 
नावामागे बाजार हा श�द वापरला जाऊ लागला. १९७२ म�ये महारा��ात द�ुकाळस��य 
प�रि�थती िनमा�ण झाली होती. साहिजकच �याचा नकारा�मक प�रणाम िहवरे 
बाजारवरदेखील झाला. शेती आिण शेतीपूरक �यवासायांवर अिन� प�रणाम झा�याने 
गावात च�रताथा�चे साधन उरले नाही, बेरोजगारी वाढली, अनेकजण �यसनाधीन झाले 
आिण एकूणच गावातील ि�थरता आिण शातंता नाहीशी झाली. अशाचनकारा�मक 
वातावरणात ह े गाव समुार े १५वष� जैसेथे अव�थेत होते. नागरीकरणाचा अिन�प�रणाम 
गावावर देखील िदसून आला.  

त�कालीन गावातील त�णिपढी नोकरी �यवसाय िनिम�ाने शहराकंडे वळली होती. गावात 
अनेक �� भेडसावत होते जसे क�, शेतमालाला िमळणारा कमी भाव, अप�ुया िसचंन 
सिुवधा, पावसाची अिनि�तता, बेरोजगारी, �यसनाधीनता, अ�व�छता, �थलातंर 
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यासार�या सम�यांनी इतर गावा�ंमाणे या गावाला ही �ासलं होत. मा� १९८९साली 
पोपटराव पवार सरपंच झाले. गावाचा कायापालट कर�याचा �यानंी िनधा�र केला व �याम�ये 
�यानंी मह�वाची भूिमकादेखील बजावली. पद�य�ुर पदवी िश�ण घेतलेले गावातील ते 
एकमेव �य�� होते. गावात अनेक समाजोपयोगी कामे �यांनी �ाम�थानंा हाताशी घेऊन पूण� 
केली. 

आपली �गती पहा: 

१. िवकास सकं�पना �प� करा. 

२. िहवर ेबाजार चा थोड�यात प�रचय क�न �ा. 

८.३ िहवर ेबाजार: लोकक� ि�त िवकास आिण सव�समावेशकता 

शा�त िवकासाची कास ध�न �व�छ आिण सुदंर गाव कसे िनमा�ण केले जाते याचे उ�म 
उदाहरण िहवर े बाजार. �ामसभा केवळ कागदावर न घेता ��य�ात गावातील सम�या 
ल�ात घेऊन �यानंा कसे सोडिवता येईल यासाठी िनयोजन केले जाऊ लागले. 
�ामसभेम�ये �ाम�थाचंी उपि�थती वाढावी �हणून िवशेष �य�न कर�यात आले. सभेसाठी 
�ाम�थाचंा उ�म �ितसाद िमळू लागला व �ामसभेतील �ाम�थाचंी उपि�थती उ�रो�र 
वाढत गेली आिण प�रणामी, �या�ंयात सामािजक बािंधलक� िनमा�ण झाली. िश�णाची गरज 
आिण मह�व ओळखून व गावातील िव�ा�या�ना िश�णासाठी बाहेर जावे लागू नये �हणून 
मा�यिमक शाळा स�ु कर�यात आली.  

जल �यव�थापन: 

सव��थम गावातील पा�याचा �� सोडिव�यासाठी पाणलोट �े�ावर काम कर�याचे िनि�त 
केले गेले व �यासाठी सव��ाम�थानंी एक�येऊन योगदानिदले. केवळ शासक�य आ�ासन 
आिण मदतीवर िवसबूंनन राहता ��य� कामाला स�ुवात केली. पावसाच ं पाणी 
अडव�यावर भर िदला जाऊ लागला, �यासाठी चर, पाझर तलाव खोद�यात आले तसेच 
शेत तळी िनमा�ण केली. पाणी अडवा - पाणी िजरवा ही मोहीम यश�वी�र�या राबिवली गेली 
व �यामळेुच गावातील जल�ोताचंी पा�याची पातळी देखीलवाढली. प�रणामी द�ुकाळाला 
दूर ठेव�यात गाव यश�वी झाले.  

वृ� लागवड आिण संवध�न: 

गावात व�ृलागवड आिण व�ृसवंध�नाच े काम होऊ लागले. सभोवताल�या ड�गराळ 
�देशावर व�ृांची लागवड केली गेली. ��येक माणसाने िकमान एक झाड लावावे असा 
िन�य केला गेला िशवाय मरण पावले�या �य���या नावे एक झाड लावून व �याचे सवंध�न 
केले जाते. गावाने जशी पा�याची सम�या सोडिवली तसेच आरो�य, �व�छता, िश�ण, शेती 
��ा�या सम�या सोडिव�यासाठी देखील सकारा�मक पावले उचलली. गावातील लोक 
आप-आपसातले मतभेद िवस�न पोपटराव पवारा�ंया मागे एकजटुीने उभ े होते व 
�यातूनचही सारीफल िन�प�ी झाली.  
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कृषी �यव�थापन व पूरक �यवसाय: 

शेतक�यानंा स�ि�य शेतीचे �िश�ण दे�यात येते. कृषी िवषयक अ�यास क�न यो�य 
िनयोजन आखून िपके घेतली जातात. शतेी पूरक �यवसाय �हणून द�ुध�यवसायाला चालना 
दे�यात आली आहे. गावात दधु डेअरीची �थापना कर�यात आली. दधुउ�पादनाचे �माण 
अिलकडील काही वषा�त कमालीचे वाढले आहे. दधुाम�ये भेसळ होऊ नये �हणून �याची 
गणुव�ा परी�ण (Quality Check) देखील कर�यात येते. जनावरांसाठी चारा डेपो तयार 
कर�यात आ�याने गावातील जनावरांना परुसेा चारा उपल�ध होतो. िशवाय गावात 
पशवैु�िकय दवाखाना उभार�यात आला आहे. 

आिथ�क ि�थती व सा�रता: 

गावातील लोकाचंा आिथ�कदजा� अितशय चागंला आहे, �ाम�थ सपं�न आिण सिु�थतीत 
जीवन जगत आहेत. गावाची सा�रता िवचारात घेतली तर समुार े ९५% सा�रता आहे. 
आज भारतात बेरोजगारी एक �वलंत सम�या आहे पण िहवरबेाजारम�ये एकही बेरोजगार 
नाही िकंवा एकही माणूस गावातून �थलातंरीत होत नाही. उलट गावसोडून गेलेले लोक 
प�ुहा गावी परतले आहेत. 

गावात बह�ताशंी घरामं�ये शोषखड्डे आहेत तर सव� घरात साडंपा�याची �यव�था कर�यात 
आली आहे. गावाने कपडे ध�ुयासाठी साव�जिनक धोबीघाट बाधंले आहेत. याधोबी घाटातून 
िनमा�ण होणा�या साडंपा�याचे श�ुीकरण क�न ते पाणी फळबागानंा दे�यात येते. पावसाचे 
�माण मोजणे, पा�याचा साठा मोजणे, िपकाचंी यादी तयार करणे ही सव� कामे गावातील 
शालेय िव�ाथ� करतात. गाव िवकासाची �ेरणा पढुील िपढीम�ये �जली जावी �हणून 
�यानंा देखील िविवध उप�मामं�ये समावेश क�न घेतले जाते.  

अ�य काही बाब�म�ये ही गावाचे वेगळेपण िदसून येते जसे क�, गावात तंटानाही, दा�बंदी 
आिण गटुखाबंदी केली आहे व �याची काटेकोरपणे अंबलबजावणी केली जाते. िववाहापूव� 
मलुा-मलु�ची एच.आय.�ही चाचणी करणे बंधनकारक आहे, गणपती व नवरा�ी सारखेसण – 
उ�सव साजर े करताना पया�वरणाचे भान राखले जाते. जल �दूषण होऊ नये �हणून 
�तीका�मक छोट्या मूत�चे िवसज�न केले जाते व िनमा��याचे एक�ीकरणक�न खत �हणून 
वापरले जाते. ओला आिण सकुा कचरा वेगळा केला जातो. �यापासून गाडूंळ तसेच कंपो�ट 
खत तयार कर�यात येते. अनेक िठकाणाहं�न आज समाजसेवक, िव�ाथ�, सशंोधक, 
पय�टक, पया�वरणत� �य�� गावाला भेट दे�यासाठी सात�याने येत आहेत. 

िहवर ेबाजारला पुढील पुर�कारांनी गौर िव�यात आल ेआह:े 

 महारा�� शासनाचा आदश� गाव परु�कार 1995 

 महारा�� शासनाचा यशवतं �ाम परु�कार 2000 

 भारत सरकारचा िनम�ल �ाम परु�कार 2007 

 भारत सरकारचा वन �ाम परु�कार 2007 
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 भारत सरकारचा रा��ीय जल परु�कार 2007 

 सतं गाडगेबाबा �ाम �व�छता अिभयान परु�कार 2007 

 महा�मा गाधंी तंटाम�ु �ाम परु�कार 2008 

 राजमाता िजजाऊ परु�कार  2012 

८.४ म�ढा लेखा: प�रचय 

म�ढा लेखा महारा�� रा�यातील गडिचरोली िज��ातील लहानसे गाव आहे. लोकस�ंया 
समुार े४७३ असून ताल�ुयाचे गाव धानोरा केवळ ०४ िकमी अंतरावर आह.े �ामपंचायत 
काया�लय लेखा या गावी आहे, मा� दो�ही गावा�या सीमा पर�परानंा लागून आहेत. म�ढा 
लेखा गडिचरोली शहरापासून ३५ िकमी अंतरावर वसलेले आह.ेगावात ०२ सरकारी शाळा 
आहेत. �यावसाियक �िश�ण स�ंथा व पदवी महािव�ालय धानोरा या ताल�ुया�या 
िठकाणी आहेत. सामिुहक आरो�य क� � गावापासून जवळच ०५ िकमी अंतरावर आहे. 
गावात र�ते, वीजव पा�याची �यव�था आहे, �यासाठी एकूण ०७ िविहरी आहेत �यापैक� 
०५ सरकारी तर ०२ खाजगी असून ह�डपंप देखील आहेत. गावात सवा�त जवळील पो�ट 
ऑिफस नजीक आहे. गावात सरकारी बस सेवा उपल�ध असून र�ेवे �थानक अव�या १० 
िकमी अंतरावर आह ेतर �यापारी बकँ धानोरा येथे आहे.  

गावात एकाि�मक बाल िवकास योजना पोषण आहार क� � उपल�ध आहे तसेच ‘आशा’ 
आरो�य सेिवका आहेत. �ाम�ुयाने उ�पादन भात, बाबूं, त�दूप�ा, मोहाची फुले, मध आिण 
िडंक इ�यादीचे उ�पादन घेतेले जाते. गावात �वय ं सहायता गट आहेत, �या�ार े अनेक 
उप�म राबिवले जातात व ��येक गट िविश� उि�� समोर ठेऊन �थापन कर�यात आला 
आहे. धा�य साठवणूक, जपणूक आिण िव�� तसेच अ�य �यापारी बाबी देखील अशा 
गटामंाफ� त िनयिं�त के�या जातात. 

आपली �गती पहा: 

१. म�ढा लेखा गावाचा प�रचय क�न �ा. 

८.५ म�ढा लेखा:�थािनक उ�ोग आिण �यव�थापन: 

म�ढा लेखा गावातील लोकाचंा िनधा�र आपणाला �यानंी िदले�या ना�यातूनच िदसून येते. 
गावातील लोकाचंा नारा ‘िद�ली मुंबईत आमचे सरकार, आम�या गावात आ�हीच सरकार’ 
असा आहे व यातूनच �याचंी भूिमका �प� होते. गावातील जमीन गावा बाहेरील �य��ना 
िवकता येणार नाही असा िनयम आह.े गावातील ��येक शेतकरी एकूण उ�प�नातील २.५% 
धा�य कोशात जमा करतात. साठवलेले धा�य सकंटसमयी, तसेच ल�न, समारभं व 
उ�सवावेळी वापरले जाते. मनरगेा अंतग�त जलशोषक चार खोदणे, अंतग�त र�ते, अ�थायी 
रोप वािटका, िम� रोपवन, दगडी बंधार ेइ�यादी कामे केली जातात. जगंलातून मध गोळा 
क�न �याची िव�� केली जाते. म�ढा लेखाम�ये बाबूं उ�ोग हा सवा�िधक मह�वाचा असून 
या उ�ोगामळेुच ह ेगाव अितशय �िस� आहे. 
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आपली �गती पहा: 

१. उ�ोग आिण �यव�थापनातील म�ढा लेखाची भूिमका �प� करा. 

बांबू उ�ोग आिण चळवळ: 

देवाजी तोफा हे या चळवळीचे �णेते कारण �या�ंया नेत�ृवाखाली जगंल जमीनी वरील 
ह�काची चळवळ काय�ि�वत रािहली. वया�या २३ वषा�पासून ते याम�ये लढ्याम�ये स��य 
आहेत. सामािजक, आिथ�क आिण राजक�य अिध�ान देणारा हा अभूतपूव� �योग आहे. ‘वन 
�यव�थापन व �ाम �वराज’ हे �याचें मलुभूत त�व आहे. देवाजी तोफा मा� ह े सव� �ेय 
�ाम�थानंा देतात. शासना�या आ�ासन, भाषणावर अवलंबून न राहता व केवळ 
घोषणाबाजी न करता जिमनीवर ��य�पणे कसे काम केले जाते हेच �यानंी �या�ंया 
कृतीतून दाखवून िदले आहे. या चळवळीचा �ारभं १९८० �या दशकात झाला. वन 
अिधका�यामंाफ� त गावातील लोकानंा जगंलात �वेश नाकारला जात अस.े जगंलातून बाबूं 
िकंवा इतर काडी फाटा आणला तर अटक कर�याचे िनद�श दे�यात आले होते.  

१९२७ साल चा �ाम वन कायदा �थािनकां�या िहताचा होता पण �याची अंबलबजावणी 
नीट झाली नाही. सदर काय�ा�वये कलम २८ म�ये अस ेनमूद कर�यात आले होते क�, 
गावातील सव� �ाम�थ एक� येऊन सबंंिधत जगंलािवषयीचे िनयम बनवतील व �या 
िनयमावलीला रा�य सरकार मा�यता देईल. मा� कुणीही �याचा प�रपूण� अ�यास केला 
नाही व �ाम�थ �यापासून अनिभ� रािहले. जगंलािशवाय म�ढा लेखा मधील लोक जगणार 
कसे? हा �� अन�ुरीत होता कारण सव� गो�ी वन िवभागातफ�  िनि�त के�या जात असत. 
जगंल जमीन हेच एकमेव म�ढा लेखा गावातील लोकाचें जग��याचे साधन होते. ते 
िमळिव�यासाठी केले�या सघंषा�तून गावाला समुार े १८०९.६१ हे�टर इतक� जमीन 
िमळाली आह.े आता तेथील जगंल जिमनीवर तेथील �ाम�थाचंा ह�क व अिधकार आह.े 
पूव� केवळ बाबूं कटाई गावकरी करत असत मा� आता िव�� देखील करत आहेत.  

Forest Right Act 2006 नतंर �यानंा ह�क िमळाला कारण �थम गावातील लोकानंी हा 
कायदा समजून घेतला व मग �यायासाठी लढा िदला. सदरचा दावा १८०९.६१ हे�टर 
जिमनीवर मालक� ह�का�या सदंभा�त केला होता व १००% मंजूर झाला व �ाम�थानंा यश 
�ा� झाले. िहसंक प�रि�थतीम�ये देखील लोकशाही मागा� ने देवाजी तोफा आिण �या�ंया 
सहका�यांनी हे ��य�ात क�न दाखिवले होते. कारण वन अिधकारी आिण �ाम�थ 
या�ंयात नेहमीच सघंष� होत असे. मा� नतंर �ाम�थानंा अनेक शासक�य अिधकारी व जन 
�ितिनध�ना आप�या बाजूने वळिव�यात यश िमळाले. माजी आमदार नामदेव ह�सैन, 
त�कालीन पया�वरण सचंािलका सनुीता नारायण व इतर मान�यवरानंा आप�या बाजूने 
कर�यात �ाम�थ यश�वी झाले होते. गावात त�कालीन पया�वरण मं�ी जयराम रमेश व 
म�ुयमं�ी देखील येऊन गेले आहेत. देवाजी तोफा �हणतात क�, गावात Election नाही 
तर  Selection होते. गावाला �यानंी राजकारणापासून पूण�तः दूर ठेवले आह.े बाबूं �या 
उ�पादनापासून गावाला एका वषा�त समुार े१ कोटी १५ लाख �पये इतक� मोठी र�कम 
िमळते. मह�वाचे सव� िनण�य केवळ �ाम सभेतच ठरिवले जातात. �यात �ाम सभा आिण 
अ�यास मंडळ अस ेदोन �वतं� रचना आहेत. अ�यास मंडळात केवळ एख�ा ��तावाची 
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चचा� व िचिक�सा करायची मा� िनण�य घायचा नाही तर िनण�य केवळ �ाम सभाच घेऊ 
शकते असा �मखु िनयम आहे.  

�ाम सभेने �वत:ची िनयमावली तयार केली आहे. �यानसुार, कुणीही एकट्याने िकंवा �ाम 
सभेची परवानगी न घेता जगंलातून काडी फाटा िकंवा बाबूं आणू नयेत. जगंलात जा�याची 
परवानगी केवळ �ाम सभाच देईल. �ाम सभेची परवानगी मा� ��येकावर बंधकारक असेल. 
अशा �कार ेगावातील लोकांनी �वत:च �वत:साठी काही िनयम तयार केले आहेत. ��येक� 
चार लोकाचें गट तयार केले असून ते जगंलाचे र�ण करतात. �या गटात मिहला व प�ुष 
दोघाचंाही समावेश केला जातो. सपूंण� �े�ाम�ये (१८०९.६१ हे�टर) ह ेतयार केलेले गट 
िनयोजनानसुार रोज िफरतात, जगंलाचे बारकाईने िनरी�ण करतात व �यासाठी एक 
रिज�टर ठेवले आहे. सकाळी जाताना व स�ंयाकाळी आ�यावर तेथे न�द करणे 
बंधनकारक आहे. �याम�ये िदवसभरात ज े अनभुव आले, जगंलात कोण�या गो��चे 
िनरी�ण केले इ�यादी चा अहवाल िलिहला जातो. ‘जगंल आमची आई आहे, तीच आमच 
पोट भरते’ ही भावना गावातील ��येकाम�ये आहे.  

जगंलातील बाबूंची �ाम�थ �वत: कटाई व िव�� करतात तसेच सबंंिधत �यापारी बाबूं 
उ�कृ� �तीचा अस�याचे सागंतात. आंतररा��ीय �यातीचे त� डॉ. माधव गाडगीळ, 
व�ृिम� संघटनेचे संयोजक मोहन िहराभाई िहरालाल व इतर त� �य��ची साथ देखील 
गावाला िमळाली आहे. देश-िवदेशातील अनेक िव�ापीठातील लोक गावा�या सपंका�त 
आहेत. िशवाय अनेक िव�ापीठात देवाजी तोफा यानंा माग�दश�न कर�यासाठी देखील 
बोलािवले जाते. ‘��येक गावात काम आिण कामाला यो�य दाम’ असे �याचें त�व आह.े 
दि�ण आि�केम�ये देवाज�ना बोलािव�यात आले होते व ितथे �यानंी ग�डी भाषेतून संवाद 
साधला होता. पढुील िपढी साठी ससंाधन सरुि�त ठेवणे हेच आपले आ� कत��य आहे अस े
ते मानतात.  

आपली �गती पहा: 

१. म�ढा लेखा मधील बाबूं उ�ोग चळवळीवर चचा� करा. 

जैव िविवधता संवध�नातील भूिमका: 

सदर चळवळीचा प�रणाम केवळ सामािजक, आिथ�क व राजक�य झाला नसून पया�वरणीय 
देखील झाला आहे. जगंल सरुि�त रािह�याने जैव िविवधतेचे सरं�ण झाले आह.े 
जगंलातील �ा�या�ंया स�ंयेत ल�णीय वाढ झाली आह.े अ�वल, हरीण, साबंर, रान 
डु�कर व िबबटे याचंी स�ंया वाढली असून �याचंा �थािनकांना अ�ाप कोण�याही �कारचा 
�ास झालेला नाही. जगंलात आढळून येणारी माह� ची पाने अनेक िठकाणी �हणजेच 
प�ावळी, सतु िनिम�ती आिण औषधासाठी �याचंा उपयोग केला जातो. जगंलातील 
वा�ळा�या मातीपासून िभतं आिण कौले तयार केली जातात. म�ढा लेखा मधील पूव�ची व 
आ�ाची सामािजक आिथ�क प�रि�थती पाहता �यात अमलुा� बदल झालेला िदसून येतो, 
�यासाठी गावातील लोकानंी केलेला सघंष� मानव व िनसगा�चे अतूट नाते दश�िवतो. 
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आपली �गती पहा: 

१. जैवसवंध�नातील म�ढा लेखा चे योगदान �प� करा. 

८.६ साराशं  

िवकास साधत असताना पया�वरण आिण सामािजक सव� घटकानंा देखील �याय देता येतो 
हे आपण वरील िव�ेषणातून िदसून येते. पोपटराव पवार आिण देवाजी तोफा ह ेआज�या 
िपढीसाठी आदश� आहते.�ितकूल प�रि�थतीत अपेि�त यश कसे सपंादन करायचे हे 
आपण वरील दो�हीही उदाहरणातून अनभुवू शकतो.िनसग�पूजा हा भारतीय स�ंकृतीचा भाग 
आहे. मा� आधिुनक जीवनशैलीत केवळ नैसिग�क ससंाधनांचा उपभोग घे�या�या �व�ृीमुळे 
अनेक सम�या उ�व�या आहेत. आज मानव आ�मक� ि�त बनला आहे, �वत:�या गावाचा, 
आ�े�ाचंा �याला िवसर पडला आहे. नोकरी �यवसाया�या िनिम�ाने गाव सोडून शहरात 
जाऊन �थाियक होणे व �याला �गती समजणे ही मानिसकता आज सव�� िदसते. मा� 
िहवर े बाजार आिण म�ढा लेखा ह े अशा मानिसकतेला अपवाद ठरले आहेत. या दो�ही 
उदाहरणातून आपण कायिशकू शकतो व आप�या पातळीवर आपण काय क� शकतो 
याचा गाभंीया�ने िवचार होणे आव�यक आह.े मानवी समाजाला आप�या स�कालीन 
�चिलत िवकासा�मक �तीमानाचें िचिक�सक परी�ण क�न �यात अमलुा� बदल करणे 
आज काळाची गरज आहे.  

८.७ सरावासाठी �� 

१. ‘िहवर ेबाजार: एक आदश� गाव’ यावर सिंव�तर भा�य करा. 

२. िहवर ेबाजारमधील सवा�गीण प�रवत�न कसे घडून आले, ते सिंव�तर सागंा. 

३. म�ढा लेखामधील �थािनकानंी जंगलजिमनीवरील ह�काबाबत केले�या सघंषा�चे 
सिंव�तर िववेचन करा. 

४. लोकक� ि�त िवकासातील म�ढा लेखा चळवळीचे योगदान �प� करा. 
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