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१ 
प�का�रता - प�का�रतेवरील ��ी�ेप अ�यास 

(JOURNALISM : JOURNALISM STUDIES :  
AN OVERVIEW) 

�करणाची रचना : 

१.० उि��े 

१.१ ��तावना 

१.२ प�का�रतेची �या�या 

१.३ प�का�रतेचे �व�प 

१.४ प�का�रतेची �या�ी 

१.५ प�का�रतेचे काय�  

१.६ प�का�रतेचे �कार 

१.७ भारतातील प�का�रतेचा िवकास 

१.८ प�का�रतेचे कायदे 

१.९ सारांश 

१.१० �� 

१.११ संदभ� सािह�य 

१.० उि�� े(OBJECTIVE) 

 प�का�रतेची संक�पना, �या�ी, काय� , �कार, कायदे समजून घेणे.  

 भारतीय प�का�रते�या िवकासावरती ��ी�ेप टाकणे.  

१.१ ��तावना (INTRODUCTION) 

सोळा�या शतकाम�ये जागितक �तरावरती प�का�रता सु�वातीचा काळ �हणून 
ओळखला जातो. या काळाम�ये  जम�नी म�ये छपाई मिशनचा शोध लागला होता. ते�हा 
व�ृप� आिण मािसके ही साव�जिनक िश�ण दे�याची भूिमका िनभावत होती. सन 
१६५५ म�ये �थम राजक�य प�काची िनिम�ती कर�यात आली. �याला Oxford 
Gazette �हणून वृ�प�ाचा दजा� दे�याची आव�यकता िनमा�ण झाली. यातून व�ृप�ाची 
स�ुवातीची ओळख िनमा�ण झाली. प�का�रता हे �ासंिगक घटनाची मािहतीचे उ�पादन 
आिण िवतरण आहे. तीचा जागितक प�का�रता ही �यवसाय �हणून उपयोगात आणला 
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आहे. तसेच नाग�र प�का�रता ही मािहतीचे संकलन आिण �काशन कर�यात येऊ 
लागली. या प�का�रता मा�यमाम�ये बातमी प� (व�ृप�) रडेीओ, दूरदश�न आिण 
इंटरनेट इ�याद�चा समावेश कर�यात आला. प�का�रता ही बातमी आिण मािहतीचे 
संकलन, िनिम�ती, म�ुयमापन आिण सादरीकरणाची कृतीशील �ि�या आहे हे एक 
िनिम�ती�म उ�पादन आहे. ही एक संवादाची �ि�या आहे. या मा�यमातून �यापक 
जनसमदुायाशी संपक�  मािहती�या देवाण घेवाणीतून करता येतो. यामधून साव�जिनक 
��ाची चचा�  �यापक जनसमदुायासमोर ठेवून �यातून जनमत जनजागतृी आिण मनोरजंन 
इ�यादी गो�ी लोकशाही समाजात करता येतात. प�का�रता ही �यापक जनसमदुायाचे 
िहत समोर ठेवून केली जाते. �याचा हेतू हा ��येक नाग�रकाला बातमी�या �व�पात 
�यांचा दैनंिदन जीवनातील घडणा�या घटना�या बरोबर समाज आिण �यांचे �शासन या 
संबधंीत मािहती �सा�रत कर�याचा असतो.  

प�का�रता ही �यापक संक�पना आहे. ती ��येक देशात �यापक साव�ि�क �तरावरती 
भूिमका िनभावते. हे सरकार�या िनण�यावरती अ��य� ��य��र�या िनयं�ण ठेव�याचे 
काय� करते. ते सरकार पे�ा �वतं�य�र�या काय�  करत असते. ती खाजगी उ�ोग �हणून 
नफा िमळवत असते. हे करत असताना �यापक जनमत समोर ठेवून लोकशाही प�तीने 
काय� केले जाते.  

एकिवसा�या शतकाम�ये प�का�रतेचे �व�प अिधक �यापक बनत आहे. नवीन मािहती 
तं��ानाचा उपयोग क�न प�का�रता अिधक �भावी, सिुनयोिजत �यापक �तरावरती 
होत आहे. यासाठी संगणक, इंटरनेट, सामािजक मा�यमे याचा वापर अिधक �माणात 
होत आहे.तसेच िडजीटल मा�यमांचा वापर क�न बात�यांचा �सार अिधक �यापक 
आिण गितशील जनमा�यम �हणून होताना िदसत आहे.  

१.२ प�का�रतेची �या�या (Definition of journalism)  

प�का�रता ही संक�पना �यापक अथा� ने �प� कर�याचे काम अनेक अ�यासकांनी केले 
आहे. प�का�रता या श�दाला इं�जी म�ये Journalism असे �हटले आहे. हा श�द 
िवशेषत: व�ृप�ासंबधंी वापर�यात आला आहे. �याच बरोबर रिेडओ, दूरदश�न आिण 
इंटरनेट इ�यादी वरील बातमीची सादरीकरणा संदभा�त केली आहे. Journalism या 
श�दाची उ�प�ी लॅिटन Latin श�दात Daily �हणजे दैनंिदन असा अथ� समजून घेता 
येतो. रोम म�ये Acta Diurna यांनी �थम याला Newspaper वृ�प� हा श�द 
उपयोगात आणला. जे व�ृप�ात दैनंिदन बातमीचे लेखन करतात �यांना बातमीदार/ 
प�कार असे �हणतात. काही अ�यासकांनी प�का�रते�या �या�या पढुील�माणे 
सांिगत�या आहेत.  

१) लेसले �टीफ�स (Leslie Stephens) यां�या मते ’प�का�रता �हणजे दैनंिदन 
घटनां�या संदभा�त लेखनासाठी पैसे िदले जातात जे त�ुहाला मािहत नसते.“ 
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२) वेब�टर थड� इंटरनॅशनल िड�शनरी यां�या मते, प�का�रता ही संक�पना 
म�यकालीन घटनां�या संबधंी�या मािहतीचे संकलन आिण संपादन, सादरीकरण, 
�काशन िकंवा �सारण संबधंीत आहे.  

३) अमे�रकन �से इं�टीटॅशन यां�या मते ’प�का�रता ही मािहती आिण बातमीचे 
संकलन, िनिम�ती, सादरीकरण आिण म�ुयकनचे ि�याकलाप आहे. तसेच ती 
उ�पादनशील ि�या आहे.“  

४) जर�यािलजम िड�शनरी यां�या मते, ’प�का�रता ही �यवसाय �हणून बातमीचे 
लेखन, संपादन, बातमीदार, फोटो�ाफ� िकंवा �सारनाशी संबधंीत बाब �हणून 
ओळखली जाते.“  

५) इंनसाय�लोिपडीया ऑफ ि�टािनया यां�या मते प�का�रता ही बातमीचे संकलन, 
िनिम�ती आिण िवतरणाची �ि�या आहे आिण �याचे रिेडओ, दूरदश�न, फोटो�ाफ� 
(छायांकन) िच�पट याच बरोबर मिु�त आिण इले��ोिनम मा�यम �हणून व�ृप�, 
मािसके, प�ुतके, बलॅग, वेबका�ट, सामािजक मा�यमे आिण इमेल इ�याद��या 
मा�यमातून दैनंिदन आिण भिव�यकालीन घटनाचे �ितिबंब �हणून ओळखले जाते.  

६) झेलीअर यां�या मते, प�का�रता ही आजूबाजू�या लोकांनी �वत: इन इतरासिहत 
मािहतीचे सामाईक करणाची आव�यकता आयोिजत केली जाते ितला प�का�रता 
असे �हटले जाते.  

७) बॉ�ड एफ ि�सेर यां�या मते प�का�रता ही साव�जिनक �तरावरती बातमी 
पोहोचवताना बातमीची िनिम�ती आिण िटप�या कर�याचे िविवध �कार आहे, जी 
सव�� जगभर पाह�यास िमळते. �याम�ये बह�सं�य लोकांचे िहतसंबंध असतात 
आिण जे प�कार मलुभूत भौितक आधार ेिवचार ि�या आिण संक�पनाची िनिम�ती 
�हणून केली जाते.  

थोड�यात प�का�रता ही साव�ि�क �तरावरती बातमीची िनिम�ती संकलन, संपादन 
आिण �सारणाची �ि�या �हणून ओळखली जाते. प�का�रतेचा अथ� हा दैनंिदन 
जीवनात घडणा�या घटनां�या मािहतीचे स�ेशना�या संदभा�त आहे. �याम�ये मिु�त 
�ा�य� आिण ��य �व�पाची िनिम�ती संपादन, सादरीकरण, �सारण कर�यातून 
प�का�रतेचे सादरीकरण केले जाते.  

१.३ प�का�रतेचे �व�प (NATURE OF JOURNALISM)  

प�का�रता ही संक�पना �यापक अथा�नी समजून घे�यासाठी �याचे �व�प समजून घेणे 
आव�यक आहे. �यामळेु या संक�पनेचे नेमके �व�प काय आहे यासाठी प�का�रतेचे 
�व�प पढुील म�ुा�या आधार े�प� करता येईल.  
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१) प�का�रता ही घटनाची वेळेवर बातमी देणे (Journalism is the timely 
reporting of event) :  

साव�जिनक जीवनाम�ये अनेक घटनांची मािहतीचे बातमी�या �व�पात मांडणी केली 
जाते. या घटना िवषयीची मािहती सव�� पोहोचव�याचे काम केले जाते. या घटनाचे 
�व�प अिधक व�तूिन� व �यि�िनरपे� आिण अिधक त�परतेने �यापक �तरावरती 
सादर करतात �यामळेु �या घटनाना बातमी आिण मािहती�या �व�पात लेखन िनिम�ती 
संपादन आिण �सारण इ�याद��या सादर करतात. �यामुळे अिधक �िस�ीचे मू�य व 
जनमत िनिम�ती �यामळेु केली जाते.  

२) प�का�रता ही समाजा�या सबंंधात �ि�कोन आिण बातमीचे �सार आह े
(Journalism is dissemination of news and view about the 
society) :  

प�का�रता ही समाजात घडणा�या घटनाचे बातमी�या �व�पात �सार करते. समाजात 
दैनंिदन जीवनात अनेक घटना घडत असतात. �यां�या लेखन संपादन िनिम�ती आिण 
�सारण कर�यासाठी प�का�रता केली जाते. �यामळेु घटनेची मािहती साव�जिनक करण 
कर�यात येते.  

३) प�का�रता ही मा�यम स�ंेषण �े�ात काय� करते (Journalism Activity 
Field in Mass Communication) :  

प�का�रता ही मा�यम सं�ेषणाचा म�ुय क� �िबदंू मानला जातो. मा�यमा�या 
�सारणाम�ये प�का�रता मिु�त, �वनी आिण िच�िफत आिण इंटरनेट या पात�यावरती 
काय�रत असतात. याम�ये रिेडओ, दूरदश�न, इले��ोिनक मा�यम, इंटरनेट सामािजक 
मा�यमे यां�यातून मा�यम सं�ेषण ही प�का�रतेचे �े� �हणून काय�रत अस�याचे िदसून 
येते.  

४) प�का�रता ही लोक िश�णाचे मा�यम बनते (Journalism has become 
the media of mass education) :  

प�का�रता ही बातमी आिण मािहतीचे �सारण �यापक जनसमदुायापय�त करत असते. 
दैनंिदन जीवनातील घटनांचे मािहती आिण बातमीचे �सारण हे लोक िश�ण कर�याचे 
काय� करते. �यामळेु एखा�ा घटनेचे सिव�तर मािहती �चार होतो. �याचा उपयोग 
लोकांना मािहती�या �व�पात �ान �ा�ी होते. �यामळेु �ानिनिम�ती �सारण �ि�या 
सोई�कर आहे.  

५) प�का�रता अिधक �भावी बातमी सादरीकरण (Journalism has a it main 
activity reporting of event):  

प�का�रता ही घटना�या संदभा�त �भावी बातमीचे सादरीकरण आहे. हे करत असताना 
�ासंिगक घटनाचे मािहतीचे संकलनासाठी अनेक �� िनमा�ण केले जातात. याम�ये का, 
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कुठे, काय, कसे, कोण इ�यादी ��ातून मािहती संकलन संपादन आिण सादरीकरण केले 
जाते. बातमी िनिम�ती कर�याचे �ाथिमक ��ाची िनिम�ती मह�वपूण� मानली जाते.     

६) प�का�रतेम�ये अनेक मा�यमाचा समावेश (Journalism exits in a 
number of media) :  

प�का�रता ही अनेक मा�यमाचा समावेश होतो. �यामळेु �याची �यापकता मिु�त �ा�य 
आिण ��य अशा �कार�या मा�यमातून िदसते. या मा�यमाम�ये रिेडओ, इले��ोिनक, 
इंटरनेट या�या मा�यमातून अनेक मा�यम समहु िनमा�ण केले जातात. ते मािहती आिण 
बातमीचे साव�जिनक �तरावरती पोहच�याचे काम केले जाते. �यामळेु बातमी आिण 
मािहतीचे �सारण अिधक गितशील व प�रवत�नशील �व�पात िवकिसत होत अस�याचे 
िदसून येते.  

७) प�का�रता ही मा�यमां�या �यापक �तरावरती काय� करते (Journalism is a 
browder sector work of mass media) :  

प�का�रता ही �यापक �तरावरती काय� करते. यासाठी िविवध मा�यमां�या पातळीवरती 
काय� करत असतात. सव�सामा�य ते गुंतागुंती�या �े�ाम�ये जाऊन ��य� दश� �या 
घटनेचे िन�र�ण न�दवून ती सव� सामा�य लोकांपय�त पोहोचव�याचे काय� करत असतात. 
�यामळेु �याची �यापकता अनेक �तरापय�त पोहोचव�याचे काय� करते. सव�सामा�य 
�य��ना या िवषयीची मािहती सहज �र�या उपल�ध क�न िदली जाते.  

थोड�यात प�का�रता ही िनरतंर चाललेली �ि�या आहे. जी मािहती आिण बातमी�या 
�साराम�ये, िनिम�ती, संपादन, �काशन इ�यादी �तरावरती काय�  करते. �यामळेु दैनंिदन 
जीवनात घडणा�या घटनाची मािहती सव�  सामा�यपय�त पोहोचव�याचे काय� होते. 
�यासाठी अनेक �कार�या मा�यमाचा वापर क�न जन�बोधन कर�यात येते.  

१.४ प�का�रतीची �या�ी (SCOPE OF JOURNALISM) 

प�का�रता हे जनमा�यम �हणून ओळखले जाते जे क� दैनंिदन जीवनातील घटनाचे 
व�तूिन� िनरी�ण क�न �याचे लेखन केले जाते. �यामळेु ही मािहती सव�सामा�यपय�त 
पोहोच�याचे काय� करते. �यामळेु प�का�रतेला �यापक �या�ी �ा� होते. �यांची �या�ी 
पढुील म�ुा�या आधार े�प� करता येईल.   

१) प�का�रता ही साव�ि�क आह े(Journalism is Universal) :  

सव�साधारणपणे संपूण� जागितक �तरावरती प�का�रतेचे �व�प साव�ि�क िदसून येते. या 
प�का�रते�या मा�यमातून बातमी आिण मािहती�या �सारणासाठी िनिम�ती संपादन 
आिण �काशन यां�या संबंधीत काय�  करत असते. �यामळेु दैनंिदन जीवनात घडणा�या 
घटनाची सिव�तर मािहती �ा� होते. ही मािहती सामािजक, सां�कृितक, धािम�क, 
आिथ�क, राजक�य आंतररा��ीय घडामोडी यां�यािवषयीची सिव�तर मािहती वाचका 
समोर पोहोचव�याचे काय� साव�ि�क �तरावरती पोहोचवते. �यातून मािहती, मनोरजंन, 
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खेळ, आरो�य, िश�ण, नोकरी, �यवसाय, उ�ोगधदंा, आंतररा��ीय संबधं या िवषयीची 
मािहती �सा�रत केली जाते.   

२) प�का�रता �थम नाग�रकांशी �मािणक िन�ा असते (Journalism First 
Loyalty is the Citizens) :  

प�का�रता हे �यापक मा�यम आहे. �यामळेु बातमी आिण मािहतीची �यापकता अिधक 
साव�जिनक �तरावरती पोहोचवले जाते. हे करत असताना नाग�रक हा क� �िबदंू मानून 
�यांना अपेि�त व�तूिन� व नािव�य मािहती तपासून पाह�न ती नाग�रकापय�त पोहोचवली 
जाते. �यामळेु बातमी आिण मािहतीला अ�यन साधारण मह�व �ा� होते. �याचा प�रणाम 
वाचका�या मत�णालीवरती होतो. �यावरतीच प�का�रतेची �ामािणकता �भावी काय�  
करत असते.  

३) प�का�रता �थम स�य बंधनकार नाही (Journalism’s first obligation is 
not the truth) :  

प�का�रता ही �यापक �तरावरती काय�  करत असताना ती �थम स�य बंधनकारक नाही. 
कारण दैनंिदन घटनाचे �व�प, सिध�ंता आिण गुंतागुंती�या �व�पात असते. �यामळेु 
�या घटनाची स�यता पडताळून पाहत असताना अनेक बदल होत असतात. �या�या 
घटनांची पनुरावृ�ी होणे आव�यक आहे. �यामळेु �याम�ये सात�य आढळून येत नाही. 
�यामळेु स�य मािहती िवषय बंधनकारक राह� शकत नाही.  

४) प�का�रता ही सारांश पडताळणीची िश�त आहे (Journalism essence is 
discipline of verification) :  

दैनंिदन जीवनात घडणा�या घटकांची न�द प�का�रते�या मा�यमातून घेतली जाते. ते�हा 
या घटनांची पडताळणी सारांश �व�पात िश�त ठेव�याचे काय�  केले जाते. �या घटना 
समजून घेताना �याचे िनरी�ण व�तूिन� आिण स�यशीलपणे तपासणी कर�यात येते. हे 
करत असताना �या घटने�या �थळी पोहचून �या संबंधी अनेक �य��शी मािहती 
तपासून पािहली जाते. �यामळेु �याची पडताळणी क�न �याचे मािहती आिण बातमी 
म�ये �पांतरण केले जाते.  

५) प�का�रता ही बातमी कोण करत असतो यावरती अवलबूंन असते 
(Journalism must maintain an independent from those they 
cover):  

प�का�रता म�ये बातमी आिण मािहतीचे संकलन कर�यासाठी प�कारावरती अवलंबून 
असते. प�का�रतेम�ये बातमीदाराची भूिमका मह�वाची असते. जो ��य�ाम�ये घटना 
�या िठकाणी घडली आहे �या िठकाणी जाऊन मािहतीचे संकलन क�न बातमी�या 
�व�पात �याची मांडणी करत असतात. ते�हा प�कार कशा�कारे �या घटनेला पाहतो 
�या घटनेचे मह�व आिण जनतेवरील प�रणाम इ�यादी बाब�चा िवचार क�न बातमीचे 
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संकलन केले जाते. �यामळेु प�काराची भूिमका ही �या बातमी�या अनशुंगाने मह�वाची 
असते.  

६) प�का�रता ही स�ेचे �वतं�पणे िनरी�ण करते (Journalism as an 
independent monitor of power) :  

प�का�रता ही सव�सामा�य जनते�या ��ाची मांडणी वृ�प�ाम�ये करत असते. �यामळेु 
प�का�रतेचे �वतं� अि�त�व िनमा�ण कर�यासाठी साव�जिनक �ितिनधी�व कर�याचे 
काम करते. �ा सम�या �� सरकार समोर उपि�थत करत असते. �यामळेु स�ाधारी 
प�ाचे ल� या ��ाकडे वेध�याचे काय� करत असते. �यामळेु प�का�रता हे स�ा 
िनयं�णावरती ल� क� �ीत क�न ठेव�याची भूिमका िनभावत असते.  

७) प�का�रता ही एका मचंावर साव�जिनक िटका आिण तडजोड �दान करतात. 
(Journalism must provide a forum for public and compromise)  

प�का�रता ही दैनंिदन जीवनातील घटनाचे बातमी आिण मािहती �सारण सव�सामा�य 
जनतेसमोर ठेवले जाते. हे करत असताना जनते�या ��ाचे राजकारण कर�यात येते. ते 
�� शासन, स�ा, राजकारण आिण �यायपािलकेसमोर ठेवले जातात. ते�हा 
�यािवषयावर साव�जिनक िटका केली जाते. �यामळेु �यापक जनमत िनमा�ण क�न 
�यायाची भूिमका �प� करतात. तसेच काही ��ाची सोडवणूक कर�यासाठी यां�याशी 
काही यो�य वेगळी तडजोडीची भूिमका घेत असतात. �यामळेु प�का�रता आपली यो�य 
भूिमका िनभावत असते. 

८) प�का�रता �यवसायाला �यांचा वैयि�क िववेक वापर�याची परवानगी िदली 
पािहजे (Journalism Practitioners must be allowed to expercise 
their personal coscience):  

प�का�रता हा �यवसाय आहे. याम�ये ��येक प�कार आपली भूिमका आिण काय� 
िनभावत असतो. हे करत असताना या �यवसायात प�काराला �या�या वैयि�क िववेक 
वापर�याची परवानगी दे�यात येणे आव�यक आहे. �यामळेु �याची �वतं� व�तूिन� 
िनरी�णे, मते, लेखन प�त, िव�ेषण आिण मनोरजंन जािहरात इ�यादी संबधंीत 
मांडणी, परखड मते �य� करता येणे आव�यक आहे. याचे �वातं�य मह�वाचे आहे. 
तरच वैयि�क िववेक� मत �य� करता येईल.  

थोड�यात प�का�रतेची �या�ी �यापक �माणात समजून घेता येते. प�का�रता हा 
�यवसाय जरी असला तरी ते लोकशाही समाजातील जनतेचे �ितिनधी �हणून काय�  
करत आहे. ही जनता शासन आिण राजकारण यां�यामधील दवुा �हणून काय�  करत 
असते. �याचबरोबर सामािजक, धािम�क, सां�कृितक, आिथ�क, राजक�य, मनोरजंन 
आिण जािहरात इ. �े�ात मह�वपूण� भूिमका िनभावते. �यामळेु �याची �या�ी अिधक 
�यापक �व�पात आहे.  

 



  

 

meceepeMeem$eeleerue Go³eesvcegKe #es$es 

 

8 

आपली �गती तपासा : 

१) प�का�रतीची �या�या सिव�तर �प� करा. 

२) प�का�रतेचे �व�प �प� करा.  

३) प�का�रतेची �या�ी सिव�तर �प� करा.   

१.५ प�का�रतेचे काय� (FUNCTIONS OF JOURNALISM) 

प�का�रता ही �यापक �व�पात जनसामा�या�या ��ािवषयी काय�रत असते. ते �� 
सोडिव�यासाठी �भावी व सात�यशील मा�यम �हणून �य�न करत असते. �याच बरोबर 
बह�आयामी �व�पाची काय�  समाजात करावी लागतात. �यामळेु प�का�रता आपले 
�वतं� अि�त�व िटकवून आहे. हे पढुील म�ुा�या आधार ेसमजून घेता येईल. 

१) मािहती देणे (To information) :  

स�यकालीन प�रि�थती म�ये घडणा�या घटना �संगािवषयीची मािहती सव�सामा�यांन 
पय�त पोहोचव�याचे म�ुय काय�  प�का�रता करते. ��येक सामािजक, सां�कृितक, 
धािम�क, आिथ�क, राजक�य, मनोरजंन, ��डा, आरो�य, िश�ण शेती, �यापार, �यवसाय, 
जािहरात आिण आंतररा��ीय संबधंीिवषयीची मािहती दे�यात येते. या मािहतीचा वापर 
सव�सामा�य वाचकापय�त पोहोचव�याचे काय� केले जाते. दैनंिदन घटनाचे मािहती व 
बातमी�या �व�पातील िनिम�ती संपादन, �काशन, �िस�ी व �सारण इ�यादी �ार े हे 
काय� करणे सोई�कर होते. �यामळेु व�ृप�े हे मािहतीचे मह�वाचे मा�यम �हणून पािहले 
जाते.  

२) िव�ेषण (Interpret) :  

दैनंिदन जीवनात घडणा�या घटनाचे व�तूिन� मािहतीचे िव�ेषण प�का�रता काय� करत 
असते. एखा�ा घटनेची मािहती बरोबर �या संबंधीत घटनाचे सिव�तर िव�ेषण केले 
जाते. �या�या संबधंीत घटना �यांची िनिम�ती, �थळ, काळ, �य�� याचा संबंध 
जोड�यात येतो. याचे �य�� व समदुाय यावरती काय सकारा�मक आिण नकारा�मक 
प�रणाम होतील या िवषयीचे सिव�तर िव�ेषण केले जाते.  

३) मत िनिम�ती (Mold Opinion) :  

समाजात घडणा�या घटनािवषयी मािहतीचे िव�ेषण, बातमी, अ�लेख, �तंभ लेखन 
कर�यातून �या िवषयाकडे ल� वेधले जाते. सव�सामा�य वाचकाला समाजात घडले�या 
घटनािवषयी मािहती िमळा�यानंतर �या घटनांचा �यि� व समाजपर�वे अथ� वेगळा होत 
असतो. असे असले तरी वाचका�या मनाला िवचार करायला भाग पाडेल अशा 
लेखनातून �� उपि�थत करणे आव�यक आहे. या ��ातून वाचक �वतं�पणे िवचार 
क� लागतो. �यातून �या ��ांकडे पाह�याचे मत �ि�कोन िनमा�ण होते. सु� वाचकांना 
या सव� ��ाचे आकलन सहजरी�या होते ते�हा मत िनिम�तीची �ि�या सहज�र�या होते. 
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प�रणामी वाचक आप�या �िति�या,मते आिण �ि�कोन म�ुपणे �य� करतो. ते 
प�का�रतेचे म�ुय काय� �हणून समजले जाते.  

४) चच�ची िनिम�ती (Descusion making) :  

एखा�ा घटनेसंबधंीची मािहती व बातमी वाचकासमोर प�का�रता ठेवत असते. ते�हा �या 
संबधंीची सखोल मािहती आिण िव�ेषण वाचका�या समोर ठेव�याना. वाचका�या 
िवचाराम�ये �या घटनेकडे पाह�यासंदभा�त �ि�कोण िनमा�ण होतो. यातून 'बी' या 
��ासंदभा�त िविवध मतांचे लोक एक� येऊन �िति�ये�या �व�पात आपले मत 
साव�जिनक िठकाणी �य� करतात. यातून समान जाणीव वाचक वगा�ची िनिम�ती केली 
जाते.  

५) �बोधन करणे (To Enlightenment):  

प�का�रता ही समाजातील ��येक �य���या �बोधनासाठी काय�  करते. समाजात 
अचानकपणे िनमा�ण झाले�या नैसिग�क आप�ी, रोगराई, साथीचे आजार, सामािजक, 
धािम�क सम�या, राजक�य वाद इ�यादी अनेक �संगाम�ये वाचकाचे �बोधन केले जाते. 
�यामळेु �ा� प�रि�थतीम�ये नेमके काय मत �य� करावे या ��ाकडे पाहायचे �यासंबधंी 
िनण�य व उपाययोजना कसे करावे �याचे गांभीय� ओळखून �बोधनाचे काय� प�का�रता 
िनभावत असते.  

६) शासक�य मािहतीचा �सार (Spread of Government Information) :  

प�का�रता सामा�य जनता आिण �शासन यामधील दवुा म�य�थाची भूिमका िनभावत 
असते. शासक�य �तरावरती जनते�या िवकासकामा संदभा�त अनेक िनण�य घे�यात 
येतात. �याचे योजना�या �व�पात लोकांम�ये पोहोचव�याचे काम करत असतात. 
जनतेला नेम�या सम�या काय आहे �यासंबधंी शासनाने यावरती कोण�या योजना 
िनमा�ण के�या �याची अंमलबजावणी �यातून लाभा�या�ची िनिम�ती या िवषयीचे 
म�ुयमापन स�यता लोकांसमोर आणून लोकांचे �बोधन बरोबर शासनाला यािवषयी �� 
उपि�थत क�न िदले जातात. प�रणामी या योजनाम�ये जनआधा�रत प�रवत�न क�न 
�याची अंमलबजावणी कडे ल� वेधले जाते �यामळेु प�का�रतेचे काय�  मह�वपूण� आहे.  

७) राजक�य प�रि�थतीचे िव�ेषण (Analysis of Political Condition) :  

स�य प�रि�थती क� �ात आिण रा�यातील राजक�य घडामोडी संदभा�त िव�ेषण 
कर�याचे काय� प�का�रता करते. राजक�य िनवडणूक, ��, �चार, जािहरनामे, नेत�ृव, 
स�ा संपादन राजक�य ऐ�य बडंखोरी स�ा संपादन इ. िवषयी चचा�  वाचकांना दे�याचे 
काम केले जाते. �या राजकारणाचा �थािनक �यवहारावरती काय प�रणाम होतो �याचे 
राजक�य िहतसंबंधी �� यािवषयी�या घडामोडीवरती अनेक अ�यासक, िवचारवंत, 
राजक�य िव�ेषक, याचे िवचार �य�� कर�यास �यासिपठ िनमा�ण केले जाते. प�रणामी 
राजक�य िव�ेषण कर�यात प�का�रता यश�वी काय�  करते.  
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८) आतंररा��ीय सबंंधाचे िव�ेषण (Analysis of International Relation):  

प�का�रते�या मा�यमातून आंतररा��ीय संबंधाचे िव�ेषण वाचकासमोर ठेव�याचे काय� 
केले जाते. याम�ये आंतररा��ीय �तरावरती नेम�या कोण�या घडामोडी घडतात �याचा 
आप�या देशाम�ये काय प�रणाम होईल, हा प�रणाम आिथ�क आिण राजक�य �व�पाचे 
कसे होतील, कोणते आंतररा��ीय करार झाले, जागितक बकँ �यापार शेती संर�ण 
आरो�य िश�ण, रोजगार सिुवधा इ�यादी िवषयीची मािहती वाचकांपय�त पोहचवली जाते. 
�यामळेु अनेक बाजूनी आंतररा��ीय संबधंाचे िव�ेषण कर�याचे काय�  प�का�रता करत 
असते.  

९) खेळ आिण मनोरजंन (Entertainment and Sports) :  

प�का�रते�या इतर काया� पैक� खेळ आिण मनोरजंन ही िततकेच मह�वाचे आहे. या 
दो�ही संबधंात मह�वाची बातमी आिण मािहती वाचकापय�त पोहोचव�याचे काय�  
बातमीदार/ प�का�रता सतत करत असतो. �यामळेु आंतररा��ीय, रा��ीय, रा�य आिण 
�थािनक ��डा �कारची ��य� दश� �सारण, िच�ण आिण लेखन कर�यात येते. 
�यामळेु ��डा �व�पा�या बात�या वाचकांपय�त पोहोचव�या जातात. म�ुयत: ि�केट, 
फुटबॉल आिण अॅथलॅिट�स ि�डा �कार �े�कांन समोर ठेवला जातो. तसेच मनोरजंना 
म�ये सािह�यलेखन, नाटक, संगीत, गायन, न�ृय, िच�पट, पटकथा, लघमुािलका 
इ�यादी �कार�या मा�यमातून वाचकांना मािहती िदली जाते. �याला �िस�ी जािहरात 
आिण समी�णपर लेखन काय� प�का�रते�या मा�यमातून वाचकांना नवीन मािहती 
सात�याने समोर ठेवली जाते.  

थोड�यात प�का�रते�या काया�चा आढावा घेतला असता असे िदसून येते क�, 
प�का�रतेचे काय� वाचकांना सात�याने नवनवीन मािहती �सा�रत �चा�रत कर�याचे 
काम करते, वाचकां�या आवडीनसुार �याला अपेि�त नेमके काय आहे हे जाणून घेऊन 
नवीन मांडणी कर�यात येते. यासाठी अिभ�य�� �वातं�या�या अिभ�ची, संवेदना, 
जाणीव िनमा�ण कर�याचे काय� केले जाते. �यामळेु आज�या संदभा�त प�का�रतेचे काय�  
मह�वपूण� भूिमका िनभावत अस�याचे �प� होते.  

आपली �गती तपासा : 

१) प�का�रतेचे नेमके काय� सिव�तरपणे वण�न करा.  

१.६ प�का�रतेचे �कार (TYPES OF JOURNALISM) 

एकिवसा�या शतकाम�ये प�का�रता �े�ाम�ये �यापक �माणात गितशीलता आिण 
प�रवत�ना�मक िवकास होत आहे. �याचे �व�प बदलत असताना �यांचे �व�प समजून 
घेणे आव�यक आहे. प�का�रतेचे िविवध �कार हे �यां�या लेखनाचे िवषय आिण 
मह�वावरती अवलंबून आहे. या संबधंीचा नेमका वाचक वग� कोण�या आवडीचा आहे 
�यानसुार लेखन �कार समृ� व िवकिसत केला जातो. याचबरोबर िविश� �कारचे 
कौश�य, गणुव�ा आिण आवडीवरती िवकिसत केला जातो. �या�या या आधा�रत 
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�कारानुसार प�का�रतेचा िवकास होतो. ही प�का�रता िविश� िवषय आधा�रत तपास 
बातमी, िदघ�काळ लेखक, मािलका बातमी, अ�ेलख, �ासंिगक लेखन, �तंभ लेखन 
इ�यादी�या �व�पात प�का�रता �काराम�ये केला जातो. हे �कार मिु�त �ा�य ��य 
आिण सामािजक मा�यम (इंटरनेट) इ�याद��या �व�पानुसार समजून घेता येतो, याचा 
उ�ेश हा �यि� व समाजावरती िविवध मा�यमातून सामािजक घटनाचा प�रणाम तपासून 
पािहला जातो, हे िविवध प�का�रते�या �कारा�या मा�यमाने समाजावरील प�रणाम 
न�दव�याचे काम करते. �यामळेु व�तिुन� बातमी आिण मािहती वाचकांना पोहचव�यात 
यश �ा� होते. प�का�रतेचे �कार पढुील�माणे सांगता येतील.  

१) शोध प�का�रता (Investigative Journalism) :  

शोध प�का�रता हा प�का�रते�या �कारातील मह�वाचा �कार �हणून ओळखला जातो 
क� जो एक िविश� िवषयासंबधंी शोध आधा�रत प�का�रता �कार आहे. याम�ये 
ग�ुहेगारी, राजक�य ��ाचार, अ�याचार इ�यादीसार�या घटना�या आधार े
शोधप�का�रता केली जाते. शोधप�का�रता बातमी िलिहताना अिधक कालावधी लागतो. 
या�यासाठी शोध काय� कर�यास बातमीदारास अिधक वेळ घेऊन लेखन काय� करावे 
लागते. ही प�का�रता पारपं�रक व�ृप�े, मािसके आिण मु� प�का�रतेचे प�कार याम�ये 
काय�रत असतात. अनेक वृ�प�े याम�ये गुंतवणूक कर�यास तयार नसतात. कारण ही 
प�का�रता खिच�क अिधक �म आिण वेळखाऊ �व�पाची आहे. �यामळेु ही प�का�रता 
संघटीत पातळीवरती िविवध व�ृप�े सामदुाियक पातळीवरती काय� करतात.  

२) िवकासा�मक प�का�रता (Development Journalism) :  

िवकासा�मक प�का�रता ही �सार मा�यमांचे सामािजक प�रवत�न आिण िवकासा�या 
�तरावरील योगदान �हणून ओळखली जाते. सन १९६० म�ये Press Foundation 
of Asia  या संघटनेने िवकिसत केली. िफिलिपनो प�कार अलान चालकलेय (Alan 
Chalkley) आिण �यऑुन मेरकॅडो (Juan Mercado)  यांनी सामािजक आिथ�क 
िवकासा संबधंीत प�का�रता िनमा�ण कर�यास स�ुवात केली. या प�का�रतेचा उ�ेश 
शासक�य धोरणा�या जनसामा�या�या सामािजक आिथ�क िवकासावरती नेमका प�रणाम 
काय झाला याची बातमी केली जाते. तसेच शासक�य योजना �क�पाचा सामा�य 
�तरावरती नेमके काय प�रणाम होतात यांचे म�ुयमापन कर�याचे काय� केले जाते. 
स�ि�थतीत िवकास प�का�रता ही रा�या�या सामािजक, आिथ�क िवकास आिण �यांचा 
िवकासा�मक सुधारणा कशी होते �या�या बातमी व मािहती या लेखन प�का�रतेम�ये 
करतात. तसेच सामािजक, आिथ�क दा�र�्य, बेरोजगारी, �क�प��त व ��ाचार इ�यादी 
आंतररा��ीय राजक�य समदुायाचे सम�येकडे ल�य वेधून घे�याचा मा�यम �ितिनधी 
�हणून भूिमका िनभावते. या सम�येकडे इतर मा�यम प�का�रतेने दलु�� केले आहे अशा 
सम�या जनसमदुायासमोर प�का�रता, शेती, अ�नसरु�ा, िश�ण, सा�रता, बेरोजगारी, 
मािहती तं��ान िवकास, घरांची प�रि�थती पया�वरण िचरिंजवी िवकास, शहरी �ामीण 
िवकास, िलंगभाव समानता इ�यादी िवषयी प�का�रता केली जाते. �यामळेु नाग�रकांचे 
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िवकासा�मक सम�या सोडव�यासाठी आिण शासक�य धोरणात लोकािभमूख प�रवत�न 
कर�यास मह�वाचे योगदान देतात. �यामळेु स�ि�थतीत या प�का�रतेला मह�व आहे.  

३) िपवळी प�का�रता (Yellow Journalism) :  

िपवळी प�का�रता ही अमे�रकेतून प�का�रतेची संक�पना �हणून ओळखली जाते. ही 
प�का�रता व�ृप�ा�या म�ुया पानावरती हेडलाईन आिण ल�वेधी �व�पाची असते. ही 
प�का�रता अनैितक िकंवा �यवसायास कांळीबा असणारे सादरीकरण �हणून 
ओळखतात. Joseph Compbell यांनी िपवळी प�का�रता �या�या केली आहे. 
�यां�या मते िपवळी प�का�रतेचे वृ�प� �याम�ये हेडलाईन या अिधक भडक लेखन 
करतात. िविवध िवषयावरती अनोळखी मािहती �ोता�या आिण �वरिचत घटना 
�संगाचे अशी प�का�रता �हणजे िपवळी प�का�रता �हणून ओळखतात. या प�का�रतेचे 
वैिश�्ये Frank Luther Motto या सांिगतली आहेत. �यां�या मते एक ही प�का�रता 
लहान बातमीचे भडक गडद िशष�क �हणून केली जाते. दसुर े याम�ये छायािच�, िच� 
यांचा वापर करतात. ितसरे, या प�का�रतेत खोट्या मलुाखती िदशाभूल करणारी म�ुय 
हेडलाईन, अिशि�त तं� लोक �हणून �याची मते मह�वाची समजली जातात, चौथे 
रिववार पूण� रगंीत परुवणी आिण Comic Strips बरोबर �यांचे लेखन केले जाते. पाच, 
�यव�थे�या समोर मान झकूुन काम करणे ही िपव�या प�का�रतेची वैिश�्ये आढळून 
येते. ही संक�पना सन १८९० �या म�यावरती Joseph Pulitzer and William 
Randolph यांनी New York World आिण New York Journal याम�ये वापर�यात 
आली. Erwin Wardman यांनी New York Press म�ये Yellow Journals and 
School of Yellow Kid Journalism ही व�ृप�कारणी वापरली होती. ही प�का�रता 
अमे�रका देशाम�ये अिधक �माणात आढळून आली.  

४) म�ु प�का�रता (Freelance Journalist) :  

प�का�रते�या �काराम�ये म�ु प�का�रता हा एक �कार ओळखला जातो. ही 
प�का�रता �य��श �वतं�पणे केली जाते. �यां�यावरती कोण�याही �कारची बंधने 
असत नाहीत. ते मु� लेखन िविवध आवडी�या िवषयावरती करत असतात. �यांना 
�वातं�य, मोकळीक, अवकाश आिण लेखनाची सवय असते. असे असले तरी मु� 
प�कार हा क�दाईक आिण पूव�अंशाने देहयवादी राह� काय� करत असतो. स�काळात 
इंटरनेट�या वापरातून म�ु प�का�रता केली जाते. िविवध वेबसाईटवरती म�ु लेखन 
काय� म�ु प�काराकडून केले जाते. यासाठी हे सामािजक मा�यमातून आप�या संपका�चे 
जाळे िनमा�ण करतात. ते�हा ते सात�याने जनतेशी संपक�  क�न मािहती घेत असतात. 
�यासाठी Online Communities शी जोडून घे�यात येते. �यातून Website ची 
बांधणी केली जाते. �यावरती िविवध �कारचे लेखन केले जाते जे वाचकाना सहज�र�या 
उपल�ध क�न िदले जाते. या लेखनात नवीन संक�पना िवचार आिण �यवहारा�या 
आधार े िव�ेषण केले जाते. �यामळेु आप�या दैिनक, मािसक आिण सामािजक 
मा�यमाकडे वाचक वग� अिधक आकिष�त केला जातो.  
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५) �सारन प�का�रता (Broadcaste Journalism):  

�सारण प�का�रता ही रडेीओ, दूरदश�न मा�यमातून बातमी आिण मािहतीचे �सारण 
केले जाते. या प�का�रते म�ये हवामान, वाहतकु, खेळ आिण मनोरजंन इ�यादी 
घटकाचा समावेश होतो. �याचबरोबर शोध प�का�रता आिण मत�य� �काराचा समावेश 
होतो. या प�का�रतेत ि�हिडओ मा�यमातून बातमीदार बातमी आिण मािहतीचे कथन 
सादरीकरण करत असतो. �याचबरोबर ��य� घटना�थळी प�कार जाऊन �याचे 
िनरी�ण आिण संबधंीत घटकाशी चचा�  क�न बातमी लेखन आिण सादरीकरण करत 
असतो.   

६) ऑनलाईन प�का�रता (Online Journalism) :  

ऑनलाईन प�का�रता ही इंटरनेट�या मा�यमातून केली जाते. �याम�ये िडजीटल व�ृप�े 
�तंभ िकंवा सामािजक मा�यम यांचा समावेश केला जातो. ऑनलाईन प�का�रता ही 
��य� घडणा�या घटनेचे बातमी आिण मािहती�या �व�पात लेकन करतात. हे लेखन 
सामािजक मा�यमे �टॉटर, फेसबूक, इ��टा�ाम, �तंभ लेखन, वेबसाईट�या मा�यमातून 
जलद गतीने केले जाते. �यामळेु संगणक, �माट�  फोन, टॅिबलेट, िविवध अॅप इ�यादी�या 
मा�यमातून ऑनलाईन बातमी आिण मािहतीचे �सारण केले जाते. हे केवळ मािहती 
तं��ाना, �ान कौश�य असणा�या �य�� व समदुायासाठी उपयु� प�का�रतेचा �कार 
आहे.  

७) राजक�य प�का�रता (Political Journalism) :  

राजक�य प�का�रतीचा म�ुय हेतू शासन, राजकारण आिण स�ा राजकारण यां�यातील 
घडामोडीने बातमी आिण मािहतीचे लेखन काय� केले जाते. �ा प�का�रतेम�ये िविवध 
घटकांचा समावेश पाह�यात येतो जे �थािनक �ादेिशक, रा��ीय आिण आंतररा��ीय 
�तरावरील राजक�य घडामोडीचे िव�ेषण वाचकापय�त पोहोचवले जाते. याम�ये 
राजक�य स�ाकारण प�त, िनवडणूक स�ा �थापन आिण जनते�या ��ाचे राजकारण 
अिधक सिव�तर िलिहले जाते. या प�का�रते म�ये राजक�य त� �य�� राजक�य नेत�ृव 
आिण जनता यां�या िविवध मताचा मु� सहभाग केला जातो. �यामळेु वाचकाला 
राजक�य ि�थतांतरणावरती आपले जनमत िनमा�ण करणे श�य आहे.  

८) गु�हगेारी प�का�रता (Criminal Journalism):  

ग�ुहेगारी प�का�रता ही दैनंिदन जीवनात घडणा�या ग�ु�ाचे �व�प, बातमी आिण 
मािहती �व�पात वाचकापय�त पोहोचवली जाते. ितला ग�ुहेगारी प�का�रता �हटले जाते. 
ग�ुहेगारी बात�या म�ये सव�सामा�य लोकांची अिधक �ची असते �याचा वाचक वग�  
अिधक अस�याचे िदसून येते. �यामळेु बातमी लेखन आिण �सारण अिधक आहे. या 
बात�याम�ये ग�ुहेगारी संबधंी �व�प, ित�ता ग�ु�ाचे �कार, पोलीस यं�णा कायदा व 
स�ुयव�था, �यायालय िनण�य इ�यादी घटकांचा समावेश केला आहे. या बात�या 
पोलीसांमाफ� त िमळत असतात. �याम�ये ग�ुहेगार कोण, संशयीत आरोप, पोलीस केस 
(�करणाचा) ि�थती �यायालयाचे िनण�य या संबंधी मािहती िमळते. �यामळेु या 
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प�का�रतेचे दीघ�काळ संबधं अिदक �प� होतात. �यामळेु या प�का�रतेला मह�व �ा� 
झाले आहे.  

९) ��डा प�का�रता (Sports Journalism) :  

��डा प�का�रता ही �ाम�ुयाने ��डा िवषयी�या बात�यांना मह�वाचे मानते. ��डा 
प�का�रता ही िविवध ��डा �पधा�चे लेखन करतात. याम�ये ��डा �पधा�चे संघ, 
खेळाडू, ��डा �कार, ��डा साम�यातले िवजय, पराजय िवषयीची मािहती इ�याद�चा 
समावेश होतो. ��डा प�का�रता ही िविश� शोध आिण मते याचे बातमी�या �व�पात 
�प� करतात. �याचे बातमी लेखन आिण ��ेपण �पात बातमीचे सादरीकरण करतात. 
१८ �या शतकापासून ही प�का�रता काय�रत आहे. �ा बात�यांना म�यम आिण 
तळातील वगा�चे अिधक आवडीचा िवषय �हणून समोर आला. ते ESPN आिण Sports 
चॅन�स�या मा�यमातून. �वतं� ��डा प�का�रता समोर येऊ लागली. स�ि�थती नवीन 
तं��ान आिण �सारणाची िविवध मा�यमे येत आहेत. �यामळेु ��डा बातमी लेखन 
आिन �सारणाम�ये अिधक �पधा��मक आ�हाने िनमा�ण होत आहे.  

१०) �यापार आिण �यवसाय प�का�रता (Business and Trade 
Journalism):  

�यापार आिण �यवसाय प�का�रता म�ुय क� � हे �यापार �यवसाय आिण वािण�य 
�े�ातील गुंतवणूक नफा व तोटा या िवषयी�या बात�या आिण मािहती याचे लेखन 
याम�ये केले जातात. �यापारी बातमीम�ये िविश� �यापार बकँ �यवहार कायदे �यवहार 
इ�यादी िवषयीची बातमी व मािहती व�ृप�े मािसके आिण इंटरनेट�या मा�यमातून या 
बातमीचे सादरीकरण आिण �सारण केले जाते. यातून संपूण� जागितक �तरावरील 
�यापार व �यवसायाम�ये अनेक ि�थ�यंतरे कशी होतात. �याचे तेजी, मंदी आिण 
साठेबाजार या िवषयाशी संबंध समजून घेता येतात. �यामळेु �यापारी व �यवसाय वगा�ला 
पढुील गुंतवणूक �यापार बाजार दर यािवषयीची मािहती िदली जाते. �यामळेु या 
प�का�रतेला अिधक मह�व आहे.  

११) जागितक प�का�रता (Global Journalism) :  

जागितक प�का�रता ही जागितक �ि��ेप आिण रा��ीय सीमारषेा आिण हवामान 
बदला�या सम�या या िवषयीची बातमी लेखन केले जाते. या बातमीदारी म�ये �ादेिशक, 
रा�य आिण रा��ीय �थरावरील िविवध सम�या संदभा�त सम�या प�रवत�न आिण 
िवकास इ�यादी संदभा�तील बात�याचे लेखन केले जाते. या प�का�रतेम�ये आंतररा��ीय 
संबधंाचा प�रणाम समकालीन देशातील प�रि�थती संदभा�त �प� के�या जातात. याच 
बरोबर जागितक सामािजक, आिथ�क, राजक�य आिण पया�वरणा�या िवषय बह�उ�ेशीय 
पातळीवरील घटना�या न�दी के�या जातात. �याचा दैनंिदन �यवहारावरती काय 
प�रणाम होतो याचे सिव�तर िव�ेषण केले जाते. �यामळेु जागितक प�का�रतेला अ�यन 
साधारण मह�व �ा� झाले आहे.  
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१२) मनोरजंन प�का�रता (Entertainment Journalism) :  

मनोरजंन प�का�रता ही मनोरजंनातील बात�या �संग आिण चचा� यासंदभा�त ओळखली 
जाते. याचबरोबर लोकि�य ऑनलाईन बात�या, िनिम�ती संपादन आिण �सारण या 
संबधंीची बाब आहे. याम�ये िच�पट, नाटक, संिगत, गायन, वादन, फॅशन इ�यादी 
संबधंी�या बात�या �कािशत करतात. याच बरोबर हॉिलवूड, बॉिलवूड, �ादेिशक 
िच�पट, नाटक, मनोरजंन काय��म यामधील कलाकार यां�या �यि�गत आिण 
सामदुाियक जीवनातील �संग अिधक गडदपणे �प� केले जातात. �यासंबधंी मॉडेल, 
जािहरात, फॅशन, मलुाखत, िच�पट समी�ा नाटक, संगीत काय��म इ�यादी बातमी 
आिण लेखन केले जाते. व�ृवािहनी इले��ॉिनक आिण सामािजक मा�यमा�या �पात 
या बात�यांचे लेखन आिण �सारण केले जाते.  

थोड�यात प�का�रता मा�यम हे �यापक बह�आयामी �व�पात बातमी आिण मािहतीचे 
लेखन संपादन आिण �सारण करत असते. �यामळेु व�ृप�े इले��ॉिनक आिण 
सामािजक मा�यमातून बातमीदाराचे िविवध �कार �कािशत होतो असे असले तरी 
वाचका�या आवडी िनवडी आिण अिभ�ची याचा प�रणाम प�का�रते�या �कारावर 
होतो. �यानुसार �या बात�यांना आिण सादरीकरणाला मह�व �ा� झा�याचे िदसून येते. 
�यामळेु स�काळी बह�आयामी व �कार�या प�का�रतेला बदल�या मािहती व 
तं��ाना�या संदभा�त अनेक बदल �वीकारा�या लागतील ते िच� समोर येते.  

आपली �गती तपासा : 

१) प�का�रतेचे िविवध �कार सिव�तर वण�न करा.  

१.७ भारतीय प�का�रतेचा िवकास (DEVELOPMENT OF INDIAN 
JOURNALISM)  

जागितक �तरावरती प�का�रतेचा िवकास म�ुण कले�या शोधा नंतर अिधक िवकिसत 
झाला. सन १७८७ साली Thomas Jefferson यांनी Declaration of 
Independence म�ये िलिहतात क� वृ�प� शासन �यव�थे�या िनण�यावरती ल� ठेवून 
असते. तर शासनािशवाय वृ�प� असू शकत नाही. �याचे पर�पर संबधं हे वाचकासमोर 
अिधक �दीघ�काळ िदसून येते. �यामळेु प�का�रतेचे �व�प हे मिु�त इले��ॉिनक आिण 
सामािजक मा�यमातून िवकिसत होताना िदसते. नव मािहती आिण तं��ाना�या 
िवकासाचा प�रणाम भारतीय प�का�रतेसमोर नवीन िवकास�मक संधी आिण आ�हानाना 
सामोर े जावे लागत आहे. यासाठी या प�का�रते�या स�ुवाती�या कालखंडापासून 
आजपय�त�या िवकासाचे �व�प समजून घेता येईल.  

जागितक �तरावरती वृ�प�ाची िनिम�ती ही रोम देशाम�ये झा�याचे प�का�रती�या 
िवकासा�या इितहासात आढळून येते. या देशाम�ये िविश� �कारची बातमी िलह�न सव�� 
पसरव�यात येत होती. याम�ये daily act ही दैनंिदन हाताने िलिहणारी वृ�प� हे 
शासनामाफ� त Roman Forum याज कडून �कािशत कर�यात आले. �यानंतर 
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राजक�य घटना सैिनक� संघटन आिण �दश�न सामािजक सां�कृितक संबिंधत घटना 
इ�यादी संबंधी मािहती प�का�रतेतून �प� होऊ लागली. चायना देशात शासनाने Tipao 
�या नावाने बातमी प� तयार कर�यात आले हे शासक�य �तरावरती Han Dynasty 
आिण Tang Dynasty या मुि�त व�ृप�ाची �काशन कर�यात येऊ लागले.  

सन १४५० नंतर युरोपात मिु�त वृ�प� �ेसचा वापर कर�यात येऊ लागला. सन 
१४७० �या काळात इटािलयन वृ�प�ाचे छापखाने तयार कर�यात आले. �याचा 
लेखाजोगा ठेव�यात आला. इ.स. १६०० ते १७०० या काळाम�ये मिु�त सािह�याचा 
िनिम�तीम�ये अिधक िवकिसत झाले. या मिु�त लेखात हे पेज�या एका बाजूने िलिह�यात 
येऊ लागले. हे अमे�रकेतील ि�टीश वसाहतीम�ये वाटप कर�यात येते असे. सन 
१५४१ साली अमे�रकेतील भूकंपाचे वण�न Guatemala म�ये Mexico मधून �कािशत 
कर�यात आले.  

इनसाय�लोिपडीया ि�टािनका यां�या मते सन १६०९ म�ये जम�न शहर आिण 
Antwerp म�ये �थम वृ�प�ाचे स�यशील �काशन कर�यात आले. सन १६२२ साली 
इं�लड म�ये Weekly News �कािशत कर�यात आले. सन १७०२ साली The Daily 
Courent हे �थम व�ृप� �कािशत झाले. या वृ�प�ावरती सेन�पाटिशष मालक� 
अिधकार आिण बंधने आण�यामळेु व�ृप�ा�या �काशनाम�ये अनेक अडथ�यांना 
सामोर ेजावे लागते. असे असले तरी व�ृप�ाचा �सार हा सा�रते�या �माणाम�ये वाढ 
होऊ लागली. �यामळेु व�ृप�ा�या िनिम�तीची अिधक भ�कम मह�वपूण� बांधणी कर�यात 
यश �ा� झाले.  

सतरा�या शतकाम�ये व�ृप�ाचा �सार वाढीला अिधक मह�व �ा� झाले. समकालीन 
घटना�या संदभा�त मािसका�या मा�यमातून िविवध िवषयांचे लेखन कर�यात येऊ 
लागले. Tatler (१७०९-११) आिण Spectator (१७११-१२) या दोन मािसका 
मा�यमातून मािसक �सारण कर�यात येईल ही महागडी आिण अिधक खच�क बाब 
�हणून समोर आली. �याम�ये जािहराती �काशनासाठी खच� कर�यात आला. �या 
र�कमेतून मािसकाचे �काशन खच� कर�यात येऊ लागले. सन १८३० साली 
मािसका�या िनिम�तीत अिधक गितशीलता िनमा�ण झाली. यानंतर रडेीओ, टेिलफोन 
आिण दूरदश�न या�या मा�यमातून बातमीचे �काशन आिण �सारणाम�ये वाढ होऊ 
लागली. स�या हे इंटरनेट�या मा�यमातून बातमीचे �व�प अिधक लोकांना उपल�द 
कर�यात येत आहे.  

भारतातील वृ�प�ा�या ऐितहािसक िवकासा�या ट��यावरती पाह�यात येते. हे िसंधू 
नदी�या काठावरील िविवध �ि�यांम�ये वृ�प�ाचा िवकास होताना िदसून येते. याम�ये 
िशलालेख, ता�पट, �तंभ लेख, लाकूड, अशा या�यावरती वृ�प�ाचे लेखन पाह�यास 
िमळते. िवशेषत: स�ट अशोका�या कालखंडाम�ये वृ�लेखन िविवध नमनेु पाह�यास 
िमळतात. तसेच पारपं�रक राजक�य सा�ा�याम�ये �यायालय आिण दरबारा म�ये 
बातमीचा �सार सामदुाियक पातळीवरती दे�यात येत असे. तसेच गाव पातळीवरती 
एखादी बातमी दे�यासाठी आरोळी देऊन बातमीचा �सार कर�यात येऊ लागले. 
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�यामळेु मौिखक आिण िलिखत �व�पात बातमीचे �सारण कर�यात आ�याचे िदसून 
येते.  

व�ृप�ा�या ऐितहािसक िवकासा�या ट��याम�ये पाह�यास िमळते. �ाचीन काळाम�ये 
स�यताकरणा�या प�रि�थतीम�ये बातमी ही संवादा�या �व�पात �सा�रत कर�यात 
आले. �यामळेु संपूण� रा�याम�ये शासन�यव�था �थापन करता आली. सलुतान काळात 
Barid-i-Mamalik हा �वतं� मािहती �सार अिधकार दे�यात आला. �यामळेु बातमीचा 
�सार संपूण� सा��यात कर�यात आला. सलुतान अलाउ�ीन िखलजी यांनी मािहती 
�सारासाठी �वतं� �यव�था िनमा�ण कर�यात आली होती. मघुल शासन �यव�थेत 
बातमी �सारणासाठी बकाई-िभतिवस, सणनीद-नवीम आिण खिुफया निवस या �कारे 
बात�या �सारण कर�यात आली. �ा बात�या गावात ढोल वाजवून भारतात म�ुण 
(Printing) ची Guttenberg यांनी Bible ची छपाई कर�यात आली. सन १५५६ जनेु 
गोवा रा�याम�ये Paul’s म�ये ि�ा�न िमशनया�कडून छपाई यं�ाचा वापर कर�यात 
आला. �याचा प�रणाम �हणून Conclusions Philosophicas �काशनाची िनिम�ती 
कर�यात आली. ही Emperor of Abyssinia यांनी सव��थम स�ुवात कर�यात आली. 
जी ि�ा�न िमशनरी यां�या सहा�याने चालव�यात आली. यामळेु भारतीय �ेस�या 
मिु�त छपाई�या काया�ची सु�वात झाली.  

सतरा�या शतकाम�ये मिु�त छपाई�या िव�तृत �माणात िविवध भाषाम�ये �कािशत 
कर�यात येऊ लागले. पाि�मा�य देशा�या प�तीने छपाई यं�ा�या प�ती�या वापराची 
स�ुवात कर�यात आली. ि�िटश वसाहत काळाम�ये भारतात छपाई कारखा�याची 
िनिम�ती कर�यात आली. हे औ�ोिगक�करण, शहरीकरण आिण आधिुनक�करणा�या 
�ि�येचा भाग �हणून छपाई यं�ाची िनिम�ती गितशील कर�यात आली. याम�ये डाक 
आिण तार यं�णा र�ेवे वाहतूक यांचा िवकास कर�यात आला. टेिल�ाम आिण पो�ट 
ऑिफस टेिलफोन यां�या मा�यमाने संवादाचे जाळे िव�तृत �माणात वाढ�यात आले. 
यातून व�ृप�ाची ओळखीची स�ुवात झाली.  

ि�िटश वसाहितक काळात भारतात छपाई यं�णाची स�ुवात ि�िटश �यि�कडून 
स�ुवात आली. ि�िटश शासन प�तीने िश�ण �साराचे काय� इं�जी भाषेतून कर�यात 
आली. �या�या िलिखत सािह�यातून रा��वाद आिण लोकशाही �यव�थेची जाणीव 
िनमा�ण झाली. या मधून �बोधनाचे आिण शा�ीय �ानाचा �साद भारतीय जीवन 
परपंरावरती होऊ लागला. भारतीय समाज आप�या �था परपंरा �ढी जीवनप�ती या 
िवषयी �ान आिण �यवहारा�या �तरावरती �� उपि�थत करणारा नविशि�ताच वग�, 
सामािजक सुधारणा चळवळीची िनिम�तीम�ये सहभाग घेऊ लागला. �यामळेु समाज 
�बोधनाचे साधन �हणून वृ�प�ाची िनिम�ती कर�यास पोषक वातावरण िनमा�ण होऊ 
लागले. सामािजक सुधारणा आिण देशाचे �वातं�यिवषयीची चळवळ व�ृप�ामळेु 
गितशील झाली.  
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सन १७५६ साली William Bolts यांनी ि�िटशां�या इ�ट इंिडया कंपनीम�ये नोकरी 
करत असताना सव�  �थम व�ृप�ाची िनिम�ती केली. पण हा �य�न फार काळ िटकू 
शकला नाही. २९ जानेवारी १७८० साली James Augustus Nicky यांनी �यि�गत 
�थरावरती Bengal Gazette िकंवा Calcutta General Advertiser हे भारतातील 
इं�जी मा�यमातील पिहले वृ�प� असे न�दव�यात आले. �यांनी याब�ल भूिमका �प� 
केली हे वृ�प� आठवडी राजक�य आिण �यावसाईक �व�पात ?? �कािशत कर�यात 
येईल या वरती कोण�याही राजक�य �भू�व व �भावाखाली न येता ते म�ु �व�पात 
काम करेल. सन १७८०-१७९३ या काळात कलकता मधून ६, म�ासमधून बॉ�बे मधून 
व�ृप� �कािशत करते. या वृ�प�ात शहरी आिण �ामीण वाचकाना प��यवहाराचे वाचन 
लेखन राजक�य चचा�  कवीसाठी लेखन �यव�था याम�ये कर�यात आली. तसेच ि�िटश 
शासन�यव�थे संबंधी लेखन कर�यात येत होते. याच काळात सामािजक �थापरपंरा�या 
अंध��ा म�ुय िनयम आधा�रत सामािजक संरचने�या िवरोधात सुधारणकाचा 
नविशि�त संशोधक अ�यासक नवत�णाचा वग� िनमा�ण झाला. ि�ा�न िमशनया�चा 
िश�ण �सार प�रणाम �हणून नविशि�त वग�  िनमा�ण झाला. या�याम�ये नव जाणीव 
जागतृ असा �बोधनकारी सधुारकानी व�ृप�ाला सामािजक जाणीवा जागतृी आिण 
सधुारका�या भूिमकेतून तयार कर�यात आला. यातून पि�म बगंाल रा�यातील 
सामािजक सुधारक राजाराम मोहन रॉय यांनी वृ�प�ाची स�ुवात कर�यात आली. सन 
१८२२ साली Brahminical Magazine स�ुवात केली. याच बरोबर संवाद कौमोदी 
आिण िमरातोल अकबर (Miratool Akbar) याची वृ�प�ाची सु�वात केली. याच 
काळात Ferduuji Marzben यांनी Bombay Samachar ची मुंबई मधून सु�वात 
केली. तर सन १८२२ साली बगंाल मधून Chandrika Samachar स�ुवात केली. 
याची रा��ीय �तरावरती िनिम�ती कर�यात आली.  

भारतातील ि�िटश शासन �यव�थे�या काळात रा��ीय आिण �ादेिशक व�ृप�ाची 
िनिम�ती कर�यात आली. याम�ये सहा व�ृप�े बगंाल तीन व�ृप�े म�ास आिण तीन 
व�ृप�े बॉ�बे �हणून �िस� होत गेली. याच काळात म�ु वृ�प� सु� होती. पण नंतर 
ि�िटश शासन �यव�थेने वृ�प�ासंबधंी िनब�ध आण�यासाठी सन १७७४ साली 
Vernacular Press Act चा कायदा कर�यात आला. हा कायदा व�ृप�ा�या 
िनयं�णाखाली कर�यात आला. याच वेळी Bombay Times �हणून Times of India 
या इं�जी वृ�प�ाची ि�िटश शासन �यव�थे�या शोषणािव�� वृ�प�ीय लेखनातून 
आवाज उठवला. तर Hindu Patriot या वृ�प�ानी ि�िटशांना शेतक�यांवर लादले�या 
िपकप�तीला िवरोध दश�िवला. सन १८२६ साली उदात मात�ड हे पिहले िहदंी भाषेतील 
व�ृप� �कािशत कर�यात आले, तसेच The Times of India, Hindustan Times, 
Indian Express, The Hindu  ही रा��ीय �तरावरील व�ृप�ाची िनिम�ती कर�यात 
आली. याचे सामािजक आिथ�क राजक�य �े�ात योगदान मह�वाचे आहे.  

भारतात �ादेिशक वृ�प�ाची स�ुवात �थािनक भाषे�या मा�यमातून कर�यात येऊ 
लागली. याम�ये आनंद बझार पि�का ही बगंाली भाषेतून �कािशत कर�यात आली. 
संदेश आिण ही Bombay Samachar  गजुराती भाषेतनु तर Matribhum हे 
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म�यालम भाषेतून �कािशत कर�यात आले. सन १८३६ साली उदू�  भाषेतील Urdu 
Akhbar हे वृ�प� Maulawi Muhammad Bagir यांनी �कािशत केले. सन १८३८ 
साली Bombay Times या व�ृप�ाचे Time of India अशी ओळख िनमा�ण कर�यात 
आली. Hindu Patriot या व�ृप�ाने ि�िटश िपक प�ती�या स���या िवरोधात �थम 
जनजागतृी केली. सन १८३२ म�ये Anglo Marathi व�ृप� दप�ण हे बाळशा�ी 
जांभेकरांनी पणेु मधून सु� केले. दप�ण हे मराठीतील पिहले वृ�प� आचाय� बाळशा�ी 
जांभेकर यांनी सव��थम स�ुवात केली तर केसरी व�ृप�ाची स�ुवात लोकमा�य बाळ 
गंगाधर िटळक यांनी स�ुवात कर�यात आली. या �ादेिशक व�ृप�ानी सामािजक 
सधुारणा चळवळी बरोबर रा��वादाची जाणीव िनमा�ण कर�याचा �य�न केला. �यामळेु 
ही व�ृप� अिधक �माणात �सा�रत झाली. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी समाजातील 
वंिचत घटकांना �याय, ह�क आिण स�मान िमळावा यासाठी मकुनायक, बिह�कृत 
भारत, जनता आिण �ब�ु भारत या वृ�प�ा�या मा�यमातून सामािजक चळवळीचे काय� 
कर�यात आले. याच काळात महा�मा गांधी यांनी ह�रजन या वृ�प� वंिचत घटका�या 
जनजागतृी कर�यासाठी लेखन काय� केले. �यामळेु समाजातील वंिचत घटकाम�ये 
�वािभमान, आ�मसात, �वावलंबन िनमा�ण कर�यास �ो�सािहत कर�यात आले.  

ि�िटश काळाम�ये Radio �या मा�यमातून प�का�रतेला स�ुवात झाली. ि�िटश शासन 
�यव�थेने Radio �या खाजगी �सारणासाठी मा�यता िदली. सन १९२४ साली म�ास 
�ांतात Radio �या �सारणाची सेवा खाजगी त�वावरती स�ुवात केली. �यानंतर 
कलक�ा आिण बॉ�बे या शहराम�ये रिेडओ �सारण सेवा िनमा�ण केली. सन १९३० 
साली Indian State Broadcasting Corporation ची �थापना ि�िटश शासन 
�यव�थे�या अंतग�त कर�यात आली. याचे नंतर All India Radio हे नाव दे�यात आले. 
हा िवभाग सं�ापन िवभागा अंत�गत होते. सन १९४७ नंतर मािहती �सारण मं�ालय 
याची सु�वात कर�यात आली. All India Radio चा म�ुय उ�ेश रा��ीय एका�मता 
आिण रा��ीय जाणीवेचे िनिम�ती असा होतो. या �सारणाम�ये सामािजक 
आधिुनक�करणाचा �सार कर�यात आला. या मा�यमातून मािहती, बातमी आिण 
मनोरजंनाचा �चार अिधक �माणात िवकिसत कर�यात आला. याचे बातमी �सार 
िविश� वेळी कर�यात येते. �या�या आंतररा��ीय रा��ीय �ादेिशक �थरावरती बातमीचे 
व�ृ िनवेदन, समालोचन केले जाते. याम�ये शेती �यापार �यवसाय बालके मिहला 
कामगार यािवषयी �वतं� �सारण केले जाते.  

भारतात टेिलि�हजन स�ुवात �वातं�य उ�र काळात झा�याचे पाह�यात िमळते. सन 
१९५९ साली भारतात टेिलि�हजन �सारणाची स�ुवात �थम िद�ली म�ये कर�यात 
आली. या मा�यमातून भारतातील सव� रा�याम�ये िवकासाची भूिमका घेऊन काय� 
कर�यात आले. सरकारने या मा�यमातून �ा�य व ��य �व�पात �सारण ये�यास 
स�ुवात झाली. हे �सारण िदवसातील िविश� वेळी होत असते. ते िदवसातून चार तास 
होते. या �सारण काय��मात मािहती, बात�या, मलुाखती, शेती, आरो�य, �यापार, 
मिहला, बालके, िश�ण, मनोरजंन यातून सादरीकरण केले जाते. दूरदश�न वरील 
प�का�रता ही आंतररा��ीय, रा��ीय, �ादेिशक बात�याचे �सारण कर�यावरती अिधक 
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क� ि�य मानले जाते. या सादरीकरणात बातमी सोबत फोटो आिण काय��माचे छाया 
�विनिफत रकेॉिडंग  चे सादरीकरण कर�यात येते. याच सोबत जािहरात �सारण केले 
जाते. सन १९७६ नंतर दूरदश�न चे National Television Network माफ� त 
�यावसाियक जािहराती, िच�पट, नाटक, संगीत, गायन, काय��म सादरीकरण कर�यात 
येऊ लागले. सन १९९१ नंतर International Satellits Television मा�यमातून 
िविवध काय��माचे साव�जिनक �तरावरती �सारण कर�यात येऊ लागले. भारताने 
ASIASAT-1 ची ��ेपण पाच चॅनल�ारे कर�यात आली. सन १९९४ साली Zee TV 
ही �थम िहदंी Satellite Channel �हणून �सारण कर�यात आले. या सु�वातीने 
अनेक खाजगी, इं�जी, िहदंी आिण �ादेिशक वािह�याची सु�वात झाली आहे. �याचे 
व�ृिवभाग �यव�थापन बातमी प�कार ��य� �े�ात जाऊन बातमीचे Live सादरीकरण 
करताना पाह�यास िमळतात.  

स�ि�थतीत प�का�रतेचे �व�प गितशील व िवकिसत �व�पात पाह�यास िमळतात. 
खाजगी व�ृप�ाचे �माण वाढत असले तरी सरकार�या व�ृप� काय�ाचे िनयमाचे 
पालन क�न काय� करावे लागते. िटका�मक आिण िवकासा�मक �व�पात शासन, 
राजकारण आिण सरकार याम�ये सलुभ संवाद साधला जातो. रा��ीय आकाशवाणी 
आिण �ादेिशक रिेडओ �सारणाबरोबर FM �या मा�यमातून बातमी आिण चालू 
घडामोडीवरती वृ� सादरीकरण मलुाखत मािहती आिण मनोरजंनाचे काय��म केले 
जातात. तसेच मिलडी�हास म�ये फोटो ि�हिडयो सीडी, डी�हीडी पेन�ाइव यासार�या 
साधनाचा वापर मा�यमाम�ये होत आहे. इंटरनेट�या मा�यमातून इमेल, फेसबूक, 
ट्िवटर, �कायप, �हाट�प, नेटवक� �या आधारे व�ृप�का�रते म�ये नवे �प धारण 
कर�यात येत आहे. �यामळेु प�का�रता �े�ात मािहती व तं��ान सं�ेषण मा�यमातून 
अिधक �यापक प�रवत�न व िवकास होताना पाह�यास िमळतो.  

आपली �गती तपासा : 

१) भारतीय प�का�रते�या िवकासाचा सिव�तर आढावा �या.  

१.८ प�का�रता कायदे (JOURNALIST LAW  ) 

भारतातील वृ�प�िवषयीचे िविवध कायदे आले. हे कायदे व दैिनका�या, प�कार, 
व�ृप�ाची भूिमका, राजकारण, गोपिनयता या संदभा�त �प� कर�यात आले आहेत. 
आप�या देशाम�ये व�ृप�ांना लोकशाहीचा चौथा आधार�तंभ मांडला जातो. 
सव�सामा�य जनते�या ��ाची बाजू साव�जिनक �तरावरती मु�पणे मांडली जाते. 
�यामळेु �यापक जनसमदुायाचे �� सम�या सोडव�यासाठी सतत काय�रत असणारी 
व�ृप�ाची भूिमका आिण �यवहार समजून येतो. असे असले तरी वृ�प� प�का�रता 
यां�यावरती काय�ा�या मा�यमातून अनेक िनब�ध लाद�यात आले आहेत. या 
काय�ा�या मा�यमातून वृ�प�ा�या �वातं�याचे संर�ण आिण िनयं�ण केले जाते. या 
काय�ाना एकि�तपणे वृ�प�िवषयीचे कायदे असे �हटले आहे. �याची �यापक �कारचे 
�व�प समजून घेणे आव�यक आहे.  
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एकोिणसा�या शतकाम�ये भारतीय वृ�प� व प�का�रता ि�िटश काळाम�ये िवकास होत 
अस�याचे आढळून येते. हे ि�िटश शासन �यव�थे�या िवरोधात रा��वादाची चळवळ 
िनमा�ण कर�यावर जनमत जागतृ कर�याचे काम करत होते. हे ि�िटश शासन�यव�थेला 
समज�यानंतर �यांनी भारतीय वृ�प�े व प�कार यां�यावरती िनब�ध लाद�यास 
काय�ाची िनिम�ती कर�यात आली. याचवेळी भारतातील पिहले व�ृप� ब�गाल गॅझेट 
(१७८०) यावरती िनब�ध घाल�यासाठी सन १७१२ साली या व�ृप�ाचा छापखाना 
सरकार कडून ज� कर�यात आला. हा कायदा सन १७९९ �या काळात Censorship 
Act १७९९ अशा नावाने ओळख�यात आला. हा कायदा लॉड�  वेल�वी�या काळात 
कर�यात आला. ि�िटशांनी हा कायदा व�ृप�ा�या मा�यमातून शासन �यव�थे�या 
िवरोधात कोणताही मजकूर बातमी छापता कामा नये. यासाठी या काय�ाची िनिम�ती 
कर�यात आली. पण लॉड�  हाि�टंग�या काळात या काय�ाितल िनब�ध र� कर�यात 
आले.  

ि�िटश शासन �यव�थेने वृ�प�ा�या परवानगी संदभा�त काय�ाची िनिम�ती केली. सन 
Licensing Regulation 1828 या नावाने कायदा कर�यात आला. हा कायदा �माणे 
िबना परवाना वृ�प� सु� करणे काय�ाने ग�ुहा समज�यात येईल. याला फौजदारी गु�हा 
�हणून ओळख�यात येत होते. या काय�ामळेु राजा राममोहन रॉय यां�या िमरत-उल 
अखबार या वृ�प�ाचे �काशन बदं कर�यात आले. सन १८२३ �या काय�ानसुार 
घातलेले िनब�ध या काय�ात काढून टाकले. हा कायदा चा�स� मेटका�फ�या काळात 
�े�रत केला. �यामळेु मेटका�फला व�ृप�ाचा मिु�दाता असे �हटले आहे. हा कायदा र� 
के�याने भारतीय व�ृप�ा�या सं�येम�ये वाढ कर�यात आली. सन १८५७ म�ये यु� 
काळाम�ये व�ृप�ावर प�ुहा काही काळ िनब�ध लाद�यात आले.  

भारतातील �थािनक भाषेतील वृ�प�ावर िनब�ध लाद�यासाठी ि�िटश शासन �यव�थेने 
नवीन कायदा िनमा�ण केला. सन १८७६ साली Vernacular Press Act (1856) 
कायदा कर�यात आला. या काय�ातंग�त वृ�प�ा�या संपादकाला आिण �काशकाला या 
काय�ानसुार िज�हा दडंािधकारी बरोबर करार करायची स�� या करारात सरकार 
िवरोधी असंतोष पसरिवणारे लेखन न कर�याची स�� कर�यात आली. या काय�ांतग�त 
सरकार िवरोधी व�ृप�ाम�ये लेखन के�यास छपाईखाना ज� कर�यात येईल. �ा 
काय�ांतग�त िज�हा दडंािधका�याचा या बाबत िनण�य अंितम. दडंािधका�याचा िवरोधात 
�यायालयात अिपल कर�यावरती िनब�ध घाल�यात आले. �ा काय�ा�वये भारतीय 
भाषेतील व�ृप�े व इं�जी भाषेतील वृ�प�ाम�ये भेदभाव कर�यात आला. हा कायदा 
सन १८७८ साली लॉड�  िलटन�या काळात कर�यात आला. या काय�ांतग�त भारतीय 
प�का�रतेचे कत��य बजावत असताना वेगाली व�ृप�ाचे प�कार सरु��नाथ बॅनज� 
(१८८३) यांनी शाळी�ाम देवते�या अपमानाब�ल�या खट�यात �यांनी 
�यायािदशावरती िटका केली होती. �याब�ल या काय�ांतग�त िश�ा भोगावी लागली तर 
महारा��ात लोकमा�य िटळकांना या काय�ांतग�त १८ मिह�याची िश�ा भोगावी लागली 
होती. यानंतर�या काळात पिह�या आिण दसुया�  महाय�ुा�या काळात भारतीय 
व�ृप�ावरती िनब�ध लाद�यात आले होते.  
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िबिटश राजवटी�या काळाम�ये सन १८६७ साली The Press & Registration of 
Book Act व�ृप� आिण प�ुतक न�दणी कायदा कर�यात आला. या काय�ांतग�त 
देशातून िनघणा�या वृ�प�ाची व प�ुतकांची न�दी एकि�तपणे सरकारी द�री रहावी. या 
उ�ेशाने या काय�ाची िनिम�ती कर�यात येऊ लागली. या काय�ाने प�ुतकावर म�ुकाचे 
नाव, मिु�त �थळ, �याच�माणे �काशकाचे नाव व �काशनाचे �थळ �प�पणे न�दवणे 
आव�यक आहे. प�ुतकावरील तपशील दे�यामागे �यातील लेखन िकंवा इतर बाब जर 
काय�ा�या भंग करणारी असेल तर अशा बेकायदेशीर व दडंणीय लेखनाची जबाबदारी 
कोणाकोणाची आहे हे समजते. अशा हेतूने या काय�ाची िनिम�ती कर�यात आली आहे. 
या काय�ाची िनिम�ती करत असताना वेळोवेळी बदल कर�यात आले आहे.  

ि�िटश शासन �यव�थेने शासक�य मािहतीची ग�ुता राख�या�या ��ीने सोई�कर �हावे 
यासाठी सन १९२३ साली गोपनीय मािहती िकंवा गोपनीय कागदप� कायदा कर�यात 
आला. या काय�ाची �या�या कर�यात आली नाही. �यामळेु कोणती मािहती गोपनीय 
ठरवायची ते सव��वी शासना�या आधीन असते. अशी मािहती दसुया�स देणे व िमळवणे 
या दो�ही कृती गु�हा समज�या जातात. �यामळेु शासनाकडून अिधकृत�र�या �ा� न 
झालेली मािहती व�ृप�ात �िस� के�यास वृ�प�ावर�या काय�ांतग�त कारवाई 
कर�यात येऊ शकते. या काय�ामळेु लोकशाही शासन �यव�थेत पारदश�कता आणता 
येऊ शकत नाही. या काय�ामळेु व�ृप�ामधील शासक�य मािहती�या �सारणात 
अडथळे िनमा�ण होतात.  

भारत �वातं�य झा�यानंतर प�का�रता काय�ाचे �व�प संिवधाना�या कायदेशीर 
चौकटीम�ये याची िनिम�ती कर�यात आली. भारतीय संिवधानाने मलुभूत अिधकार, 
माग�दश�क त�वे यांची िनिम�ती केली आहे. याम�ये संिवधाना�या कलम १९(२) नसुार 
भाषण �वातं�य वाजवी बंधने घालता येतात. भारताचे साव�भौम�व व एका�मता, रा��ीय 
सरुि�तता, सि�द�ची, नैितकता, �यायालयाचा अवमान, बदनामी िकंवा ग�ुहा कर�यास 
�ो�साहन देणे या संदभा�तच कायदेमंडळाना �वातं�य वाजवी बधंन घालता येते. हे 
घातलेली बधंने वाजवी आहे का अवाजवी आहे हे �यायालय ठरवते. वृ�प�सं�था हा 
एक �कारचा उ�ोग अस�याने �यां�या �यवसाय �वातं�यावरती बधंने घालता येतात.  

व�ृप�ा�या आ�ेपाह� जािहरातीचा कायदा कर�यात आला आहे. सन १९५४ साली 
�ाहक संर�ण कायदा आिण म�ेदारीच कायदा कर�यात आला. या काय�ांतग�त 
�ाहका�या िहता�या ��ीने कारवाई करता येते. व�ृप�ा�या उ�पादनाचे साधन आहे 
असे असले तरी कोण�या जािहराती �िस� करावया�या व कोण�या करावया�या नाहीत 
याबाबत वृ�प� �वत: िनण�य घेत असतात. तसेच काय�ा�या नसुार जािहरातीवरती 
बधंन िनमा�ण करता येतात. तसेच फसवणकु करणा�या काय�ावरती बदंी आणता येते. 
एखा�ा गंभीर आजारावरती औषधपचार प�ती�या फसवणूक जािहरातीवरती कारवाई 
करता येते. या जािहरात देणा�या बरोबर ती छपाई करणार े�काशक यां�यावरती कारवाई 
करता येते. एखा�ा आजारावरती इलाज कर�यासाठी मं�, ताईत, कवच, पदाथ� इ. 
इलाज बरा करता रोगिनदान करणे �ितबधं करणे, अ�हेत श�� आहे असे सांगून खोटी 
जािहरात कर�यावरती कडक काय�वाही या काय�ांतग�त दडंणीय काय�वाही होते.  
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व�ृप�ाम�ये काय�रत असणा�या प�कारानं साठी िवशेष कायदा कर�यात आला आहे. 
सन १९५६ साली �िमक प�कार कायदा कर�यात आला आहे. या काय�ांतग�त सन 
१९५५ साली वृ�प�ाम�ये काम करणा�या प�कारां�या व अ�य कम�चाया��या सेवा शत� 
ठरव�यासाठी या काय�ाची िनिम�ती केली आहे. या काय�ाम�ये कामाचे तास व रजा 
िनि�त कर�यात आ�या आहेत. वेतन िनि�त कर�यासाठी वेतनमंडळाची �थापना 
कर�याची तरतदु केली आहे. या काय�ाने औ�ोिगक िववाह अिधिनयम १९४७ �िमक 
प�कारांना लागू कर�यात आला. तसेच औ�ोिगक सेवायोजन अिधिनयम १९४६ आिण 
कम�चारी भिव�यिनवा�ह िनधी अिधिनयम १९५२ हे अिधिनयम कर�यात आले. �िमक 
प�काराना आदान दे�याबाबतची तरतदु कर�यात आली.  

प�कारावरती होणा�या वाढ�या ह��याचे �माण अिधक आढळून आ�याने प�कारां�या 
संर�णासाठी िवशेष कायदा कर�यात आ�याचे नमूद कर�यात आले. सन २०१९ म�ये 
या काय�ाचा वापर कर�यात आले. गे�या पाच वषा�त ३७३ प�कार आिण ५२ िमिडया 
हो�टवरती ह�ले झालेले आहेत. �यापैक� एकावरही कायदेशीर काय�वाही झाली नाही 
असे िदसते. या काय�ा �व�पाम�ये मा�यमां�या काया�लयाची तोडफोड के�यास 
नकुसान भरपाई �ावी लागणार, ह�ला करणा�याला तीन वष� कारावास िकंवा ५० हजार 
दडं अथवा दो�ही. खोटी त�ार करणा�या प�कारावरदेखील सारखीच कारवाई, खोटी 
त�ार अस�याचे िस� झा�यास कोणतीही शासक�य लाभ िमळणार नाही. अिध�वीकृत 
र�, पोलीस उपअिध�क दजा��या अिधकाया�माफ� त तपास, प�कारावरील ह�ले 
दखलपा� व अजामीनप� असून आिण �थम वग� दडंािधकारा यां�या समोर चालव�या 
येणार, नकुसान भरपाई व वै�क�य उपचाराला खच� िदला नाही. तर ती शासक�य 
महसूल �हणून वसूल कर�यात येईल. या काय�ातील तरतदुीमळेु व�ृप�सं�था आिण 
प�काराना कायदेशीर अिधकृत संर�ण िमळवून दे�याचे काय� काय�ा�या मा�यमातून 
केले आहे �याची अंमलबजावणी होणे अ�यंत मह�वाचे आहे.  

प�का�रता �े� अिधक प�रवत�नशील आिण गितशील होत आहे. �याचे �व�प वृ�प�, 
इले��ॉिनक आिण सामािजक िमडीया इ�यादी मा�यमातून काय�रत आहे. याम�ये 
व�ृसं�था आिण प�कार यां�या संर�णासाठी क� �ीय आिण रा�य �थरावरती िविवध 
�कारचे कायदेशीर तरतदुी आिण �यांची अंमलबजावणी कर�याची �यव�था कर�यात 
येत आहे. �यामळेु या दो�ही घटकांना संर�ा�मक �तरावरती अिधक िदलासा िमळत 
आहे.  

१.९ साराशं (SUMMARY) 

प�का�रतेची �या�ी अिदक �यापक आिण गुंतागुंतीची बनत आहे. जागितक�करण 
काळात �सार मा�यमांचा �गतशील िवकास होत आहे. नवीन घडामोडीचा प�रवत�नाशी 
आिण िवकासावरती कसा प�रणाम होतो हे �सार मा�यमातून समजून घेता येते. हे 
बातमी, व�ृलेख, िवशेषलेख, अ�लेख, परुवणी, मनोरजंन, जािहरात, ��डा, इ�यादी 
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मा�यमांतून प�का�रता समजून घेता येते. �यामळेु नवीन मािहती दे�याचे काम केले 
जाते. जागितक देशी �ांतीय आिण �थािनक घडामोडीची मािहती िमळते. या संदभा� तून 
प�का�रतेच संक�पना�मक �व�प काय�  िवकास कायदे समजून घेणे आव�यक आहे. 
�याचे नवे संदभ� तपासून पाह�यासाठी प�का�रतेवरील ��ी�ेप समजून घेणे आव�यक 
आहे तरच प�का�रतेचा सवंग साधता येईल.  

१.१० �� (QUESTIONS) 

१) प�का�रतेची �या�या सांगून �व�प व वैिश�्ये सिव�तर �प� करा.  

२) प�का�रतेची �या�ी  

३) भारतातील प�का�रते�या वरील ��ी�ेप �प� करा.  

४) प�का�रतेचे कायदे 
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प�का�रता िनतीम�ा 

ETHICS OF JOURNALISM 

�करणाची रचना : 

२.० उि��े 

२.१ ��तावना 

२.२ प�का�रता िनतीम�ेची �या�या 

२.३ प�का�रता िनतीत�वाचे म�ुय 

२.४ प�का�रता िनतीत�वाचे घटक 

२.५ प�का�रतेवरील िनतीम�ा 

२.६ प�कारांची जबाबदारी आिण कत��य 

२.७ सारांश 

२.८ �� 

२.९ संदभ� सािह�य 

२.० उि�� े(OBJECTIVES) 

 प�का�रता िनतीत�व ही संक�पना समजून घेणे.  

 प�का�रता िनतीम�ा त�वाचे घटकाचे िव�ेषण करणे.  

 प�का�रतेमधील िनतीम�ा सिव�तर �प� करणे.  

 प�कारांची जबाबदारी आिण कत��य सिव�तर वण�न करणे.  

२.१ ��तावना (INTRODUCTION) 

जागितक �तरावरती प�का�रतेचा िवकास अिधक गितशील िवकिसत �व�पात होताना 
पाह�यास िमळते. या प�का�रते�या िवकासासंबंधी िवचार करत असतात. प�का�रते�या 
िनितत�व या िवषयाची चचा�  जनसमदुायाम�ये पाह�यास िमळते. �ा चच�म�ये 
प�का�रतेची िनितत�वे पासून दूरल�ीत होताना िदसतात. याम�ये �यि�गत प�का�रता 
�यावसाईक �व�पािवषयीची चचा�  कर�यात येते. ही प�का�रता व�ृप�े रडेीओ, टी.�ही 
चॅनेल आिण इंटरनेट�या मा�यमातून कर�यात येणारी प�का�रते�या िनितत�वाची चचा�  
कर�यात येते.  
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सव�साधारणपणे प�का�रता िनितत�व आधार े कर�यात येते का? ितचे �व�प आिण 
�यवहार काय? यािवषयीचे जनमत काय आहे? इ�यादी ��ाचे �यावहा�रक �व�प 
समजून घेणे आव�यक आहे. प�का�रता िनितत�व म�ये स�यता, �प�ता, व�तूिन�ता, 
िन�प�ता, �ामािणकपणा, साव�जिनक यो�यता इ�यादी िनितत�व �यवहाराची तपासणी 
बातमी�या मािहती�या स�यतेसंबधंीत �� आिण �याचा जनसमदुायातील �यानंतरचा 
�सार यांचा संबधं प�का�रते�या िनितत�वाशी जोड�यात आला आहे.  

प�का�रता िनितत�वाशी �यव�था िव�तृत �व�पात पाह�यास िमळते. हे त�व म�ये 
‘Limitation of harm’ यांचा समावेश कर�यात आला आहे. हे बातमी�या सिव�तर 
लेखनातून समजून घेता येते. �या मािहतीमळेु समाजात हानीकारक प�रि�थती 
उ�वणार नाही याम�ये गु�हेगारी बात�या मधील मािहती�या संदभा�त िनितत�वाचा वापर 
करणे मह�वाचे समजले जाते. या िनितत�वा�या संबधीत युरोिपयन देशातील प�का�रता 
िनतीत�व याचा �यवहारात वापर केला जातो. याम�ये वंश, धम�, ल�िगकता, शारी�रक 
आिण मानिसक अपगं�व इ�यादीिवषयी भेदभाव करणारी बातमीला आधार देता कामा 
नये. यासंबधंी प�का�रता िनतीत�वाचे पालन करणे आव�यक आहे. The 
Parliamentary Assembly of the Council of Europe  यांनी सन १९९३ साली 
१००३ कलमाचे प�का�रता िनितत�व मा�यता िदली आहे क�, �याम�ये प�का�रतेचा 
स�मान, आिण िनरागसपणाची क�पना ही उप�याय यां�या अंतग�त यांचा समावेश 
कर�यात आला आहे. यामळेु प�का�रते�या िनितत�वात अिधक मह�व �ा� झाले आहे.  

२.२ प�का�रता िनतीत�व �या�या (DEFINATION OF ETHICS OF 
JOURNALISM)  

प�का�रता िनतीत�वाची �या�या पढुील�माणे सांगता येईल.  

१) इन�या�लोिपिडया (Encyclopedia) यां�या मते ’प�का�रता िनतीत�व“ 
समाजातील प�का�रते�या भूिमका आिण बातमी संघटना�या �यवहाराचे सु�म 
�तरावरती वण�न आिण िटका�मक िव�ेषणाची प�ती �हणजे प�का�रता िनतीत�व 
असे �हणतात.  

२) अमे�रकन सोसायटी ऑफ �यजु इिडटर (२०१५) यां�या मते प�का�रते�यासाठी 
नैितकता आिण यो�य चांगला �यवहार त�वाचे समावेश करणे �हणजे प�का�रता 
िनितत�व असे �हणतात.  

थोड�यात प�का�रता िनितत�वाचा अथ� असा क� ही बातमीदार माग�दश�क असणारी 
सामा�य म�ुय �हणून ओळखले जाते. ही त�व प�कार संपादक आिण वृ�प�ासंबंधी 
काम करणा�या ��येक कम�चारी काय�वाहक आिण सं�था यां�या काया�ची जबाबदारीची 
अपे�ा आिण जाणीव क�न देणारी त�वे �हणून प�का�रता िनतीत�व �हणून समजले 
जाते. लोकशाही �धान देशाम�ये प�का�रता िनितत�वाची भूिमका ही सव�सामा�य 
जनते�या म�ये बातमी आिण मािहती�या �व�पात �सार करणे तसेच शासन 
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�यव�थे�या धोरणाचा प�रणाम जनते�या ��ाची सोडवणूक कर�यासाठी कसा होतो 
यावरती कटा� स�ुम ल� दे�याबाबत भूिमका िनभावतात.  

आपली �गती तपासा : 

१) प�का�रता िनितत�वाची �या�या सांगा.  

२.३ प�का�रता िनितत�व म�ुय (VALUES OF ETHICS OF 
JOURNALISM)  

प�का�रता िनितत�व ही प�का�रतातील �यवहारातील बातमी, मािहती िव�सिनयता 
खा�ी दे�यासाठी िनमा�ण कर�यात आली. यासंबंधीचे �यवहारा�या �व�पाचा ि�वकार 
आिण �ा� प�रि�थतीम�ये िनमा�ण झालेले अडथळे दूर कर�या�या उ�ेशाने प�का�रता 
िनितत�वाची िनिम�ती कर�यात आली. या प�रि�थतीत संघष� टाळून याम�ये अिधक 
िव�सनीय मािहती बातमी�या �व�पात �प� केली जाते. �याचबरोबर बातमी�या 
संदभा�तील मािहतीचे पूवा��ह द�रतता आिण आ�ेपाह� िलखाण �कािशत न करता 
व�ृप�ा�या अिभ�य�� �वातं�याचे म�ुय जप�या�या ��ीकोनातून �य�न करणे 
आव�यक आहे. प�का�रता िनितत�व म�ुये पढुील म�ुा�या आधारे �प� करता येतील.  

१) �ामािणकपणा (Honesty) :  

प�का�रतेचे �थम मह�वपूण� म�ुय �हणून �ामािणकपणा ओळखले जाते. ही स�यतेसाठी 
संबधंीत आहे. बातमी�या लेखनासाठी �ामािणकता ही वा�तवा�या घटने�या �व�पाशी 
संबधंीत आहे. सामािजक वा�तवाचे �व�प बातमी�या �व�पात न�दवणे आव�यक 
आहे. असे केले नाहीतर बातमी�या सत�ये�या �ामािणकतेचे �� उपि�थत केले जातील 
यासाठी प�का�रतेची िनितत�व �ामािणक असणे आव�यक आहे.  

२) �वातं�य आिण व�तूिन�ता (Independence and Objectivity) :  

प�का�रते�या �े�ात काय�  करत असताना बातमीदारमी म�ये �वातं�य आिण 
व�तिुन�ता म�ुयाची जपणूक करणे आव�यक आहे. प�कारांनी बातमी लेखन करत 
असताना आप�या �वत:चे हेतू िकंवा आिथ�क �यवहाराला बळी न पडता आपले 
बातमीदारीचे �वातं�य अि�त�व िटकव�यासाठी �य�न केले जातात. तसेच बातमी 
लेखन म�ये व�तिुन�ा म�ुयाची जपणूक कर�यातून सामािजक घटनाची स�यता 
पडताळून पाहणे आव�यक आहे. बातमी लेखनात वा�तिवक घटनािवषयीचे पूवा��ह 
दूिषत न ठेवता करणे आव�यक आहे. यासाठी प�कारांनी �यि�गत लाभ िवशेषत: 
आिथ�क लाभासाठी फायदे या पासून मु� राहणे आव�यक आहे. ते�हा प�का�रता 
िनितत�व म�ुयाचे �यवहारात उपयोजन करता येईल.  
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३) भयम�ु (Fairness) :  

प�कार हा वा�तव घटनांची न�द करताना भयम�ु राह�न बातमी लेखन करणे आव�यक 
आहे. प�कारांनी घटनेचे लेखन करताना बा� आिण अंतग�त घटकांचा प�रणामा�मक 
दबावाला बळी न पडता भयम�ुपणे �यां�या बातमीदारी संपादक�य आिण िवतरण 
�यव�थेत करताना या म�ुयाची जपणूक करणे आव�यक आहे.  

४) �यासगं (Diligence) :  

प�का�रते�या �यवसायाम�ये अिधक �माणात �यासंगाला मह�व �ा� झाले आहे. 
प�कारांना सामािजक वा�तिवक घटने�या आधारे बातमी�या लेखनाचे �यासंग असणे 
आव�यक आहे. �यामळेु वा�तवाचे �ितिनिध�व करणारे लेखन केले जाते. �यामळेु यो�य 
घटनेचे सादरीकरण कर�यात येते. यातून प�का�रतेचे �यासंग जप�यात यते.  

५) उ�रदािय�व (Accountability):  

प�का�रतेम�ये उ�रदािय�वा�या म�ुयाला मह�व आहे ही काया��या संबधंीत 
उ�रदािय�वाशी संबंधीत आहे. प�का�रतेम�ये जाणीवपूव�क आिण िचिक�सामकतेचा 
�वीकार केला जातो. �यामळेु प�का�रतेला जबाबदार िश�तब� आिण स�ुयवि�थतपणे 
काय� करता येतात.  

थोड�यात प�का�रता �यवसाय �हणून �वीकारत असताना �या�या म�ुयांचे �यवहारात 
अंमलबजावणी करणे मह�वाचे असते. ते�हाच प�का�रतेला नैितकतेचा दजा� �ा� होईल.  

२.४ प�का�रता िनितत�वाचे घटक (ELEMENTS OF JOURNALIS 
ETHICS) 

सामा�यत: प�का�रता िनितत�वाचे �ाथिमक �तरावरील सव�सामा�य घटक पढुील�माणे 
�प� करता येतील.  

१) वा�तिवक बातमीसाठी अचुकता आिण मानके (Accuracy and Standards 
for Factual Reporting) :  

बातमीदारी म�ये िव�सनीय मािहती�या उपल�धतेचा अवकाश आिण पूव�तयारी वेळेवर 
कर�याबरोबर अचूकतेची श�यता अिधक असते. यासाठी अपेि�त अचूकता बातमी�या 
संदभा�त �प�ता असणे आव�यक मानले जाते. बातमीदारी म�ये ��य�ात घडणाया�  
घटनांचे सा�ीदार असणे आव�यक आहे. �यामळेु वा�तिवक घटनेचे अचूक लेखन 
बातमी�या �व�पात न�द केली जाते. बातमीदारीम�ये �वतं� वा�तवातील त�याची 
तपासणी क�न नंतरच �याचे �काशन केले जाते. बातमी�या �काशन वेळी �याचे यो�य 
संपादन करणे �यामळेु बातमीत आढळून येणाया�  चूकांचे िनरसन व द�ु��या करता 
येतात. �यामळेु बातमीचा जनमानसात नकारा�मक प�रणाम िदसून ये�यास कमी होतो. 
याचबरोबर अहवाल, सव��ण आिण सांि�यक�य मािहती यातील अचूकता ही 
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संक�पना�मक िन�कष� �प� करता येणे आव�यक आहे. यासाठी वा�तिवक बातमी�या 
लेखनाम�ये अचकुता आिण मानकाच वापर करता येतो.  

२) िनदंा आिण अपराधी िवचार (Slander and Libel Consideration) :  

बातमी मधील स�यता ही अपराधी होऊ शकत नाही. �यासाठी अचूकता िनमा�ण करणे 
आव�यक आहे. �यि�गत खाजगी मािहती ही साव�जिनक िहतसंबंधापे�ा वेग�या 
�व�पात असते. �यामळेु �यांचा समतोल करणे मह�वाचे असते. खाजगी मािहतीचा 
�वतं� अिधकाराचा भाग मानला जातो. जर बातमी ही नागरी �करणासाठी �ितकारक 
असेल तर बातमी �ेष म�ु �व�पाची होईल हे वा�तिवक घटणा�या आधारे अिधक 
समजून घेता येते. �काशकाने कायदेशीर आधार े बातमीचे जोमाने समथ�न केले तर 
अपरा�ी �व�पाची शा�ती िनमा�ण होऊ शकत नाही.  

३) त�व हानी मया�दा (Harm Limitation Principle) :  

बातमी�या सादरीकरणाम�ये सव�सामा�यपणे बातमीची मािहती संकलनासाठी मलुाखत 
िनयोजन पा��भूमी तपासणे. फोटो घेणे, ि�हिडयो रकेॉिड�ग करणे याचा वापर �यायिकक 
तपासणीसाठी केला जातो. �यामळेु बातमी�या �प�तेम�ये त�व हानीला मया�दा िनमा�ण 
होते. �यामळेु सव�सामा�यता बातमी वाचनातून वा�तिवक प�रि�थती समजून घेता येते. 
या त�वामळेु नकारा�मक प�रणामाची संपूण� चचा�  �यवहाराम�ये नैितकतेची कोडी 
संबधंीचा �यवहाराची िनिम�ती होऊ शकते.  

थोड�यात बातमीदाराची िनितत�व अ�यासत असताना वरील सव� घटकाचा िवचार 
करणे आव�यक आहे. बातमीदारीतील नैितकतेचे सव�  सामा�य घटक हे सामािजक 
वा�तवातील त�याचे बातमी�या सादरीकरणाम�ये मह�वपूण� भूिमका बजावत अस�याचे 
पाह�यास िमळते.  

२.५ प�का�रतेतील त�व (ETHICS IN JOURNALISM) 

प�का�रतेम�ये त�वाना अिधक मह�व आहे कारण ती प�का�रतेला माग�दश�क �हणून 
मदत करत असतात. सामािजक वा�तिवक घटनाचे सादरीकरण हे बातमी�या �व�पात 
केली जाते. �याला भौितक �व�पातील स�यतेचा आधाराचे साधना�या मा�यमातून 
�प� केले जाते. यासाठी प�का�रतेचे िनतीत�व हे �याया�या समते�या आिण 
वा�तवा�या म�ुया�या आधार े अिधक स�म करणे आव�यक आहे. याची िनितत�व 
पढुील म�ुा�या आधार े�प� करता येतील.  

१) स�य आिण अचुकता (Truth and Accuracy) :  

प�का�रतेम�ये स�य आिण अचकुता या िनितत�वात अिधक मह�व �ा� झाले आहे. 
कारण बातमीची भौितक त�या�या आधारे लेखन केले जाते. तेच बातमीचे स�य असते 
ते िनमा�ण केले जात नाही. �यामळेु बातमी�या स�यतेला मह�वाचे मानले जाते. 
याचबरोबर बातमीची अचूकता तपासून पाहणे आव�यक आहे. दैनंिदन जीवनात अनेक 
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वा�तिवक �संगाची िनिम�ती होत असते. या �संग, घटना आिण मािहतीची अचूकता 
तपासणे आव�यक आहे तरच ती बातमी जनते�या िव�ासास पा� होईल. यासाठी 
िव�सनीय �ोताकडून �याची यो�य तपासणी क�न �याची बातमी म�ये समावेश करावा 
लागेल. ते�हा बातमीदारीम�ये स�यता आिण अचूकता या िनतीत�वाचा अवलंब होऊ 
शकेल.  

२) �वातं�य (Independence) :  

प�का�रता ही अिभ�य�� �वातं�यावरती आधा�रत आहे. दैनंिदन जीवनात घडणाया�  
घटनांची न�द बातमी�या �व�पात �प� केले जाते. ते�हा �याची वा�तिवकता स�यता 
आिण अचकुतेची न�द ठेव�यात येते. यासाठी वा�तवधरणाचे �व�प �प� कर�याचे 
�वातं�य प�का�रतेम�ये मह�वाचे िनितत�व �हणून समजले जाते. हे �वातं�य िनितत�व 
�यवहारात उपयोगात आणताना सं�कृती, परपंरा, �ढी, �था, ��ा इ�याद�ना बळी न 
पडता �वातं�य िटकवून ठेवले जाते. �याचबरोबर �थािनक राजकारण शासन स�ा 
आिण भांडवली �यव�थेबरोबर आपले िहतसंबधं न ठेवता आपली सामा�य जनते�या 
��ासी असणारी बांिधलक� आिण जाणीव ही �वातं�या�या िनितत�वाम�ये जप�याचे 
काय� प�का�रते�या मा�यमातुन करता येते.  

३) िन�प�ता आिण िनप�पातीपणा (Fairness and Impartiality) :  

प�का�रतेम�ये दैनंिदन जीवनात घडणाया�  घटनांचे बातमी लेखन करत असताना 
िन�प�ता आिण िनप�पातीपणा िनितत�वाचे पालन करणे आव�यक मानले जाते. 
यासाठी वा�तिवक घटना�या दो�ही बाजू तपासून पाहणे मह�वाचे ठरते. ते�हा वा�तवाचे 
�व�प बातमीम�ये �प� न�दवता येते. यासाठी बातमीदार हा संबधंीत घटनेबाबत 
पूवा��ह दूषीत असता कामा नये. तरच �या घटनेचा िनप�पातीपणे तट�थ राह�न बातमी 
लेखन करता येऊ शकते. याचबरोबर बातमी�या िव�सनीयतेची आिण आ�मिव�ासा�या 
आधार ेिनप�पातीपणाचे बातमीचे िनितत�व जपता येते.  

४) मानवता (Humanity) :  

प�का�रता मलुत�व हे मानवते�या आधारावरती िनमा�ण कर�यात आले आहे. �यामुळे 
समाजाला कोण�याही �कार�या सम�येला सामोर े जावे लागणार नाही. बातमी�या 
लेखन संपादन आिण सादरीकरणा�या मा�यमातून वा�तव घटनाचे मानवतावादी 
िनितत�वा�या आधार ेबांधणी करणे आव�यक आहे. �यासाठी संबंधीत घटनांचे बातमी 
लेखन करत असताना संवेदनशील, सजृनशील आिण प�रणामकारक लेखनातून यो�य 
श�द, भाषा आिण फोटो यांचा वापर करणे आव�यक होईल. यातून समाजाम�ये 
�वातं�य, समता, बधंतुा, स�मान आिण �याया�या म�ुया�या आधारे मानवतेचे िनितत�व 
प�का�रतेम�ये �यावहा�रक �तरावरती उपयोग कर�यात यावा.  
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५) उ�रदािय�व (Accountability):  

प�का�रता ही समाजा�या उ�रदािय�वाची जबाबदारपूण� भूिमका िनभावत असते. 
यासाठी प�का�रतेम�ये �यावसाियक आिण जबाबदारपूण� वत�न �यवहार पा�ता ही 
उ�रदािय�व िनितत�व िनमा�ण कर�यास कारणीभूत ठरत असते. प�का�रतेम�ये 
सामािजक घटनाशी बांिधलक� जाणीवपूण� िनभावणे मह�वाचे आहे. यासाठी आप�या 
व�ृप�ा�या वाचकांची अिभ�ची आवडी आिण मते यां�या न�दी घेणे आव�यक आहे. 
ते�हा आप�या वाचकाला यो�य, अचूक, व�तूिन� मािहती पोहचवते ही बातमीदाराचे 
उ�तदािय�वाचे िनितत�व जप�याचे आिण अंमलबजावणी करणे आव�यक आहे.  

थोड�यात बातमीदाराचे िनितत�व ही यो�य वत�न व �यवहाराचे मापदडं �हणून उपयोगी 
पडते. या त�वाचा समाजा�या िवकासासाठी करता येऊ शकतो. या त�वाचा समाजात 
�वातं�य, समता, बधंतुा, स�मान आिण �याया�या त�वानसुार भूिमका िनभावणे 
आव�यक आहे. तरच प�का�रतेचे िनितत�वाना �यवहाराचा आधार �ा� होईल.  

आपली �गती तपासा : 

१) प�का�रतेचे िनितत�व सिव�तर िलहा.  

२.६ प�काराचंी जबाबदारी आिण कत��य (DUTIES AND 
RESPONSIBILITY OF JOURNALISTS) 

प�काराची जबाबदारी आिण कत��ये ही लोकशाही शासन �यव�थेत मह�वाची भूिमका 
�हणून समजले जाते. या �यव�थेत प�कार आपले �वातं�य �ितिनधी �हणून काय� करत 
असतो. सव�सामा�य जनते�या ��ाची मांडणी कर�याची भूिमका िनभावत असते. �या 
��ाची सोडवणूक कर�यासाठी िविवध �तरावरती �य�न करत असतो. �याच सोबत 
मािहती लेखन संपादन आिण सादरीकरण करत असताना कत��यपर, िन�ा, िनप�पाती, 
तट�थता, व�तिुन� वै�ािनक म�ुया�या आधारे भूिमका िनभवावी लागतात. हे सव�  
दैनंिदन जीवनात घडणा�या घटनांचे �ितिबबं बातमी लेखन संपादक�य �ासंिगक लेखन 
मनोरजंन जािहरात इ�यादी �व�पात िविवध िवषयाची मांडणी करत असतात. ते�हा 
आपली कत��ये आिण जबाबदारीचे पालन करणे आव�यक आहे. प�कारांची कत��ये 
आिण जबाबदारीचे काही म�ेु पढुील�माणे सांगता येतील.  

१) स�यपणा�ार े स�याचे समथ�न (Uploading the Truth through 
verification) :  

बातमीदार बातमी लेखन करत असताना स�या�या आधारे मािहती�या आधार ेलेखनाचे 
कत��य करावे लागते. हे लेखन करत असताना वा�तिवक त�याना अिधक मह�व देणे 
आव�यक असते. दैनंिदन जीवनात घडणाया�  घटनांचे व�तूिन� व िनप�पाती व पूवा��ह 
दूिषतपणे िनरी�ण करणे आव�यक आहे. �यामधील गुंतागुंतीचे �व�प पाहत असताना 
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स�याचे समथ�न क�न बातमीचे सादरीकरण संपादन आिण लेखन कर�याचे कत��य 
िनभवावे लागते.  

२) बातमीलेखन पूवा��हदूषीत (Unbiased Reporting) :  

प�कारांनी बातमीलेखन करताना पूवा��हदूषीत चा �भाव पडता कामा नये. बातमी 
लेखन हे वा�तिवक प�रि�थतीचे िनरी�णावरती आधा�रत असते. �यां�या यो�य न�दी व 
तपशील याची न�द ठेवणे आव�यक असते. हे करत असताना धम�, जात, िलंग, वग�, 
सामािजक, राजक�य दबाव, भाविनकता इ�यादी गो�ीचा �भाव बातमीलेखना�या 
पूव��हदू�ीतेवरती प�रणाम होऊ देऊ नये. तसेच कोण�याही पद �ित�ा आिथ�क 
लाभा�या अपे�ेला समथ�न न करता िनप�पाती आिण िन�वाथ� कत��यिन� 
जबाबदारीचे पालन करणे हेच आपले कत��य समजून बातमी लेखनाचे कत��याचे पालन 
करावे.  

३) लोकांची सेवा ल�पूव�क करणे (Serving the Public as a Watchdog) :  

प�का�रता ही जनसेवा �हणून केली जाते. ती भांडवली शासन �यव�थेचे काय� करत 
नाही. प�का�रता ही जनसेवेचे मा�यम �हणून काय�  करत असताना �यामळेु लोकशाही 
�यव�थेचा चौथा खांब �हणून ओळखले जाते. या मा�यमातून जनते�या िहतासाठी 
सत�यनेककत��य त�पर �हणून भूिमका िनभवावी लागते. जनतेचे सव�  �� सरकार 
शासन आिण रा�यकत� या�या समोर सात�याने मांडून �या ��ांना �याय िमळवून 
दे�यासाठी काय�  करावे लागते. सव�सामा�य जनतेसाठी शासन �यव�था िविवध 
योजनाचा िनिम� अंमलबजावणी आिण प�रणामकारकता याचा ल�पूव�क बातमीलेखन 
कर�यासाठी भूिमका िनभावत असतात. �थािनक नाग�रकांना अपे�ा गरजा पूण� 
कर�यासाठी शासन �यव�थेला योजना ब� �यावहा�रक अंमलबजावणी कर�यास भाग 
पाडणे यासाठी बातमी लेखन केले जाते. प�कार हे �थािनक नाग�रक आिण शासना�या 
काया�वरती ल�पूव�क काय� करत असतात.  

४) साव�जिनक िटपणीसाठी मचं (Forum For Public Comments) :  

प�का�रता ही साव�जिनक िटपणी कर�यासाठी मंच उपल�ध क�न देते. या मा�यमातून 
�थािनक �शासन राजकारण आिण �याय�यव�थे�या धोरणाचा जनसामा�या�या 
जीवनावरती सकारा�मक आिण नकरा�मक प�रणामाची मु� चचा�  या मा�यमातून केली 
जाते. प�कारानी जनमता�या आधारे बातमीलेखन संपादन आिण �ासंिगक लेखन केले 
जाते. या जनमता�या आधारे साव�जिनक योजना व लाभाथ� याची िचिक�सक मांडणी ही 
वा�तव आिण अनभुवा�या �कटीकरण केले जाते. �याचा प�रणाम नाग�रकांना �या�या 
��ाची सोडवणूक कर�यात प�कारांनी कत��य व जबाबदारी िनभवावी लागते.  

५) बातमीचे वेळेवर लेखन (Complete Reporting):  

प�कारांना दैनंिदन जीवनात घडणा�या घटकावरती ल� क� ि�त करावे लागते. या 
घटना�या आधारे बातमीचे लेखन त�परतेने वेळेत पूण� करणे आव�यक आहे. �या 
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घटनेचे मह�व िकती आहे या�या आधार ेबातमीचे लेखन केले जाते. �यांचे संशोधक�य 
मह�व ओळखून नागरीकांना मािहती दे�यात येते. या बातमीचा िविश� उि�� िनि�त 
क�न लेखन केले जाते. �यामळेु म�ुय सम�येकडे ल� क� ि�त करतात. �याचे 
जाणीवपूव�क करमणूक�म�ये �पांतरण केले जात नाही. यासाठी व�ृप� सं�था �ा 
िविवध बात�या�या संकलनासाठी अनेक िवभागात प�काराची नेमणूक केली जाते. 
�यामळेु बातमीचे �व�पानुसार �यांची �वतं� लेखन त�परतेने करतात.  

६) बातमीम�ये अिधक आवड िनमा�ण करणे (Making Interest in News) :  

बातमी�या लेखनाम�ये स�ुयवि�थपणा असणे आव�यक आहे. �यामळेु जनतेम�ये 
बातमीची अिधक आवड िनमा�ण कर�याचा �य�न संपादक�य िवभाग करत असतो. 
बातमीलेखनात मह�वाची सम�या �प�पणे मांड�याचे काम करतात. �या ��ािवषयी 
वाचकाम�ये उ�सकुता, कुतहुल आिण जाणीव िनमा�ण कर�यासाठी �य�न केला जातो. 
बातमीचा �भाव वाचकावरती अिधक प�रणामकारक मत िवचार आिण अिभ�य���या 
सादरीकरणावरती आ�यािशवाय राहत नाही. बातमी�या लेखनातून िव��यापक संदभ� 
घेऊन �या�या वाचक वगा�समोर ठेवला जातो. �यामळेु �यापक समदुयात संदेश 
पोहचव�याचे काम केले जाते. प�रणामी बातमीम�ये अिधक आवड िनमा�णामळेु 
वाचकवगा�म�ये अिधक आकष�ण िनमा�ण केले जाते.  

७) बातमी मधील �यि�गत त�व (Personal Principle in Reporting) :  

बातमीदारी म�ये �यि�गत त�व हे जबाबदारपणे न�दवणे गरजेचे आहे. वृ�प�ाची सं�था 
ही बातमी�या �व�पाव�न िविवध मताची िनिम�ती केली जाते. बातमी लेखन करत 
असताना �यि�गत आवाज संपादक�य काया�लयाम�ये न�दव�याचे काम करत असतात. 
�याम�ये आपली �यि�गत त�वाची जपवणूक करत असतात. बातमी�या लेखनामधून 
कोणताही प�पात �यि�गत िहतसंबंध पूवा��ह दूिषतता, ��ाचार इ�यादी गैर मागा�चा 
अवलंब न करता आपले �वतं� अि�त�व िटकवून आपले ह�क आिण जबाबदारीचे यो�य 
अंमलबजावणी करावी तरच प�का�रता �वतं� अि�त�व िटकवून ठेव�याचा �य�न केले 
जातात.  

थोड�यात प�काराची कत��य आिण जबाबदारी ही बातमीचे लेखनात मह�वपूण� भूिमका 
िनभावते. आप�या वाचक वगा�पय�त वा�तिवक मािहती पोहचव�यासाठी अिधक त�परता 
िन�ा अचुकता �प�ता व�तूिन�ता इ�यादी त�वाचा वापर क�न आपली बातमी लेखन 
संपादन आिण सादरीकरणा�या पातळीव�न बातमीदारांनी आपली कत��ये आिण 
जबाबदारीचे यो�य पालन करणे आव�यक आहे. �यामळेु प�का�रते�या �े�ात बह�मोल 
असे योगदान िनमा�ण करता येईल.  

आपली �गती तपासा : 

१) प�कारांची जबाबदारी आिण कत��ये सिव�तर चचा�  करा.  
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२.७ साराशं (SUMMARY) 

जागितक �तरावरती प�का�रतेची ओळख ही ित�या िनतीत�वा�या आधारे केली जाते. 
प�का�रता हा जरी �यवसाय असला तरी �याला मानवी िनतीम�ुयाची जोड दे�यात 
आली आहे. �यामळेु हा �यवसाय िटकून ठेवला आहे. या �यवसायात मानवी संबधंाची 
�यव�था जोड�याचे �यापक जाळे आहे. जे पर�परांम�ये संबधंाची रचना करताना 
िदसते. असे जरी असले तरी प�का�रते�या �े�ात िनितत�वाची काही �माणात घसरण 
होत चालली आहे. हे आज�या �पध��या यगुाम�ये आपले मा�यम अिधक गितशील व 
�गत कसे राहील याचा िवचार क�न काय�  करत आहे. पण हे करताना प�का�रतेचा 
िनतीत�वाचा िवसर पडून चालणार नाही. तरच प�का�रतेचे अि�त�व जनमानसात 
िटकूण रािहले. यासाठी अपेि�त असणाया�  भूिमका आिण कत��ये यांना नीत�वाची जोड 
देणे आव�यक आहे. तरच प�का�रता अि�त�व अिधक �प� �याियक आिण 
मानवतावादी म�ुया�या आधार े�प� होईल.  

२.८ �� (QUESTIONS) 

१) प�का�रतेतील िनतीम�ा ही संक�पना सांगून �यांचे �व�प �प� करा.  

२) प�का�रतेतील िनतीम�ुय िवषय सिव�तर िलहा.  

३) प�का�रतेतील नीतीत�वाचे घटकांचे िव�ेषण करा.  

४) प�का�रतेची िनतीत�वाचे सिव�तर वण�न करा.  

५) प�का�रतेतील प�काराची जबाबदारी आिण कत��ये सिव�तर �प� करा.  
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२अ 
प�का�रतामधील �ीया 

WOMEN IN JOURNALISM 
 

�करणाची रचना : 

२ अ.० उि��े 

२ अ.१ ��तावना 

२ अ.२ प�का�रतेतील �ीची �या�या 

२ अ.३ प�का�रतेतील �ीयांचे �व�प 

२ अ.४ प�का�रतेतील �ीयांचा पूव�  इितहास 

२ अ.५ प�का�रतेतील �ीयां�या सम�या 

२ अ.६ प�का�रतेतील �ीयां�या सम�येवरील उपाययोजना 

२ अ.७ सारांश 

२ अ.८ �� 

२ अ.९ संदभ� प�ुतकांची यादी 

२अ.० उि�� े(OBJECTIVES) 

 प�का�रतेतील �ीयांिवषयीची संक�पना�मक �व�प समजून घेणे.  

 प�का�रतेतील �ीयांचा पूव�  इितहास सिव�तर �प� करणे.  

 प�का�रतेतील �ीयां�या सम�या व उपाययोजना यांचे सिव�तर िव�ेषण करणे.  

२अ.१ ��तावना (INTRODUCTION) 

प�का�रते�या �े�ाम�ये �यापक �माणात प�रवत�न होत आहे. या प�रवत�नाचा प�रणाम 
समाज जनमतावरती प�रणामकारक व िनणा�यक मतावरती होते. हे पाहत असताना 
बातमी लेखना�या �ि�येम�ये �ी-प�ुषांची बातमीदाराचा भूिमकेतून जबाबदारपूव�क 
सादरीकरण कर�याम�ये सहभाग न�दवला आहे. िवशेषत: प�का�रते�या �यवसायाम�ये 
�ी प�कारांचा सहभाग मह�वाचा �हणून पािहले जाते. या �यवसायाचा शोध प�का�रता, 
ग�ुहेगारी, प�का�रता, मानव अिधकार, ��ाचार आिण समाजातील इतर सम�येवरती 
काय�  करत असतात. �याचबरोबर सहकरी प�ुष प�काराकडून हेतूपरु�कर िवरोध, 
कमीपणाची वागणूक, भौितक शारी�रक अ�याचार, सम�या सार�या सम�यांना सामोरे 
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जावे लागते. �ी प�कारांना िलंगभेदभाव आधा�रत शोषणाला अिधक �माणात 
अ�याचारांना बळी पडावे लागते. याम�ये मानिसक, शारी�रक आिण ल�िगक अ�याचाराचे 
�माण अिधक आढळून येतात.  

�ी प�का�रता संबंधी Women Media Foundation (IWMF) यांनी िविवध 
��ासंबधंी अ�यास केला आहे. �यां�या मते �ी प�कार �ा अडचणी�या ��ासंबंधी 
�प� बोलू शकत नाही. जे कामा�या संदभा�त �प�ता दश�वत असतात. यामधील सम�या 
�प� करणारा अ�यास यातून दाखवून दे�यात आला. या सं�थेने ९५५ �ी प�कारांना 
सव� कर�यात आला. �यांनी कामा�या िठकाणी �ी प�काराचा द�ुपयोग कर�यात 
आला हे �प� िदसून आले. �याम�ये �यि�गत जबाबदारी�या आधारे अ�याचार करणे, 
ल�िगक आिण शारी�रक अ�याचाराचे �माण अिधक �माणात या सव��णातून पाह�यास 
िमळाले. या सव��ण �ी प�कारांना िलंगभाव आधा�रत द�ुयमत, �भू�व, वच��व, 
अपमाना�पद वागणूक आिण अ�याचारा�या �माणात वाढ होताना पाह�यास िमळते.  

जागितक �तरावरती �ी प�का�रता संदभा�त ARTICLE १९ यांनी �ी प�कारां�या 
अ�याचाया��या घटनांचे सा�ीपरुावे आिण परुावे याचे संकलन केले. या सव��णात 
मे�क�को, बां�लादेश, �झील, हॉ�डरसे आिण रिशया इ�यादी देशाचा समावेश याम�ये 
कर�यात आला. या देशाम�ये प�कारांना कोण�या �कारची वागणूक िदली जाते याचा 
अ�यास केला. �ी-प�ुष प�कारीतेमधील दजा�  आिण भूिमकािवषयीचे �� न�दव�यात 
आले. याम�ये �ी प�कारांचा �ेष कर�याचे �माण प�ुष प�कारात अिधक िदसून आले. 
�ी प�कारांवरती शारी�रक ह�ले, खून करणे, अपमानकारक भाषा आिण ल�िगक 
अ�याचार �माण अिधक पाह�यास िमळाले. हे �ी प�कारांचा अनभुव कथनामधून 
न�दव�यात आले.  

२अ.२ प�का�रतेतील �ीची �या�या (DEFINITION OF WOMEN IN 
JOURNALSM)  

िविकपीडीया यां�या मते, ’प�का�रतेतील �ीया ही �यि�गत बाब आहे. �या प�का�रता 
�यवसायाम�ये �वत:ह�न सहभागी होतात. ते �यवसाय �हणून काय� करतात. 
�यां�यावरती �थांचे िनब�ध असतात आिण �यवसायाम�ये शोषणाला सामार ेजात असता 
प�का�रतेतील �ीया या प�कार संपादक आिण वृ�िव�ेषक �हणून भूिमका िनभावतात. 
�यांना प�का�रतेतील �ीया असे �हटले जाते.“ 

१) पॅि�का होला�ड (Patrica Holland) यां�या मते ’प�का�रतेतील �ीया यावरती 
�ीयांची मया�दा लाद�यात आली आहे. बातमीदारी म�ये िविश� �व�पाचे मेहनतीचे 
काम करावे लागते. या संबंधी�या सम�येिवषयी �ी ह�का िवषयी�या मागणीची 
साव�जिनक �तरावरती �याया�या भूिमकेतून �ितिनधी करतात. �यांना 
प�का�रतेतील �ी �हणून �हटले जाते.“ 
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थोड�यात प�का�रतेतील �ी ही �यावसाियक भूिमकेतून िविवध �तरावरती काय�  करते. 
या �े�ाम�ये आपले �वतं�य अि�त�व िनमा�ण करत असते. ती सम�त �ीयां�या 
ह�कांचे �ितिनिध�व कर�याचा �य�न करते. �ी प�कार �ा �ीयां�या िविवध ��ांचे 
सादरीकरण कर�यात येते. �यामळेु �ीयांचे वा�तव अनुभव आिण जाणीवानेणीचे�या 
तक� शा�ा आधा�रत िचिक�सेचे �� उपि�थत करतात. �याला पया�यी �यव�थेचे 
अि�त�व िनमा�ण करणाने िवकासा�मक संरचना�मक राजकारण ��थािपत करत 
असतात. �या आप�या ��ावरती सात�याने संघषा��मक �ितरोधाची भूिमका न�दव�याचे 
काम प�का�रता �यवसायाम�ये करते. �या शासक�य �यायालयीन आिण 
जनआंदोलनातून अ�याय भेदभाव आिण शोषणा�या �ितिवरोधी काय�  ह�क आधा�रत 
काय� करत असतात.  

२अ.३ प�का�रतेतील �ीयाचें �व�प (NATURE OF WOMENS IN 
JOURNALISM)  

१) प�का�रतेतील �ी ही �यावसाियक �तरावरील �वतं� अि�त�व िनमा�ण करतात.  

२) प�का�रतेतील �ीया आप�या �वतं� �यि�म�वाची न�द याम�ये कर�यात येते.  

३) प�का�रतेतील �ीया या �यवसायात िविवध �तरावरती बातमीदारी, संपादन, 
जािहरात, व�ृ िनवेदन, लेखन आिण सादरीकरण या �तरावरती काय� करतात.  

४) प�का�रतेतील �ीया या प�ुष प�कारांपे�ा आपली कामाची �वतं� भूिमका घेतात 
ते�हा �या प�ुषी वच��वाला नकार देतात.   

५) प�का�रतेतील �ी आप�या �वतं� �ि�कोनातून वा�तिवक घटनां�या सहसंबधंाचे 
िव�ेषण करत असतात. 

६) प�का�रतेतील �ीया या �ीयां�या िविवध सम�ये िवषयीचे �वतं� िवचारमंच 
उपि�थत करतात. �याम�ये �ीयां�या सम�या, ��, अनभुव, इ�छा, आकां�ा, 
वा�तिवक जीवन इ�यादीिवषयी म�ु चचा�  करतात.  

७) प�का�रतेतील �ी ही �ी ��ाचे �ितिनधी�व करताना �ी-प�ुष समानता �याय 
ह�क आिण स�मान या म�ुयांचा जपणूक �यवहारा�या �तरावरती करत असते.  

८) प�का�रतेतील �ीया या प�का�रता करत असताना कामा�या िठकाणचे प�ुषी 
वच��व भेदभाव, शोषण आिण अमानवी वत�न �यवहारा�या िवरोधी काय�  करत 
असते.   

थोड�यात, प�का�रतेतील �ीया या �यवसायात आपले अि�त�वाचे �ितिनिध�व करत 
असते. ते�हा अंतग�त आिण बिहग�त �यव�थेतून िनमा�ण केले�या अनेक ��ांना सामोर े
जावे लागते. �यासाठी संघषा��मक भूिमका िनभावत असते. �यामळेु प�का�रतेतील �ीया 
आपले �वतं� अि�त�व िटकवून आहेत.  
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आपली �गती तपासा : 

१) प�का�रतेतील �ीची �या�या सांगा.  

२) प�का�रतेतील �ीचे �व�प थोड�यात �प� करा.  

२अ.४ प�का�रतेतील �ीचा पूण� इितहास (PRE HISTORY OF 
WOMEN IN JOURNALISM) 

एकोिणसा�या शतकाम�ये प�का�रतेतील �ीया यांची �वतं� ओळख होताना पाह�यास 
िमळते. ि�टन आिण युनायटेड �टेट या देशातील िशि�त �ीया प�का�रते�या 
�यवसायाम�ये याब�ल Edwin Shuman या प�कारांनी िलिहले आहे क� बातमी 
संक�पनां�या हा िनयम आहे ती �ीयां�या कामाचा भाग बनला आहे. पण �थािनक 
वा�तिवक घटनाची बातमीदारी प�ुष वगा�च अिधक �माणात करत होता. �याम�ये 
�ीयांना फारशी संधी िदली जात नसे. एकोिणसा�या शतका�या शेवट�या काळात 
�ीयांना घराबाहेर जाऊन काम कर�याची संधी आिण मागणी �माण वाढत होते. 
प�का�रता �े�ाम�ये �ीयांना बातमीदाराचे काम उपल�द क�न दे�यात येऊ लागले. या 
काळाम�ये प�ुष बातमीदारासोबत राह�न बातमी संकलना�या काया�म�ये नविशि�त 
म�यमवग�य कुटंुबातून आले�या �ीया या �े�ात सहभाग न�दवू लाग�या.  

प�का�रतेतील �ीयांचा संबंध हा �काशमान �करणावरती फॅशन, कला, कौटंुिबक 
सम�या या ��ावरती लेखन कर�यात येतो. तर प�ुष बातमीदार आिथ�क आिण 
राजक�य उ�च ��ासंदभा�त गंभीर िवषयासंबधंीचे लेखन करत होते. या सोबत �ी 
प�कार �ा ही सामािजक राजक�य िवषयी चचा��मक लेखन करत. �ी प�कार �ा 
वाचका�या भाविनक म�ुाशी संबधंीत लेखन करत याचबरोबर �िस�ी�या �तरावरील 
बात�यांचे लेखन करत होते. हे प�का�रतेचे काय� करत असताना प�ुषांना िमळणाया�  
मानधनापे�ा �ीयांना कमी मानधन िमळत होते. �यामुळे या �े�ात अनाथ, िवधवा, 
घट�फोिटत �ीयांचे काम कर�याचे �माण अिधक होते. �याचबरोबर �याचे पित कमी 
वेतनावरती काम करतात. अशा कुटंुबातील �ीया या प�का�रते�या �े�ात काय� करत 
हो�या.  

एकोिणसा�या शतका�या म�यावरती ि�टनम�ये प�का�रते�या मा�यमातून प�रवत�नाची 
�ि�या स�ु झाली. या काळात १८५३ साली प�का�रते�या वृ�प�ावरील कर र� 
कर�यात आला. या काळात लोकशाही िवचारसरणीचा �भाव अिधक अस�याने The 
Common Man सामा�य मानव या आधारे �ी-प�ुष भेदभाव न करता समानतेची व 
स�मानानाची वागणूक िमळावी यासाठी �य�न कर�यात आला. याच बरोबर 
नवतं��ानाचा वापर क�न व�ृप�ाचा �सार �चार आिण िवतरण प�तीत िवकास 
कर�यात आले.  
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ि�टन म�ये Mid Victorian Britain या व�ृप�ा�या मा�यमातून राजकारण, �यापार, 
वािण�य, �ी�व या िवषयाचे गंभीर लेखन कर�यात आले. या म�ुय उ�ेश हा अिधक 
�माणातील कामगार वगा�तील वाचक वगा�साठी लेखन केले जाई. सन १९५० साली 
ि�टीश Daily Telegraphy या वृ�प�ामधून म�यम वग�य वाचकांसाठी लेखन 
कर�यात येई. या वृ�प�ात आिथ�क घडामोडी व िववाहा िवषयी�या जािहरात�चे 
�काशन कर�यात येते. या काळातील व�ृप�े ही सव�  सामा�य वाचक वगा�ला मािहतीचा 
परुवठा करणारे साधन �हणून �यांचा उपयोग कर�यात आले. या काळात राजक�य 
घडामोडी�या वाता�कनाला अिधक मह�व �ा� होत गेले.  

ि�टन म�ये सन १८८४ ते १८९६ या कालावधीम�ये �ीयांचा प�का�रता �े�ाम�ये 
अिधक सहभाग पाह�यास िमळतो. या �ी प�कारणी दैनंिदन जीवनात घडणाया�  
घडामोड�चे बातमी लेखनाम�ये कर�यात येऊ लागले. सन १८७० �या काळात िश�ण 
कायदा कर�यात आला. �यामळेु नविशि�तांचा वग�  िवशेषत: �ीयां�या िश�णाम�ये 
सधुारणा होऊ लागली. �यामळेु बातमीवाचन लेखन संपादन आिण सादरीकरणा�या 
�तरावरती �ीयांचा या �े�ाम�ये सहभाग न�दव�यात येऊ लागला. �याचे 
उ�चिश�णाचा �तर उंचावत आला. आप�या ��ाची �यापक जाणीव �यवहारा�या 
�तरावरती वाढताना पाह�यास िमळाली.  

�ी प�का�रते�या �े�ात �थम मागा�रटे फुलेर अमे�रका आिण हरइेट मरटीनेय ुि�टन या 
दो�ही नविशि�त �ीयांचे योगदान मह�वाचे आहे. �यांनी �यां�या मैि�णीचे संघटन क�न 
अमेरीकेतील गलुामगीरी�या िवरोधात जनचळवळ उभार�याचे काय� केले. यांना 
घर�यांकडून या काया�साठी �ो�साहन दे�यात आले. �यामळेु गलुामगीरी�या िवरोधात 
संघषा�मक भूिमका घेऊन चळवळ उभार�यात आली. सन १८४४ साली मागा�रटे फुलेर 
यांनी New York Tribune व�ृप�ाचे सव��थम अमे�रकन �ी �हणून संपादकाचे काय�  
केले. तसेच बातमीदारी�या �े�ात िविवध िवषयांवरती सात�याने लेखन कर�याचे काय�  
केले. ि�टन मधील Martineau Harriet या म�यमवग�य िशि�त कुटंुबातील �ी 
प�का�रता �हणून ओळख�यात येते. �यांनी Daily News या व�ृप�ाम�ये �ीयां�या 
िविवध ��ांची चचा�  केली. �यांनी ि�टन मधील गलुामगीरी लादणाया�  काय�ा�या 
िवरोधात संघषा��मक भूिमका ि�वकारली. �यांनी वृ�प� लेखनाम�ये �ीवाद, 
अथ�कारण, राजकारण या िवषयांना अिधक मह�व देऊन िव�ेषण केले.  

सन १८९० �या काळात अमे�रकेत �ी प�कार �हणून व�ृप�ा�या �े�ात काय� क� 
लाग�या. The Times (लंडन) या वृ�प� काया�लयाम�ये �ी ��काराची �थम िनयु�� 
पूण�वेळ कर�यात आली. या �ीया बातमीक�ा म�ये काय� करत, पण �यां�या क�पनांना 
फारसे मह�व दे�यात येत नसे. Edward Bok यांनी Home Journal �या �थम �ी 
संपादक �हणून काय�  केले. �यांनी �ीयां�या िविवध ��ासंबधंात वृ�प�ाम�ये लेखन 
केले. �यांनी वृ�प�ा�या �े�ात िविवध �तरावरती बातमीदारीची भूिमका िनभाव�यात 
यासाठी प�का�रता �े�ात �ीयांचा सहभाग वाढीसाठी �य�न केले. यांनी या प�ुतकात 
�यांनी �ी-प�ुष समान िश�णाचा मु�ा उपि�थत केला आहे. �यामळेु सिुशि�त �ीया 
प�का�रते�या �यवसाय �े�ात संधी उपल�ध क�न देता येईल.  
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एकोिणसा�या शतका�या शेवट�या कालावधीत �ीयांनी प�का�रता �े�ाम�ये अिधक 
�माणात सहभाग न�दवला आहे. �ी प�का�रतेने सामािजक राजक�य सम�ये�या 
संदभा�त लेखन कर�याचा �य�न केला. �ीयांना िविवध �तरावरती येणाया�  सम�यांचे 
िनमू�लन कर�यासाठी व �यापक जनमत जागृत कर�यासाठी पय�न कर�यात आले. 
याचबरोबर अनेक मािसकामधून सामािजक आिण राजक�य ��ा संदभा�त उपाय 
योजना�मक लेखन कर�यात येऊ लागले. �ी प�का�रता ही संभाषणा�मक उ�कट, 
भाविनक आिण ओरडणे या �व�पाम�ये भूिमका �यवहारात अंमलबजावणी कर�यात 
आली. कारण �ी प�काराचे िलखाण हे �ी वाचकांसाठी मह�वाचे माण�यात आले. या 
काळाम�ये �ी सा�रतेचे �माण वाढू लागले. �यामळेु �ी प�कारांना �ीयांिवषयी 
लेखनाला जागतृ �ी वाचकवग� उपल�ध होऊ लागला. याचबरोबर औ�ोिगक�करण, 
शहरीकरण, आधिुनक�करण या सामािजक प�रवत�नाची �ि�या याचा �भाव �ी 
जीवनावरती झा�याचे िदसून येते.  

सन १८९४ साली �ीयांसाठी �वतं� मािसक िनमा�ण कर�यात आले. �ययुाक�  म�ये या 
मािसका मधून �ीयां�या संबधंी लेखन कर�यात आले. या मािसका मधून �ी 
प�कारणासाठी �यवसाया�या संधी उपल�ध क�न देणे आिण �ी वाचक वगा�चे �माण 
वाढवणे यासाठी �य�न कर�यात आले. याचबरोबर �ीयां�या रॉमे�स िवषयीची िवशेष 
लेखन Marie Manning  या�याकडून कर�यात आले. एकोिणसा�या शतकाम�ये �ी 
मािसकांचे �माण वाढू लागले. �याम�ये �ी िश�ण आिथ�क गुंतवणूक आिण फॅशन 
मािसक िनिम�ती कर�यात आली. �यामळेु या काळात �ीयां�या िविवध िवषयाचे लेखन 
कर�यात आले.  

िवसा�या शतकात �ी प�काराचा अिधक �माण सहभाग न�दव�यात आले. यांनी 
मािसका�या मा�यमातून �ीया आिण बालके यां�या साव�जिनक आरो�य सेवा िवषयी, 
�� िवषयीची चचा�  केली. याचबरोबर िश�ण, जीवन जग�याचा दजा� आिण बालमजूर 
इ�यादी सम�ये िवषयीचे लेखन कर�यात आले. याचा उपिवषय म�ये घरिवरहीत मलेु, 
कामगार, दवाखाना, ��ण या�या ��ािवषयीची चचा�  केली आहे. शहरी जीवनमान 
प�तीिवषयी भौितक आिण भाविनक ��ािवषयी चचा�  कर�यात आली. �ी प�कारांना 
टोपण नाव धारण क�न लेखन केले. Nellie Bly या नावाची Elizabeth Cochrane 
याची ओळख आहे. �यांनी औ�ोिगक कामगारां�या ��ासंदभा�त व�ृप�ात लेखन केले. 
तसेच �ीयांना कारागृहात िदलेली वागणूक, व�ृापकाळात वृ�आ�म म�ये िमळणारी 
वागणूक, अनाथ आ�म प�रि�थती, वेड्या�या इि�पतळातील प�रि�थती इ�यादी िवषयी 
लेखन कर�यात आले.  

�ीयां�या प�कारीतेतील सहभाग संदभा�त अनेक न�दी कर�यात आ�या आहेत. 
व�ृप�ा�या म�ुय पानावरती Front Page Girls �हणून नवीन ओळख िनमा�ण केली 
आहे. िवशेषत: ग�ुहेगारी बातमी�या संदभा�तील लेखन करणारी �ी प�कार साहसी काय� 
करत असतील. सन १९०० ते १९३० या कालावधीत �ी प�काराचा सहभाग २००० 
पासून ते १५,००० इत�या �माणात न�दव�यात आला. �यामळेु �ीयांचा प�का�रते 
मधील वाढता सहभाग आढळून येतो. सन १९३० ते १९४० या काळात Eleanor 



 

 

प�का�रतामधील �ीया 

 

41 

Roosevelt  यांनी आधिुनक �यवसाय �हणून �ी प�का�रतेम�ये सहभाग न�दवला. या 
काळात �ी बात�यांचे �माण अिधक �माणात िदसून येते.  

दसु�या महाय�ुा�या कालावधीत �ी प�कारांनी बातमी लेखनाची म�ुय भूिमका 
िनभावली. या दसु�या महायु�ा�या काळात १२५ मिहला प�कारांनी सहभाग घेऊन 
बात�यांचे सादरीकरणात सहभाग न�दव�यात आला. Anne O. Hare  यांनी दसु�या 
महाय�ुात िहटलर मोसोिलन, �टालीन आिण चिच�ल यां�या मलुाखती घे�याचा �य�न 
केला. Marry Marvin Bechinvide यांनी सव��थम रिेडओवरती Broadcaste 
कर�याचे काम केले. या य�ुजन प�रि�थतीचे िव�ेषण �ी प�कार �हणून अिधक संयम 
िचिक�सक व व�तिुन� प�तीने न�दव�याचे काय�  केले आहे.  

दसु�या महायु�ानंतर आकाशवाणी �सारणाम�ये वाढ होऊ लागली. या काळात प�ुष 
प�कारांना प�का�रका �े�ात कमी कर�यात आले. �यािठकाणी �ीयांचे �माण वाढत 
अस�याचे पाह�यास िमळते. या प�रि�थती हवे�या मा�यमातून सॅटीलाइट उप�हा�या 
मा�यमातून ��ेपण काय�  होऊ लागले. या मा�यमातून मनोरजंनाचे काय��म अिधक 
�माणात �ीयां�या सादरीकरणातून होऊ लागले. सन १९७० �या काळाम�ये 
प�ुषा�या वृ्�िनवेदनापे�ा �ी व�ृिनवेिदकाची मागणी �ो�यांकडून कर�यात येऊ 
लागली. �यामळेु या �सारण �कारात �ी प�कारांचा सहभाग मह�वपूण� रािहला. या 
�े�ात Marguerite Higgins, Pauline Frederic and Marlene Sanders  या 
तीन �ी प�कारांनी याम�ये सहभाग न�दव�यात आला.  

सन १९६० ते ७० �या दशकाम�ये नागरी ह�क आिण सामािजक दरु�वाचा िवषय 
समोर येऊ लागला. आि�का, अमे�रका देशातील �ी प�कारांनी वंश भेदा�या िवरोधात 
व�ृप�ामधून लेखन कर�यास सु� केली. ते�हा नागरी ह�काची चळवळ उभार�यात 
येऊ लागली. ही चळवळ सामािजक िवषमते�या, शोषणा�या आिण अलगीकरणा�या 
िवरोधाम�ये काय� करत होती. आि�कन, अमे�रकन �ेस म�ये अनेक �ी प�कार �हणून 
काय� करत हो�या. �यांनी गो�या लोकांकडून का�या लोकांना िमळणा�या वागणूक� 
िवरोधात लेखन केले. का�या लोकांवरील अ�यासा�या िव�� जनजागतृी व 
सधुारणा�मक भूिमका घेऊन काय�  केले. या नागरी ह�का�या ��ावरती Marvel 
Cooke आिण Charlayne Hunter या �ी प�कारांनी योगदान िदले आहे.  

�ीवादी िवचाराचा �भाव �ी प�कारावरती अिधक �माणात पाह�यास िमळतो. या 
�भावातून �ी मािसके �वतं�पणे लेखन संपादन आिण �काशन कर�यात येऊ लागले. 
या मा�यमातून �ीयांचे िविवध �� कुटंुब िववाह, ल�िगकता, फॅशन जीवनमानाचा दजा� , 
सामािजक, धािम�क, सां�कृितक, आिथ�क, राजक�य िवषयावरती सखोल चचा�  होऊ 
लागली. �ी-प�ुष समानता, बधंतुा, �याय आिण स�मान इ�यादी म�ुयाची जपणूक 
करणारी �ी प�का�रता समोर येऊ लागली. याबरोबरच दा�र�, बालके, िनर�रता, �ी 
चळवळ इ�यादी िवषयी चचा�  कर�यात येते. याम�ये Eliza Holbrook Nicholson  
आिण Eleanor Cissy Patterson या �ी प�का�रतेने याम�ये योगदान िदले आहे. �ी 
प�का�रतेमधील सहभागाने �ीवादी चळवळीत वाढ कर�यात आली. या �ीयांना 



  

 

meceepeMeem$eeleerue Go³eesvcegKe #es$es 

 

42 

प�का�रतेचा साव�जिनक �तरावरती वापर क�न �यव�था प�रवत�नाचे सामदुाियक काय�  
केले.  

सन १९९० �या नंतर�या काळात �ीयांनी प�का�रते�या �े�ात नेत�ृवाची भूिमका 
िनभावली. सन १९९३ साली Barbara Walters यांनी प�ुष प�कारांना िमळणाचे 
कामा�या वेतना इतकेच समान वेतन �ी प�कारांना िमळावे. यासाठी �वतं� मागणी 
केली. �यानुसार �ी प�कारांना समान वेतनाचा अिधकार िमळवून दे�यात आला. �यांनी 
�ी प�कारा�ंया िविवध ��ांना �याय िमळवून दे�याचा �य�न केला.  

स�य काळाम�ये �ी प�कार आपले �यावसाियक �े�ात �वतं� अि�त�व िनमा�ण 
कर�याचा �य�न करत आहे. �ी प�कारांना िविवध मा�यमातून �यवसाया�या संधी 
उपल�ध क�न दे�यात आ�या आहेत. या मा�यमातून टी.�ही. मा�यमावरती �ी प�कार 
अिधक �माणात प�का�रता करत आहेत. िवकिसत देशात �ी प�का�रता ३०… ते 
४०… ट�के इत�या �माणात असे जरी असते तरी मा�यमाम�ये प�ुष प�कारांचे 
�माण अिदक �भू�वशाली आहे. �यामळेु �ी प�का�रतेला अपेि�त संधी �ा� होत नाही. 
प�रणामी �ी प�ुष समानतेचे म�ुय जपता येत नाही. �ी प�का�रता ही खेळा�या 
प�का�रतेत अिधक सहभाग होतात. यासोबत परदेशी प�का�रतेम�ये काय� कर�याचे 
आ�हान �वीकारला आहे. अनेक �े�ात �ीया आपले �वतं� अि�त�व िनमा�ण करत 
आहेत.  

�ी प�का�रते�या िवकासाचा आलेख हा अिधक िवकिसत होताना पाह�यास िमळतो. 
�ीयांना या �े�ाम�ये आप�या कौश�य आिण �यि�म�वाचे सादरीकरण कर�यात 
येताना िदसून येते. नव तं��ानाचा िवकास होताना �ीयांना कामा�या संधी उपल�ध 
होत आहे. इंटरनेट�या मा�यमातून �ीया बातमीचे सादरीकरण कर�याम�ये अिधक 
सहभाग न�दव�यात येतो. िडजीटल मा�यमांचा अिधक �माणात वापर होत आहे. 
�यामळेु �ी प�का�रतीचे �व�प बदलत आहे.  

आपली �गती तपासा : 

१) �ी प�का�रते�या वरती �ि��ेप िलहा.  

२अ.५ प�का�रता �े�ातील �ीया�ंया सम�या (PROBLEMS OF 
WOMEN IN JOURNALISM) 

��तावना (Introduction) : 

आधिुनक �सारमा�यमा�या काळाम�ये �ीयांचा प�का�रते�या �यावसाियक भूिमका 
अिधक �माणात आढळून येतात. �यामळेु �ीयांचे प�का�रते�या �े�ात िविवध 
�तरावरती आपले �थान िनमा�ण केले आहे. �यामळेु �ीयांना प�ुष प�कारा�या सोबत 
काम करताना पाह�यास िमळते. या �े�ात बातमीदारी, मलुाखत, संपादक�य, जािहरात 
आिण मनोरजंन इ�यादी िविवध �े�ात काम करतात. असे जरी असले तरी या �े�ात 
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�ीयां काम करत असताना िलंगभाव आिण प�ुषस�ा भांडवली राजक�य स�ाकारण 
यां�याकडून ��य� अ��य� �र�या िविवध शारी�रक, मानिसक, ल�िगक आिण कामा�या 
िठकाण�या प�रि�थतीनसुार होणाया�  अ�याचारांना बळी पड�याचा �माण उघडक�स येत 
आहे.  

International Women’s Media Foundation (IWMF) आंतररा��ीय �ी मा�यम 
संघटना यांनी �ी प�कारा�या िविवध सम�येिवषयी आवाज उठवला आहे. �ी 
प�कारानंवरती होणा�या अ�यायाबाबत या �े�ातील �ीया �प�पणे बोल�यास 
िभतीपोटी घाब�न जातात. कारण या �े�ाम�ये प�ुषा�या वच��वाला बळी पड�याचे 
�माण अिधक आहे. या �े�ात �ी प�कार काय�  करत असताना िलंगभाव आधा�रत 
द�ुयम�व वच��व आिण शोषणाला कामा�या िठकाणी जावे लागते. व�र� संपादक 
बातमीदार काया�लयीन �यव�थापक या कडून अ�याय अपमाना�पद वागणूक या सारखे 
अनेक अित�संगाला सामोरे जावे लागते. या सव��णा मधून वरील �ी प�कारा�या 
सम�यांना सामार ेजाताना पाह�यास िमळाले.  

�ी प�कारा�या िविवध सम�या : 

�ी प�का�रती�या िविवध सम�येिवषयी अनेक संशोधक प�कार संघटना आिण 
अ�यासक यां�या सव��णामधून िविवध म�ेु यासंबधी न�दव�यात आले आहेत. ते पढुील 
�माणे �प� करता येतील.  

१) िलगंभाव  (Gender) : 

जागितक आिण �थािनक �तरावरती �ी प�कारांची ओळख िलंगभावा�या आधा�रत 
केली जाते. या िलंगभावाचा अथ� �ी-प�ुष भेदभाव असा आहे. िलंगा�या आधारे �ी-
प�ुषाचे वच��व भेदभाव आिण शोषणाचे �व�प िनधा� �रत होते. �यामळेु समाजात 
असमानता हे शोषणाचे कारण �हणून समोर येते. ते प�का�रते�या �यावसाियक �े�ात 
पाह�यास िमळते. या �े�ात �ी प�कारांना िलंगभाव आधा�रत ितर�कार, मान-अपमान 
आिण ह�ले यांसार�या अ�याचाराना सामोरे जावे लागते. �यां�या सरुि�त सम�या 
अिधक �माणात आहे. �यामुळे अिभ�य�� �वातं�य आिण मानवी ह�का�या ��ांशी 
संघष� करावे लागते. या प�कारा�या अिधक �माणात ह�या झा�याचे िदसून आले. 
िवशेषत कलम १९ �माणे �ी प�काराना अिधकार �ा� होत नाही. �यामळेु �ी 
प�कारांचे मत िवचार कृती आिण िनयं�णा संबधंीचे अिधकार, �ितिनिध�व नाकार�यात 
येतात. तसेच कामा�या िठकाणी होणारे अ�याचार अिधक �माणात िदसून येतात. हे सव� 
अ�याचार �ी प�काराना केवळ िलंगभावा�या आधारे अिधक �प� होतात.  

२) सामािजक सम�या  (Social Enequality) : 

�ी प�कारांना सामािजक असमानते�या पा��भूिमवर अनेक �व�पा�या असमानतेला 
सामोर े जावे लागते. �ी प�कारीते�या �यवसायात काम करत असताना ती कोण�या 
पा��भूमीतून आली आहे याचा प�रणाम ित�यातील गणुव�ा काय��मता आिण 
�यव�थापन यां�याशी संबधंीत आहे. या �ीयां�या पा��भूमीत िलंग, भाव, वंश, रगं, जात, 
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प�रि�थती इ�यादी अनेक गो�ी संबंधीत आहेत. या सव�  घटकाचा प�रणाम �या �ीयांना 
िमळणारा दजा� , भूिमका, स�मान, मान-अपमान, ितर�कार, अ�याचार आिण जीवघेणे 
ह�ले यां�याशी संबधंीत आहे. या पा��भूमीवर या �ीया अनेक सम�यांना सामोरे जात 
आहे.  

३) �ी प�कारां�या सुरि�तता (Security of Women Journalist) : 

�यावसाियक प�का�रतेम�ये काय�रत असणाया�  �ी प�का�रते�या सुरि�ततेची सम�या 
अिधक गंभीर बनत जात आहे. Article १९ �माणे �ी प�कारांना सरुि�तता दे�यात 
आली आहे. तरी �ी प�कारांना सरुि�तते�या सम�यांना सामोर ेजावे लागते. Article 
19 �माणे �ी प�कारांना सरुि�तता, समान संधी, कामा�या िठकाणी सरुि�तता, 
अिभ�य��, �वातं�य, संघटना�मक सम�या इ�यादी िवषयीची सरुि�तता दे�यात 
काया�लयीन कामा�या िठकाणी �वतं� अवकाश आिण संधीची सरुि�ततेला अिधक 
मह�व आहे. कारण �ी प�कारांना बातमी िनिम�ती करताना व�र�ाचे वच��व, दबाव, 
िनयं�णला सामोरे जावे लागते. ते�हा अिभ�यि� �वातं�या�या सरुि�ततेचा �� िनमा�ण 
होतो. �ी प�कारा�या सोबत काय� करताना प�ुष प�काराचे वच��व अिधक असते. 
तसेच काया�लया बाहेरील राजक�य भांडवली, गुंडशाही चे ह�ले अिधक होतात. �यांना 
अपहरण, अमानवी, अ�ील, शीवीगाळ, वागणूक, ितर�कार, बल�कार, ह�ले इ�यादी 
मळेु �ी प�कारां�या सरुि�ततेचा �� उपि�थत झाला आहे.  

४) िलगंभाव �ि�कोणाकडे दुल�� (Neglected Gender Sensitive 
Approach) : 

�ी प�कारांना िलंगभावा�या आधार ेकिन� व प�ुषी वच��व आिण भांडवली शोषणाला 
सामोर े जावे लागते. �ी प�कारांना अनेक सम�यांना बळी पडत असताना िलंगभाव 
जाणीव ��ीकोनाकडे दलु�� कर�यात आले आहे. या �े�ातील �ीयांना समान संधी 
आिण स�मानाची आव�यकता आहे, पण ती ��य�ाम�ये �यवहा�रक �तरावरती वत�न 
�यवहारातून िदसून येत नाही. �यामळेु �या�या सरुि�तते�या संदभा�तील ��ांची गुंतागुंत 
अिधक वाढताना िदसते. �यामळेु �या�ंयातील गणु, कौश�य, धाडस, आ�मिव�ास यांचे 
ख�चीकरण कर�यात आ�याचे िदसून येते.  

५) मानव अिधकाराचे उलघंन (Decling Human Rights) : 

 ��येक �य��ला ित�या मानवी अिधकाराचे संर�ण कर�याचा अिधकार आहे. 
तसेच �ी प�कारांना मानवी अिधकाराचे अपेि�त संर�ण �ा� क�न देणे आव�यक 
आहे. पण ��य�ात मा� �यवहारात होत नाही. �यामळेु �ी प�कारांना मानवी 
अिधकाराचे संर�ण िमळत नाही. �ी प�कार ��य� �े� काया�वरती काम करत 
असताना अनेक सम�येला सामोर ेजावे लागते.  
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६) कामा�या िठकाणची प�रि�थती (Condition of Work Place) : 

�ी प�कारांना िविवध �तरावरती काय�  करावी लागतात. याम�ये काया�लयीन काय�  
��य� �े�ाम�ये शासक�य �तरावर जावून काय�  करावी लागतात. �ी प�कारांना 
बातमीचे संकलन, संपादन आिण सादरीकरण इ�यादी �व�पाची कामे करावी लागतात. 
ते�हा �यांचे बर े वाईट अनभुव येत असतात. �ी प�कारांना कामा�या िठकाणी व�र� 
अिधकाया�कडून अनेक �कार�या सम�या िनमा�ण होताना िदसतात. या �े�ात व�र� 
संपादक, बातमीदार, �यव�थापक सोबत काम करत असताना शारी�रक, मानिसक 
आिण ल�िगक सम�येना सामोर ेजावे लागते. कामा�या िठकाणी �ी प�कारांना ल�िगक, 
शाि�दक अ�याचार, ल�िगक इशार,े नको वाटणारा �पश�, अि�ल चाळे, बल�कार इ�यादी 
सार�या सम�यांना सामोर ेजावे लागते. 

७) बढती कमी वेतन (Promotion and low wages) :  

�ी प�कारांना प�का�रते�या �े�ात काम करताना यो�य बढ़ती आिण पगार िमळणे 
आव�यक आहे पण केवळ �ी आहे �हणून प�ुष प�कारापे�ा बढती आिण वेतनाम�ये 
तफावत कर�यात येते. �यामळेु �ी प�काराना द�ुयमतवाची वागणू िमळताना िदसून 
येते. �ी प�कार प�ुष प�कारा�या बरोबरीने काय�  करतात. �यापे�ा अिधक धाडसाचे 
सहसी, �यैया� ने आिण कौश�याने काम क�न ही �ी प�कारांना द�ुयम�वाची वागणूक 
प�ुषी अिधकाया�कडून केले जाते �यामळेु �ी प�कारांना बढती आिण कमी वेतना�या 
सम�यांना सामोर ेजावे लागते.  

८) �ी प�कारावरील ह�ले (Attacks on Women’s Journalists) :  

�ी प�कारांची �ाम�ुयाने �यां�यावरती होणार े ह��या�या सम�यांना सामोर े जावे 
लागते. �ी प�कार �हणून काम करत असताना सामािजक स�य आिण �याया�या 
भूिमकेतून काय�  करत असताना प�ुषी राजक�य भांडवली वच��वा�या आधार े �ी 
प�कारांवरती ह�ले केले जातात. याम�ये �ी प�काराचे अपहरण करणे शारी�रक इजा 
करणे, जीवघेणा ह�ला �संगी म�ृयूला सामोर े जावे लागते. �यामळेु �ी प�कारा�या 
सरु�ेबाबतची सम�या अिधक �प� िदसते. सन २०१७ साली Committee to 
Protect Journalists या�या सव��णानसुार ४२ प�कारांना ह��याम�ये म�ृयूला 
सामोर े जावे लागले. सन २०१६ �या UNESCO’S यां�या सव��णानसुार ३८ 
�ीयां�या खून कर�यात आला. या व�न �ी प�कारांवरील होणा�या ह��याचे �माण 
समजनु येते.  

९) इंटरनेट मा�यमातून छळ (Online Harassment) :  

नवीन मा�यमांचा प�का�रते�या �े�ाम�ये अिधक �माणात वापर होत आहे. �यामळेु 
प�का�रता अिधक िवकिसत आिण गतीशील होत आहे असे असले तरी �ी प�कारांना 
इंटरनेट�या मा�यमांचा वापर क�न छळाला सामोर ेजावे लागते असे अनेक सव��णातून 
िदसून आले. Pew Research Center यां�या सव��णानसुार यनुायटेड �टेट मधील 
त�ण मलुांनी इंटरनेटचा वापर क�न �ीयांचा अमानवी �व�पात ल�िगक छळ के�याचे 
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आढळून आले. �ी प�कारांम�ये २ लाख �ीयांना या इंटरनेट�या मा�यमातून ल�िगक 
छळाला सामोर े जावे लागले. याम�ये �ी प�कारांना अिधक �माणात Dismissire 
Trolling कर�यात आ�याचे आढळून आले. यासंबधंी International Federation of 
Journalists and South Asia Media Solidarity Network या संघटना�या 
मा�यमातून �ी प�कारांना Online Harassment िवषय Byte Bact ही मोहीम 
उभार�यात आली. तसेच Organization for security and cooperation in 
Europe (OSCE) या संघटनेने �ी प�कारां�या Online Harssment ��ांवरती 
चचा�� आयोजन क�न �ी प�कारां�या या ��ावरती काया��मक जनजागतृी कर�यात 
आली.  

�ी प�कारांना प�का�रते�या �यवसायात अनेक सम�यांना सामोर ेजावे लागत आहे. �ी 
प�कारांवरती होणार े ह�ले, अ�याचार, छळ, अपहरण, बल�कार, ल�िगक अ�याचार, 
कामा�या िठकाणी होणार ेअ�याचार अशा अनेक सम�यांना सामोरे जाताना पाह�यास 
िमळते. नवीनच Me to �या �करणाला �ी प�कारांना सम�या �हणून सामोरे जावे 
लागत आहे. यासंबधंी यो�य प�तीने सम�या सोडव�यासाठी िविवध �तरावरती �य�न 
करणे आव�यक आहे.  

आपली �गती तपासा : 

१) �ी प�कारां�या िविवध सम�येवरती सिव�तर िव�ेषण करा.   

२अ.६ �ी प�कारा�ंया सम�यावंरील उपाययोजना (SOLUTION ON 
WOMEN JOURNALIST ISSUES) 

प�का�रकता �े�ात �ी प�का�रते�या वाढ�या सम�ये संबधंी िवचार केला असता �या 
िदवस�िदवस वाढत अस�याचे िदसून येते. �ी प�कारांना या ��ांवरती �वतं� काम 
करणे आव�यक आहे. असे यासंबंधी िविवध अहवाल सव��ण संशोधन मधून िदसून 
आले आहे. यािवषयी उपाययोजना करणे आव�यक आहेत �या पढुील�माणे सांगता 
येतील.  

१) िलगं भेदभाव नकार (Regecting Gender) :  

�ी �हणून प�का�रता �यवसाया�या �े�ात करत असताना �यांना िलंगभाव आधार े
वागणूक िदली जाते. �हणून �ी प�कारांचे �थान हे प�ुष प�कारांपे�ा द�ुयम कमी 
मह�वाचे दजा� कमी अपे�ाचा �माण जबाबदारी कमी अशा�कार ेिलंग भाग केला जातो. 
या �कारची �ी प�कारांना िमळणारी वागणूक ही अमानवी आहे. ती नाका�न �ी प�ुष 
समानता �वातं� आिण स�मान मू�याची जपणूक करता यावी असा �यवहार अपेि�त 
आहे. तरच �ी प�कारांना िलंगभाव सम�या सोडवता येईल.  

     



 

 

प�का�रतामधील �ीया 

 

47 

२) �ी प�कारांकडे पाह�याचा ��ीकोनात बदल (Changing Prespective of 
Womens Journalist) :  

�ी प�कारांकडे पाह�याचा ��ीकोणाची सम�या प�ुषी वच��व जात कौटंुिबक पा��भूमी, 
जात, वंश, रगं, िश�ण व �यवसाय इ�यादी आधा�रत पािहले जाते. यामळेु �ी प�कारांना 
द�ुयम�व, असबळ, िन���य अवलंबी या ही ��ीने पाह�यात येते. ते�हा �या 
��ीकोनाम�ये प�रवत�न होणे आव�यक आहे. �या��ीने काय� केले पािहजे.  

३) कामा�या िठकाणचे चांगले वातावरण (Good Environment in Work 
Place) :  

�ी प�कार कामा�या िठकाणी यो�य प�रि�थती असेल तरच काय�  क� शकतात. �ी 
प�कारांना कामा�या िठकाणी स�मानाची वागणूक िमळणे गरजेचे आहे. काया�लयात काम 
करत असताना व�र� अिधका�यांकडून होणा�या अ�याचार िविश� आवाज उठिवणे 
आव�यक आहे. तसेच कामा�या िठकाणी प�ुष प�कारांना �ी प�कारांना स�मानपूव�क 
वागणूक दे�यासाठी िलंगभाव जाणीव जागतृी करणे आव�यक आहे. तसेच उप�माची 
अंमलबजावणी कर�यात यावी.  

४) बढती आिण वेतन वाढ करणे (Promotion and Increasing Payment) :  

�ी प�कार ही �वत: प�का�रते�या �े�ात काम करत असते. ते�हा ित�या कौश�य 
�ामािणकता कत��यिन�ा जबाबदारी इ�याद��या आधारे बढती आिण वेतन वाढ करणे 
आव�यक आहे. �ी प�कारांना प�ुष प�कारां इतकेच समान कामाचे समान वेतन 
पदो�नती सरु�ा सिुवधा �दान करणे आव�यक आहे तरी �ी प�कारांना आपली �गती 
करता येईल.  

५) काय�ाची अमलंबजावणी (Implimenting Law):  

�ी प�कारां�यावरील वाढ�या अ�याचारा�या प�रि�थती िनयं�ीत आण�यासाठी 
काय�ाची यो�य अंमलबजावणी करणे आव�यक आहे. �ी प�कारांवरती होणार ेिविवध 
�व�पाचे अ�याचार रोख�यासाठी पोलीस �शासन कायदा स�ुयव�था आिण 
�यायालयीन यं�णे�या मा�यमातून काय�ाची अंमलबजावणी करणे आव�यक आहे. �ी 
प�कारांवरती होणाया�  अ�याचाराचे �व�प समजून घेऊन पोलीस �शासनामाफ� त 
ग�ुहेगारावरती यो�य काय�वाही कर�यात यावी तसेच कायदे मंडळा माफ� त �यायालयीन 
िनवाडे िनकालात काढून �यायाची अंमलबजावणी करावी लागेल.  

६) शासक�य सेवा पुरवठा (Providing Government Service) :  

�ी प�कारांना शासक�य सेवांचा परुवठा करणे आव�यक आहे, �यांना �वास िनवास 
दैनंिदन सिुवधां�या �व�पात शासक�य सेवांचा परुवठा करणे आव�यक आहे.  
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वरील सव� उपाययोजनांची �थािनक �तरावरती अंमलबजावणी करणे आव�यक आहे.  

आपली �गती तपासा : 

१) �ी प�कारा�या सम�या दूर कर�यासाठी उपाययोजना सूचवा.  

२अ.७ साराशं (SUMMARY) 

आधिुनक काळाम�ये प�का�रतेचे �व�प िवकिसत आिण गितशील होताना पाह�यास 
िमळते. िवशेषत: �ी प�कारांचा या �े�ाम�ये वाढता सहभाग ही अ�यंत मह�वाची बाब 
आहे. या �े�ाम�ये �ीया प�कार �हणून गणुव�ा कौश�य आिण �यव�थािपक �यि� 
मह�वाचा �व�प आपले �वतं� �थान आिण अि�त�व िनमा�ण करत आहेत. �यामळेु या 
�ीया प�ुष प�कारा�या बरोबरीने आप�या भूिमका िनभावत आहेत. �यामळेु न�या 
आ�हानाना सामोरे जात आहेत. �ी प�कारांना प�ुषी स�े�या �ि�कोनातून पाह�याचे 
वच��वा�या �व�पात पािहले जाते. �यामळेु िलंगभावाचे �व�प अिधक �यावहा�रक 
�व�पात सम�या �हणून समोर येते. �यामळेु �ी प�कारा�या मानवी अिधकाराचा �� 
�हणून सरुि�तते�या संदभा�त पाह�यास िमळतो. यासंबंधी अनेक अ�यासक संशोधक 
आिण संशोधन सं�थां�या सव��णामधून आढळून आले आहे तसेच आधिुनक तं��ान 
इंटरनेट यांचा चकु��या �व�पात वापर के�यामळेु �ी प�कारा�या न�या ��ाम�ये वाढ 
होत आहे. या ��ासंबधंी सिव�तर चचा�  होणे आव�यक आहे.  

२अ.८ �� (QUESTIONS) 

१) �ी प�का�रतेची संक�पना सांगून �व�प �प� करा.  

२) �ी प�का�रते�यावरती ��ी�ेप सिव�तर िलहा.  

३) �ी प�का�रते�या सम�या आिण उपायािवषयी सिव�तर िलहा.  

२अ.९ सदंभ� �थं (REFERENCES) 

1) Marion Marzolf, 1977, Up from the rootnote : A History of women 
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3) Kathleen A Cairns, 2003, Front Page Women Journalist 1920-
1950. University of Nebraska Press. 
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३ 
उ�ोजकतेचा अथ� भूिमका कौश�या 
Entrepreneurship Meaning 

 

अ�यासाचे घटक 

३.० अ�यासाचे उ�े�य 

३.१  ��तावना 

३.२  उ�ोजकाचा अथ� संक�पना 

३.३  उ�ोजका�या भूिमका व काय� 

३.४  उ�ोजकांसमोरील आ�हाने 

३.५  उ�ोजकांचे गणु व कौश�ये  

३.६  सारांश  

३.७  अ�यासाचे �� 

३.८  संदभ��ंथ सुची 

३.०  अ�यासाचे उ�ेश  

 उ�ोजकाचा अथ� व संक�पनांची ओळख क�न देणे. 

 उ�ोजकां�या उ�ोगासंबंधी काय� आिण भूिमकांचा आढावा सांगणे. 

 उ�ोजकां�या समोरील िविवध आ�हानांचे िव�ेषण करणे.  

 उ�ोजका�या गणु-कौश�य �प� करणे.  

 निवन उ�ोजकांची िनिम�ती होणे.  

३.१ ��तावना  

उ�ोग व �यवसाय ही संक�पना तशी जनुी आहे. पण जगातील औ�ोिगक �ांती नंतर 
�व�प पूण�पणे बदलते आहे. पूव� कुटंुबातच कारागीरी प�तीने उ�पादन केले जात होते. 
यांचे �माण नग�य �व�पाचे होते. काळा�या ओघात �यापारी �णाली हळूहळू िवकसीत 
होत होती. याचा प�रणाम उ�पादने �ि�येवर होत होते. .जगात औ�ोिगक �ांती नंतर 
जगात �यापारी �े�ात अिधक िवकास झाला. �या देशाचे उ�ोग िवकसीत झाले ने देश 
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िवकसीत देश �हणून उदयास आले आहेत �हणून देशाचा िविवध �व�पा�या उ�ोगाचा 
िवकास मह�वाचा असतो.   

असे िविवध उ�ोगां�या िनिम�तीत मह�वाची भूिमका बनवणारी �य�� �हणजे उ�ोजक 
होय. कारण उ�ोजकािशवाय उ�ोगाची �थापना होत नाही. जोपय�त �य���या मनात 
उ�ोग �थापनेचा िवचार िनमा�ण होत नाही तोपय�त उ�ोग िनमा�ण �ि�या सु� होत 
नाही. �हणून �या �व�पाचे पोषक वातावरण पण अस�यािशवाय �य�� उ�ोग 
�थापनेकडे िवचार करत नाही. 

भारतीय समाजात निवन उ�ोजक िनमा�ण होणे आव�यक आहे. यासाठी निवन �य��ने 
पढेु येणे गरजेचे अशा यासाठी मागणार ेइ�छाश�� िनमा�ण कर�या�या उ�ेशाने हा पाठ 
अ�यासाला िदला आहे. समाजा�या ��येक घटकातून उ�ोजक िनमा�णासाठी लागणाया�  
गो�ीची ओळख ��तुत पाठात केली आहे.  

३.२ उ�ोजकाचा अथ� सकं�पना 

समाजाला आव�यक असणा�या गरजा पणु� कर�यासाठी एखादी �य�� िविश� �व�पाची 
�ि�या करते. शमाजातील अशी �य�� जी धोका प�क�न व अिनि�तता ि�वका�न 
आप�या मनातील �येये व �व�न प�रपूण� कर�यासाठी जे �य�न करणे होय. 

मानवी समाजाला चालू गरजा आिण भिव�यातील गरजांचा िवचार क�न �यापैक� एखादी 
गरज पणु�  कर�याकरीता िनयोजन प�तीने ि�या करणे, उ�ोजकांना नेतृ�व कौश�य 
आिण संघटन कौश�या�या आधार ेआपले उ�ी�्ये पूण� कर�याचा �य�न करावा लागतो. 
असे �य�न करणारी �य�� �हणजे उ�ोजक होय. अशा उ�ोजक िकंवा संयोजक या 
संबधंी काही िवचारवंतानी िदले�या मह�वा�या �या�या पढुील�माणे आहेत. 

१) माश�ल यां�या मते ’जबाबदारी ि�वका�न जोखीम प�कारणारी �य�� उ�पादन, 
िनयोजन, पय�वे�ण अशी संघटने संबंधीची सव�  कामे पार पाडणारी �य�� �हणजे 
उ�ोजक होय.“  

२) पीटर �कर यां�या मते, ’संयोजक �हणजे अशी �य�� जी सतत होणाया�  बदलांचा 
शोध घेऊन �यांचा पाठपरुावा करते. �हणजेच संयोजकासमोर आले�या 
�यावसाियक संधीचा उपयोग क�न घेताना �यासाठी िविवध �यावसाियक संधीचा 
उपयोग क�न घेतात. �यासाठी वेगवेग�या �यावसाियक �ारभं करतात.“  

३) जे. बी. से यां�या मते, ’संयोजक हा एक तसा समाजाचा �ितिनधी असतो. जो 
�यवसाय उ�ोगध�ंाला लागणाया�  सव� संसाधनांची उजळणी करतो. व िविवध 
उ�पादन घटक वाप�न �मांचा आिण भांडवलांचा यो�य तो उपयोग क�न व�तूचे 
उ�पादन व सेवांची पतु�ता कर�यास सकारा�मक कृती करतो.“ 
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४) �ा. सज�राव बोराडे यां�या मते, ’िविश� व�तू-सेवां�या गरज पतुी�या उ�ेशाने 
�थापन केले�या औ�ोिगक संघटने�या िनयोजन समयोजन माग�दश�न संयोजन 
आिण नेत�ृव करणाया�  �य��ला उ�ोजक िकंवा संयोजक असे �हणतात. 

उ�ोजकता सकं�पना  

एखादी �य�� नवे आिथ�क साधने हाती घे�यासाठी एखादा उप�म �यास इं�जीम�ये 
Enterprise श�द�योग केला जातो. अशा उ�ोगाची िनिम�ती कर�यासाठी योजनाब� 
काय�  करतो अशा �य��साठी उ�ोजकता (Entrepreneur) असे �हणतात. जॉन काओ 
यांनी उ�ोजकतेची संक�पना�मक मांडणी केली आहे. उ�ोजकते म�ये जोखीम 
प�कार�याची �मता, संघटनांची कौश�य आिण उ�ोगास िविवध िनमा�ण करणे व 
नविनिम�ती कर�याची �बळ इ�छा असणे गरजेचे असते. �कर यां�या मते उ�ोजकता 
केवळ मोठे उ�ोग िकंवा आिथ�क सं�था पय�तच मया�दीत नसते तर ती लघउु�ोग िकंवा 
इतर आिथ�कतर सं�थाम�ये पण िततक�च मह�वाचे असते. �यांनी उ�ोजकताचे एक 
�ा�प सांिगतले आहेत. �य��, कृती पया�वरण आिण संघटन यांचा िविश� संबधंातून 
उ�ोजक उदयास येतो. 

                      J³ekeÌleer 
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याम�ये उ�ोजकांना जोडणाया�  �य�� कृती, पया�वरण आिण संघटन यांचे संबधं पण एक 
दसु�याशी असतात पण या सवा�ना जबाबदार उ�ोजक असतो.  

उ�ोजक हा गुंतवणूक आिण उ�पादन संबधंीची संधी�या शोधात असतो. उ�ोग 
�यवसायात नवनवीन उ�पादन �ि�या घडवून आण�यासाठी उ�पादन संघटन करणे, 
भांडवली उभारणी करणे, कामगारां�या िनय�ु�या करणे, क��या माला�या परुवठ्यांची 
यो�य सोय करणे. उ�ोगासाठी जागाचे शोध घेणे. नवीन यं� व तं��ानाचा वापर क�न 
उ�पादन करणे, क��या माला करीता नवीन संसाधने मािहती करणे. उ�ोग �यवसायात 
दैनंिदन �यव�थापन कर�यासाठी उ�च गणुव�े�या �यव�थापकांची िनयु�� क�न या 
सव� बाबीचे सम�वय साधणे या सव�  जबाबदारी पूण� �य��ला उ�ोजक �हणून ओळखले 
जाते. 

उ�ोग व उ�ोजक यातील फरक  

अनेकदा उ�ोग व उ�ोजक याम�ये सारखे पण िदसत असले तरी यात िविश� प�तीचे 
�कारचे फरक आहे याचा थोड�यात आढावा पढुील�माणे घेता येईल.  
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अ) �व�प  

सव�साधारणपणे उ�ोग, कारखाने, �यवसाय, कंपनी �ा सं�था आहेत. �या िविश� 
इमारत िकंवा �थानावर वसले�या असतात. मा� उ�ोजक िकंवा संयोजक ही एका 
�य�� म�ये असणारी मानिसक �ि�या आहे. उ�ोगातील व�तू साधना �माणे िनण�य व 
धोरणे ठरिवणे या बाबी साधन �व�पात िदसत नस�या तरी �या संयोजका�या कृती 
मधून िदसत असतात. सामा�यपणे उ�ोजक ही एक �य�� असते. जी उ�ोजकाला पणु�  
काया� ि�वत करत असते. 

१) �या�ी  

िविवध �व�पा�या व�तू व सेवा िनिम�तीसाठी उ�ोगांची �थापना होत असते. उ�ोगाचा 
म�ुय उ�ेश व�तू व सेवांची िनिम�ती क�न नफा कमवणे हाच असतो. उ�ोग िविवध 
�व�पाचे असले तरीही उ�पादन काय�  करणे एवढी �या�ी मया�दीत असते. परतं ु
उ�ोजकता या घटकांची �या�ी �यापक असते. �यवसाियक संधी या घटकांची मया�दीत 
नाही. उ�ोजकां�या मनात िविवध भावना असतात �यांची ते पतु�ता कर�याची �यापक 
�तरावर काय�रत असतो.   

२) �कार  

उ�ोगांचे अनेक �कार असतात. कुटीर उ�ोग, लघ ुउ�ोग, मोठे उ�ोग साखळी उ�ोग 
एकाच �कारचे अनेक उ�ागे असतात. उदा. तांि�क, परपंरागत, आिथ�क ि�थती, 
िश�ण, �ी-प�ुष वगैरे �कार उ�ोग असतात.   

३) उ�ेश   

उ�ोगात कारखाने व यांि�क�करण यांचे �येय, िविश� व�तूची िनिम�ती कर�याचे 
असतात. �यव�थापकाने ती उ�पादन उि��े ठरवून िदलेली असतात. ती साधने 
कर�यासाठी औ�ोिगक सं�था काय�  करते. परतं ु उ�ोजकांची �येय �वतःसाठी व 
समाजासाठी रोजगार िनमा�ण करणे व व�तू सेवांचा परुवठा करणे या िशवाय 
आधिुनक�करण क�न उ�ोगाचा िव�तार करणे हा उ�ेश असतो.  

३.३  उ�ोजका�ंया भूिमका व काय�  

उ�ोजक हा उ�ोगाचा सव�सवा�  असतो. �हणून उ�ोगात उ�पादन वाढ क�न उ�ोगाचा 
सवा�ग िवकासा�या �ि�ने मह�वा�या तीन भिुमका पार पाडा�या लागतात. �या पढुील 
�माणे आहेत. 

१) नव िनिम�तीची भूिमका  

उ�ोजक नवन�या संधीचा शोध घे�यास आिण �या िमळवून �यांचा जा�तीत जा�त 
उ�कृ� प�तीने उपयोग क�न उ�ोजकांची सव�  कौश�य दाखव�याची भूिमका 
साकारावी लागते. उ�ोगध�ंात �यव�थापकांची सव�  काय� समािव� असतात. परतंु या 
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िशवाय �या�या �यि�म�वाचा ठसा उमटलेला असतो. ते सवा�त मह�वाचे असते. 
नवनवीन क�पना सतत मनात िनमा�ण होत असतात. �ाहकां�या गरजा कोण�या आहेत 
हे ओळख�याची �मता असते. �हणून तो �या �ाहकांचे समाधान क� शकतो. अशाच 
व�तूचे उ�पादन करतो. िनमा�ण होणाया�  व�तू ��येक कोळी निवन �व�पा�या असतील 
असे नाही. पण व�तू उ�पादनाकरीता वापरलेला माल, िनिम�ती प�ती याम�ये नािव�य 
असते. व�तू िवतरण प�ती नवीन असते. िव��नंतर देणा�या सेवाम�ये नािव�य असते. 
अशा प�तीने निवन �व�पाची िनिम�ती क�न �ाहक राजाला आकिष�त कर�याची 
भूिमका उ�ोजकाला पार पाडावी लागते. 

२)  धोका प�कर�याचे धाडस  

उ�ोजकांना उ�ोगात अिधक �माणात धोका प�कर�याचे धाडस करावे लागते. या 
धाडसा बरोबर पढुील प�रणामांची क�पना असते. तरी ही होणाया�  प�रणामाची पवा�  न 
करता �वतःला झोकून �ावे लागते. कोणताही उ�ोग सु� करणे हे पण मोठे धाडस 
असते. कारण अशा िनावन उ�ोगाला सतत अपयश ये�याची श�यता असते. 
�यवसायासाठी गुंतवणूक केलेले भांडवल �हणजे एक बडुवणूक िकंवा जगुार असतो. 
कारण उ�ोगातून फायदा होईल याची खा�ी नसते. परतं ु भांडवलाबरोबरच �वतःचे 
आय�ुय, क�रअर वैय�� िवकास वगैर ेबाबीत धोका ि�वकारावा लागतो. 

निवन उ�ोगात वैयि�क �मता व कौश�याचा उपयोग िकती होईल याची खा�ी नसते. 
�वतः�या फायदा तोट्याचे मु�यांकन न करता उ�ोग िनिम�तीकडे ल� देतो. भिव�या�या 
अिनि�ततेचा िवचार न करता धाडस करणे गरजेचे असते. पढेु उ�ोग िवकासनंतर ही 
सरकारी धोरणे बदलणे, महामंदीचे िनमा�ण होणे, अित�र� उ�पादन होणे, जागितक य�ु, 
साथीची रोगराई वगैर े सार�या सम�या िनमा�ण झा�यास न घाबरता �याचा सामना 
कर�याचे धाडस करावे लागते. जे उ�ोजक धोका प�कर�याचे धाडस करतात तेच 
भिव�यात मोठे उ�ोजक �हणून उदयास येतात.     

३) उ�पादन घटकांचे सघंटन व �यव�थापन  

��येक उ�ोजकांना संघटक व संयोजकां�या भूिमका साकार करा�या लागतात. उ�पादन 
घटकांचे योग �माने एकि�त क�न �याला उ�पादनांची �ि�या पूण� करावी लागते. 
�हणून �यव�थापकांची पण िविवध काय�  करावी लागतात. �यवसायाचे �व�प 
िनि�तीपासून ��य� उ�पादतीत व�तू िकंवा सेवा बाजारपेठेत िव�� होईपय�तची सव� 
काया�ची जबाबदारी �यावी लागते. उ�ोजक आप�या �यवसायासाठी यो�य ठरले अशी 
संघटना िनमा�ण क�न यो�य �या �ि�येसाठी माग�दश�न क�न सुचना िकंवा आदेश देत 
असतो. उ�ोजकासमोर िनमा�ण होणाया�  सम�या सोडवून उ�पादन काय��णाली सतत 
चालू रािहल याची काळजी घेतो. उ�ोजकाला आिथ�क िहशोब आिण भांडवलासंबंधीची 
काय� करावी लागतात. बाजारपेठेतील उ�ोगाची �ित�ा िनमा�ण क�न �यात सात�य 
राख�याची भिुमका पार पाडावी लागत असते.  
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उ�ोजकांना �यव�थापक�य कामाची भूिमका पार पाडत असताना आपले म�ुय उ�ेश 
सा�य कर�यासाठी यो�य प�तीत उपाय राबवले जातात िकंवा नाही याची पाहणी करत 
असतो. उ�ोजक एक उ�म �यव�थापक असावा तसाच तो सव��म संघटक ही असणे 
गरजेचा असतो. संघटकां�या ना�याने �याचा सतत पया�वरणाशी संपक�  साधून राहावे 
लागते. सामािजक पया�वरण, राजक�य पया�वरण, राजक�य ि�थती आिण आिथ�क दजा� 
यांचा बाबतीत उ�ोजकांना सतक�  राहावे लागते. भांडवलांचे पया�वरण हे सतत बदलत 
असते. या बदल�या पया�वरणाम�ये िटक�यासाठी उ�ोगातील काही �णालीत सधुारणा 
करा�या लागतील. रोज�या �यवहारातील कामे उ�ोजकांना कामे पण करावी लागतात 
तसेच �यवसायातील सव� कामािवषयी सचुना व आदेश �ा�या लागतात. 
भिव�यकाळातील बाजारपेठेत आप�या मालाला िकती मागणी असू शकेल याला अंदाज 
कर�याचे काम �याला करावे लागते. उ�ोगासाठी लागणाया�  आिथ�क मानवी माला�या 
साधनांचे सम�वय िनमा�ण करावे लागते. तसेच �यां�या काय��णालीत माग�दश�ने करावे 
लागते. उ�ोगध�ंाला �गतीपथावर घेऊन जा�यासाठी ल� �ावे लागते. कामावरील 
देखरखे आिण िनयं�ण यांतून �या�या काया�ची क�पना येत यश�वी हो�यासाठी 
उ�ोजकाला �यावसाियकांची व �यव�थापकांचे प�रणामकारक कामे करावी लागतात. 

उ�ोजकांची काय�   

व�रल �माणे भिुमका िशवाय उ�ोजकाला मह�वाचे काय� करावी लागत असतात. ऑथ�र 
कोल यांनी उ�ोजकांना मह�वा�या पाच �व�पाची काय� करावी लागत असतात. 
�यां�या िवचारानसुार उ�ोजकांना करा�या लागणाया�  काया�चा आढावा पढुील �माणे 
घेता येईल.  

१. उि��्ये िनि�ती   

उ�ोजकांना �यां�या �यव�थापकांची उि��्ये िनि�त करावी लागत असतात. उि��्ये 
िनधा�रण हे आज�या प�रि�थतीशी तडजोड करणारी असावी लागतात. यािशवाय 
�याम�ये प�रि�थती�माणे बदल कर�याची �मता असावी लागत असते. 

२. सघंटन िनिम�ती   

उ�ोजकांना िवकसीत करणार े संघटन िनमा�ण करावे लागते. उ�ोगातील सव��म 
सहकाया�चा समूह तयार क�न �यां�याकडून संघटीत सहकाय� िमळव�याची जबाबदारी 
उ�ोजकांची असते.  

३. तांि�क प�रपूण�ता  

आप�या उ�ोगाला तांि�क ��्या प�रपूण� करावे. बदल�या मागणी�माणे तांि�क बदल 
क�न नवनवीन यं� तं�ाची मदत घेऊन उ�ोगाला �गती पथावर घेऊन जा�यासाठी 
निवन यं� तं� साधना करीत लागणारा अथ�परुवठा कर�याचे ही कामे करावी लागते. 
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४. भांडवल उभारणी   

कोणतीही कामे करतांना परुेसे भांडवल �हणजे आिथ�क गरज असते. जर असे भांडवल 
आप�याकडे उपल�ध नसेल तर भांडवलांची उभारणी करावी लागत असते. यासाठी 
शेअस�ची िव��, कज�रोख िकंवा बकँाकडून कज� आिण सरकारी आिथ�क मदत वगैरे माग�  
पैक� यो�य मागा��या मदतीनी उ�ोगा�या िविवध कामासाठी पतपरुवठा करणे ही 
जबाबदारी पूण� करावी लागते. यासाठी सवा�त मह�वाची बाब �हणजे अशा आिथ�क 
सं�थांशी उ�म संबधं िनमा�ण क�न �यां�याकडून आिथ�क गरज पूण� कर�याची कामे 
उ�ोजकांना करावी लागत असतात. 

५. �ाहकांची आवड िनवडीची माहीती - 

बाजारपेठेत �ाहक राजा असतो. तो �या�या आवड - िनवड आिण परवडेल अशाच व�तू 
खरदेी करत असतो. �हणून �ाहकां�या यो�य प�तीने सेवा देऊ शकतील अशाच 
नवनवीन व�तूचे उ�पादन क�न बाजारात मांडावे लागते. �हणजेच आप�या उ�पादनांचे 
खरदेीदार �ाहक वाढव�याचा सतत �य�न करावा लागतो. �यािशवाय उ�म �व�पाचा 
लोकसंपक�  िनमा�ण करणे पण उ�ोजकांसाठी अितशय मह�वाचे असते. 

अशा िविवध प�ती�या भूिमका आिण काया��मक योगदान उ�ोजकांना करावे लागत 
असते. 

३.४ उ�ोजकासंमोरील आ�हाने  

उ�ोग�े�ात िविवध �व�पाचे िनयोजना�मक भूिमका व काय� पार पाडून बदल�या 
प�रि�थतीचा प�रणाम �हणून िविवध �व�पा�या आ�हानांना सामोर े जा�याची तयारी 
उ�ोजकांची असते. काल� एच. �हे�पर यांनी उ�ोगातील अडथ�या�या संदभा�  सिव�तर 
चचा�  केली आहे. �याची थोड�यात मािहती पढुील �माणे आहे. 

सामािजक प�रि�थतीत समाजाम�ये िविवध �व�पाची म�ुय व मापदडं असतात. 
देशातील औ�ोिगक �तर सामािजक प�रि�थतीवर अवलंबून असतो. याच सामािजक 
घटकांकडून व�तू व सेवांची मागणी वर उ�ोग आधारीत असतो पण समाज हा 
प�रवत�नशील आहे. लोकसं�या िवचारधारा आवडी-िनवडी फॅड फॅशन याम�ये बदल 
होत असतात. अशा िविवध ि�थतीचा िवचार क�न आप�या उ�पादनाची तयारी करावी 
लागते. 

 

 

 

 



  

 

meceepeMeem$eeleerue Go³eesvcegKe #es$es 

 

56 

उ�ोजकां�या समोरील अडथ�याचंा त�ा  

प�रि�थतीमळेु जमेची बाजू अडथळा िकंवा नुकसानीची बाज ू

१) बाजारपेठेशी संबंध १) अि�त�वात देऊ शकणा�या व�तू 
सेवांची कमतरता 

२) �थािनक सं�था - कंप�या २) बाजारपेठेची ओळख नसते. 

३) स�म �थािनक मन�ुय बळ ३) तांि�क कौश�यांची उणीव 

४) तांि�क िश�णाची मदत ४) भांडवलाची कमतरता 

५) परुवठादारांची मदत आिण  

परुवठादारांकडून उदारी 

५) �यवसायाब�ल मािहतीचा अभाव 

६) �थािनक पत परुवठा मदत ६) इ�छा श��चा अभाव 

७.  बकँामाफ� त पतपरुवठा सहकाय�  ७.  सामािजक सम�या 

८.  �थािनक �तरावर यो�य स�लागार ८.  नोकरी �हणजे पैशाची सहायता 

९.  यो�य उ�ोजक�य �िश�ण ९.  ताणतणाव व थकवा याकडे िवशेष ल� 
देणे. 

१०.  यश�वी आदश� १०.  कायदेशीर अडचणी व लाल िफती  

        कारभार 

११.  िनकोप �पधा�  ११.  पेटंटिवषयी शंका 
  

अ) सामािजक आ�हाने   

समाज आिण उ�ोजक यांचे जवळचे आिण कायमचे संबधंी असतात. समाजात िविवध 
�कारचे गट असतात. पण कुटंुब हा �यापक असतात. कारण तो उपभो�ा गट आहे. 
व�तू व सेवांची कायम मागणी कुटंुबाकडून होत असते. कुटंुबा�या मागणीचा परुवठा 
कर�याची जबाबदारी असते. अशा परुवटा संबंधामळेु िविवध �व�पाची आ�हाने िनमा�ण 
होतात. यापैक� काही मह�वाची आ�हाने पढुील आहेत. 

१. सुर�ा  

समाजात िविवध कारणामळेु आंदोलने, संप मोच� व बदं क�न अशांतता िनमा�ण केले 
जाते. अशा वेळी उ�ोजकांना सहकाय� करावे लागते. अ�यथा समाजाचा रोष प�करावा 
लागत असतो. यामळेु उ�ोगाचा मालम�ा व मन�ुयबळाची हानी होऊ शकते अशा वेळी 
िमळालेली मागणी यो�य वेळी पूण� कर�याचे मोठे आ�हान असते. याचा द�ुप�रणाम 
उ�ोगावर हो�याची श�यता असते. 
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२. �शासक�य िदरगंाई   

देशातील िविवध काया�लये पण समाजाचे घटक आहेत. अशा काया�लयीन काय�प�ती 
एक आ�हाने असतात. यास लाल िफतीचा कारभार �हणून ओळखतात. केवळ फाईली 
टेबलावरच पडून राहतात. यामळेु उ�ोजकांना �यावसाियक िनण�य घेणे आ�हाना�मक 
होते. यािशवाय सहारी काय��मातील ��ाचार हा िश�ाचार होऊन बस�यामुळे 
उ�ोजकांना अथ� भदु�ड पण सोसावा लागतो. 

३. सहकाय� अभाव   

समाजातील सव� घटकांकडून �यावसाियकास सहकाया�ची अपे�ा असतात. �यि�गत 
�ाहक वग� आिण शासक�य कचेया�त यांना जे�हा उधारीवर माल िवकला जातो. ते�हा 
�यांना व�तूचे पैसे वेळेवर दे�याचे सहकाया��या अपे�ा असतात. पण �ाहकांना सरकारी 
काया�लयात सहकाया�ची वसुलीची मोठी सम�या असते. यामळेु उ�ोगा�या आिथ�क 
सम�या िनमा�ण होतात. सामािजक सहकाय�  िमळवणे ही उ�ोगा�या �यावसाियक��्या 
खूप मोठी सम�या असते.  

४. जनसपंका�चा अभाव   

�यवसायाची बाजारपेठेतील �िस�ी िशवाय िवकास होणे अश�य असते. तसेच जु�या 
�ाहकवगा�ला कायम ठेव�यासाठी बाजारातील इतर उ�पादना�माणे आपली ही जािहरात 
गरजेचे असते. या िशवाय ��य� िकंवा अ��य� मागा� ने संपक�  वाढिव�यासाठी मोठ्या 
�माणात खच� करावा लागत असतो. �ाहकां�या मागणी �माणे �यां�या अपे�ा पूण� करणे 
उ�ोजकां�या समोर खूप मोठे आ�हान असते. 

५. �मश��चे पाठबळ  

समाजात असं�य �व�पाचे कामगार श�� मोठ्या �माणात आहे. पण �ामािणक, गणुी, 
कत��यद� व उ�ोगाशी एकिन� कम�चाया�चा परुवठा िमळवणे मोठे आ�हान असते. कारण 
�मश�� िशवाय एकटा उ�ोजक उ�पादन क� शकत नाही. सवा�त मह�वाची बाब 
�हणजे कुशल कामगारांचा अभाव अस�यामळेु उ�ोजकांना खूप मोठे �य�न क�न 
चांगले कामगार िमळवावे लागतात.   

ब) जागितक�करण व उदारीकरणाचे आ�हान  

आधिुनक काळात जागितक�करण, खाजगीकरण व उदारीकरण या निवन संक�पना 
उ�ोग �े�ा�या ��ीने मह�वा�या आहेत. जगातील उ�ोग व अथ��यव�थेला मु� 
बाजाराची संक�पना जगातील �तरावर िनमा�ण झाली आहे. जागितक �यापारी संघटना 
'गट करारा' नसुार निवन धोरणे पढेु आली आहे. �यापाराला पारदश�क म�ु �यापार व 
गुंतवणूक बह�रा��ीय कंप�यांची िनिम�ती सरकारी उ�ोगाची िनर गुंतवणूक�करण व िवदेशी 
भांडवल गुंतवणकु�ला िनब�धाना िशिथलता असते ही नवीन �माणे आहे. थोड�यात 
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देशातील उ�ोगाबरोबरच िवदेश कंप�या आिण खाजगी उ�ोजकांशी �पध�चे मोठे 
आ�हान आहे. अशा या �यव�थेमळेु िनमा�ण होणाया�  सम�या पढुील�माणे आहेत.     

१) िवकसनशील देशातील बाजारपेठेत िवदेशी उ�पादने आिण सेवा आ�यामळेु �पधा�  
ती� बनली आहे. उदा. चीन�या �व�त व�तूने भारतीय बाजारपेठेत रलेचेल केली 
आहे. 

२) आज जगात अमेरीका ही महास�ा आहे. यामळेु जगातील िविवध देशांवर �यांचा 
�भाव  

३) आहे. �यापाराबरोबरच देशातील आिथ�क धोरणावर महास�ेचा �भाव िदसून येतो. 

४) जागितक मंदी�या लाटे�या सम�या उघउु�ोगांना अिधक �भािवत करणाया�  आहेत. 
जगात उपभोग �व�ृी िनमा�ण झा�याने व कज� �व�त झा�यामळेु व�तूची मागणी 
वाढते. चलन वाढीला वेग येतो. जीवनाव�यक व�तू व चैनी�या व�तू�या िकंमती 
झपाट्याने वाढतात. परदेशातील व�तू िनया�तीमधून अिधक आिथ�क कमाई 
कर�या�या �वृ�ीने खाजगीकरणाने प�ुहा भर घातली आहे.   

५) देशातील उ�पादकांपढेु �पध�त िटक�यासाठी उ�पादन खच� कमी कर�याचे आ�हान 
िनमा�ण झाले आहे. 

६) जागितक अथ� �यव�थेचे उदारीकरण झा�यामळेु निवन सम�या िनमा�ण झा�या 
आहेत. जगातील मंदी�या लाटेने अमे�रका, इं�लंड यां�यासह �यां�यावर आधारीत 
असणा�या रा��ांची आिथ�क प�रि�थती कोलमडली आहे. भारतासार�या 
िवकसनशील देशात मािहती तं��ानाचे उ�ोगांत कामगार कपातीचे धोरण राबवले 
गेले होते. जर रोजगार कपातीचा �� िनमा�ण होणार असेल तर असे धोरण नको 
�हण�याची वेळ आली आहे. कांही काळाआधी भांडवली बाजारातही िनद�शांक 
घसरण हा िचंतेचा �� िनमा�ण झाला आहे. 

क) सां�कृितक िविवधतेची आ�हाने  

उ�ोजकांना यो�य धोरण िनमा�ण क�न �यावसाियक आराखडा तयार करतांना िविवध 
सां�कृितक प�रि�थती�या �य���या माग�याचा िवचार क�न आंतररा��ीय उ�ोजक 
िनमा�ण होतात. याक�रता परपंरा तं��ान, आिथ�क, राजक�य भाषा वगैर े सां�कृितक 
फरक ल�ात घेऊन आपले उ�पादन िनमा�ण करावे लागते. देशातील छोट्या उ�ोगांनाही 
�थािनक सां�कृितक भेदांना ल�ात घेणे आव�यक असते. 

१. सां�कृितक भेद  

�ाहकां�या आवडी-िनवडी सं�कृतीवर आधारीत असतात. िवदेशी �यावसाियक धोरण 
ठरवतांना �या देशातील समाजाची सां�कृितक वैिश�्ये मािहती क�न घेणे आव�यक 
असते. उदा. भारतात िदवाळीला फटाके फोडणे, मकर सं�ांतीला पतंग तर गाई�या 
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मांस िव��वर बदंी आहे. यांचा िवचार क�नच उ�पादन िनमा�ण क�न िव�� करणे 
आव�यक आहे.  

२. भाषा  

उ�ोगात िविवध भािषक कामगार असतात. �यां�याशी संवाद साधणे एक सम�या असते. 
िवदेशी �यवसाय करताना इं�जी भाषेचा वापर करावा तसेच जािहराती करतांना िविवध 
देशातील �थािनक भाषांचा वापर करावा याचा िवचार काळजीपूव�क करावा लागतो. 
भारतासार�या देशात िविवध लोक िविवध भाषा बोलणारे असतील तर छोट्या िकंवा 
�थािनक उ�ोजकांना पण �थािनक भाषा िविवधते�या सम�या िनमा�ण होत असतात.  

३. तं��ान  

उ�ोजकांने उ�पादन आिण िव�� यातील संधीचा िवचार तं��ान िवकास आिण सिुवधा 
यातील फरक ल�ात घेऊन करायला हवा. जे तं��ान उपल�ध नाही तेथे �या�या 
व�तूची िव�� क� शकत नाही. उदा. पाच�या जनरशेनचे (5G) नेटवक�  उपल�ध 
नसतात. पाच�या जनरशेनचे मोबाईल िव�� करणे चकु�चे असते. समाजातील लोकांना 
�ाथिमक मािहतीसाठी नेट हवे आहे. पण त�ुही इंटरनेटवर तमु�या उ�पादना�या िविवध 
जािहराती क�न फायदा होणार नाही. उदा. शेतकया�साठी इंटरनेटवर खते, बी-
िबयाणां�या जाहीराती करणे. 

४. �यावसाियक �ि�कोन 

िवदेशी बाजारात �यवसाय करतांना �या �या देशातील लोकां�या आवडी-िनवडी �यांचा 
�ि�कोन आिण वत�न प�ती यांची मािहती उ�ोजकांना असणे मह�वाचे असते. 
�यवसाया�या ��ीने तेथील वातावरण अनकूुल आहे क� नाही याचा उ�ोगावर काय 
प�रणाम होऊ शकेल याचे अनमुान उ�ोजकांना घेता यावे. िवदेशी कंप�यांशी �थािनक 
बाजारात �पधा�  करतांना छोट्या उ�ोजकांना पण अशी मािहती मह�वाची असते.  

ड) भारतीय उ�ोजकांसमोरील आ�हाने  

भारत हा िवकसनशील देश आहे. यामळेु िवकिसत देशातील उ�ोजक आिण इतर 
उ�ोजकां�या बरोबर �यावसाियक �पधा�  करणे आव�यक आहे पण �यापवु� भारतीय 
�थािनक सम�यांचे आ�हान आहे. 

१. िश�ण  

उ�ोग �े�ाचा िवकास कर�यासाठी यो�य तांि�क िश�ण िमळणे गरजेचे असते. याबरोबर 
िविश� �यवसायाचे �िश�ण घेणे गरजेचे असते. असे �िश�ण यो�य दरात िमळणे गरजेचे 
असते. िशवाय िश�ण - �िश�ण हे आंतररा��ीय दजा�चे असणे गरजेचे असते. �ािमण 
�े�ात मलुभूत िश�णां�याच सम�या आहेत तर औ�ोिगक �िश�ण िमळणे किठण बाब 
आहे. या सव� प�रि�थतीवर मात क�न जगातील उ�ोजकांना सामना करणे मोठे 
आ�हान आहे.  
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२. शासक�य मा�यता   

भारतात कोणताही िनयम स�ु कर�यापवु� �या संबंधी�या िविवध परवान�या आिण 
�माणप� िमळिवणे आव�यक असते. �यासाठी िविहत नम�ुयाचा अज� सरकारी 
काया�लयांना करावा लागतो. यासाठी सरकार�या संबंधीत िविवध खा�यांचे सहकाय�  
िनमा�ण करावे लागते. अशा प�रि�थतीत उ�ोग वेळेवर सु� होईलच याची खा�ी नसते. 
िशवाय सरकारी काया�लयातील ��ाचार एक सम�या आहे. कांही त�णांना तर इ�छा 
असनुही परवानगी िमळत नाही �हणून उ�ोग स�ु करणे श�य होत नाही.  

३. मलुभूत साधनां�या सम�या  

केवळ उ�ोग स�ु कर�याची इ�छा असून चालत नाही तर उ�ोगासाठी लागणाया�  
पायाभूत सिुवधा पण यो�य �माणात उपल�ध असणे गरजेचे असते. औ�ोिगक 
वसाहतीत (MIDC) म�ये माफक दराने जागा उपल�ध असणे पाणी, वीज, वाहतूक 
कामगार परुवठा, क�चा मालाची उपल�धता, यो�य �माणात उपल�ध ह�यात. िशवाय 
इंधन, दूर�वनी वगैरे सेवा माफक दरात ह�यात पण भारतीय महागाईचा िवचार के�यास 
हा �� खूप किठण आहे. 

४. भांडवल पुरवठा   

उ�ोगा�या �थापनेपासून ते उ�ोग भरभराटीपय�त मह�वाचा घटक �हणजे भांडवल 
उपल�धता होय. भारतीय िव�ीय सं�थांकडून भांडवल िमळिव�या�या िविवध �ि�या 
प�तीमळेु अनेक अडचणी िनमा�ण होतात. क� � व रा�य सरकार�या िविवध योजना 
अनेक योजना केवळ कागदावर आहेत. ��येक नव उ�ोजकांना तर �याचा फायदा होत 
नाही. सलुभ प�तीने िव�ीय परुवठा होऊन नवीन उ�ोग स�ु होऊन िवकसीत होतील 
अशा योजना नस�यामळेु अनेक उ�ोग बंद होताना िदसतात. 

५. उ�ोग सरं�ण धोरण  

लघ ुउ�ोग व म�यम उ�ोगध�ंांना अि�त�व िटकिव�यासाठी स�म होईपय�त शासनाने 
संर�णा�मक धोरणा�मक काय��म राबवणे गरजेचे आहे. सव� उ�ोगा�या िनकोप 
िवकासाची काळजी घेतली पािहजे. देशात उ�ोजकांचा िवकास ही काळाची आव�यकता 
आहे. वाढती लोकसं�या असणाया�  चीन, भारतासार�या देशात रोजगार संधीम�ये 
वाढीची गटनी खूपच मंद असते. अशा रोजगाराचे समाजातील सव� �तरात समान होत 
नाही. �हणून न�या िपढीला सा�र-िनर�र त�णांना �वतः�या पायावर उभे करणे गरजेचे 
असते. उ�ोजक िवकासाला पया�य नसतो. �यासाठी शासनाने िनमा�ण होणाया�  सम�या 
सोडिव�याची तयारी सतत ठेवणे गरजेचे असते. �हणजे उ�ोजकांची वाट सोपी केली 
पािहजे. जर उ�ोजकांना संर�ण िमळाले तर भारत लवकरच आिथ�क महास�ा �हणून 
नाव �पाला आलेली िदसेल. 
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उ�ोजक हा उ�ोग�े�ातील सव� बाब�ना जबाबदार असतो. तसेच समाजातील सव� 
घटकांचा सम�वय साधून उ�ोगा�या िवकासाबरोबर रा��ीय �गती व सामािजक 
प�रवत�नाची जबाबदारी पण पूण� करावी लागत असते. असा उ�ोजक हा सव�गणुसंप�न 
असणे गरजेचे आहे. उ�ोजकां�या अंगी कोणते गणु कौश�य असावेत याची मािहती पाह�. 

३.५ उ�ोजकांची गणु कौश�य  

उ�ोगाची िनिम�ती कर�यासाठी जिमन, भांडवल, पाणी �यव�थापक व कामगार या 
घटकांची िनतांत गरज असते पण या सव�  साधनाची उपल�ध क�न सम�वय साधनु 
��य� उ�पादन क�न घेणारी सवा�त मह�वाची �य�� �हणजे उ�ोजक होय. असा हा 
मह�वाचा सव�गणुसंप�न असणे आव�यक असते. जर औ�ोिगक �े�ात एक �भावी 
उ�ोगपती �हणून नावलौिकक िमळव�यासाठी आव�यक असणाया�  गणु व कौश�यांची 
ओळख मह�वाची आहे. 

अ) उ�ोजकांचे आव�यक गुण  

१) �ानसपं�नता  

उ�ोजकाला उ�ोग �े�ाबरोबरच जगातील िविवध �े�ाचे �ान असणे आव�यक असते. 
�हणून उ�ोजक हा उ�च-पदवीधर असावा �हणजे �या�याकडे जगातील िविवध 
प�रि�थतीबरोबर सम�वय साध�यासाठी प�रपूण� �ान असू शकेल. थोड�यात उ�ोजक 
एक �ानी �य�� असावी. 

२)  बाजारपेठेचे आकलन  

उ�ोजकाला उ�ोगातून जे उ�पादन करावयाचे असते �याला बाजारात चांगली मागणी 
असणे गरजेचे असते. �हणून बाजारातील मागणी परुवठा, तेजीमंदी आिण इतर चढ-
उतारासंबधंीचे आकलन असणारी �य��च �ाहकां�या गरजा पूण� क�न अिधक नफा 
कमवून यश�वी होऊन �भावी उ�ोगपती �हणून उदयास येत असते �हणून बाजारातील 
��येक हालचालीचे संपूण� मािहती असणे गरजेचे असते. 

३) िवकसीत �य��म�व  

उ�ोजक हा �थम एक 'मानव' असतो यामळेु मानवी समाजा�या िनती-िनयमा�माणे 
िविवध भूिमका �यास पार पाडा�या लागत असतात. अशा भूिमका साकारतांना �य��चा 
�वभाव, गणुधम� , आचार-िवचार यांचा प�रणाम हा �य���या वत�नावर होत असतो. 
�हणून उ�ोजकां�या स�ुणी �य��म�वाचा िवकास क�न सामािजक संबंध सधुार�याची 
गरज असते. �हणजे उ�ोगात संघष�ज�य प�रि�थती िनमा�ण झा�यास �याचा उपयोग 
होत असतो.  
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४) �यव�थापक�य �िश�ण  

उ�ोजक हा उ�ोगाचा मालक असला तरीही आपला उ�ोगा सिुनयोिजत 
चालव�यासाठी िविश� प�ती�या �यव�थापक�य िश�ण - �िश�णाची िनतांत गरज 
असते. कारण उ�ोगासंबंधीचा कोणताही िनण�य घेतांना सारासार िवचार क�न 
िनयोजनब� िनण�य घेऊन वेळ व पैशाची बचत होत असलते. ��येक बाब इतरां�या 
स��यावर आधारीत न राहता काही ठोस िनण�यासाठी अशा �िश�णाची गरज असते. 

५. आिथ�क �ान 

उ�ोग�े�ातील ��येक �यवहार हा आिथर◌््◌ाक देवाण-घेवाणी िशवाय करणे श�य 
नसते. नफा-तोटा, खरदेी-िव��, मागणी परुवठा, कज�रोखे, शेअर बाजार, बकँांचे 
�यवहार, �तधोरण, आिथ�क पतपरुवठा करणाया�  िविवध सं�या, सरकारचे आिथ�क 
िनयम-कायदे-धोरण या संबंधी सव� �कारे मािहती व आकलन उ�ोजकाला असणे 
गरजेचे आहे. कारण आिथ�क उलाढाल ही उ�ोगाचा मह�वाचा िवभाग असतो.  

ब) उ�ोजकांची कौश�य  

१. सघंटन कौश�य  

उ�ोजकांना आप�या उ�ोग संघटनेचा �भावी संघटकांची भूिमका साकार करावी 
लागते. उ�ोगात �म करणारे कामगार, �यव�थापक, बाजारपेठ, �ाहक, पतसं�था यांत 
उ�म �कार ेसम�वय िनमा�ण कर�यासाठी कौश�यपणु� संघटक होणे गरजेचे असते. एक 
कणखर नेतृ�वा�माणे औ�ोिगक संघटन चालव�याची �मता उ�ोजकां�या अंगी असणे 
गरजेचे आहे. 

२. �यव�थापन कौश�य  

उ�ोग एक मोठी �यव�था असते. िविवध िवभाग व शाखांचा समावेश असतो. अशा 
िविवध घटकांना सिुनयोिजत कर�यासाठी �यव�थापक�य कौश�य मह�वाचे असते. 
�हणून उ�ोजकांनी �यव�थापक�य कौश�य संप�नतेसाठी उ�म �कार े �िश�ण घेणे 
गरजेचे असते. 

३. सम�या िनमु�लन कौश�य  

उ�ोगात अनेक घटकांचा सहभाग असतो यामळेु चांग�या बाबी बरोबर कांही सम�या 
पण िनमा�ण होत असतात. यामळेु उ�पादन �ि�येवर वाईट प�रणाम हो�याची श�यता 
असते. �हणून उ�ोजकां�या अंगी अशा सम�या सोडिव�याची पा�ता असणे गरजेचे 
असते. तांि�क िबघाड, संघष�, आिथ�क मंदी, अित�र� उ�पादन, महागाई नैसिग�क 
आप�ी, जनुी उ�पादन �णाली यासार�या सम�या सोडिव�याचे कौश�य अवगत असणे 
गरजेचे असते. 
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४. मानवी सबंंध सवंध�न कौश�य  

उ�ोग संघटनेत मानवी ह�क व यंि�क घटक यां�या मदतीने उ�पादन केले जाते. यं� हा 
िनज�व घटक असतो तर कामगार हा िजवंत मानवी �ाणी असतो. िनसग�  िनयमानुसार 
�यास तहान, भूक, आळस, थकवा, �ेम यासार�या सहज �कृती असतात. हे ओळखून 
औ�ोिगक �े�ाचा िवकासात मानवी संबंध िवकसीत कर�यासाठी िविवध काय��म 
राबिवणे गरजेचे असते. �यामळेु मानवी िहत संबंधाची जतन कर�याचे कौश�य 
आ�मसात असावे.   

५. तांि�क कौश�य  

आधिुनक काळात उ�ोगा�या सवा�गीण िवकासासाठी बदल�या प�रि�थती �माणे नवीन 
यं�तं�ाचा उपयोग करणे गरजेचे आहे. परतं ु अशा नवीन �णाली ब�ल उ�ोजकाकडे 
कौश�य असणे गरजेचे आहे. संगणक�य िहशोबांची टॅली प�ती इ-मेल, फॅ�स, इंटरनेट 
या िशवाय धो�या�या िठकाणी �वयंचिलत यं� आिण यं�मानव (रोबो) यां�या िवषयीचे 
कौश�य असणे गरजेचे आहे.    

६. नेतृ�व कौश�य  

उ�ोजक हा आप�या �यवसायाचा नेता असतो. कारण �यानेच िनमा�ण केलेली ती 
�यव�था असते. यासाठी यो�य-अयो�य या संबंधीची जािणव केवळ अिधक �मतेने 
उ�ोजकालाच असते. �हणून तो एका �भावी नेतृ�वा�माणे संकटसमयी आपली संघटना 
स�मपणे पढेु घेऊन जाऊ शकतो. �हणून संघटना चांग�या प�तीने �गती क� शकते 
यासाठी उ�ोजकांनी संकटाची जबाबदारी आिण �गतीचा आनंद घेऊन चालणारा नेता 
असावा. 

अशा प�तीने उ�ोजक हा उ�ोगासाठी अितशय मह�वाची �य�� असते. 

३.६  साराशं  

औ�ोिगक समाजशा� िकंवा �माचे समाजशा� या �ि�कोनातून उ�ोजक ही 
संक�पना अितशय मह�वाची आहे. औ�ोिगक �ांती नंतर जगातील �यावसाियक 
�व�पात मोठा बदल झाला. कारागीरी प�ती हा�स पाह�न कारखानदारी उ�ोग िवकसीत 
झाली. परतंु याम�ये केवळ िविश� घटकातील उ�ोजक िनमा�ण होणे समाजा�या �ि�ने 
िहताचे नाही. �हणून समाजातील कोण�याही �य��ला एक उ�म उ�ोजक हो�या�या 
�ि�ने हा पाठ अितशय मह�वाचा आहे. भारतीय समाजा�या �ि�ने �ी वगा�ला वषा�नवुष� 
प�ुषांची दासी �हणून गलुामीचे जीवन जगायला लागत होते. �हणून �ी समाजालाही 
आिथ�क �वावलंबन हो�यासाठी िविवध �े�ात संधी आहेत यास उ�ोग �े� पण अपवाद 
नाही. जगात अनेक देशात �ी उ�ोजक नावा�पाला आ�या आहेत. तशा भारतात पण 
काही बोटावर मोज�याइत�या �ी उ�ोजक आहेत. परतं ुया पे�ाही अनेक ि�यांनी या 
�े�ात आपला ठसा उमटवणे गरजेचे आहे �हणून हा पाठ अितशय मह�वाचा आहे. 
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समाजातील कोण�याही �य��ला उ�ोजक हो�यासाठी �या प�ती िश�ण �िश�ण व 
संसाधनाची गरज आहे. याब�ल सिव�तर चचा�  केलेली आहे. �यामळेु कोणतीही �य�� 
जर  उ�ोजक होऊ इि�छत असेल तर ितला िविवध गुण कौश�याचे �ान आ�मसात 
करणे गरजेचे आहे.  

उ�ोग �े�ाचा िवकास �हणजे देशाचा आिण पया�याने समाजाचा िवकास असतो. �हणून 
देशातील बह�सं�य �य�� जर उ�ोग �ि�येत सहभागी असतील तर �या देशातील 
आिथ�क ि�थती सधुारत असते. �हणून वैयि�क िवकासा बरोबर सामािजक 
िवकासासाठी जा�तीत जा�त िवकास �गती पथावर जाणे गरजेचे असते पण उ�ोगाला 
िवकसीत कर�यासाठी सव�गणुसंप�न उ�ोजक उदयाला येणे मह�वाचे असते.  

३.७  अ�यासाचे ��  

१) उ�ोजकाचा अथ� व संक�पना �प� क�न उ�ोग व उ�ोजक यातील फरक सांगा. 

२) उ�ोजकां�या मह�वा�या काया�संबधंी�या िविवध भूिमका �प� करा. 

३) उ�ोजकां�या समोरील आ�हाने सांगून �यां�या गणु-कौश�यांचा सिव�तर आढावा 
�या.  

४) एखा�ा त�णाला उ�ोजक बन�यासाठी आव�यक �या मािहतीवर िनबधं िलहा. 

िटपा िलहा  

१) उ�ोजकाची संक�पना 

२) उ�ोजकाची भूिमका 

३) उ�ोजकाची कौश�ये 

३.८  सदंभ� �थं  

१) डॉ. सधुा काळदाते औ�ोिगक समाजशा�   

२) �ा. सहुास िनगु�ण �म आिण �यावसायाचे समाजशा�  

३) सज�राव बोराडे, डॉ. �दीप गांगडु�, िश�पा जाधव, समाजशा�ातील उदयो�मखु �े�े, 
िनराली �काशन, पणेु - २०१८.  
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४  
मिहला उ�ोिजका 

  घटक रचना  

४.०  उ�ी� े

४.१  प�रचय 

 ४.२  उ�ोजकतेची वाढती गरज 

 ४.३  मिहला उ�ोजक 

 ४.४  भारतातील मिहला उ�ोजक 

 ४.५  मिहला उ�ोजकता आ�हाने 

 ४.६  मिहला उ�ोजकाचें योगदान 

 ४.७  आ�हानावंर मात कर�यासाठी सूचना 

 ४.८  िन�कष� 

 ४.९  साराशं 

 ४.१०  �� 

 ४.११  सदंभ� 

 ४.० उ�ी� े

 उ�ोजकतेत मिहलाचंी भूिमका समजून घेणे 

 उ�ोजकतेम�ये मिहलानंी घेतलेली आ�हाने जाणून घेणे 

 असे बदल सचुिवणे �यामळेु मिहलानंा आ�हानांवर मात कर�यास मदत होईल 

४.१ प�रचय 

परुातन काळापासून उ�ोजक�व नेहमीच प�ुष�धान �े�ात रािहले असे �हण�याची गरज 
नाही तथािप, प�रि�थतीत मिहलानंा नािव�यपूण� आिण �ेरणादायी उ�ोजक बनिव�याम�ये 
बदल झाले आहेत. मिहलानंी आिथ�क��्या �वावलंबी हो�याचा आ�ह धरला 

िश�णा�या �सारामळेु मिहलानंा उ�ोजकतेत �वेश िमळाला. पूव� लोक �या�ंया घरा�या 
बाहेर काम करणा� या ि�याकंडे िविच�पणे पाहत असत. पण आज प�रि�थती बदलली 
आहे आिण जवळपास ��येक �कार�या उ�ोगात मिहला उ�ोजक आप�याला िदसतात. 
आिथ�क िवकासात मिहला�ंया भूिमकेकडे कोणी दलु�� क� शकत नाही, तर �याचें योगदान 
मह�वपूण� आह.े तरीही मिहला उ�ोजकते�या िवकासाम�ये खूप वाव आह.े मिहला कौश�य 
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आिण वैिश�्ये आ�मसात कर�यासाठी मिहला उ�ोजकानंा यो�य �िश�ण िदले पािहजे 
जेणेक�न बदल�या जागितक प�रि�थतीतील आ�हानानंा सामोर ेजावे लागेल. 

४.२ उ�ोजकतेची वाढती गरज 

मिहला उ�ोजकता ही अलीकडील घटना आहे जी १९७० म�ये अि�त�वात आली. परतं ु
नवीन औ�ोिगक धोरण अि�त�वात आ�यानतंर ही सकं�पना १९९१  म�ये ��यात 
झाली. या धोरणामळेु जागितक�करण, उदारीकरण आिण खाजगीकरणाला �ो�साहन 
िमळाले �यामळेु प�ुष आिण ि�यासंाठी जा�तीत जा�त �वयरंोजगारा�या सधंी िनमा�ण 
झा�या. सरकारने देऊ केले�या योजना व �ो�साहन मिहला उ�ोजका�ंया िवकासात 
मह�वपूण� भूिमका बजावतात, या यादीची यादी भारतात फार लाबं आहे. या मिहलानंी 
उ�ोजकतेत �वेश केलेली कारणे िभ�न असू शकतात. काह�नी आप�या कुटंुबाचे समथ�न 
कर�यासाठी िकंवा कौटंुिबक �यवसाय िवकिसत कर�यासाठी िकंवा आिथ�क �वतं�पणे 
�वेश केला असेल. सम�या काहीही असो, मिहला उ�ोजक काय��म जोिखम असणारी 
नविनमा�ते आिण आयोजक �हणून ओळख�या जातात. वेगवान गतीमान जागितक 
प�रि�थतीने आप�या अथ��यव�थेत मोठे बदल घडवून आणले आहेत. वातावरणातील 
�पधा� रोजगारा�या सधं�ना मया�िदत करते �यामळेु �वयरंोजगाराची गरज िनमा�ण होते. 
�वयरंोजगार आिण उ�ोजकता िवकासा�या सधंी कोण�याही िलंगभेदािशवाय प�ुष आिण 
मिहला दोघानंाही �ा�या लागतील. अशा �कार े बेरोजगारी�या सम�याशंी लढ�यासाठी 
उ�ोजकता िवकास हे एक शि�शाली साधन असेल. उ�ोजकता हे देशा�या िवकासास 
हातभार लावणार े �मखु घटक आहे. लोकाचंा उ�ोजक आ�मा आिथ�क उ�नती करतो 
िवकास. 

४.३ मिहला उ�ोजक 

एक मिहला उ�ोजक ही एक मिहला िकंवा मिहलाचंा एक गट आह ेजो आरभं, आयोजन 
आिण ऑपरटे करतो वैयि�क फाय�ासाठी �यवसाय उप�म. मिहला उ�ोजक सकं�पना 
सबंंिधत आहे मिहला सबलीकरण आिण म�ु� यासार�या सकं�पना मिहला सापडतात 
पूव��या िदवसा�ंया तलुनेत वेगवेग�या �े�े जेथे मिहलाचें ि�याकलाप होते फ� घरगतुी 
कामापरुती मया�िदत नाहीत. आज आप�याला केवळ पापड, लोणचे आिण पावडर 
�यवसायातच न�हे तर उ�पादन, �यापार आिण सेवा �े�ातही मिहला आढळतात. यात वेग 
न�क�च कमी आहे यात शकंा नाही, परतं ु मिहला उ�ोजक �े�ात �वेश करीत आहेत 
आिण िनि�तच ते �याचंा �भाव िनमा�ण करीत आहेत. 

आपली �गती तपासा  

१. उ�ोजकता आिथ�क वाढीस कशी मदत करते? 
२. आपण मिहला उ�ोजकाचंा अथ� �प� क� शकाल का?  
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४.४ भारतातील मिहला उ�ोजक 

७० आिण ९० �या दशकात ि�या िविवध सधं�कडे आकिष�त झा�या अ�यापन नोकरी, 
बिँकंग �े�. रोजगारम�ये अशा ि�या देखील हो�या �या कृषीसार�या कमी उ�पादक 
काया�त सापड�या. ते गहृपाठकार �हणून समजले गेले आिण �ी उ�ोजक�य ि�याकलाप 
घेऊ शकते ही क�पना एक िवनोद मानली गेली. नवीन औ�ोिगक धोरण स�ु झा�यानतंर 
मिहलानंी बदलानंा �ितसाद देणे स�ु केले आिण उ�ोजका�ंया बाजारात �वेश कर�यास 
सरुवात केली. मिहलानंी पापड, लोणची इ�याद�नी घरगतुी उ�पादनापंासून स�ुवात केली 
परतं ु नतंर उ�पादन, �यापार आिण सेवा सबंंिधत �े�ाशी सबंंिधत म�यम उ�ोगा�ंया 
उ�ोजक काया�कडे ल� क� ि�त केले गेले. िनयोजन आयोगाने आिण भारत सरकारनेही 
�याचंी गरज ओळखली मिहलानंी आिथ�क िवकासा�या म�ुय �वाहात भाग �यावा. भारत 
सरकार िविवध धोरण आिण काय��मा�ंया मा�यमातून भारतीय मिहलानंा पढेु ये�यास 
�ो�सािहत करीत आहे. उदाहरणाथ�. �रल यूथ फॉर से�फ ए��लॉयम�ट 
(टीआरवायएसईएम), पंत�धान रोजगार योजना (पीएमआरवाय), �ामीण भागात मिहला 
आिण मलुाचंा िवकास (डीड��यूआरसीए), एकाि�मक �ामीण िवकास काय��म 
(आयआरडीपी). मिहला उ�ोजकानंा अनदुान, कर माफ� योजना आिण सवलती देखील 
सरकारने वाढिव�या आहेत. शासनाने देऊ केले�या काही योजना खालील�माणे. 

१. रा��ीय लघ ुउ�ोग महामंडळ (एनएसआयसी) �ार ेपरुवलेली एकाि�मक समथ�न योजना 

२. पंत�धानाचंा रोजगार िनिम�ती काय��म (के�हीआयसी) आिण कॉयर बोड�  

३. बकँ ऑफ इंिडया �ार ेि�यदिश�नी योजना 

४. ि�यांसाठी �यापार सबंंिधत उ�ोजकता सहा�य आिण िवकास (TREAD) योजना, जी 
सू�म, लघ ुव म�यम उ�ोग मं�ालयाने परुिवली आहे. 

५. माय�ो व �मॉल एटंर�ाइजजे �ल�टर डे�हलपम�ट �ो�ाम (एमएसई - सीडीपी) 

६. मिहलासंाठी �िश�ण आिण रोजगार काय��मानंा सहा�य (एसटीईपी) 

७.  िबगर शेती िवकास (एआरड��यूएनडी) योजनामं�ये �ामीण मिहलानंा सहा�य 

८ . मिहला व बालिवकास मं�ालया�या योजनानंसुार �वयिंस� िस� 

९ . �ेिडट गॅरटंी फंड योजना 

१०. मिहलासंाठी िसडबी िवपणन िनधी 

११. �यव�थापन िवकास काय��म 

१२. मिहला सिमती योजना 

१३. इंिदरा मिहला योजना 

१४. कृषी व �ामीण िवकास योजनासंाठी रा��ीय बकँा 
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१५. एसबीआयची �ी श�� योजना 

१६. �वयसेंवी स�ंथा �ेिडट योजना 

१७. माय�ो �ेिडट योजना 

१८. एकाि�मक �ामीण िवकास काय��म (आयआरडीपी) 

१९. मिहला िवकास महामंडळ (ड��यूडीसी) 

२०. �ामीण मिहला�ंया शेती नसले�या उ�पादनाचें िवपणन (मािहमा) 

भारत सरकार, बकँा, �वयसेंवी स�ंथा आिण इतर िविवध संघटना�ंया �य�नानंी मिहलानंा 
�वतःचे उ�ोग स�ु कर�यास �ो�सािहत केले. मिहलानंी या �े�ात �दीघ� �वास केला 
असला तरी, भिव�य कठीण आिण अ�यतं आव�यक आहे. 

४.५ मिहला उ�ोजकता आ�हाने 

�या�माणे एखा�ा �ीला ित�या दैनंिदन जीवनात आ�हानाचंा सामना करावा लागतो 
तसाच ती जे�हा आिथ�क बाजारात �वेश करते ते�हा ित�यासाठी प�रि�थती मळुीच वेगळी 
नसते. ��य�ात कोण�याही उ�ोजक�य काया�त �वेश करताना आिण ते आप�या 
�यवसायात स�ु असताना आ�हाने ��येक ट��यावर वाढतात. यात काही शकंा नाही क� 
प�ुष उ�ोजकानंादेखील आ�हानाचंा सामना करावा लागतो परतं ुकेवळ एक मिहला 'िकंवा 
�ी�व' अशी अनेक आ�हाने िनमा�ण केली जातात जी मिहलापरुते मया�िदत आहेत. 

घरगुती आिण उ�ोजक �ितब�ता दर�यान संघष� : एखा�ा मिहलेला सवा�त मोठे 
आ�हान �हणजे उ�ोिजक काया�सह घरगतुी काम कसे �यव�थािपत करावे. एक �ी 
�ाम�ुयाने घरगतुी कामाची काळजी घेते. ितचे कौटंुिबक जबाबदा�या  ित�या उ�ोजक�य 
ि�या कर�यासाठी बह�तेक वेळा अडथळे असतात. ितची मलेु व व�ृ सद�य आिण सपूंण� 
कुटंुबा�ती असलेली ित�या जबाबदा्यामंळेु ितला कोण�याही �यवसायात �य�त राह�यास 
खूप कमी वेळ िमळाला. �या�ंयातील बह�तेक लोक �या�ंया घरगतुी कामाशी तडजोड क� 
शकत नाहीत �हणून �या�ंया आिथ�क काया�सह तडजोड क� शकता. 

िश�णाम�ये ल�िगक अंतर : भारतातील ब� याच कुटंुबामं�ये मलुी / ि�याकंडे जाणे टाळले 
जाते िविवध कारणामंळेु शाळा आिण महािव�ालये. कुटंुबातील सद�य येथे �याचें िश�ण 
थाबंवतात पदवीपूव� िविवध �तर, अशा �कार े उ�च िश�णाचा �� येणार नाही िच�. 
िश�ण, �यावसाियक अ�यास�म आिण इतर अ�यास�मां�या संयोजनाचा अभाव आहे 
कोण�याही उ�ोजक�य ि�याकलाप कर�यासाठी आव�यक.  

गंभीरपण े घेतले जात नाही : �या ि�या कोणताही �यवसाय करतात �यानंा गाभंीया�ने 
घेतले जात नाही. ित�या आसपास�या लोकांना असे वाटते क� ितचा छंद आहे िकंवा 
ित�या कौटंुिबक कत��याकं�रता कोणताही साइड �ोजे�ट आहे. मिहलाचें मते आिण स�ले 
नेहमीच माणसा�या मताशी तलुना करता त� �हणून पािहली जात नाहीत. (डॉ. 
िवजयकुमार ए. आिण जयिच�ा एस). बह�तेक वेळा �या�ंया क�पनाचंा उपहास देखील केला 
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जातो, कारण ती �ी �हणून ज�माला आली आह.े यामळेु �ेरणा होते .या िलंगभेद �ी 
उ�ोजकासाठी मोठा अडथळा ठरतो. 

सवा�ना संतु� क� इि�छत : प�ुष�धान समाजात, ��येका�या माग�या पूण� कर�यासाठी 
आिण �यानंा आनदंी ठेव�यासाठी मिहला नेहमीच समाजीकृत के�या जातात. ते तडजोड 
करतात आिण �वतःला आप�या समाजा�या मागणीनसुार समायोिजत करतात. 
�या�ंयातील बह�तेक मिहला �या�ंया कौश�यांचा, �व�नांचा �याग करतात.  

पु�ष�धान समाज : आजही ि�या प�ुष अहकंाराला बळी पडतात. बह�तेक वेळेस ते 
म�ुाम �या�ंया घरात ठेवले जातात आिण �यानंा �यवसायात भाग घे�याची परवानगी नसते. 
अशा सोसायट्यामं�ये एखादी �ी उ�ोजकता �वीकारणे अ�यतं कठीण आहे. केवळ �ीची 
�व�नेच न�हे तर �या�ंयातील कलागणुाचंा नाश कर�यासाठीही प�ुष�धान स�ंथा 
जबाबदार आहेत.  

४.६ मिहला उ�ोजकाचें योगदान 

रा��ा�या आिथ�क िवकासाम�ये मिहला�ंया भूिमकेकडे दलु�� करता येणार नाही. खर ंतर 
�यानंा कोण�याही �यवसायात सि�य सहभाग घे�यासाठी �ो�सािहत आिण �े�रत केले 
जावे. भारतातील अनौपचा�रक अथ��यव�थेम�ये आिण सू�म आिण लघ ुउ�ोग �े�ातही 
मिहलाचंा मोठा वाटा आह.े आिथ�क िवकासा�या गतीसाठी मिहला उ�ोजकाचंा वाढीव 
परुवठा आव�यक आहे (शाह, २०१२) मिहला उ�ोजक केवळ कुटंुबातच न�हे तर 
समाजातही बदल घडवणारी भूिमका िनभावतात आिण समाजातील इतर सद�यानंा असे 
उप�म राबिव�यास �े�रत करतात. मिहला उ�ोजक ही देशाची मालम�ा असतात कारण 
ते काही उ�पादक कामात �य�त असतात आिण इतरानंा रोजगारा�या सधंी िनमा�ण 
करतात. यामळेु ग�रबी कमी होते आिण बेरोजगारीची सम�या कमी होते. �या�ंया 
योगदानाचे साराशं खालील�माणे आहेत :  

भांडवल रचना : िनि��य बचत काही उ�पादक कामामं�ये गुतंिवली तर अथ��यव�था 
वेगाने वाढते. उ�ोगात गुतंवलेला िनि��य िनधी आिण अशा �कार ेरा��ीय �ोताचंा इ�तम 
उपयोग केला जातो. भाडंवला�या िनिम�तीची ही घटना आिथ�क वाढीस वेगवान करते. 

दरडोई उ�प�नात सुधारणा : जमीन, कामगार आिण भाडंवल अशा िनि��य 
ससंाधनामं�ये �पातं�रत कर�या�या सधं�चे शोषण व�तू आिण सेवा�ंया �व�पात रा��ीय 
उ�प�न आिण सपं�ीम�ये �वेश करणे हा एक प�रणाम आहे उ�ोजक ि�याकलाप 
वाढिवणे. दरडोई उ�प�न आिण िन�वळ रा��ीय उ�पादन होईल वाढिवले जाऊ. 

रोजगार िनिम�ती : उ�ोजक�य ि�या रोजगारा�या सधं�ना ज�म देतात. मिहला उ�ोजक 
नोक�या बनवतात नोक�या शोधत नाही. रोजगारिनिम�ती क�न आिथ�क िवकासाला गती 
िमळते.   

संतुिलत �ादेिशक िवकास : देशाचा �ादेिशक िवकास सतंिुलत आह ेकारण ि�या बह�तेक 
�यवसाय स�ु करतात �ामीण आिण अिवकिसत �देशातील ि�या सरकार देखील 
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�ो�सािहत करते उ�ोजकानंी या �े�ात िविवध योजना आिण अनदुाना�ार े �यवसाय स�ु 
केले. 

राहणीमानात सुधारणा : ि�या �या�ंया छोट्या छोट्या �यवसायात िविवध उ�पादने तयार 
करतात लोकानंा वाजवी दरात देऊ केले. नवीन उ�पादने सादर केली जातात आिण टंचाई 
जीवनाव�यक व�तू काढ�या जातात. यामळेु जीवनमान सधुार�याची सोय होते. जसे 
आपण वर पािहले आहे क� एटंर�ाइझमळेु वेगवेग�या कोनातून आिथ�क वाढीस वेग येते. 
मिहला उ�ोजक �यवसाय िवकासाबरोबरच कुटंुबे व समाज बदलत आहेत. ि�या देखील 
�याचंा नफा वाचिव�याची आिण प�ुहा गुतंवणूक�ची श�यता जा�त असतात. या सव� 
योगदाना असूनही मिहला उ�ोजकाचंी स�ंया खूपच कमी आहे. जरी मिहला कमी वेगाने 
उप�म �े�ात �वेश करत अस�या तरी आ�हाला ब� याच मिहला िदसतात �याचें �यवसाय 
�थािनक बाजारात आिण आंतररा��ीय दो�हीम�ये यश�वी�र�या चालिवत आहेत 
बाजारपेठा. िकरण मजुमुदार शॉ, शहनाज ह�सेन, एकता कपूर, �योती नाईक, रजनी बै�टर 
(ि�िमका) 

आपली �गती तपासा 

१. मिहलेला उ�ोजकता घे�यासाठी िद�या गेले�या काही सरकारी योजनाचंा उ�लेख 
करता येईल का? 

२. मिहला उ�ोजकासंमोर असले�या काही आ�हानाचंा उ�लेख करा? वर उ�लेख 
केले�यापें�ा आणखी काह�चा उ�लेख करता येईल का? 

४.७ आ�हानावंर मात कर�यासाठी सूचना 

आपण आधीच आ�हानावंर नजर टाकली आहे. याचा अथ� असा आहे क� मिहलानंी उप�म 
राबवू नये? आपण काही उपायाकंडे पाह�या �यामळेु मािहलानंा आ�हानावंर मात कर�यास 
मदत होईल. 

�यां�या वर िव�ास ठेवण:े मिहलानंा �यवसाय बाजारात ये�यास मदत कर�यासाठी ही 
सवा�त मोठी पायरी आहे. जे�हा ती एखादी क�पना घेऊन आली, ितची चे�ा कर�याऐवजी 
जर समाज ितला पािठंबा देऊ लागला तर मिहलाचें भिवत�य वेगळे असेल. 

िव� पेशी: िव� पेशी स�ु के�या पािहजेत जेणेक�न मिहला उ�ोजकानंा अथ�सहा�य 
िमळू शकेल �यानंा उपल�ध असले�या आिथ�क योजनाबंाबत यो�य माग�दश�न. 

िश�ण आिण जाग�कता : िविवध जाग�कता काय��म आयोिजत क�न आिण 
मिहलानंा आिण मिहलानंा उ�ोजक�य काया�त गुतंले�या फळािंवषयी समाजात िशि�त 
क�न समाजाची नकारा�मक सामािजक ��ीकोन बदलली जाऊ शकते. मिहलानंा 
िश�णाचे मह�व, िविवध �यावसाियक अ�यास�म याची जाणीव क�न िदली पािहजे 
जेणेक�न ते उ�म स�ु कर�यासाठी आपले मन तयार क� शकतील. 

�िश�ण सुिवधा : �यव�थापक�य कौश�ये, दळणवळणाची कौश�ये, भाषे�या सम�या 
इ�यादीसार�या ि�यामं�ये िभ�न कौश�यांचा अभाव असतो. िविवध �िश�ण काय��म 
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िवकिसत केले जाऊ शकतात जेणेक�न ि�या पूण� फायदा घेतील आिण आ�मिव�ासाने 
कोण�याही �यवसाियक काया�त �वत: ला गुतंवू शकतात. 

योजना : यो�य िनयोजन के�यािशवाय मिहलानंी कधीही कोण�याही �यवसायात �वेश क� 
नये. �यानंा तयार करावे लागेल यो�य रणनीती. हाती घेत�या जाणा� या उप�माचें �लू ि�टं 
तयार केले जावे जे उ�पादन / सेवा, लि�यत �ाहक, िव�परुवठा आिण िनिद�� करते 

माग� दररोज �यवसाय हाती घेतला जाईल. हे मिहला उ�ोजकानंा ित�या जबाबदा�या आिण 
ित�या वचनब�तेची यो�य क�पना देईल. 

काय�संघ इमारत : मिहला उ�ोजकाला ही गो� िवसरली पािहजे क� ती एकमेव ती �य�� 
करले जी िविश� काय� उ�म �कार े पारपडेल.   ित�याकडे एक टीम असावी, �या�या 
सद�याचंी कौश�ये वेगळी आहेत आिण साम�य� आिण मिहलानंी संघाशी सम�वय 
साध�यास स�म असावे आिण अशा �कार ेते बाहेर येऊ शकतील �यवसाया�या यशासाठी 
सद�यामंधील सव� श�� आिण कौश�ये. 

कम�चाया�शी जवळ जाण े टाळण:े ि�या नैसिग�क�र�या कौटंुिबक असतात. ती ित�या 
कम�चा� या�ंया अगदी जवळ जाते �यामळेु �या�ंयाशी �यावसाियक सबंंध राखणे ब� याच 
वेळा कठीण होते. अशा �कार ेि�या नेहमीच �यावसाियक आिण �यावहा�रक आिण काही 
वेळा अनौपचा�रक राह�यास स�म असा�यात. 

४.८ िन�कष� 

आिथ�क वाढ, दा�र�य् कमी आिण मिहला यां�यात थेट सबंंध आहे. आपले पिहले पंत�धान 
पंिडत जवाहरलाल यानंी ते बरोबर सािंगतले आहे. पंिडत जवाहरलाल नेह� �हणतात क� 
जे�हा मिहला पढेु जातात, कुटंुब चालते, गाव हलते आिण पढेु रा�� चाल. वरील चच�तून 
असे िदसून आले आह े क� जरी मिहला उ�ोजक अलीकडेच �िस�ी िमळिवत आहेत, 
तरीही �यानंा अजून खूप प�ला गाठायचा आह.े गिृहणीपासून �ी उ�ोजकाकडे स�ंमण 
इतके सोपे नाही आिण �याच �कार े �ीला आप�या �यवसायात यश�वी होणे आिण 
िटकवणे देखील अवघड आहे. ितला ित�या अनभुवामंधून िशकावे लागेल, �वत: ला 
जळुवून �यावे लागेल आिण ित�या �े�ातील आ�हानावंर मात करावी लागेल. धम�या दूर 
कर�यासाठी आिण ित�यातील दबु�लता कमी कर�यासाठी सव� सधं�चा ितला उपयोग क�न 
घेणे आव�यक आहे. आिण म�ुय �हणजे ितचा उपहास करणा� या समाजाशी ितला परत 
लढावे लागेल. ित�या �यवसायात यश�वी�र�या िवकास होणे आिण वाढवणे हा ित�यासाठी 
न�क�च एक मं� असेल. 

४.९ साराशं 

उदारीकरण, खासगीकरण आिण जागितक�करणा�या आगमनाने मिहलांनी �वत: ची 
रोजगाराची कौश�ये िवकिसत क�न बाजारात �वेश कर�यास सरुवात केली. मिहला 
उ�ोजका�ंया सोयीसाठी आिण �ो�सािहत कर�यासाठी भारत सरकारने अनेक 
उपाययोजना के�या आहेत. रा��ा�या अथ��यव�थे�या �गतीत मिहलाचंा मोठा वाटा 
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असतो. तथािप, मिहला उ�ोजकता घेताना अनेक आ�हानानंा त�ड देतात. ब� याच वेळा 
समाज �वतःच बाई बनतो. परतं ु �वतं� राह�यासाठी आिण आप�या कुटंुबासाठी पैसे 
कमाव�यासाठी एखा�ा मिहलेला सव� �कार�या सघंषा�सह सघंष� करावा लागतो आिण 
नोकरी िकंवा उ�ोजक �हणून �यवसाय ि�याकलाप �वीकारावा लागतो. 

४.१० �� 

१. अथ��यव�थे�या िवकासाम�ये मिहलाचंी भूिमका �प� करा. मिहलानंा उ�ोजक�य 
ि�याकलाप िवकिसत कर�यासाठी सिुवधा दे�यासाठी सरकारने घेतले�या पढुाकाराचें 
�प�ीकरण �ा. 

२. मिहला उ�ोजकाचें योगदान आिण मिहलानंा उ�ोजक�य उप�मा�ंया िवकासासाठी 
सिुवधा दे�यासाठी सरकारने घेतले�या पढुाकाराचें �प�ीकरण. 

३. मिहला उ�ोजकासंमोर कोणती आ�हाने आहेत? यावर मात कर�यासाठी उपाय सचुवा. 

४. अथ��यव�थे�या िवकासासाठी मिहला उ�ोजकाचंी भूिमका �प� करा. 

४.११ सदंभ� 

 https://www.economicshelp.org/blog/143207/economics/the- 

     importance-and-role-of-an-entrepreneur/ 

 https://smallbusinessbc.ca/article/5-key-attributes-successful- 

    entrepreneurs-possess/ 

 https://docs.google.com/document/d/1o7GV1jmpii- 

    R2ncBcrHWztKZSJUcoXun39AoDiZJOQE/edit# 
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५  
�माट� िसटीजची योजना आिण वाढ - ि�िटक केस �टडी 

(कोची) केरळ, (जयपूर) राज�थान 

घटक रचना  

५.0  उि�� े

५.१  प�रचय 

५.२  �माट� िसटी योजना भारतातील शहरानंी �वीकारली 

५.३  �माट� िसटी सकं�पना 
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५.६  �माट� शहराचें आधार�तंभ 

५.७  पढुील आ�हाने 

५.८  कोची आिण जयपूर शहराचंी केस �टडी  

५.९  साराशं 
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५.११  संदभ� 

५.0  उि�� े

 �माट� िसटीची सकं�पना समजून घेणे. 

 �माट� िसटीची गरज ओळखणे. 

 कोची आिण जयपूर या �माट� िसटीवर टीका करणे. 

५.१  प�रचय 

भारताची शहरी लोकस�ंया 1901 म�ये 26 दशल� व�न 2011 म�ये 377 दशल� 
झाली आह े आिण 2030 पय�त ती 590 दशल�ापंय�त पोहोच�याची अपे�ा आहे. शहरी 
लोकस�ंये�या वाढीतील हा मोठा बदल उपेि�त गटासंाठी कमी �वागताह� आहे. या�णी, 
भारतातील महानगरे सीमवर फुटत आहेत, प�रणामी पायाभूत सिुवधा कोलमड�या आहेत 
आिण �दूषण, ग�रबी, घराचंी कमतरता, पाणी टंचाई, शहरी सघंष�  यासार�या शहरी 
सम�याचंा उदय होत आह े आिण यादी पढेु जात आह.े या शहरी सम�यामंळेु शहर 
�यव�थापक आिण धोरणक�या�समोरही एक आ�हान आह.े 
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जलद शहरीकरण िटकवून ठेव�यासाठी, भारत सरकारने 2015 म�ये '�माट� िसटीज 
िमशन' स�ु केले, �याचे उि�� नाग�रक-क� ि�त, शा�त आिण सव�समावेशक वाढ आिण 
शहरा�ंया िवकासा�ारे शहरवासीयांचे जीवनमान सधुारणे आहे. 

ग�ुा आिण हॉल (2017) �या मते, �माट� िसटी िमशनचे तीन घटक खालील�माणे आहेत: 

• �े�-आधा�रत िवकासामळेु झोपडप�्यासंह िव�मान �देशाचे पनुिव�कास आिण 
पनुिव�कासा�ारे िनयोिजत �े�ामं�ये �पातंर होईल, शहर राह�यायो�य होईल. 

• शहरा�या वाढ�या लोकस�ंयेला सामावून घे�यासाठी शहराम�ये नवीन �े� िवकिसत 
कर�याचे उि�� असलेले ह�रत �े� �क�प. 

• पॅन-िसटी डे�हलपम�ट, जे िव�मान शहर-�यापी पायाभूत सिुवधा�ंया सम�यासंाठी 
�माट� उपाया�ंया वापराची क�पना करते. 

भारत सरकार�या �माट�  िसटी िमशनचे उि�� शहरी पायाभूत सिुवधामं�ये सधुारणा करणे 
आिण देशातील इतर शहरासंाठी �माट�  िसटी मॉडे�सना �ो�साहन देणे आह.े पाच वषा��या 
कालावधीत अशी १०० शहर ेबाधं�याचा सरकारचा मानस आहे. 

५.२  �माट� िसटी योजना भारतातील शहरानंी �वीकारली 

मोझेस आिण  इलगँो (2017) यानंी भारतीय शहरानंी द�क घेतले�या खालील �माट� िसटी 
योजनेचे तपशीलवार वण�न केले आह:े 

1. पुनिव�कास: झोपडप�्याचंा पनुिव�कास, ज�ुया शहरातील बस था�ंयाचें अप�ेडेशन 
आिण लाइट रले �ाि�झट िस�टमचा िवकास. 

2. र�ेोिफिटंग: �माट�  ओपन �पेसचे �यव�थापन, वॉटर �ंटच ेपनुस�चयनआिण िवकास, 
सीबीडी आिण बाजारपेठेचा िवकास, सम�ुिकनारे सशुोभीकरण, िकना�याचा जीण��ार, 
खाड्यांचा िवकास, हे�रटेज �े�ाचें सवंध�न आिण जतन, ख�ुया जागाचंी सधुा�रत 
पर�पर सपंक� , उ�ाने, जलमाग� आिण साव�जिनक �लाझा, लॉिजि�टक हब, आप�ी 
�यव�थापन, इंटरमॉडल हबचा िव�तार इ. 

3. मोठ्या �माणावर �क�प: नवीन आंतररा��ीय अिधवेशन क� � आिण �टेिडयम बाधंणे. 

4. एक-�कारचे �क�प: GIS वाप�न, उ�मायन क� �े, स�ंहालये, भाड्याने घर े आिण 
मालम�ा यासंारखे एक-एक �कारचे �क�प तयार करणे. 

�माट� पािक� ग िस�टीम, पेम�ट आिण ऑपरशे�ससाठी एक कॉमन काड�, �ॅिफक मािहतीसाठी 
मोबाईल अॅप, ए�रया-आधा�रत �ॅिफक कं�ोल, गळती ओळख�याची य�ंणा, सीसीटी�ही 
पाळत ठेवणे आिण इंटरनेट कनेि�टि�हटी हे पॅन िसटी योजनेत समािव� असले�या 
�क�पापैंक� आहेत. �यासोबतच घनकचरा �यव�थापन, साडंपाणी �यव�थापन आिण 
�व�छतेचे िनरी�ण, रनेवॉटर हाव�ि�टंग, जीपीएस �ॅिकंग, �माट� ��ीट लाइट्स, 
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आप�कालीन �ितसाद �णाली आिण सीवरजे �ीटम�ट �लाटंसाठी मोबाइल अपँ याचंा िह 
समावेश यातआहे. 

५.३  �माट� िसटी सकं�पना 

राठी इ�याद��या मते. (2015), "�माट� �ोथ" ची सकं�पना �थम 1992 म�ये िदसली 
�यामळेु शहरी िव�तार, खिंडत घर ेआिण ऑटोमोबाई�सवर अवलंबून राह�यासाठी पया�यी 
�ितमान सचुले. हे �ाम�ुयाने िनयोजक, काय�कत�, वा�तिुवशारद आिण ऐितहािसक 
सरं�कानंी चालवले होते. या सकं�पनेचा सदंभ� िमि�त जिमनीचा वापर आिण सकुंिचत 
शहराची वाढ, चाल�याची �मता आिण िनण�य घे�यात समदुायाचा सहभाग आह.े यावेळी, 
शहरी िनयोजन िडझाइनची सकं�पना उदयास आली आिण �वरीत लोकि�यता �ा� झाली. 
तथािप, ही सकं�पना हळूहळू कमी होत गेली आिण एक नवीन सकं�पना, "बिु�मान शहर"े 
उदयास आली. या पा��भूमीवर �माट� िसटी सकं�पना पढेु आली. आय बी एम  आिण 
िस�को सार�या �माट�  उ�ोगानंी �माट�  शहरा�ंया वादात योगदान िदले आह े आिण 
माय�ोसॉ�ट आिण िहताची सार�या तं��ान �े�ातील कंप�यानंी देखील �माट�  तं��ान 
शहराचंी सकं�पना माडंली आह.े या चच�ला एमआयटी �योगशाळानंीही मदत केली होती. 
तथािप, 2008 �या आिथ�क सकंटामळेु �माट� शहरा�ंया चच�ला जोर आला. परौतीस, 
बेनेट, आिण हेराकलेऊस (2014) �या मते, या कालावधीत शहरी आिथ�क आिण 
सामािजक क�याणाम�ये कपात झाली, �यामळेु साव�जिनक शहरी सेवा �दान कर�यासाठी 
खाजगी �े�ाची मदत आव�यक होती. �यामळेु �माट� िसटी मॉडेल उदयास आले. आय बी 
एम  ने 2011 म�ये "�माट�र शहर"े �ेडमाक� ची अिधकृतपणे न�दणी केली. हॉलंड्स (2008) 
नसुार �माट� शहर ेही एक िवकसनशील सकं�पना आह े�याचा अथ� वेगवेग�या लोकासंाठी 
वेगवेग�या गो�ी आहेत. प�रणामी, "�माट�  िसटी" या श�दाची एकच �या�या नाही. 

बर�अणइुवो इट अल �या मते (2012), एक �माट� शहर अस े आह े ज े एकाि�मक, 
राह�यायो�य आिण शा�त शहरी क� �े तयार कर�यासाठी सव� उपल�ध तं��ान आिण 
ससंाधने बिु�मान आिण समि�वत प�तीने वापरते. 

2014 म�ये, भारत सरकारने �माट� शहर ेअशी शहर े�हणून प�रभािषत केली जी आिथ�क 
वाढ, रोजगार िनिम�ती आिण �या�ंया नाग�रका�ंया िव�ततृ िवभागासाठी, �या�ंया कौश�य, 
िश�ण िकंवा उ�प�नाची पवा�  न करता उ�प�न िनिम�ती�या ��ीने िटकाऊ आहेत. 

माश�ल लाचनु इट अल �या मते, तेथे बरचे �माट� शहर उप�म आहेत. शहर े अिधक 
काय��मतेने चालव�यासाठी, िव�मान पायाभूत सिुवधांचा सव��म वापर कर�यासाठी, 
िविवध �यवसायामंधील सहकाया�ला �ो�साहन दे�यासाठी आिण खाजगी आिण साव�जिनक 
दो�ही �े�ामं�ये नवीन �यवसाय मॉडे�सना �ो�साहन दे�यासाठी हे उप�म डेटा आिण 
मािहती तं��ानाचा वापर करतात. 

�माट� िसटी बनवणा�या काही गो�ी �हणजे परुसेे पाणी, परुशेी वीज, स�ुयवि�थत कचरा, 
सिुनयोिजत शहरी गितशीलता आिण साव�जिनक वाहतूक, ��येकासाठी घर,े मजबूत 
आयटी कनेि�टि�हटी आिण िडिजटलायझेशन, ई-ग�हन��स आिण नाग�रकांचा सहभाग, 
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शा�ततेवर भर. िवकास आिण आरो�य आिण िश�ण, नाग�रकासंाठी, िवशेषतः व�ृ, मलेु 
आिण मिहलासंाठी सरु�ा. 

५.४  �माट� िसटीची वैिश�्य े

• �े�-आधा�रत िवकासाम�ये िम�-वापरा�या िवकासास �ो�साहन देणे. ते एकमेकानंा 
लागून असले�या सम�प ि�याकलाप आिण जिमनी�या वापराचंी साखळी �थापन 
क�न अिनयोिजत �देशासंाठी योजना बनव�याचा �य�न करते, �यामळेु जमीन 
वापराची काय��मता वाढवते. रा�ये बदलास अनकूुल अशी धोरणे लागू क�न जमीन 
वापरा�या लविचकतेला �ो�साहन देतील. 

• घर े अिधक सलुभ कर�यासाठी. �माट�  िसटीचा उ�ेश मह�वाचा आहे कारण तो 
सवा�साठी घरा�ंया सधं�चा िव�तार कर�याचा �य�न करतो. 

• शहराची गद� कमी करणे, �थािनक अथ��यव�थेत सधुारणा करणे, वायू �दूषण आिण 
ससंाधना�ंया �हासाचा सामना करणे, सपंक�  वाढवणे आिण सरु�ा �दान करणे �माट� 
िसटीचा उ�ेश चालता ये�याजोगा प�रसर िवकिसत करणे हा आह.े पायी चालणा�यानंा 
आिण दचुाक�साठी उपय�ु असे र�ते जाळे तयार केले जातील. 

• नाग�रकांचे जीवनमान सधुार�यासाठी ��डागंणे, उ�ाने आिण मनोरजंन �े�े 
यासंार�या ख�ुया जागाचें सवंध�न आिण िवकास करणे. 

• वाहतकु��या िविवध प�त�चा �चार करणे. 

• िकफायतशीर आिण नाग�रकासंाठी अनकूुल सरकारचे �व�प िवकिसत करणे. 
उ�रदािय�व आिण पारदश�कता �दान कर�यासाठी ऑनलाइन सेवांवर अवलंबून 
राहणे, जसे क� फ�डबॅकसाठी ई-समूह, सेवा खच� कमी कर�यासाठी मोबाइल वापरणे 
आिण काय��माचें ऑनलाइन िनरी�ण इ. 

• शहराला इतर गो��बरोबरच ितची स�ंकृती, िश�ण आिण खेळ या�ंया आधार े एक 
वेगळे च�र� �दान करणे. 

• शहर ेअिधक राह�यायो�य बनव�यासाठी �े�-आधा�रत िवकासा�ारे पायाभूत सिुवधा 
आिण सेवा यासार�या शहरी सम�यावंर बिु�मान उपाय लागू करणे. 

तुमची �गती तपासा 

१. �माट�  िसटी �हणजे काय? 

२. �माट�  िसटीचे घटक �प� करा. 

३. �माट�  िसटीची मह�वाची वैिश�्ये कोणती? 
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५.५  �माट� शहराचंी गरज 

इसवी सना�या ितस�या शतकापासून भारतात शहर े अि�त�वात आहेत. यात धािम�क, 
�यावसाियक आिण उ�पादन �े�ासंह िविवध शहराचंी �ेणी आह.े तथािप, जसजशी 
लोकस�ंया वाढत गेली, आिण प�तशीर िनयोजन आिण ��ीचा अभाव, तसचे 
वसाहतवादामळेु, रिहवाशां�या गरजा िकंवा पया�वरणा�या िचतेंशी जोडलेले नसून, नागरी 
िवकास अ�यवि�थतपणे झाला. �थािनक पातळीवर उपल�ध असले�या ससंाधनाचंा 
�भावीपणे वापर कर�यासाठी आिण �यानंा �थािनक गरजाशंी जोड�यासाठी भारत 
सरकारने �माट� िसटी िमशन हा सपूंण� भारत उप�म �हणून स�ु केला. रा�याची भूिमका 
ही सिुवधा देणारय्ाची आहे, लोकानंा अ�प आिण दीघ�कालीन �क�पाचंा पाठपरुावा 
कर�यासाठी आिण यो�य तं��ानाची िनवड कर�यात मदत करणे. स-ुप�रभािषत �माट� नेस 
मेि��सचा वापर क�न देखरखे करता येईल अशी दीघ�कालीन वाढही रा�याला साधायची 
होती. �माट� शहर े �या�ंया रिहवाशांना उ�म िनयोजन आिण िवकास, ई-ग�हन��स, 
�थािनक आिथ�क िवकास, वाढीव उ�पादकता आिण पनुवा�पर, पनुवा�पर आिण कमी 
कर�या�या त�वावर आधा�रत कचरा �यव�थापन �णाली�ार ेलाभदायक ठरतील. याम�ये 
�माट� िसटी वॉटर इ��ा���चर देखील असेल, �याम�ये �माट�  मीटर, गळती शोधणे आिण 
�ितबंध करणे समािव� आहे. ह�रत बाधंकाम, �माट� पािक� ग, बिु�मान वाहतूक �यव�थापन 
आिण एकाि�मक म�टीमोडल वाहतूक ही काही उदाहरणे आहेत. 

सव� नाग�रकाचें क�याण, तसेच जोडणी, समानता, काय��मता आिण दूर��ी या �माट� 
शहरा�ंया िवकासामागील �ेरक श�� असतील. 

५.६  �माट� शहराचें आधार�तभं 

• �माट� ग�हन��स: वीस वषा��या कालावधीत, �माट�  शहरानंा �माट� ग�हन��ससाठी 
समुार े $1.2 ि�िलयनची आव�यकता असेल. ह े पूण� कर�यासाठी सरकारने 
एफडीआयचे िनयम कमी केले. सरकारने िडिजटलायझेशनसाठी समुार े$83 दशल� 
ठेवले आहेत. 500 शहरी क� �ा�ंया पायाभूत सिुवधामं�ये सधुारणा कर�यासाठी 
साव�जिनक-खाजगी भागीदारी धोरण तयार कर�यात आले. शहरी िवकास मं�ालयाचा 
रा�या�या २९ रा�यामं�ये  ��येक� दोन �माट� शहर ेबाधं�याचा मानस आह.े 

• शहरी िवकास मं�ालयाने भारतातील 29 रा�यापैंक� ��येक� दोन शहर े �थापन 
कर�याची क�पना केली. 

• �माट� �ीड: �माट� ऊजा� �णालीचा एक मह�वाचा घटक �हणजे िवजेचा साव�ि�क 
�वेश, तसेच �माट� �ीड चाचणी बेड आिण नॉलेज स�टरचे बांधकाम, तसेच आठ �माट� 
ि�ड �क�पाचंी अंमलबजावणी. यािशवाय, 2012 ते 2017 दर�यान 88,000 मेगावॅट 
नवीन उ�पादन �मता जोडली जाईल. 2021 पय�त समुार े130 �माट� मीटर बसवले 
जातील. 

• �माट� वातावरण : शा�त िवकास सिुनि�त कर�यासाठी अकरा�या पंचवािष�क 
योजनेत 30,000 मेगावॅट जोड�याचा नवीन आिण नवीकरणीय ऊजा� मं�ालयाचा 
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मानस आहे. �याच�माणे, भारताचे जल ससंाधन मं�ालय पाणी आिण साडंपा�याचे 
�यव�थापन कर�या�या उ�ेशाने जल �े�ात गुतंवणूक कर�याचा मानस आह.े भारत 
सरकारने, जागितक बकेँ�या सहकाया� ने, आसाम, उ�र �देश, झारखडं आिण 
िबहारसह अनेक रा�यामं�ये �ामीण पाणीपरुवठा आिण �व�छता �क�प स�ु केले 
आहेत. 

• �माट� वाहतूक: देशा�या सतत वाढणा�या शहरी लोकस�ंयेला मदत कर�यासाठी 
भारत सरकार एक �माट�  वाहतूक �यव�था �थापन कर�याचा मानस आहे. हे पूण� 
कर�यासाठी, सरकारने 2020 पय�त इलेि��क आिण हाय�ीड वाहना�ंया िनिम�तीला 
गती दे�याची आिण 2027 पय�त सव� रा�य आिण रा��ीय महामागा�वर चािज�ग �टेश�स 
�थािपत कर�याची योजना अिधकृत केली आहे. या�यित�र�, सरकार भयुारी माग�, 
मोनोरले, आिण हाय-�पीड �ेन या िवकासाम�ये गुतंवणूक कर�याचा मानस आह.े  

• �माट� आयसीटी : क� �ीय मं�ालयाचा सरुि�त शहर �क�प मुंबई, िद�ली, चे�नई 
आिण अहमदाबादसह सात भारतीय शहरामं�ये तं��ाना�या वाढीवर ल� क� ि�त 
कर�याचा �य�न करतो. 

• �माट� इमारती: �माट� इमारत��या िवकासामळेु पा�याचा वापर जवळपास तीस ट�के 
कमी होईल, ऊजा� वापरात चाळीस ट�के कपात होईल आिण इमारत देखभाल खचा�त 
दहा ते तीस ट�के कपात होईल. 

• �माट� आरो�य: सरकारने 2014-15 म�ये आरो�य बजेटम�ये 27% वाढ केली आह,े 
��येकासाठी �व�त आरो�य सेवा सिुनि�त कर�या�या उि��ाने. तसेच देशभरात बारा 
सरकारी वै�क�य महािव�ालये आिण सहा ए�स-शैली�या स�ंथा �थापन कर�याची 
योजना आखली. तेथील रिहवाशानंा सलुभ, �व�त आिण �भावी आरो�य सेवा �दान 
करणे ह ेसरकारचे �येय आह.े 

• �माट� िश�ण: परदेशी सरकार आिण गैर-सरकारी स�ंथा �माट� िसटी उप�मावंर 
भारत सरकारसोबत भागीदारी करत आहेत. भारत सरकारने िश�ण उ�ोगात 100 
ट�के एफडीआयला परवानगी िदली आहे. औ�ोिगक आिण सेवा �े�ातील गरजा पूण� 
कर�यासाठी कामगारानंा �िश�ण दे�या�या उ�ेशाने 1,000 खाजगी स�ंथाचंी िनिम�ती 
कर�याचा मानव ससंाधन िवकास मं�ालयाचा मानस आह.े 

५.७  पुढील आ�हान े

गद�, अपरुीआिण िनकृ� पायाभूत सिुवधा, �दूषण आिण िबघडत चाललेले राहणीमान 
यासार�या िविवध कारणामंळेु भारता�या �माट� िसटी सकं�पनेसाठी शहरी शा�तता ही 
एक मह�वाची अडचण आहे. �यामळेु स�या�या शहराचंी पनुर�चना कर�यात आिण नवीन 
�माट� शहर ेिवकिसत कर�यात अडचणी िनमा�ण होतात. या�यित�र�, भारतातील महानगर 
पािलका सरकाराकंडे ससंाधन िवकासासाठी मया�िदत आिथ�क �वाय�ता आिण �मता 
आहेत. ते आिथ�क��्या अवलंबून आहेत. अशा �कार,े जिटल स�ंथा�मक सरंचना आिण 
आ�छािदत �याियक जबाबदा�या काय��मा�ंया काय��म अंमलबजावणीम�ये आिण 
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रिहवाशांना सेवा�ंया तरतूदीम�ये अडथळा आणतात. या�यित�र�, िव�मान मालम�ेची 
अपरुी देखभाल आिण ऑपरशेनमळेु महानगर �देशा�ंया अडचणी वाढ�या आहेत. 

या अडचणी दूर कर�यासाठी सरकारने �माट�  िसटी उप�म स�ु कर�यासाठी पनुर�चना 
करणे आव�यक आहे. �माट�  शहरा�ंया वाढीसाठी आिण िनयोजनासाठी सरकारचा 
�ि�कोन अिधक समावेशक असायला हवा. ह े कर�यासाठी, शहरी �थािनक सरकार े
आिथ�क��्या स�म अस�यासाठी आिण �भावी �थािनक उपाय शोध�यासाठी स�म 
असणे आव�यक आह.े सरकारी अिधका�यानंी प�रि�थतीला �वरीत �ितसाद दे�यासाठी, 
नाग�रका�ंया माग�या पूण� कर�यासाठी अनकूुल आिण क�पक अस�यासाठी तयार आिण 
ससु�ज असले पािहजे. 

दसुरी सम�या �हणजे भारताची गुतंागुतंीची सामािजक रचना, �यात िविवध सामािजक-
धािम�क आिण आिथ�क पा��भूमी असले�या लोकाचंा समावेश आहे. या�यित�र�, भारतात, 
�यातील बह�तेक रिहवासी झोपडप�्यामं�ये राहतात. �माट�  शहरानंी �या�ंया गोपनीयतेचे 
र�ण करताना आिण �याचंी सरु�ा राखताना या िविवध गटानंा सेवा िदली पािहज.े �याच 
बरोबर, �माट� शहरा�ंया सेवा आिण पायाभूत सिुवधा समाजातील सव� घटकापंय�त 
पोहोच�या पािहजेत. 

तुमची �गती तपासा 

१. �माट�  िसटीची गरज का आहे? 

२. �माट�  िसटीचे आधार�तंभ �प� करा. 

३. भारतातील �माट� शहर ेिवकिसत कर�यासाठी कोणती आ�हाने आहेत? 

५.८  कोची आिण जयपूर शहराचंी केस �टडी 

कोची ह े भारता�या केरळ रा�या�या पि�म िकनारय्ाजवळ ि�थत आह.े ह े केरळची 
�यावसाियक, औ�ोिगक, पय�टन आिण शै�िणक राजधानी आह,े तसेच रा�या�या �मखु 
बंदर शहरापैंक� एक आह.े यरुोिपयन वसाहत ते �ादेिशक शहरी क� �ापय�त, शहर िवकिसत 
झाले आहे. कोचीची अथ��यव�था नारळापासून िमळणारी उ�पादने, काजू, रबर आिण मासे 
या�ंया िनया�तीवर आधा�रत आहे. �यात पंचाव�न कृषी आिण अ�न-उ�पादक उ�ोग, तसेच 
रसायने, कापड, लेटे�स उ�पादने, इले��ॉिनक हाड�वेअर आिण सॉ�टवेअर, जैवतं��ान 
आिण अिभयांि�क�सह सवा�िधक औ�ोिगक क� �ीकरण आह.े कोची�या अलीकड�या �मखु 
िवकास उप�मामं�ये मे�ो र�ेवे, एलएनजी, जागितक दजा�चे कंटेनर �ा�स-िशपम�ट हब 
इ�याद�चा समावेश आहे. तथािप, शहराला वाहतूक आिण पायाभूत सिुवधासंार�या 
आ�हानाचंा सामना करावा लागला, �यामळेु ससंाधनांचा अप�यय, वाहतूक क�डी आिण 
�दूषण होते. 

सम�याचें िनराकरण कर�यासाठी केरळ सरकार आिण दबुई�या TECOM ने �माट�  िसटी 
कोची PP उप�मात सहकाय� केले. �माट�  िसटी िमशनचा भाग �हणून 100 �माट� शहर े
िवकिसत कर�यासाठी भारत सरकारने िनवडले�या 20 शहरापैंक� ह ेएक आहे. हा �क�प 
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एकल सेझ  �हणून िनय�ु कर�यात आला आह ेआिण तो 246 एकर जिमनीवर पसरलेला 
आहे; अंदाजे 90,000 लोकानंा रोजगार िमळ�याची अपे�ा आह.े हा �क�प दबुई इंटरनेट 
िसटी आिण दबुई नॉलेज िसटी या�ंया सयं�ु िव�माने िवकिसत केला जात आहे. 2015 
पय�त पूण� कर�याचे उि�� ठेवून �माट� िसटी योजना 2011 म�ये स�ु कर�यात आली 
होती. पूण� झा�यानतंर, शहर लोकानंा आधिुनक �यावसाियक आिण िनवासी जागा, तसेच 
शै�िणक स�ंथा आिण आदराित�य उ�ोगा�ंया �पात मजबूत आधारभूत पायाभूत सिुवधा 
�दान करले. हा �क�प सेझ  �हणून िवकिसत के�यामळेु, �यावसाियक �े�ाला सेझ  
�ो�साहनाचंा फायदा होईल. 

या �क�पांचे मह�वाचे घटक पुढील�माणे आहते. 

१. उ�च बडँिवड्थ आिण सरुि�त �रमोट कने�शनम�ये सहज �वेश 

२. िनवासी आिण �यावसाियक यिुनट्ससाठी हाय �पीड इंटरनेट. 

३. वन�पती आिण जीवजतूंचें जतन, कामावर चालणे, सायकल �ॅकचे बाधंकाम, सायकल 
डॉिकंग �टेशनची �थापना, आधिुनक फूटपाथ रने वॉटर हाव�ि�टंग िस�टीम, 
िडिजटलीकृत दूरसचंार नेटवक�  इ�यादी�ार ेपया�वरणाची शा�तता. 

४. सौरऊज�वर चालणार े िदवे, नैसिग�क वायवुीजन आिण �ीन िबि�डंगचा वापर क�न 
ऊज�ची बचत करणे. 

तथािप, �माट� शहर ेआ�हानािंशवाय नाहीत. CSML ने हाती घेतलेले अनेक �क�प वादात 
अडकलेले आहेत. �थािनक लोकही या �क�पाला िवरोध करत आहेत (सशुील कुमार, 
2020). 

जयपूर 

भारतातील गलुाबी शहर, जयपूर ह े राज�थानची राजधानी आहे. या शहराची �थापना 
महाराजा �वाई जयिसगं ि�तीय यानंी केली होती. शहराम�ये हवा महल, अंबर िकला आिण 
िसटी पॅलेस सार�या भ�य इमारती आिण िच�थरारक वा�तकुला आहे आिण ते गगंौर 
महो�सवासार�या �मखु पय�टन �थळाचें आयोजन देखील करते. 2011 �या 
जनगणनेनसुार, शहराची लोकस�ंया 484.64 चौरस िकलोमीटरम�ये 6,663971 
लोकस�ंया आह.े ह े शहर केवळ पय�टका�ंया आकष�णासाठीच �िस� नाही, तर आयटी 
�े�ातील वाढीलाही जोर िमळत आहे. �यवसाय करणे सलुभ करणे, गुतंवणूक आकिष�त 
करणे आिण लोकानंा उ�म नोकरी�या सधंी उपल�ध क�न देणे यासाठी ते भारतात 
सहा�या �माकंावर आहे. याम�ये �िति�त शै�िणक आिण �िश�ण स�ंथा देखील आहेत. 
हे कापड उ�ोग, र�न आिण खिनज उ�ोग आिण जगातील सवा�त मोठे IT SEZ आह.े 
शहरा�या सधुा�रत पायाभूत सिुवधा, �याम�ये आंतररा��ीय िवमानतळ, इंटरिसटी बसेस 
आिण मे�ो �ेनचा समावेश आहे, मानसरोवर आिण िववेक िवहार सार�या �े�ातील �रअल 
इ�टेट माक� टला चालना देईल. 
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जयपूर शहराची िनवड �माट� िसटी िमशनचा भाग �हणून �े� आधा�रत िवकासासाठी 
कर�यात आली. हे परपंरा आिण आधिुनकतेचे स�ेंषण असून, जागितक दजा�चे �माट�  
हे�रटेज शहर तसेच पय�टकाचंा अनभुव वाढिव�यासाठी �माट�  आिण िटकाऊ पायाभूत 
सिुवधा िनमा�ण कर�याचे उि�� आह.े �यािशवाय, चागं�या पायाभूत सिुवधा आिण सेवा 
�दान कर�यासाठी, तसेच नाग�रक, पय�टक आिण समाजातील विंचत घटकानंा सेवा देऊन 
सामािजक��्या सव�समावेशक कर�यासाठी ICT चा वापर क�न नािव�यपूण� बन�याचे 
उि�� आह.े अशा�कार,े शहराची गद� कमी कर�यासाठी म�टीमोडल मोिबिलटीला चालना 
देणे आिण शहरात चागंली �व�छता आिण �व�छता �दान के�याने लोकाचें जीवनमान 
सधुारले. 

या �क�पाचे �मखु घटक खालील�माणे आहते. 

१. दश�नी भाग सधुारणा आिण सशुोभीकरण 

२. राज�थान �कूल ऑफ आट्�ससह िकशनपूर बाजारातील हे�रटेज इमारत�चे सवंध�न 
आिण जीण��ार. 

३. बिु�मान आिण िटकाऊ पायाभूत सिुवधा, जसे क� एकाि�मक वाहतूक �यव�थापन 
�णाली असलेले �माट� र�ते, CCTV, WIFI, सरुि�त पादचारी हालचाल, चािज�ग 
पॉईट्ंस, बिु�मान िदवे आिण पािक� ग �यव�था, चाल�यायो�यता, साव�जिनक बाइक 
शेअ�रगंला �ो�साहन देणे, इ. 

४. काय��म घनकचरा �यव�थापन  

वीस शहरा�ंया पिह�या यादीसाठी िनवड�यात आलेले जयपूर शहरा�या काही भागाचें 
सशुोभीकरण आिण पनुस�चियत कर�यापलीकडे जा�यात कमी पडले आह.े जेएससीएल 
आिथ�क सकंटात सापड�याने आिण �यानतंर�या सरकारकडून कोणतेही समथ�न 
नस�यामळेु, या �क�पाचा शभुारभं झाला आहे. जीवना�या गणुव�े�या बाबतीत जयपूर 
शहरातील रिहवाशाचें जीवन बदललेले नाही (TNN, 2019). 

तुमची �गती तपासा 

१. �माट�  िसटी ‘कोची’ वर एक टीप िलहा. 

२. ‘�माट� िसटी जयपूर परपंरा आिण आधिुनकतेचे िम�ण’. िट�पणी िलहा.  

५.९  साराशं 

भारतातील शहर े गद�, बेरोजगारी, �दूषण आिण ढासळत चालले�या पायाभूत 
सिुवधासंार�या सम�यानंी �ासलेली आहेत. या अडचण�वर उपाय �हणजे मानव-क� ि�त 
शहरी रचना, तं��ानावर आधा�रत शहरी िनयोजन नाही. खरचं, तं��ानामळेु शहरी 
ग�रबासंाठी फायदेशीर प�रवत�न झाले पािहजे. 
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भारतातील �माट� िसटी उप�मा�ंया चौकटीत, भौितक, सामािजक, आिथ�क आिण 
स�ंथा�मक पायाभूत सिुवधा वाढव�याची �ि�या सवा�गीण िवकास �दान कर�या�या 
उ�ेशाने आह.े हे शहरी र�ेोिफिटंग, पायाभूत सिुवधाचंा िवकास आिण सेवा िवतरणावर ल� 
क� ि�त करते. �माट�  िसटी योजनांचा एक उ�ेश गुतंवणकु�ला आकिष�त क�न आिण 
रोजगारा�या सधंी िनमा�ण क�न लोकाचें जीवनमान सधुारणे, �यामळेु वाढ आिण आिथ�क 
िवकासाला चालना देणे ह े होते. तथािप, स�या�या �व�पात �माट�  िसटी योजनेची 
अंमलबजावणी कर�यासाठी सामािजक खच� आह.े 

दास (2019) असा िव�ास करतात क� भारतातील 100 �माट�  शहराचंा उप�म शहरानंा 
व�तूंम�ये �पातं�रत करतो आिण शहराचें सधुा�रत जीवनमान आिण शा�तता ह े शहरी 
खाजगीकरणाला हातभार लावणा�या सकुंिचत आिथ�क ��ीकोनासाठी केवळ एक 
�मो�स���न आहे. दीघ�काळात, ही रणनीती लोकशाही प�तीने िनवडून आले�या 
सरकारानंा खोडून काढेल, प�रणामी शहरी ग�रबानंा दलु� ि�त करताना मोठ्या �माणात 
�ीमंतानंा फायदा होणारी खिंडत वाढ होईल. 

शहराचें जग�याचे सकेंतक जसे िवकिसत केले जातात �याच प�तीने मानवी ह�क िनद�शक 
तयार कर�याची गरज आहे. सव�समावेशक मानवी ह�क िनद�शाकंाचा िवकास सिुनि�त 
कर�यासाठी सरकारने त�, नागरी समाज स�ंथा, नाग�रक आिण गैर-सरकारी स�ंथाचंा 
समावेश केला पािहजे. �माट� िसटी योजनेत एससी, एसटी, मिहला, मलेु, �ये� नाग�रक, 
र��यावरील मलेु, बेघर, �थलातं�रत आिण धािम�क अ�पस�ंयाक यासंार�या 
अ�पस�ंयाकां�या गरजानंा �ाधा�य िदले पािहज.े 

५.१०  �� 

१. �माट� िसटी �हणजे काय? भारतातील �माट� शहराचंी वैिश�्ये आिण गरज यावर चचा�  
करा. 

२. कोची आिण जयपूर या �माट�  शहरावंर छोट्या नोट्स िलहा 

३. �माट�  िसटी योजना आिण भारतातील वाढीचे समी�णा�मक िव�ेषण करा. 
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६ 
ख�ुया जागा�ंया उपल�धतेचा अभाव, र��यावरील िकरकोळ 

िव�ेते आिण फेरीवाल,े र��यावरील िकरकोळ 
िव�ेता कायदा २०१४ 

घटक रचना 

६.०  उि��ये  

६.१  �ा�तािवक  

 ६.१ १ ख�ुया जागांची ऐितहािसक पा��भूमी 

६.२  ख�ुया जागांचे वग�करण  

६.३  शहरांमधील ख�ुया जागांची भूिमका  

६.४  ख�ुया जागां�या उपल�धतेचा अभाव  

६.५  र��यावरील िकरकोळ िव�ेते आिण फेरीवाले यांचा जागेसाठीचा लढा  

६.६  भारतातील र��यावरील िकरकोळ िव��  

६.७  िकरकोळ िव�ेता कायदा २०१४  

६.८  काय�ाचा मागोवा  

६.९  सारांश  

६.१०  पा�रभािषक श�द, श�दाथ�  

६.११  सरावासाठी �वा�याय  

६.१२  अिधक वाचनासाठी प�ुतके  

 ६.० उि��ये  

या घटका�या अ�यासानंतर आप�याला – 

ख�ुया जागा आिण र��यावरील िकरकोळ िव�� या संक�पनेचे आकलन होईल.  

र��यावरील िकरकोळ िव�े�यां�या सम�यांचा शोध घेणे श�य होईल.  

र��यावरील िकरकोळ िव�� कायदा २०१४ मू�यमापन करणे.  

६.१ �ा�तािवक  

ख�ुया जागा �ा नागरी �यव�थेचा मह�वाचा भाग आहेत. �या िवशेष �कारचे काय�  
करीत असतात. नागरी जीवना�या गणुव�ेसाठी नागरी भागात ख�ुया जागांची 
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आव�यकता असते. नागरी लोकां�या िविवध गरजा खु�या जागा भागवत असतात. 
ख�ुया जागा नागरी लोकां�याजीवनमानाचा दजा�  उंचवट असतात. ख�ुया जागांचे 
योगदान हे केवळ प�रि�थतीक�य नाही तर नागरी लोकांचे सामािजक-मानिसक समाधान 
कर�याम�येही आहे. �या शहरी आहे. �या शहरी जीवनास जग�यायो�य बनिवतात. 
ख�ुया जागा शहरा�या सां�कृितक िविवधतेला साजरा कर�याचे िठकाण आहे आिण 
नागरी रहीवाशांना नैसिग�क �ि�यांम�ये सहभागी हो�यास �यां�या �मतृी जगिव�यास 
�ा ख�ुया जागा जणू परवानगीच देतात. पण खलुी जागा सहज उपल�ध होत नाही. ितचे 
िवतरण आिण संपादन �ा शहरांसाठी �मखु सम�या आहेत.  

िवकिसत न झालेला जिमनीचा भाग अशी ख�ुया जागेची �या�या करता येईल. ितथे 
कस�याही �कारचे बांधकाम िकंवा इमारती नाहीत. ख�ुया जागांचा अथ� हा उ�ाने 
आिण नैसिग�क �े� यां�यापरुता मया� िदत नाही तर अनैसिग�क साव�जिनक जागा, ��डा 
संकुले, र�ते, शाळांची मैदाने, दफनभूमी, ��डांगणे, �रकामे �लॉट, बस�या�या जागा 
आिण साव�जिनक जागा असा �याचा िव�तार करता येईल. याम�ये गावात, 
झाडाझडुपांनी आ�छादलेली ह�रत जागा आिण उ�ाने सामदुाियक बगीचे यांचाही 
समावेश होतो. ख�ुया जागा समाजा�या सद�यासाठी ख�ुया आिण �या यो�य िनयोजन 
आिण आराखड्यावर आधारले�या असतात. काही िव�ान  असा िवचार करतात क�, 
िनवास�थाने, वािण�य आिण दळणवळणा�या जागा यां�या तलुनेने शहरवािसयां�या 
सां�कृितक, मनोरजंना�मक आिण नैसिग�क गरजा भागिव�या�या �हणून ख�ुया जागांकडे 
दलु�� केले जाते.  

६.१.१ खु�या जागांची ऐितहािसक पा��भूमी 

अ�यासका ख�ुया जागां�या ऐितहािसक िवकासावर �काश टाकतात. �यां�या मते, 
ख�ुया जागां�या इितहासाची स�ुवात �ाचीन काळापासून होते. उदा. इिजि�शयन, रोम, 
�ीक यां�या �ाचीन सं�कृतीमधील �ीक होली गाड�न आिण इतर यांचा जाणीवपूव�क 
वापर होत होता. वसाहतीसाठी िकंवा वसित�थानासाठी ख�ुया जागांचे मह�व हे 
त�कालीन सामािजक िनयमाने आिण लोकां�या गरजा यावर आधा�रत स�यतां�या 
िवकसनाबरोबर सात�याने िवकिसत होत रािहले.  भारतातसु�ा वैिदक �ोत ख�ुया 
जागां�या अि�त�वाला अधोरेिखत करतात �या जागा खाजगी आिण सामा�य आवार 
असत. इ�लाम शहरांम�ये स�ुा मि�जदी आिण मदरशे यां�यासाठी ख�ुया जागांची 
संक�पना अि�त�वात होती. आधिुनक काळात नागरी �थाप�य ख�ुया जागां�या 
िवकासा�ार ेशहरा�या िविश� भागांना उंचाव�याचा आिण सुंदर कर�याचा �य�न करते. 
जे नागरी नतुनीकरण काय��माचे सामा�य वैिश�य आहे. याची सु�वात उ�ाने आिण 
हरीतप�े, र�ते यां�या नुतनीकरण आिण उभारणीने होते. अलीकड�या काळात 
शासक�य �े�ािशवाय खाजगी �े� स�ुा ख�ुया जागां�या �यव�थापन आिण 
िवकासाम�ये मह�वाची भूिमका बजावत आहे.  
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६.२ खु�या जागांचे वग�करण  

ख�ुया जागांचे पारपंा�रक आिण आधिुनक असे वग�करण करता येऊ शकते ते 
खालील�माणे :  

अ) पारपंा�रक : 

१) िनवासी पातळी : ख�ुया जागा या िनवासी �े�ाम�ये िवकिसत के�या जातात. या 
ख�ुया जागांकडे �थािनक शासन शहरा�या िनि�त ख�ुया जागे�या भूभागाचा एक 
भाग �हणून पाहते. उदा. ��डांगणे 

२) शेजारील ��डांगणे : अशी ��डांगणे बालकांना आिण �ौढांसाठी सीईसिुवधा 
परुिवतात. उदा. �यायामाची साधने, झोके, सी-सॉ आिण घसरगुंडी इ.  

३) साव�जिनक जागा : शहरामधील क� �वत� असणा�या अशा जागांचा िवकास आिण 
�यांचे �यव�थापन �थािनक �शासनाकडून केला जातो. उ�ानां�या तलुनेने अशा 
�कार�या जागांचा आकार मोठा असतो.  

४) र�ता�याकडेचे मॉ�स : अशा �कारचे मॉ�स म�ुय र��या� जवळ वसलेले 
असतात. शहरातील या जागा सामािजक, मनोरजंना�मक आिण �शासक�य 
हेतंूसाठी कामी येतात.  

ब) िनमा�ण केले�या खु�या जागा : 

आजकाल जा�तीत जा�त शहरवासीय समदुायाबरोबर संबंध ठेवू इि�छतात. ते आप�या 
न�या क�पनांना घेऊन या जागांसाठी येतात. �याम�ये खालील  जागांचा समावेश होतो.  

अ) सामदुाियक खु�या जागा : या जागा िनमा�ण के�या जातात. �या �थािनक 
रिहवा�यां�या �वत:�या मालक��या असतात िकंवा �यां�याकडून�याचे �यव�थापन 
केले जाते. उदा. ��डांगणे, सामदुाियक बगीचे इ. हे खाजगी जिमनीवर िवकिसत 
केले जातात �हणून यां�याकडे सहकारा�या ख�ुया जागांचा भाग �हणून पिहले जात 
नाही.  

आ) शेतकरी बाजार : शेतकरी बाजार हे सृजनशील ख�ुया जागां�या �यव�थेचा भाग 
असतात. हे बाजार िविवध �कार�या जागांम�ये आढळतात. उदा. �रकामे भूखंड, 
र��या�या कडेला, उ�ाने आिण र�ते इ. शेतकरी बाजाराम�ये शेतकरी �यांची कृषी 
उ�पादने िवकतात. काही वेळा या जागा उपहारगहेृ आिण िकराणा दकुानासाठी 
वापर�या जातात.  

इ) र�ते : र�ते हे शहरात सहज उपल�ध होणा�या ख�ुया जागा आहेत. हे र�ते म�ुय 
आिथ�क ि�या, सामािजक अवकाश आिण �शासक�य जागा �हणून उदयाला येतात.  
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ई) स�ंमण मॉ�स : सं�मण मॉ�स हे र��या�या कडे�या मॉ�सपे�ा वेगळे आहेत. या 
जागा साव�जिनक प�रवहनासाठी राखीव असतात. उदा. र�ेवे, बसेस इ. 
दळणवळणाचे �यव�थापन करणे, चांगली साव�जिनक वाहतूक �यव�था उभी करणे, 
पादचा�यांना संर�ण देणे हे या जागांचे उ�ेश असतात.  

उ) जलाशय : शहरांमधील न�ा, नाले आिण तलाव यासारखे जलाशय हे सामािजक 
काय��मासाठी, मनोरजंनासाठी आिण आनंद घे�यासाठीची िठकाणे �हणून 
िवकिसत कर�याची जाणीव वाढलेली आहे. यामळेु शहरवािसयांचे जीवन 
सामािजक, आिथ�क आिण सां�कृितक��्या उंचावते.  

ऊ) सापडले�या जागा : सापडले�या जागा या नागरी �े�ातील अनौपचा�रक ख�ुया 
जागा आहेत, याम�ये र��यांचे कोपर,े बस थांबे, पाठ र�ते इ. चा समावेश होतो.  

आपली �गती तपासूया :  

१) ख�ुया जागा �हणजे काय? 

२) शहरातील ख�ुया जागांचे �कार �प� करा? 

६.३ शहरामंधील खु�या जागांची भूिमका  

शहरां�या सामािजक, सां�कृितक, प�रि�थतीक�य आिण आिथ�क कया��या�ार ेशहरांचा 
िवकास श�य आहे. असा शा�त िवकास संपादन कर�यासाठी या ख�ुया जागा िनणा�यक 
भूिमका बजावतात.  

प�रि�थतीक�य : 

जिमनीचे शोषण क�न िवकिसत झाले आहेत. नागरीकरणा�या अितवेगाने नैसिग�क 
भूभाग आिण प�रसं�था बदलत आहेत. �याचा प�रणाम प�रसं�थे�या इतर घटका�या 
इतर घटकावर उदा. तलाव, न�ा, िमठागर,े जंगले, झाडे आिण �ाणी यावर होत आहे. 
िवकासा�या मानवक� �ी �ि�कोनामळेु मानवाने अिवचारीपणे पया�वरणाचा �हास केला 
आहे. �यामधून हवेचे �दूषण, जल �दूषण, पा�याची टंचाई, भु�सखलन, नैसिग�क 
आिदवास�चा �हास, �जात�चे न� होणे, महापूर आिण इतर यासार�या घटना घडून 
येतात. �दूषण हे एक आज�या शहरांना सामोर ेजावे लागणार े�मखु आ�हान आहे. उदा. 
िद�ली आिण मुंबई ही शहरे �याचे आव�यक �ितिबबं आपण जिमन��या उपयोगाचे कसे 
�यव�थापन क�रत आहोत आिण आप�या शहराला आकार देत आहोत यावर पडते.  

ख�ुया जागांचे चांगले �यव�थापन केले तर या जागा शहरा�या पया�वरणीय पैलूंचे 
�यव�थापन कर�यात मह�वाची भूिमका बजावू शकतात. गवताने आ�छादले�या ख�ुया 
जागा शहरवािसयां�या जीवन शा�वत आिण जग�यायो�य बनिव�यासाठी फायदेशीर 
आहेत. �या ख�ुया जागा जागितक तापमान वाढीची िभंती कमी करतात, सावली आिण 
थंडावा देतात, हवेची गणुव�ा उंचावतात, �वनी �दूषण कमी करतात. इ.  
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सामािजक मानसशा�ीय भूिमका : 

वाढ�या शहरीकरणाने शहरवािसयांची ख�ुया जागेसंबंधीची �य�तता आिण संपादन कमी 
केले आहे. शहरवािसयां�या क�याणासाठी आिण शहरास जोवानायो�य बनिव�यात 
ख�ुया जागा िनणा�यक भूिमका बजावतात. शहरी जीवन अनेक आ�हानांनी बनलेले आहे. 
�याचा प�रणाम �हणून शहरवासीय हे नैरा�य, मानिसक आिण तणाव आिण िचंतेने 
�ासलेले असतात. उ�ाने, ��डांगणे यासार�या ख�ुया जागा लोकांना मनोरानाजन 
आिण िवरगंळुा परुवीत असतात. ख�ुया जागा केवळ शारी�रक आिण मानिसक 
स�ुढतेसाठीच फायदेशीर असतात असे नाही तर समदुाय आिण शहरिवकासाचा �या 
मह�वाचा भाग असतात. �या सामािजक अडथळे कमी करतात. िविवध सामािजक, 
आिथ�क पा��भूमीमधून आलेले लोक आिण या िठकाणी एकमेकांशी आंतरि�या करतात.  

सां�कृितक भूिमका : 

ख�ुया जागा या बह�सां�कृितक आिण बह��जाितक असणा�या शहरांना अवकाश देतात. 
िविवध सां�कृितक समारभंाचे आयोजन कर�यासाठी सिुवधा परुिवतात. शहरातील 
ख�ुया जागा या �े�ावर खा�ा�न महो�सव, सां�कृितक महो�सव, फन फेअर यासारखे 
समारभं आयोिजत कर�याची संधी देतात. उदा. अंधेरीमधील कोळी समाजा�या वतीने 
आयोिजत केला जाणारा सी फूड महो�सव आिण कालाघोडा येथील कालाघोडा 
फेि�टवल इ.  

३.४ खु�या जागा�ंया उपल�धतेचा अभाव  

भारतीय शहर े आिण नागरी िवभाग गुंतवणकु�कडे आकिष�त झाले आहेत, �यां�या 
प�रणामी िवकास आिण उ�ोग �े�ात वाढ झाली आहे आिण �थलांतरामुळे 
लोकसं�येची वाढ झाली आहे. शहरातील ही वाढती लोकसं�या आिण शहरां�या 
सीमां�या पलीकडील �े�ाचा बांधकाम िव�तार याचा नकारा�मक �भाव शहरातील 
ख�ुया जागां�या उपल�धतेवर होत आहे. उदा. न�ा, तलाव, खाड्या ह�रत प�े, 
पाणथळ जागा, ड�गर खारफुटी, ��डांगणे सम�ुिकनारे इ. काळा�या ओघात भारता�या 
सव� �मखु शहरातील ख�ुया जागांचा संकोच होत आहे. उदा. मुंबई हे २५ दशल�पे�ा 
जा�त लोकसं�या असणार ेशहर �यामळेु ते अित गद�चे आिण दाटव�तीचे शहर झाले 
आहेत. मुंबईम�ये केवळ ६ ट�के ख�ुया जागा आहेत �यापैक� ४० ट�के िवकिसत 
आिण वापर�याजो�या आहेत. मुंबईत �ित�य�� केवळ ०.88 चौरस मीटरची ख�ुया 
जागेची मागणी आहे तर ब�गलोर आिण िद�ली सार�या शहरांची अन�ुमे ६०४ चौरस 
मीटर आिण १५ चौरस मीटरची मागणी आहे. महापािलकेचे आय�ु �ी अजोय मेहता 
Transforming Urban Livability यावरील प�रषदेम�ये �हणाले क� शहर एका �मखु 
आ�हानाला सामोर े जात आहे ते आ�हान �हणजे खु�या जागेचा अभाव हे होय. 
मुंबईतील बह�तेक ख�ुया जागा वापर�याजो�या नाहीत िकंवा अंशत: वापर�याजो�या 
आहेत आिण अित�मण झाले�या आहेत. ख�ुया जागेचे मह�व िविवध नागरी समूहांना 
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ल�ात आ�यामळेु ते यािवषयी आवाज उठवीत आहेत. उदा. Save Open Space 
आिण  City Space इ�यादी. 

पी. के. दास सारखे काय�कत� आिण वा�तूिवशारद यांनी मुंबईतील ख�ुया जागेची �यापक 
पाहणी हाती घेतली. �यालाच Open Mumbai या नावाने ओळखले जाते. �यां�या या 
काया�चे �दश�न भरिवले गेले �याचे फिलत �हणजे रा�य आिण नागरी �शासना�या 
अिधका�यांचे �याकडे ल� गेले. Juhu Vision Plan हा Mumbai �क�पाम�ये 
योिजलेला होता. नंतर मुंबई महानगरपािलकेने �याला मा�यता िदली. याम�ये जहु�मधील 
साव�जिनक जागांचा िवचार, जहु� िकना�याचे संर�ण आिण सामािजक सिुवधा आिण 
संपक� �यव�था याम�ये सुधारणा इ.चा समावेश होता.  

६.५  र��यावरील िकरकोळ िव�ेते आिण फेरीवाले याचंा जागसेाठीचा 
लढा  

र�ता हा बह�तेक साव�जिनक असतो. तो �ितसाद�म, संपादन�म, वैिव�यपूण�, 
लोकशाही�व�पी आिण बह�पयोगी असतो. वत�मान काळात सामािजक आिण राजक�य 
चळवळीमळेु र�ता हा �पधा��मक अवकाश बनला आहे. या चळवळी नागरी पायाभूत 
संरचनेवर दबाव आणतात. िलफ�े िसमांितक नागरी ग�रबांकडून होणा�या जागां�या 
िनिम�ती�या मागा�चा शोध घेतात. र��यांचे हे �पधा��मक �व�प नागरी बिह�करण करते. 
उदा. �यापारी हमाल, फेरीवाले आिण मागा�चा शोध घेतात. र��यांचे हे �पधा��मक 
�व�प नागरी ग�रबांचे �यापासून बिह�कारान करते. उदा. �यापारी, हमाल, फेरीवाले 
आिण र��यावरील िकरकोळ िव�ेते यांचा याम�ये समावेश होतो. बिह�करणाची ही 
�ि�या शासनमा�य आिण शासन�ेरीत असते. नागरी अनौपचा�रक अथ��यव�थेतील 
सामािजक आिण आिथ�क��्या वंिचत घटक �हणून र��यावरील िकरकोळ िव�ेते 
मोठ्या �माणात दलु� ि�त आहेत. ि�या आिण बालके मोठ्या सं�येने र��यावरील 
िकरकोळ िव�ेते आहेत. साव�जिनक जागां�या वापरासंबंधी�या सम�यांना ते त�ड देत 
आहेत. ते �यां�या मलुभूत अिधकारापासून वंिचत आहेत. उदा. जग�याचा अिधकार, 
साव�जिनक जागां�या वापराचा अिधकार, �वािभमानाने जग�याचा अिधकार इ. ते मोठ्या 
कठीण प�रि�थतीत काम करतात. �यामळेु ते वेगवेग�या आजारांनी ��त असतात. ते 
िवरोधी, अिनि�त आिण असरुि�त वातावरणात काम करतात. �यापैक� बह�तेकांकडे 
�यापार कर�यासाठी ओळखप� आिण परवाना नाही �यामळेु �थािनक अिधकारी आिण 
पोलीस यां�याकडूनच �यांचा छळ होतो. ह�सकावून लाव�याची भीती, खंडणी, 
मानखंडना, माल ज� करणे यासार�या घटनांना �यांना सामोर ेजावे लागते.  

६.६ भारतातील र��यावरील िकरकोळ िव��  

र��यावरील िकरकोळ िव�� हे नागरी घटीत आहे. ती जागा बिंद�त आिण गितशील 
�व�पाची आहे. र��यावरील िकरकोळ िव�ेते �ाम�ुयाने �यांचा �यवसाय र��या�या 
कडेला, ढकलगाडी, फुटपाथ आिण पूल, र�ेवे �टेशन�या बाजूला, �रका�या ख�ुया 
जागेवर खाजगी मालक��या दकुाना�या बाजूला करीत असतात. ते िविवध �कार�या 
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व�तू िवकतात. उदा. कपडे, चामड्या�या व�तू, �लाि�टक�या व�तू आिण इतर फॅ�सी 
व�तू इ. या िकरकोळ िव�े�याने िवकत घेतले�या बह�तेक व�तू उ�ोग आिण गृह 
उ�ोगातून तयार झाले�या असतात. अशा �कार े या व�तू �या उ�ोगातून उ�पािदत 
होतात ते उ�ोग अनेकांना रोजगारा�या संधी परुवीत असतात. ते उ�ोग कमी उ�प�न 
असणा�या समूहांना अ�न परुवून, नागरी ग�रबांसाठी अ�नाची असरुि�तता कमी करीत 
असतात. म�यम उ�प�न असणा�या समूहांसाठी व�तू व सेवांचा परुवठा करीत असतात. 
यािशवाय साव�जिनक जागांना ते सरुि�त बनवीत असतात. शासनाने िनमा�ण केले�या 
नोकर��या संधीवर ते अवलंबून नाही ते �वयंरोजगार करणार ेआहेत. इतर गरीबां�माणे 
ते िभ�ा मागणार,े लुबाडणारे आिण चोरी करणार ेनाहीत. अव-आदर आिण �वािभमानाने 
ते आपले जीवन �यतीत करतात. सामा�यत: ते िदवसातून दहा ते बारा तास ह�सकावून 
लाव���या िभंतीखाली, �थािनक अिधकारी आिण खंडणीखोरांचा �ास सहन करत काम 
करीत असतात. अशा��सरे र��यावरील िकरकोळ िव�� ही जे अनौपचा�रक �े�ात 
सामावले नाहीत अशा अनेकांना रोजगारा�या संधी परुवीत असते. हा एक �कारचा कर 
िनिम�तीचा �ोतही आहे. भारता�या शहरातील लोकसंखे�या ६ ट�के �माण या 
र��यावरील िकरकोळ िव�े�यांचे आहे. साव�जिनक जागांचे संपादन, साव�जिनक खरदेी 
आिण साव�जिनक सेवा या �यां�या उपिजिवकेसाठी मह�वा�या आहेत. अनेकांनी �यांचे 
योगदान मा�य केले असले तरी उ�ोगपती, िनवासी आिण राजकार�या�या ��ीने नागरी 
साव�जिनक जागांवरील धोका, अित�मण आिण उप�व असे �यांना वाटते. शहरांम�ये 
साव�जिनक जागा हे एक दिुम�ळ संसाधन आहे. जे खाजगीकरण, �यापारीकरण आिण 
संर�णीकरणा�या दबावाने कमी झाले आहे. सहा दशकापासून भारतात र��यावरील 
िकरकोळ िव�� ही बेकायदेशीर मानली जात होती. र��यावरील िव�ेता कायदा २०१४ 
�या अंमलबजावणीने ती आता कायदेशीर झाली आहे.  

६.७ िकरकोळ िव�ेता (उपजीिवका सरं�ण आिण र��यावरील िकरकोळ 
िव�� िनयमन) कायदा, २०१४  

पा��भूमी : 

१९८९ �या शोधाि�संग �करणाने िकरकोळ िव�ेते, फेरीवा�यां�या सम�या ऐरणीवर 
आ�या. सव��च �यायालयाने या �करणी संिवधानातील कलम १९(१) �हणजे �यापार 
�यवसाय कर�या�या मलुभूत अिधकारास अधोरिेखत केले. र��यावरील िकरकोळ 
िव�े�यामळेु साव�जिनक �यव�था िबघडते या ��ीककोनात �यायालया�या िनण�याने 
बदल घडिवला एवढेच नाही तर लोकांना व�तू व सेवा परुिवणारा अथ��यव�थेला 
योगदान देणारा �हणून �याचा �वीकार केला.  

र��यावरील िकरकोळ िव�ेता (उपजीिवका संर�ण आिण र��यावरील  िकरकोळ िव�� 
िनयमन) िवधेयक २०१३ हे ६ स�टे. २०१३ रोजी लोकसभेत आिण १९ फे�.ु २०१४ 
रोजी रा�यसभेत मंजूर झाले. नागरी ग�रबां�या बेरोजगारी आिण आिथ�क िव�थापना 
िवरोधी जागितक धोरणातील मैलाचा दगड �हणून या िवधेयकाकडे पाहीले जाते. पोलीस 
आिण नागरी सं�थांकडून होणा�या अपमाना�पद वागणकु�पासून हे िवधेयक र��यावरील 
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िकरकोळ िव�े�याचे संर�ण करते. या िवधेयकाचे ४ माच� २०१४ रोजी काय�ात 
�पांतर झाले आिण हा कायदा १ मे २०१४ पासून काया� ि�वत झाला.  

Town Vending Commitee :  

या काय�ात Town Vending Commitee ही मह�वपूण� सिमती आहे. या सिमतीचा 
अ�य� हा महानगरपािलकेचा आयु� असतो. या सिमतीम�ये ४०% �ितिनिध�व 
िकरकोळ िव�ेते आिण फेरीवा�यांचे असते. नागरी समाज, अशासक�य, संघटनांचे 
�ितिनधी १०% ट�के असतात, तर ५०% उव��रत �ितिनिध�व पोलीस, वाहतूक, 
वै�क�य अिधकारी �या शासक�य �ितिनध�चे असते.  

Town Vending Commitee �या जबाबदा�या  

१) र��यावरील िकरकोळ िव�े�या�या न�दीचे द�र अ�यावत करणे, �यांची सनद 
�कािशत करणे. �यां�या या काया�चे सामािजक Audit करणे.  

२) पाच वषा�तून एकदा सव� िकरकोळ िव�े�याचे सव��ण करणे.  

(free vending zones, no vending zones and restricted zones 
ठरिवणे.)  

३) सव� िव�े�यांना ओळखप� व िव��साठीचे �माणप� देणे.  

४) एखा�ा �े�ात फेरीवा�यांची सं�या �मतेपे�ा जा�त झाली तर �यांची लॉटरी 
काढून जागा िदली जाईल. �यांना जागा िमळाली नाही �यांना नजीक�या �े�ात 
जागा िदली जाईल.  

काय�ाची ठळक वैिश�ये : 

१) र��यावरील िव�े�याची �या�या : असा कोणताही �य�� जो र��यावर र��या�या 
कडेला फुटपाथवर साव�जिनक उ�ानात िकंवा इतर साव�जिनक जागेवर िकंवा 
खाजगी जागेवर, व�तू व सेवांची िव�� कर�याम�ये सहभागी आहे. याम�ये 
फेरीवा�यांचाही समावेश होतो.  

२) वय : १४ वषा� पे�ा जा�त वय असणारी �य�� िजला र��यावरील िव�ेता �हणून 
Town Vending Commiteeकडे न�दणी करावी लागते.  

३) दुस�या जागेवर : नैसिग�क बाजारापासून जेथे हे िव�ेते मागील 50 वषा�पासून 
�यवसाय करीत आहे �यांना दसु�या िठकाणी हलिवता येणार नाही.  

४) उप�व : जर र��यावरील िकरकोळ िव�े�याने साव�जिनक उप�व केला असेल तर 
�थािनक �ािधकारी �या िव�े�यास दसु�या िठकाणी हलवू शकतात आिण �या 
�ािधका�यांना �याचा माल ज� कर�याचे अिधकार आहेत  
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५) पय�वे�ण : र��यावरील िव�ेता योजनेचे पय� वे�ण करणे आिण �भावी 
अंमलबजावणी कर�यासाठी िनण�य घेणे ही �थािनक �ािधका�याची भूिमका आहे.  

६) कज�, िवमा आिण क�याणकारी योजना : रा�य सरकारकडून र��यावरील 
िव�े�यांसाठी कज�, िवमा आिण क�याणकारी योजना परुिव�याची तरतूद या 
काय�ात कर�यात आली आहे.  

७) त�ार िनवारण : यासाठी �वतं� त�ार िनवारण यं�णेची तरतूद कर�यात आली 
आहे. िनव�ृ �यायालय अिधका�याची यासाठी नेमणूक केली आहे. ज� केलेला माल 
वेळेवर परत दे�यासाठी�या तरतूदी आिण नाशवंत व�तू यासाठी नेमणूक केली 
आहे. ज� केलेला माल वेळेवर परत दे�यासाठी�या तरतदुी आिण नाशवंत व�तू 
�याच िदवशी परत दे�या�या तरतूदी दे�यात आ�या आहेत.  

८) सरं�ण : पोलीस आिण इतर �ािधका�यांकडून होणा�या शोषणापासून र��यावरील 
िकरकोळ िव�े�यांचे संर�ण कर�यािवषयी�या तरतूदी सु�ा या काय�ाम�ये 
कर�यात आ�या आहेत.  

९) कत��य : या काय�ानुसार र��यावरील िव�े�याने �व�छ राहणे आिण साव�जिनक 
�व�छता राखणे, िव�� भागातील नागरी सिुवधांची काळजी घेणे आिण िव�� भागात 
परुिवले�या नागरी नागरी सिुवधांसाठी पैसे देणे इ�यादी कत��य पार पाडणे आव�यक 
आहे.  

१०) दडं : या काय�ामधील िनयमांचे उ�लंघन के�यास र��यावरील िव�े�यास 
२००० �पये दडंाची तरतूद केलेली आहे.  

इतर तरतूदी : 

अ) िकरकोळ िव�� �माणप�ासाठी�या अटी : 

१) �या �य��स र��यावर िव�� कर�याचे �माणप� िदली जाईल, �याला �वत:ला 
आिण �या�या कुटंुब सद�याला फेरीचा अिधकार आहे, परतूं �याचे वय िकमान १४ 
वषा� पे�ा कमी नसावे.  

२) फेरीवाला हो�यािशवाय �या�याकडे जग�याचे साधन उपल�ध नसावे. �याला 
िकरकोळ िव�ेता �हणून �माणप� िमळाले आहे, तो ते �माणप� इतरांना देवू शकत 
नाही, जर तो िव�ेता आजारी पडला, अपगं झाला तर �याला आप�या मलुाला 
िकंवा प�नीला सोपिव�याचा अिधकार आहे.  

आ) यो�य कारणासाठी हटिवणे : जर कोणतेच पया�य िश�लक नािहत अशा वेळीच 
फेरीवा�यांची जागा खाली केली जाईल. जर फेरीवा�यांना यो�य कारणासाठी 
हटिवले गेले तर �यांना इतर जागा �ावी. फेरीवाला ितकडे गेला नाही तर िविश� 
कालावधी�या आता �या िठकाणी जा�यासाठी नोटीस �यावी. तरीही नाही गेला तर 
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�थािनक अिधकारी २५० �ितिदवस दडं लावू शकतात. शेवटी नाही ऐकले तर 
अिधकारी जबरद�तीने हटवू शकतात.  

इ) माल ज� करणे : असे असले तरी जागेव�न हटिवणे, माल ज� करणे या िवषयी 
�प� िनयम बनिवले आहेत. जर ज� केलेला माल नाशवंत असेल तर फेरीवा�यांना 
तो माल �याच िदवशी परत केला जाईल. नाशवंत नसेल तर जा�तीत जा�त दोन 
िदवसांनी परत केला जाईल. �थािनक अिधकारी दडं लावू शकतात. परतंु मी 
र�कम ज� केले�या माला�या र�कमेपे�ा जा�त असू नये.  

ई) जर �माणप� असणारा फेरीवाला िविश� �े�ात फेरी लावत असेल तर पोलीस 
कम�चारी �याला अडिवणार नाहीत.  

उ) या काय�ाने यािवषयीशी संबिंधत पूव�चे सव�  कायद,े िनयम समा� होतील.  

ऊ) या काय�ानुसार सरकारने �मता बांधणी काय��माची आखणी कर�याचं िनद�श 
िदले आहेत, �यामळेु फेरीवा�यांना आप�या अिधकार व कत��यांचे �ान होईल. 
Town Vending Commiteeने ग�लीम�ये होणा�या �यापारिवषयी संशोधन केले 
पािहजे. देशा�या अथ��यव�थे�या या अनौपचा�रक �े�ाम�ये �िश�ण काय��माचे 
आयोजन केले पािहजे.  

काय�ासबंंधी सम�या :  

१) हा कायदा र��यावरील िव�� आराखडा िवकास करणे, िव�� भाग िनि�त करणे 
आिण िव�� भागानुसार िव�े�यांची परवाना दे�यासाठीची िव�े�यांची परवाना 
दे�यासाठीची िव�े�यांची सं�या िनि�त करणे, यािवषयी काय� कर�यासाठी िनि�त 
त�वे परुिवली नाहीत. 

२) अनेक रा�यांनी हा कायदा ख�या अथा� ने �ेरणेने �वीकारला नाही.  

३) हा कायदा र�ेवे कायदा १९८९ �या अ�वये र�ेवे�या मालक��या आिण िनयंि�त 
�े�ािवषयी िकरकोळ िव��संबधंी मौन बाळगतो.  

४) या काय�ात साव�जिनक उप�व याची �या�या केली नाही. प�रणामी, पोलीस 
साव�जिनक उप�व केला �हणून र��यावरील िव�े�यांना ह�सकावून लावतात.  

५) त�ार िनवार�यासाठी जा�याचे यो�य �ोत नाही.  

उपाययोजना : 

१) िव�े�याला िव��चे �माणप� दे�यासाठी कालमया�देची तरतूद असावी जेणेक�न 
�ािधका�यांकडून �यांचा छळ होणार नाही.  
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२) ह�सकावून लाव�यासाठी आिण �या�या व�तू ज� कर�यासाठी र��यावरील 
िव�े�याला िकमान एक मिहना अगोदर नोटीस दे�यात यावी. ह�सकावून लाव�याचा 
िनण�य हा TVS या सिमती�या स��यानेच घेतला पािहजे.  

३) Town Vending Commitee चा कालावधी ५ वषा�साठी िनि�त असला पािहजे.  

४) र��यावरील िव�े�यांची िनि�तच सं�या िमळ�यासाठी रा�यांनी सव��ण हाती 
घेतले पािहजे �यामळेु �माणप� देणे श�य होईल.  

म�ूयमापन  

या िवधेयकात र�ेवे सार�या �े�ाला बाहेर ठेवले आहे. �माणप�धारक फेरीवाले र�ेवेत 
िव�� करायचे बह�तेक र�ेवे �टेशनवर चहा, भेळ िवकणा�यांना हटवून मोठ्या कंप�यांना 
आणले जात आहे. �या�या व�तंूची िकंमत फेरीवा�यां�या व�तंू�या िकमती�या तलुनेने 
जा�त असते. म�यमवग�य �वा�यांना ते खिच�क असते.  

फेरीवाला मिहलांसाठी शौचालय नाहीत, प�रणामी ती आजारी पडते. यासंबंधी 
िवधेयकाम�ये तरतदुी आव�यक हो�या. पा�याची  सिुवधा नस�याने मिहला पाणी कमी 
िपतात, प�रणामी मू�िवकार जडतात, हे संशोधनाने पूढे आले आहे.  

आपली �गती तपासूया.  

१) शहरातील ख�ुया जागेचे मह�व यावर टीप िलहा?  

२) शहरातील ख�ुया जागे�या ि�थतीची चचा�  करा? 

६.९ साराशं  

शहराला शा�त कर�याम�ये ख�ुया जागा मह�वाची भूिमका बजावतात. �याचे नैसिग�क 
आिण अनैसिग�क असे दोन घटक आहेत. �या शहराला जग�यायो�य बनिवतात आिण 
नगरा�या सभोवतालातील अलगीकरणा�या नकारा�मक प�रणामांना कमी करतात. याचे 
�ितिबबं शहरा�या शहरा�या वैिव�यपूण� सं�कृतीतून िदसून येते. �यामळेु 
शहरवािसयां�या सुंदर आठवणी िनमा�ण होतात. र�ते हे साव�जिनक ख�ुया जागा, 
आिथ�क व�ृीचे इंिजन, सामािजक आिण सां�कृितक क� �े आिण नागरी स�भागासाठीचे 
�यासपीठ �हणून उदयास येत आहे. िविभ�न सामािजक-सां�कृितक आिण �जाितक 
पा��भूमी असले�या लोकांना ते एकाच �यासपीठावर आणतात आिण समाजाम�ये 
एकतेची उभारणी करतात.  

र��यावरील िव�� ही केवळ भारताम�येच नाही तर जगभर �यांना औपचा�रक �े�ांम�ये 
संधी िमळत नाही अशा लाखो लोकांना रोजगाराची संधी परुिवते. २०१४ म�ये भारत 
सरकारने र��यावरील िव�े�यां�या अिधकारांचे संर�ण करणारा कायदा केला. �हणून 
नागरी िनयोजनकारांनी अनौपचा�रक अथ��यव�थेतील र��यावरील िव��चे योगदान 



 

 

ख�ुया जागां�या उपल�धतेचा अभाव, 
र��यावरील िकरकोळ िव�ेते आिण 

फेरीवाले, र��यावरील िकरकोळ 
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मा�य केले पािहजे, �यां�या �मता ओळख�या पािहजेत. जागे�या �यायासाठी नागरी 
गरीबांचा लढा समजून घेतला पािहजे.  

६.१० पा�रभािषक श�द, श�दाथ�  

Lack of Availability : उपल�धतेचा अभाव  

Ecological : प�रि�थतीक�य 

Multicultural : बह�सां�कृितक  

Street Vendors : र��यावरील िकरकोळ िव�ेते  

Hawkers : फेरीवाले  

६.११  अ�यासासाठी �वा�याय  

१) शहरातील ख�ुया जागे�या उपल�धते�या अभावा�या �भावाची उदाहरणासह चचा�  
करा.  

२) र��यावरील िकरकोळ िव�ेता (उपजीिवका संर�ण आिण र��यावरील िकरकोळ 
िव�� िनयमन) कायदा २०१४ चे प�र�ण करा.  

३) ख�ुया जागेचे �कार यावर टीप िलहा.  

४) मुंबईतील ख�ुया जागे�या सम�येची थोड�यात चचा� करा.   

६.१२ अिधक वाचनासाठी पु�तके  

१) Breman Jan, The Informal Sector, Das Veena (Edt) Handbook of 
Indian sociology Oxford, University Press 2004. 

२) भौिमक श�रत, फेरीवाल� को कानूनी मा�यता, योजना, मािसक, िडस�बर २०१३, 
प�ृ कर. ३९-४१. 

३) अनौपचा�रक �े�, योजना मािसक, ऑ�टोबर २०१४  

४) र�तोगी ि�त, इनफॉम�ल ए��लॉयम�ट �टॅटी�टी�स सम इ�यजु, फे�वुारी ७, २००५ 
खंड एल �मांक ६. 

५) देशपांडे प�भूषण, फेरावा�यांची अव�था असून अडचण अन ---, सकाळ – २६ 
ऑ�टोबर २०१३. 
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७  
ज�ेरयाि�क केअर: वृ��वाची घटना, वृ�ा�म, �ये� नाग�रक 

सघं, डे केअर स�टर 

घटक  रचना  

७.१  प�रचय 

७.२  जे�रयाि��स आिण जेरॉ�टोलॉजी  

७.३  व�ृ�वाची सकं�पना  

७.३.१  व�ृ�वाची �या�या आिण प�रमाणे 

७.३.२  व�ृाचें सामािजक-जनसािं�यक�य �ोफाइल 

७.३.३  व�ृाशंी सबंंिधत सम�या 

७.४  सूचना आिण िशफारसी 

७.५  व�ृासंाठी सहा�य सेवा 

७.५.१  व�ृा�म 

७.५.२  �ये� नाग�रक सघंटना 

७.५.३  डे केअर स�टर 

७.६  िन�कष� 

७.१   प�रचय 

व�ृ�व ही एक साव�ि�क घटना आहे. एकिवसा�या शतकात जगाला भेडसावणा�या सवा�त 
गभंीर सम�यापैंक� एक �हणजे जागितक लोकस�ंयेचे व�ृ�व. �य�� बालपण जगतात, �ौढ 
होतात आिण सव� समाजात सभंा�यते�या वेगवेग�या �माणात मरतात. भारत देखील 
लोकस�ंये�या स�ंमणातून जात आहे. 

भारत सरकार व�ृ लोकस�ंयेचा देशा�या ससंाधनांवर होणा�या प�रणामाब�ल िचिंतत 
आहे. व�ृ लोकस�ंया ही एक वै�क�य आिण समाजशा�ीय सम�या आह.े ससंग�ज�य 
रोगामंळेु भारतातील व�ृानंा उ�च दराचा आजार आिण म�ृयूचा सामना करावा लागतो. 
सशंोधनानसुार, वेगवेग�या रा�यामं�ये असमानता आिण गुतंागुतं आहे. हे सामािजक-
आिथ�क िवकास, सा�ंकृितक िनयम आिण राजक�य प�रि�थतीमधील फरकामंळेु असू 
शकते. जे�रयाि�क केअरला सबंोिधत करताना, धोरणक�या�नी वरील सव� िनधा�रक ल�ात 
ठेवले पािहजेत. 
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७.२  जे�रयाि��स आिण जेरॉ�टोलॉजी 

जेरो�टोलॉजी ही िव�ानाची एक शाखा आहे जी व�ृ�वाची �ि�या आिण �ये�ानंा 
वयानसुार येणा�या अडचण�चा अ�यास करते. जेरो�टोलॉिज�ट वय, व�ृ�व आिण व�ृ 
याचंा अ�यास करतात. जीरो�टोलॉजीचे िव�ान कालातंराने िवकिसत झाले आहे कारण 
आयमुा�न वाढले आह.े या �े�ाची �या�ी िव�ततृ आह,े �यात शरीरिव�ान, सामािजक 
िव�ान, मानसशा�, साव�जिनक आरो�य आिण धोरण याचंा समावेश आह.े जेरो�टोलॉजी हे 
एक बह�िव�ाशाखीय �े� आहे जे शारी�रक, मानिसक आिण सामािजक पैलू आिण 
व�ृ�वा�या प�रणामाचंा अ�यास करते. जे�रयाि��स ही वै�क�य खािसयत आहे जी 
व�ृाचंी काळजी आिण उपचार यावर ल� क� ि�त करते. जे�रयाि��सचे �े� समाजा�या 
अनषुंगाने िवकिसत झाले आहे. जे�रयाि��स�या �े�ाम�ये, वै�क�य, श�यिचिक�सा 
इ�यादीसार�या अनेक उप-िवषय िकंवा उप-िवशेषता उदयास आ�या आहेत. जरी 
गेरो�टोलॉजी आिण जे�रयाि��सचे क� � वेगळे असले तरी, ते दोघेही व�ृ�व समजून 
घे�यासाठी वचनब� आहेत जेणेक�न लोक �याचें काय� जा�तीत जा�त क� शकतील 
आिण वयानसुार उ�च दजा�चे जीवन �ा� क� शकतील. 

जे�रयाि��स, जे�रयाि�क औषध �हणूनही ओळखले जाते, ही एक वै�क�य िवशेषता आह े
जी व�ृा�ंया आरो�यावर ल� क� ि�त करते. रोग आिण अपंग�व टाळ�यासाठी आिण उपचार 
क�न व�ृ �ौढामं�ये आरो�यास �ो�साहन देणे हे �याचे �येय आहे. व�ृारोगत�, 
जे�रयाि�क िफिजिशयन �हणूनही ओळखले जाते, हा एक डॉ�टर असतो जो व�ृाचंी 
काळजी घे�यात त� असतो. �यूयॉक�  शहरातील माउंट िसनाई हॉि�पटल�या बा���ण 
िवभागातील ि�लिनकचे माजी �मखु डॉ. इ�नाट्झ िलओ नॅशर यानंी 1909 म�ये 
"जे�रयाि��स" हा श�द तयार केला. �यानंा यनुायटेड �टेट्सम�ये जे�रयाि��सचे "फादर" 
�हणून सबंोधले जाते. 

जे�रयाि��स ही नवीन क�पना नाही. �याचा उ�लेख आयवु�दातही आढळतो. आयवु�दा�या 
शोधापय�त जे�रयाि��सचा शोध घेतला जाऊ शकतो. आयवु�दा�या आठ शाखामं�ये 
जे�रयाि��सचे वग�करण 'जारा/रासायन (जे�रयाि��स)' �हणून केले जाते. एि�हसेना यानंी 
1025 म�ये 'कॅनन ऑफ मेिडिसन' िलिहले आिण व�ृाचंी काळजी कशी �यावी यािवषयी 
सूचना देणार ेहे पिहले प�ुतक मानले जाते. 

व�ृा�ंया गरजा इतर गटापें�ा वेग�या असतात. जे�रयाि��स हे अस े�े� आह ेजे व�ृा�ंया 
िवशेष गरजावंर ल� क� ि�त करते. व�ृानंा पॉलीफाम�सी�या अधीन केले जाते, याचा अथ� 
�यानंा एकाच वेळी अनेक औषधे िलह�न िदली जातात. हे �या�ंया िविवध वै�क�य 
सम�यामंळेु आहे. व�ृ लोक �वत:-ि�ि���शन िकंवा नॉन-ि�ि���शन औषधे घे�याची 
अिधक श�यता असते, �यामळेु दीघ�कालीन औषध �िति�या होऊ शकतात. व�ृा�ंया 
वै�क�य गरजा आिण अडचणी�या �े�ात व�ृा�ंया मदतीला जे�रयाि�क काळजी येते. 

जे�रयाि��स �या�या नैितक आिण कायदेशीर प�रणामा�ंया ��ीने देखील समजून घेतले 
पािहजे. व�ृापकाळामळेु अनेक वै�क�य सम�या येतात, �यात अि�थरता, अि�थरता, 
असयंम आिण कमी ब�ुी िकंवा �मरणश�� याचंा समावेश होतो. प�रणामी, व�ृ असहा�य 
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आिण परावलंबी बनले आहेत. ही प�रि�थती टाळ�यासाठी, व�ृ लोकानंी �या�ंया काळजी 
आिण आरो�यासाठी तसेच आिथ�क आिण मालम�े�या बाब�साठी पॉवर ऑफ अॅटन� िकंवा 
आगाऊ िनद�श तयार केले पािहजेत.  

जे�रयाि�िशय�सनी हे सिुनि�त केले पािहजे क� ते �या�ंया ��णा�ंया गोपनीयतेचा आदर 
करतात आिण आव�यक असले�या सेवा देतात. त�य समजून घे�याची आिण िनण�य 
घे�याची कायदेशीर जबाबदारी आिण �मता ��णाकडे आहे क� नाही हे �यानंी िनि�त केले 
पािहजे. 

वयोव�ृांना वारवंार वेगवेग�या �व�पात मोठ्या अ�याचाराला बळी पडतात. या ट��यावर, 
परुसेे �िश�ण, समथ�न आिण सेवा व�ृा�ंया शोषणाची श�यता कमी क� शकते आिण 
यो�य ल� देऊन ते वारवंार शोधले जाऊ शकते. जे�रयाि�िशय�स �वतःची काळजी 
घे�यास असमथ� असले�या व�ृ लोकासंाठी कायदेशीर पालक�व िकंवा सरं�क�वाची 
िशफारस कर�यासाठी देखील जबाबदार असतात. 

•  समकालीन समाजात जे�रयाि��स आिण जेरो�टोलॉजी�या गरजेिवषयी चचा� करा? 

७.३  वृ��वाची सकं�पना  

व�ृ�व हा जीवनच�ाचा एक जिटल भाग आह े�याची �या�या व�ृ�वाची �ि�या �हणून 
केली जाऊ शकते. ही एक बह�आयामी �ि�या आहे जी मानवी जीवना�या जवळजवळ 
��येक पैलूवर प�रणाम करते. 'पो�यलेुशन एिजगं' हा एक ��ड आहे �याने िवसा�या शतकात 
औ�ोिगक समाजाचे वैिश�्य िदले आह े परतं ु अलीकडे ती एक जागितक घटना बनली 
आहे. 

लोकस�ंयाशा�ीय स�ंमण �ि�येचा सवा�त ल�णीय प�रणाम �हणजे लोकस�ंया व�ृ 
होणे. लोकस�ंयाशा�ीय स�ंमणाचे दोन गंभीर प�रमाण आहेत: 

अ) जनन�मतेत घट, �यामळेु एकूण लोकस�ंयेतील त�ण लोकाचें �माण कमी होते. ब) 
म�ृयदुरात घट, �यामळेु दीघा�य�ुय वाढते. 

लोकस�ंयाशा�ीय स�ंमणाची घटना साव�ि�क असली तरी ती वेगवेग�या देशामं�ये 
वेगवेग�या वेळी घडते. 

७.३.१  वृ��वाची �या�या आिण प�रमाण े

बेकर (1959) हे  व�ृ�वाची �या�या '�य��म�ये होणार ेबदल, जे कालातंराने होतात' असे 
करतात. �या�ंया मते, हे शारी�रक, शारी�रक, मानिसक आिण सामािजक आिण आिथ�क 
देखील असू शकतात. 

व�ृ�वाची चार प�रमाणे आहेत, उदा: काल�मानसुार, जैिवक, मानिसक आिण सामािजक 
व�ृ�व. 
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i) काल�मानसुार व�ृ�व: एखा�ाचा ज�म झा�यापासून िकती वष� झाली याचा सदंभ� देते. 
हे एखा�ा �य��कडून भूिमका आिण नातेसबंंध, वत�न आिण अपे�ा िनधा� �रत करते. 

ii) जैिवक व�ृ�व: याला व�ृ�व (वयव�ृीमळेु पेशी िकंवा जीव कमी होणे) असेही �हणतात 
आिण काहीवेळा याला काया��मक व�ृ�व �हणतात. हे जैिवक घटनाचंा सदंभ� देते �यामुळे 
शारी�रक �णाली िबघडते �यामळेु ते म�ृयूला सवेंदना�म बनते. 

iii) मानसशा�ीय व�ृ�व: �ौढ�वादर�यान �य���या �यि�म�वात होणार ेबदल, मानिसक 
काय� (�मतृी, िशकणे आिण बिु�म�ा) आिण सवेंदना�मक आिण �ान�ि�या�ंया �ि�याशंी 
सबंंिधत आहे. 

iv) सामािजक व�ृ�व: समाजाचे सद�य �हणून �य��ना येणा�या बदल�या अनभुवाचंा 
सदंभ� आहे. 

वय हा केवळ वष� जगले�या िकंवा शरीरातील शारी�रक बदलाचंा जैिवक प�रणाम नाही. 
जीवना�या ��येक ट��यातील सामािजक िनयम आिण अपे�ा �यात योगदान देतात. 
अनभुव आपण कोण आहोत आिण आपले वय ते �य� करते. वै�क�य शोधामंळेु मानवी 
आयमुा�न वाढले आहे, व�ृापकाळाने एक नवीन सामािजक मह�व �ा� केले आहे. बह�तेक 
लोकानंा �या�ंया वयाचा �यां�या जीवना�या गणुव�ेवर िकती प�रणाम होतो हे समजत 
नाही. 

'व�ृ होणे' या श�दाचे िविवध अथ� आिण �या�या आहेत. पाि�मा�य जगात १८ वषा�पे�ा 
जा�त वया�या �य��ला �ौढ मानले जाते. व�ृानंा समजून घे�यासाठी अिधक िविश� 
िवघटन आिण गटब�ता आव�यक आहे. व�ृ �ौढ लोकस�ंयेला �या�ंया जीवना�या 
अव�थेनसुार तीन उपसमूहामं�ये िवभागले जाऊ शकते: 

i) त�ण-व�ृ (60 आिण 69 वयोगटातील), ii) म�यम-व�ृ (70 आिण 75 वषा��या 
दर�यान), iii) व�ृ-व�ृ (75 वषा�पे�ा जा�त) आिण iv) खूप व�ृ (80 पे�ा जा�त) 

िविवध घटकावंर अवलंबून, वय-सबंंिधत बदल ��येकाला वेगवेग�या �कार े �भािवत 
करतात. �ाथिमक व�ृ�व हे आि�वक आिण से�यलुर बदलासंार�या जैिवक घटकामंळेु 
होते, तर द�ुयम व�ृ�व हे शारी�रक हालचाल�चा अभाव, खराब आहार िकंवा आरो�याकडे 
दलु�� यासार�या िनय�ंणीय घटकामंळेु होते. 

व�ृ�वाब�ल समाजा�या पूण� आकलनातील अडथळे �हणजे व�ृापकाळापय�त लोकांना ते 
�विचतच समजते. प�रणामी, व�ृाबं�ल�या समज आिण गिृहतकाचंा उदय होतो. अनेक 
वािंशक, िलंग, आिण सामािजक वग� ि�ट�रयोटाइप िनिव�वाद आहेत. ��येक स�ंकृती�या 
व�ृ�वाब�ल�या �वतः�या अपे�ा आिण गिृहतकाचंा संच असतो, जे सव� आप�या 
समाजीकरणात योगदान देतात. 

व�ृाचें अनेक मा�यम  िच�ण व�ृ�वाब�ल नकारा�मक सा�ंकृितक ��ीकोन दश�वतात. 
पा�ा�य समाजात त�णाईला गौरव आिण स�दय� आिण ल�िगकतेशी जोडले जाते. 
उदासपणा िकंवा श��ुव हे वारवंार व�ृाशंी सबंंिधत असतात. दसुरीकडे, पूव�कडील जग 
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व�ृ�वाला मह�व देते. व�ृाचंी ब�ुी आिण �ान खूप मोलाचे आहे. हे दो�ही समाजातील 
मू�य �णाल�मधील असमानता दश�वते. 

७.३.२  वृ�ांचे सामािजक-जनसांि�यक�य �ोफाइल 

भारतात 80 दशल�ाह�न अिधक लोक व�ृ आहेत. आकडेवारीनसुार, व�ृ लोकसं�या 
1901 म�ये 12 दशल� व�न 2001 म�ये 77 दशल� झाली आह.े 2021 पय�त ती 137 
दशल�ापंय�त वाढ�याची अपे�ा आहे. चीननतंर दसु�या �माकंावर आहे. वयोव�ृ िलंग 
गणुो�र जे 2001 म�ये 1,029 होते ते 2016 पय�त 1,031 पय�त वाढेल असा अंदाज आहे. 
प�ुषा�ंया तलुनेत व�ृ िवधवांचे �माण 51% आहे. (15 ट�के). शहरी भागा�या तलुनेत, 
�ामीण भागात व�ृांचे �माण जा�त आह,े तीन चतथुा�श लोक तेथे राहतात. अंदाजानसुार, 
60 आिण �याह�न अिधक वयोगटातील भारतीयाचें �माण 2010 मधील 7.5 ट�के (सात 
दशल� पाच ट�के) व�न 2025 म�ये 11.1 ट��यापंय�त वाढेल. 2010 म�ये भारतात 
91.6 दशल� व�ृ लोक होते आिण व�ृ लोकाचंी स�ंया भारतात होती. 2025 पय�त 
158.8 दशल�ापंय�त पोहोचणे अपेि�त आह.े 2050 पय�त या गटाने मलुा�ंया 
लोकस�ंयेला मागे टाकले असेल. 

७.३.३  वृ�ांशी संबंिधत सम�या 

अ) वै�क�य सम�या: आरो�य आिण समायोजन यां�यात दवुा आहे. कौटंुिबक, सामािजक, 
आिथ�क आिण भाविनक घटकासंह िविवध घटक िनव�ृीनंतर व�ृ �य�� िकती जळुवून 
घेतात यावर प�रणाम करतात. फुरसती�या ि�याकलापांम�ये सहभाग, चागंले आरो�य 
आिण सामािजक समथ�न हे सव� समायोजनाचे मजबूत सकेंतक मानले जातात. 

व�ृानंा सरुि�त िप�याचे पाणी आिण �व�छता यासंार�या आरो�य-सेवा सिुवधा �दान 
करणे मह�वाचे आहे. ��णालयातील उपचार, वाहतूक, मोबाईल जे�रयाि�क यिुनट्स, 
विध�त कौटंुिबक आधार, उ�म पोषण आिण च�मा, चाल�या�या काठ्या, इ�याद�म�ये 
सकारा�मक बदल व�ृाचें आरो�य सधुारतील. �ामीण भागातील वै�क�य िशिबरे, 
मनोरजंना�या सधंी आिण वै�क�य आिण निस�ग शाळामंधील जे�रयाि�क अ�यास�म या 
सव� सम�या सोडव�यात मदत करतील. 

व�ृानंा समाजात सामा�यतः अन�ुपादक आिण िन�पयोगी �हणून पािहले जाते, �यामळेु 
कमी आ�मस�मान आिण तणावाची सम�या उ�वू शकते. व�ृ प�ुष आिण ि�यामं�ये 
तणाव िविवध कारणामंळेु होऊ शकतो. �यवसाय, शारी�रक आिण मानिसक घटक आिण 
कौटंुिबक सबंंध हे सव� मह�वाचे योगदान देऊ शकतात. �या �य��ना भ�कम सामािजक 
आधार आहे �यानंा कमी िचतंा आिण �यामळेु तणाव कमी अस�याचे िदसून येते. 

b) सामािजक-आिथ�क घटक: व�ृानंा आिथ�क, सामािजक आिण वैयि�क �े�ात 
समायोजन सम�याचंा सामना करावा लागतो. समायोजनावर प�रणाम करणार ेकाही घटक 
�हणजे कडकपणा/लविचकता, वैवािहक समाधान, सेवािनव�ृी�या सम�या, आरो�य, 
कौटंुिबक सरंचना आिण नातेसबंंध. िश�ण, शहरीकरण आिण औ�ोिगक�करणा�या 
प�रणामी संय�ु कुटंुब प�ती�या �हासामळेु व�ृा�ंया सम�या वाढ�या आहेत. 
जागितक�करण आिण उदारीकरणामळेु पारपंा�रक क�याणकारी स�ंथा आिण मू�याचंा 
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�हास झाला आहे. त�ण आिण व�ृ या�ंयातील नातेसबंंधांवर याचा नकारा�मक प�रणाम 
झाला आह.े 

त�ण अिधक �यि�वादी आिण भौितकवादी होत आहेत, �यामळेु �या�ंया कुटंुबातील 
व�ृाबं�ल�या �या�ंया व�ृीवर प�रणाम होतो. वयोव�ृांची भूिमका आिण गरजा त�णा�ंया 
भूिमकेशी ती�पणे िभ�न आहेत. व�ृानंा नवीन क�पना �वीकारणे कठीण आहे. शारी�रक 
आिण मानिसक �ासा�या सवा�त सामा�य कारणापैंक� एक �हणजे वैयि�क अिधकार 
गमाव�याची भीती. या सवा�मुळे कुटंुबात सरंचना�मक असतंलुन होऊ शकते. त�णा�ंया 
शाि�दक गैरवत�नामळेु व�ृामं�ये असतंोष आिण िनराशेची भावना िनमा�ण होऊ शकते. 

व�ृा�ंया एकूण आरो�यावरही �या�ंया कौटंुिबक प�रि�थतीचा �भाव पडतो. व�ृामं�ये 
गैरवत�न सामा�य आहे, मग �या�ंया घरात िकंवा स�ंथामं�ये. शारी�रक अ�याचार (वेदना 
िकंवा दखुापत करणे), मानिसक िकंवा भाविनक अ�याचार (मानिसक छळ आिण शोषण) 
आिण ल�िगक अ�याचार ही सव� अ�याचाराची उदाहरणे आहेत. गैरवत�नाचा सवा�त सामा�य 
�कार �हणजे दीघ�कालीन शाि�दक गैरवत�न, �यानतंर आिथ�क शोषण, शारी�रक शोषण 
आिण दलु��. प�ुषा�ंया तलुनेत मिहलावंर मोठ्या �माणात अ�याचार झाले. �ौढ मलेु, 
सनुा, पती/प�नी आिण जावई यानंा व�ृावंरील िहसंाचाराचे सामा�य ग�ुहेगार �हणून 
ओळखले जाते. 

c) मानिसक सम�या: व�ृ�वाची स�ुवात ही मनोवै�ािनक सम�या�ंार ेदश�िवली जाते. 50 
वषा�नतंर, तक� श��म�ये सामा�यतः घट होते; िबघडलेली �मरणश��, कमी होणारा 
उ�साह आिण झोपेचे नमुने स�ुवाती�या ट��यात िदसतात आिण नतंर�या ट��यात ती� 
होतात. आनदंाची पातळी िविवध घटका�ंार े िनधा��रत केली जाते, �याम�ये 
ि�याकलापामंधील सहभागाची पातळी, आरो�य ि�थती, आिथ�क ि�थती आिण सामािजक 
समथ�न समािव� आह.े धािम�क काया�त भाग घेणे आिण समान वया�या िम�ाशंी सपंक�  
साधणे व�ृांना चागंले जळुवून घे�यास मदत क� शकते. हे स�ंथा�मक काळजी 
�णालीमधील �य���या मानिसक आरो�या�या अगदी िव�� आहे. व�ृानंा िविवध 
�कार�या मानिसक सम�यांचा सामना करावा लागू शकतो, परतं ुसशंोधनात असे िदसून 
आले आहे क� आिथ�क असरुि�तता आिण कौटंुिबक सकंटाचंा थेट प�रणाम नैरा�यावर 
होतो. दसु�या श�दातं, �या व�ृानंा परुसेा आिथ�क सहा�य िमळतो �यानंा तणाव िकंवा 
नैरा�य ये�याची श�यता कमी असते. 

ड) कौटंुिबक रचना बदलणे: पारपंा�रक सयं�ु कुटंुब प�तीने व�ृांचे सामािजक आिण 
आिथ�क क�याण सिुनि�त कर�यात मह�वाची भूिमका बजावली आहे. पारपंा�रक मानक 
आिण मू�य �णालीने व�ृांचा आदर करणे आिण �याचंी काळजी घेणे यावर जोर िदला. 
तथािप, सयं�ु कुटंुब प�तीचे िवघटन होत अस�याने ये�या काही वषा�त व�ृांवर भाविनक, 
शारी�रक आिण आिथ�क अ�याचार हो�याची श�यता अिधक आहे. 

e) पायाभूत सिुवधाचंा अभाव: व�ृ लोकस�ंया वयोव�ृ होत असताना आिण दबु�ल 
आजारानंी ��त अस�याने, �यानंा ये�या काही वषा�त भौितक पायाभूत सिुवधामं�ये 
सधुा�रत �वेशाची आव�यकता असेल. व�ृासंाठी अनकूुल पायाभूत सिुवधाचंा अभाव हा 
व�ृानंा आराम दे�याम�ये एक मह�वपूण� अडथळा आहे. अनेक व�ृ लोकानंा �या�ंया घरात 
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आिण साव�जिनक िठकाणी भौितक पायाभूत सिुवधामं�ये सधुा�रत �वेश आव�यक असतो. 
केवळ काही कमी िकमती�या आरो�य-सेवा सिुवधा आहेत �या पूण�पणे व�ृा�ंया गरजांसाठी 
समिप�त आहते. िशवाय, साव�जिनक आरो�य य�ंणेला मन�ुयबळाचा अभाव, िनकृ� दजा�ची 
काळजी आिण सिुवधाचंी जा�त गद� याचंा सामना करावा लागतो. 

f) आरो�य-सेवा उपल�धता, �वेशयो�यता आिण परवडणारीता: जसजशी कुटंुबे अिधक 
िवभ� होत जातात, व�ृांची काळजी घेणे अिधक कठीण होते. व�ृासंाठी घरगतुी काळजी 
�यव�थािपत करणे ह ेएक मोठे आ�हान आह ेकारण निस�ग होम, िफिजओथेरिप�ट आिण 
वै�क�य परुवठादार यासंारखे अनेक सेवा �दाते लहान, असघंिटत खेळाडू आहेत ज ेकेवळ 
सवा�त मूलभूत �तरावरील काळजी �दान करतात. दशेात व�ृ�वाची सकं�पना हे 
वै�कशा�ाचे दलु� ि�त �े� रािहले आहे. जे�रयाि��स कोस�सम�ये खूप कमी िव�ाथ� �वेश 
घेतात याव�न याचा परुावा िमळतो. डे केअर स�टस�, व�ृा�म िनवासी गहृे, समपुदेशन 
आिण मनोरजंन सिुवधा यासार�या बह�ताशं सरकारी सिुवधा शहरामं�ये आहेत. 

g) अपरु े सामािजक सहा�य: भारतातील व�ृाचंी प�रि�थती गभंीर आहे कारण सरकार 
सामािजक सरु�ेवर खूप कमी खच� करते. वाढ�या ग�धळले�या आिण गद��या शहरात, व�ृ 
लोक �या�ंया मूलभूत गरजा पूण� कर�यासाठी आिण दैनिंदन कामे पूण� कर�यासाठी 
भाड्याने घेतले�या घरगतुी मदतीवर अवलंबून असतात. भारतात, वै�क�य िवमा 
�ाम�ुयाने ��णालयात दाखल कर�यापरुता मया�िदत आहे. भारतात, व�ृ-सवेंदनशील िवमा 
अ�रशः अि�त�वात नाही. िशवाय, आधीपासून अि�त�वात असलेले आजार सामा�यत: 
क�हर केले जात नाहीत, �यामळेु व�ृासंाठी िवमा पॉिलसी अ�यवहाय� बनतात. िनव�ृीवेतन 
आिण सामािजक सरु�ा देखील केवळ साव�जिनक िकंवा उ�ोगा�या संघिटत �े�ात काम 
केले�यानंाच उपल�ध आहे. 

७.४  िशफारशी आिण सूचना 

अ. सरकारने �ये�ानंा आरो�य िवमा उपल�ध क�न �ावा. 

ब.  वयोमानानसुार पायाभूत सिुवधा िनमा�ण के�या पािहजेत. 

क. जे�रयाि�क आरो�य सिुवधा �या सव� व�ृ लोकासंाठी उपल�ध, उपल�ध आिण 
परवडणा�या आहेत. 

ड.  �ामीण भाग, मिहला, गरीब आिण अपंग या�ंयाकडे िवशेष ल� िदले पािहजे. 

ई.  ��येक वै�क�य शाळेत व�ृ ��णा�ंया दीघ�कालीन/टिम�नल केअरसाठी समिप�त वॉड� 
असावा. 

फ. जे�रयाि��स आिण जेरो�टोलॉजीमधील �यावसाियक �िश�णाला �ो�साहन िदले 
पािहजे. 

• व�ृ�वाची �या�या आिण प�रमाण या�ंया सबंंधात व�ृ�वा�या घटनेचे परी�ण करा. 
• व�ृ�वा�या सम�ये�या �या�ीची चचा� करा. 
• व�ृानंा कोण�या अडचणी येतात याचे आकलन करा. 
• व�ृा�ंया सम�या हाताळ�यासाठी सूचना आिण िशफारस�वर चचा� करा. 



 

 

जे�रयाि�क केअर: व�ृ�वाची घटना, 
व�ृा�म, �ये� नाग�रक संघ, डे केअर 
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७.५  वृ�ासंाठी सहा�यक सेवा 

७.५.१  वृ�ा�म 

गरीबी, घराचंी कमतरता आिण िपढीतील अतंर अशा व�ृा�ंया सम�यावंर उपाय �हणून 
व�ृा�म ��तािवत आहेत. महारा��ातील एकोणीस स�ंथामं�ये कै�ावंर केले�या 
अ�यासातून असे िदसून आले आहे क� कै�ा�ंया आिथ�क ि�थतीचा �या�ंया समाधाना�या 
पातळीवर दीघ�काळ �भाव पडतो. उ�च उ�प�न गटातील व�ृानंा चागं�या सेवा परवडत 
अस�याने, �यानंी अिधक वैयि�क ल� दे�याची मागणी केली. 

व�ृ लोकाचंी काळजी घेणा�या सघंिटत स�ंथाचंी स�ुवात आिण िवकास 1901 पासून 
शोधला जाऊ शकतो. भारतात अंदाजे 1018 व�ृा�म आहेत. यापैक� 427 मोफत 
उपल�ध आहेत, 153 िडमाडं पेम�ट आिण 146 म�ये दो�ही सिुवधा आहेत. दसु�या श�दातं, 
हे सश�ुक तसेच िवनामू�य आहेत. मा�, सिव�तर मािहतीची कमतरता अस�याने २९२ 
घराचंी ि�थती कळू शकत नाही. आजारी �य��साठी ३७१ घर ेअसून ११८ मिहलासंाठी 
राखीव आहेत. केरळ, िद�ली, महारा�� आिण पि�म बंगाल या रा�यांनी आप�या व�ृ 
लोकस�ंयेला चागं�या दजा�ची घर ेउपल�ध क�न दे�याची जबाबदारी घेतली आहे. 

व�ृाचें व�ृा�मात जा�याची अनेक कारणे आहेत. कुटंुबाची काळजी नसणे, घराचंी अपरुी 
�यव�था, आिथ�क अडचणी आिण सयं�ु कुटंुबाची सरंचना�मक िवघटन हे एक कारण 
आहे. अनेक व�ृ मलुाकंडून होणा�या गैरवत�नाची त�ार करतात. इतर काह�नी समायोजन 
सम�या आिण एकाक�पणाचा कारणीभूत घटक �हणून उ�लेख केला आहे. काही 
सिु�थतीतील व�ृ लोकानंा �वतं� जीवन जगायला आवडेल आिण �हणून �यांना 
व�ृा�मात जावे लागेल. 

व�ृा�म कोण�याही गटाचे असले तरीही गरजूनंा आ�य देतात आिण �यामळेु ते 
धम�िनरपे� असू शकतात. तथािप, काही समदुाय या सिुवधा केवळ �या�ंया सद�यांसाठी 
मया�िदत क� शकतात. उदाहरणाथ� , एफ.एस. महारा��ातील पारखे धम�शाळा पारस�साठी, 
म�य�देशातील अि�वास आिदवास�साठी आिण तिमळनाडू�या �वयसेंवी आरो�य िश�ण 
आिण �ामीण िवकास स�ंथेचा व�ृा�म �ा�णांसाठी राखीव आहे. व�ृा�म हे िनवास, 
िनवास, मनोरजंन आिण वै�क�य सिुवधांनी ससु�ज आहेत. 

तथािप, व�ृा�मात व�ृांना त�ड �ावे लागणा� या मोठ्या सम�या असू शकतात. व�ृा�मानंा 
‘घरापासून दूर घर’ असे �हटले जात असले तरी, विडलधा�यांना इतर कै�ासंोबत 
समायोजना�या मह�वपूण� सम�या येऊ शकतात. व�ृा�मातील व�ृानंाही िविवध शारी�रक 
आिण मानिसक िवकार हो�याची श�यता असते. ही घर े कुटंुबातील �ेम आिण 
िज�हा�याची जागा कधीच असू शकत नाहीत. कधीकधी व�ृ स�ंथा�मक घरा�ंया कठोर 
िनयमाबं�ल नाराजी दश�वतात. 

७.५.२  �ये� नाग�रक सं�था 

व�ृा�ंया गरजा पूण� कर�यासाठी भारत आिण इतर देशामं�ये अनेक �ये� नाग�रक सघंटना 
�थापन कर�यात आ�या आहेत. 
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अ) पणेु ह ेमहारा��ातील �ये� नाग�रक उप�माचें क� � आहे. प�ुयात 52 �ये� नाग�रकाचें 
�लब आहेत, जे असोिसएशन ऑफ सीिनयर िसटीझ�स ऑग�नायझेशन ऑफ पणेु 
(ASCOP) म�ये आयोिजत केले जातात. 1991 म�ये �थापन झालेली ही स�ंथा 
FESCOM (फेडरशेन ऑफ सीिनयर िसटीझ�स ऑग�नायझेशन ऑफ महारा��) चे सद�य 
आहे. िविवध �ये� नाग�रकामं�ये एकता वाढवणे हे �याचे एक उि�� आहे. ASCOP ने 
िश�ण, �िश�ण आिण सशंोधनातील उप�म आिण काय��म राबिव�यासाठी �ये� 
नाग�रकांची अकादमी तयार केली आहे. ASCOP चे �ीदवा�य आहे "�वा��य, अिधक 
शातंतापूण� आिण �वतं� जीवनासाठी व�ृानंा स�म बनवणे." 

ASCOP चे उि�� ेखालील�माण ेआहते: 

अ) समाजा�या सव� �तरावरील व�ृ लोकामं�ये जाग�कता िनमा�ण करणे आिण �यानंा 
स�माननीय, िनरोगी आिण समाधानी जीवन जग�यासाठी स�म बनिव�यात मदत करणे. 

ब) व�ृानंा सा�ंकृितक फरक आिण माग�याबं�ल िशि�त कर�याची गरज ओळखून, 
कॅनबेरा (ऑ��ेिलया) �या भारतीय �ये� नाग�रक सघं (ISCA) ने भारतीय वशंा�या 
लोका�ंया सामािजक, क�याणकारी आिण सा�ंकृितक गरजा पूण� कर�याचे उि�� ठेवले 
आहे. �याची �थापना 1995 म�ये झाली. 

सघंटनाचंी उि��े खालील�माणे आहेत. 

• व�ृानंा क�याणकारी आिण सामािजक सेवा �दान करणे सोपे कर�यासाठी. 
• व�ृा�ंया वतीने �व�े �हणून काय� करा; आिण  
• �ये�ासंाठी सा�ंकृितक आिण मनोरजंक उप�माचंी योजना करा. 

ISCA सद�य िनयिमतपणे पाि�क फेरफटका आिण वादिववादासाठी एक� येतात. आरो�य 
िश�ण आिण व�ृ�व त�ा�ंया देखरखेीखाली चचा� सामािजक अलगावचा सामना कसा 
करावा याब�ल स�ला देतात. 

७.५.३  डे केअर स�टस� 

डे केअर स�टर हे व�ृ आिण �या�ंया कुटंुबासंाठी, िवशेषत: शहरामं�ये एक देवदान आहे. 
पैशाची सम�या नस�यास, निस�ग होमपे�ा हा एक चागंला पया�य आहे. मलुानंी वेगवेग�या 
शहरात काम करायला िकंवा िशकायला स�ुवात के�यावर पालकानंा �वतःचा उदरिनवा�ह 
चालतो. कुटंुबासाठी िडझाइन केले�या घरात एकटे राह�याचे �वतःचे तोटे आहेत. 
दीघ�कालीन एकाक�पणाचा व�ृ �ौढा�ंया �मरणश��वर, शारी�रक �वा��यावर, मानिसक 
आरो�यावर आिण आयमुा�नावर प�रणाम होत अस�याचे अ�यासात िदसून आले आह.े 

व�ृ डे केअर स�टस��या वाढीमळेु, काळजीवाह� आिण कुटंुबातील सद�यानंा हे जाणून 
आरामाचा �ास घेता येईल क� �या�ंया व�ृ ि�य �य��ची घरी िकंवा डे केअर स�टरम�ये 
�वयसेंवका�ार े काळजी घेतली जात आहे. व�ृानंा घराबाहेर पड�याची, समाजात 
िमसळ�याची आिण िविवध उप�मामं�ये सहभागी हो�याची संधी असते. 
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2013 म�ये, BMC धोरणा�या मस�ुात मुंबईतील ��येक महानगरपािलके�या �भागात 
�ये�ासंाठी एक िदवसाचे क� �, शहर आिण उपनगरात पसरले�या एकूण 227 क� �ासंाठी 
��तािवत केले होते. मा�, या धोरणाची अंमलबजावणी कर�यासाठी कोणतीही काय�वाही 
झालेली नाही. मुंबई क� �ानंसुार, �ये� नाग�रकानंा संवेदनशीलपणे हाताळू शकणार े
�िशि�त सामािजक काय�कत� शोधणे हे सवा�त कठीण आ�हान आह.े �रअल इ�टेट�या 
गगनाला िभडणा�या िकमत�साठी �िस� असले�या शहरात क� �ा�ंया दैनिंदन 
कामकाजासाठी जागा शोधणे हे दसुर ेआ�हान आहे. 

��: 

१. �ामीण आिण शहरी भागातील व�ृासंाठी उपल�ध असले�या सहा�यक �णालीची चचा�  
करा. 

७.६ िन�कष� 

व�ृ लोकस�ंये�या वाढीमळेु, भारतासमोर व�ृाशंी सबंंिधत सम�या हाताळ�याचे आ�हान 
आहे. पारपंा�रक भारतीय कुटंुबा�या रचनेवर बदलाचंा प�रणाम होत अस�याने सामािजक 
सरु�ा योजना�ंार ेव�ृा�ंया सम�या दूर करणे ही सरकारची जबाबदारी बनते. व�ृानंा �याचें 
जीवन स�मानाने जगता यावे यासाठी सरकार आिण ना-नफा स�ंथानंी एक� येऊन मदत 
केली पािहजे. 

७.७ साराशं 

व�ृ�व ही वैि�क सामािजक घटना आहे. व�ृ�वाची लोकस�ंया ही एक वै�क�य आिण 
समाजशा�ीय सम�या आह.ेजेरो�टोलॉिज�ट वय, व�ृ�व आिण व�ृ यांचा अ�यास 
करतात. जे�रयाि��स ही वै�क�य खािसयत आहे जी व�ृांची काळजी आिण उपचार यावर 
ल� क� ि�त करते. 

व�ृ होणे या �ि�येला व�ृ�व असे �हणतात. व�ृ�वाला चार आयाम आहेत: 
काल�मानसुार, जैिवक, मानिसक आिण सामािजक. वै�क�य, आिथ�क, सामािजक, 
मानिसक आिण आिथ�क सम�यासंह व�ृ लोकस�ंयेला अनेक आ�हाने भेडसावत आहते. 
सामािजक सरु�ा उपायाचंा अभाव, पायाभूत सिुवधा आिण बदल�या कौटंुिबक 
गितशीलतेमळेु �या�ंया सम�या वाढ�या आहेत. 

व�ृासंाठी िविवध सहा�य सेवा उपल�ध आहेत, �यात व�ृा�म, डे केअर स�टर आिण �ये� 
नाग�रक सघंटना यांचा समावेश आहे, या सवा�चा उ�ेश व�ृानंा स�मान आिण �वातं�य 
पनुस�चियत करणे आहे 
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८ 
वृ�ापकाळातील शु�ूषा : भारतातील शासक�य  

आिण अशासक�य पुढाकार 
घटक रचना  

८.०  उि��ये  

८.१ �ा�तािवक  

८.२  भारतातील शासक�य पढुाकार  

८.३  जे�ांसाठीचे क�याण काय��म  

८.४  अशासक�य पढुाकार  

८.५  सारांश  

८.६  पा�रभािषक श�द, श�दाथ�  

८.७  सरावासाठी �वा�याय  

८.८  अिधक वाचनासाठी प�ुतके  

८.०  उि��ये  

या �करणा�या अ�यासानंतर आपणास – 

 जे� लोकांसाठी भारत सरकारने आरभंीलेली काही धोरणे आिण काय��म यांची 
ओळख होईल.  

 जे�ां�या सम�यां�या िनराकरणातील अशासक�य संघटनां�या भूिमकेचे आकलन 
हो�यास मदत होईल.  

८.१ �ा�तािवक 

लोकसं�या वयोवध�न हे भारतातील उदयो�मखु घटीत आहे. �यासाठी स�म बह�-�े�ीय 
धोरण आिण काय��माची गरज आहे. �यामळेु भिव�यातील िपढ्यांना फायदा िमळेल 
आिण ते आनंदी सरुि�त िदघा�यषुी होतील. जननातील घट, वै�क�य सिुवधा आिण 
आरो�य िनवारणातील सुधारणा यामळेु िदघा�य�ुयात वाढ होईल �यामळेु इतर संबिंधत 
सम�या उदयास येतील. पढुील काही दशकातील जे�ां�या लोकसं�येतील ��ेिपत वाढ 
ही िवकास िवषयक सम�या आहे. �याकडे ता�काळ ल� दे�याची आव�यकता आहे. 
�हणून आपली आिथ�क सामािजक धोरण जे� नाग�रक �नेही बनिवणे आव�यक आहे. 
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भारतातील जे�ां�या �वातं�य, क�याण आिण आरो�य यांना �ेरणा दे�यासाठी सरकारने 
िविवध योजना आिण धोरणे आखली आहेत.  

८.२ भारतातील शासक�य पुढाकार  

१) जे� नाग�रकांसाठी एकाि�मक योजना  : 

जे� नाग�रकांसाठी एकाि�मक योजना १९९२ पासून राबिव�यात येत नाही. जे� 
नाग�रकांचा जीवन�तर उंचाव�यासाठी �यांना िनवारा, अ�न आिण वै�क�य मदत तसेच 
करमणकु��या संधी िमळा�या हे या योजनेचे उि�� आहे. �याचबरोबर �यांना उ�पािदत 
आिण ि�याशील हो�यासाठी �ेरणा देणे हेही या योजनेचे उि�� आहे. पचंायतराज 
सं�था, �थािनक सं�था आिण समदुाय मांडले यासार�या शासक�य आिण अशासक�य 
संघटनाकडून �मता बांधणीचे �य�न केले गेले.  

वृ�ांसाठीचे रा��ीय धोरण (१९९९)  

जानेवारी १९९९ या धोरणाची घोषणा कर�यात आली. याम�ये अनेक �े�ांचा समावेश 
होतो. उदा. िव�ीय सरुि�तता, आरो�य िनवारण आिण पोषण, िनवारा आिण मालम�ेचे 
संर�ण इ. हे धोरण िवकासातील समाज सहभाग शोषण आिण वृ�ापमान यािवरोधी 
संर�ण �यांचे जीवनमान उंचाव�यासाठी सिुवधांची उपल�धता यावरही भर देते.  

या धोरणाबरोबरच, या धोरणा�या अंमलबजावणीचे मू�यमापन कर�यासाठी अमािजक 
�याय आिण स�मीकरण मं�ालया�या अ�य�तेखाली व�ृ �य��साठी रा��ीय प�रषदेचे 
गठण कर�यात आले. जे�ांसाठीचे धोरणे आिण काय��मा�या अंमलबजावणी आिण 
ससूु�ीकरणाशी संबिंधत सव� मदु�्ांिवषयी शासनाला स�ला देणारी ही सव��च प�रषद 
आहे.  

२००५ म�ये प�रषदेचे पनुग�ठन क�न क� � आिण रा�य शासनाचे �ितिनधी, 
अशासक�य संघटनांचे �ितिनधी नाग�रकांचे समूह, िनवृ� �य�� संघटना आिण कायदा, 
औषध आिण सामािजक क�याण या �े�ातील �ितिनध�चा समावेश कर�यात आला.  

३) जे� नाग�रकांसाठीचे रा��ीय धोरण (२०११)  

क� � शासनाने १९११ साली जे� नाग�रकांसाठी रा��ीय धोरण जाहीत केले. हे दोरान 
िवशेषत: �ामीण आिण नागरी भागाम�ये राहणा�या जे� नाग�रकांशी संबिंधत सम�यांचे 
िनराकरण करते. उपचारापे�ा �ितिबंब हा या धोरणाचा म�ुय उ�ेश आहे आिण �हणून 
िवशेषत: ि�यांम�ये जे� नाग�रकां�या संघटना �थापन करणे हे ता धोरणाचे �येय आहे. 
हे धोरण “Ageing in Place’ or ‘Ageing in own home’ या संक�पनांना सु�ा 
�े�रत करते. अशाच�कार े हे धोरण िनवारा, िवमा, सरुि�तता आिण गहृ सेवा सिुवधा, 
व�ृ िनवृ�ी वेतन या संक�पनांना चालना देते. जे� नाग�रकांचा आदर शा�त राखणे हे 
या दोरानाचे �येय आहे. भारताने Madrid Plan चा एक सद�य �हणून हे धोरण जा�त 
सव�समावेशक, अडथळाम�ु आिण वयो�नेही समाज िनमा�ण कर�यासाठी काय� करते.  
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४) रा��ीय सामािजक सहा�य काय��म : 

ही भारत सरकारची �ायोिजक योजना आहे. जे�, िवधवा आिण अपगं �य��ना 
सामािजक िनव�ृी वेतना�या �पात िव�ीय सहा�य परुिवणे हे या योजनेचे उि�� आहे.  

या योजनेचे पाच घटक आहेत.  

अ) इंिदरा गांधी रा��ीय व�ृापकाळात िनवृ�ी वेतन योजना : साठ वषा� पे�ा जा�त वय 
असणार े आिण दा�र�्य रषेेखाली जीवन जगणार े नाग�रक या योजनेसाठी प� 
आहेत. 

आ) इंिदरा गांधी रा��ीय िवधवा िनव�ृी वेतन योजना : या योजनेत चाळीस वषा� पे�ा 
जा�त वय असणा�या आिण दा�र�य् रषेेत राहणा�या िवधवा मिहलांचा लाभाथ� 
�हणून समावेश होतो.  

इ) इंिदरा गांधी रा��ीय अपगं िनव�ृी वेतन योजना : या योजनेम�ये अठरा वष� वयाची 
�य�� आिण जी ८० ट�के अपगं असून दा�र�्य रषेेतसु�ा जीवन जगात आहे अशा 
�य��चा समावेश होतो.  

ई) रा��ीय कुटंुब क�याण योजना : ही योजना म�ुयतः वयोवृ� नसणा�या लोकांसाठी 
लागू आहे.  

उ) अ�नपणुा�  योजना : IGNOAPS म�ये समािव� नसले�या परतंु, प� असले�या जे� 
नाग�रकां�या आव�यकता पूण� कर�यासाठी अ�न सरुि�तता परुिवणे हे या योजनेचे 
उि�ष आहे. अ�नपूणा�  योजनेअंतग�त ��येक लाभा�या�स दहा िकलो तांदळु मोफत 
िदला जातो. 

५) वृ�ां�या आरो�य िनवारणाचा रा��ीय काय��म  

हा काय��म आरो�य आिण कुटंुब क�याण मं�ालया�या पढुाकाराने सु� झाला आहे. जे� 
नाग�रकां�या गरजांसाठी पूण�पणे समिप�त अशी आरो�य िनवारणाची �यापक �यव�था 
करणे हे या काय��माचे �येय आहे. हा काय��म सरकार�या आंतररा��ीय आिण रा��ीय 
उ�रदायी�वाचें फिलत आहे. हा काय��म संयु� रा��संघा�या करारना�या�या अंतग�त 
आिण पालक आिण जे� नाग�रकांचा सांभाळ आिण क�याण अिधिनयम २००७ �या 
अंतग�त प�रकि�पत असा आहे. हा कायदा जे� नाग�रकां�या वै�क�य िनवारण आिण 
तरतदु�ना िनिद�� करतो. वृ�ां�या आरो�य िनवारण काय��माचे चार उि��ये आहेत : 

अ) जे� नाग�रकांना सहज उपल�ध, माफक, उ�च गणुव�ापूण�, िदघ�कालीन, �यापक 
आिण समिप�त िनवारणसेवा परुिवणे.  

आ) वयोवाध�नासाठी न�या �थाप�याची िनिम�ती करणे.  

इ) सव� वयासाठी समाज यासाठी स�म पया�वरण तयार करील अशा धोरणा�मक 
आराखड्याची िनिम�ती करणे.  

ई) स��य आिण िनरोगी वयोवध�ना�या क�पनेस चालना देणे.  
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६) वृ�ा�मा�या बांधकामाकरीता सहा�य : 

व�ृाकरीता वृ�ा�म/ बह�सेवा सिुवधा क� �ा�या बांधकामाक�रता पचंायतराज सं�था/ 
�वयंसेवी संघटना/ �वयंसहायता गटांना िबगर िनयोिजत योजन�तग�त अथ�सहा�य 
कर�यास १९९६-९७ साली स�ुवात झाली. या योजनेअंतग�त कमाल १५ लाख िकंवा 
बांधकाम खचा��या 50 ट�के अनदुािनत र�कम िदली जात असेल. तथािप 
अंमलबजावणी करणा�या यं�णांना ही योजना फारशी आकष�क न वाट�याने ती १० �या 
पचंवािष�क योजने�या शेवटी (२००६-०७) बडं कर�यात आली.  

७) आतंररा��ीय वृ� �य�� िदन : 

आंतररा��ीय वृ� �य�� िदन हा १ ऑ�टोबर �ा िदवशी साजरा केला जातो. १ 
ऑ�टोबर २००९ रोजी सामािजक �याय आिण स�मीकरण मं�यांनी आंतरिपढीय बंध 
मजबूत हो�यासाठी इंिडया गेट, राजपथाजवळ वॉकथॉम या काय��मासाठी झ�डा 
दश�िवला. िद�ली प�रसरातून ३००० पे�ा जा�त जे� नाग�रक, व�ृां�या सम�या या 
�े�ात काम करणा�या अशासक�य संघटना आिण शाळेतील मलुांनी याम�ये सहभाग 
घेतला. हे�प एज इंिडया या संघटनेचे या काय��मा�या आयोजनाम�ये भूिमका 
बजावली.  

भारत सरकारने आखले�या काही योजना �या खालील�माणे : 

 जे� नाग�रकांसाठीचा एकाि�मक काय��म  

 पचंायातीराज सं�थांना सहा�य योजना  

 क� � सरकार आरो�य योजना  

 रा��ीय मानिसक आरो�य काय��म  

८.३ वृ�ासंाठीचे क�याणकारी काय��म 

 क�याण मं�ालया�या मते, वृ� �य���या सं�ये�या वाढीबरोबर �यां�या िविश� गरजा 
असतात. �याचे �ितिबबं वृ�ांसाठी�या िविवध क�याणकारी उपायांम�ये पडलेले िदसते. 
The Volunteer Inter-faith Care-givers Programme  हा काय��म �वत:�या 
घराम�ये राहणा�या वृ� �य���या गरजांचे िनराकरण कर�यासाठी आिण �यांची स�ुषुा 
करणा�यांना मदत कर�यावर भर देतो.  

पचंायतराज सं�थासु�ा सं�था�मक आिण असं�था�मक सेवा परुवून मदत करतात. वृ� 
�य�� सामािजक आिण उ�प�न संर�ण योजना ही असंघटीत कामगारांना सरु�ेची हमी 
दे�याचा �य�न करते. जागितक आरो�य संघटनेचे सु�ा िनव�ृी वेतन योजनांना 
यासंदभा�त अधोरिेखत केले आहे.  
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८.४ भारतातील अशासक�य पुढाकार  

एक�कडे वृ�ां�या लोकसं�येत ल�णीय वाढ होत आहे. भारतासार�या िवकसनशील 
देशात व�ृा�य���या सम�या आिण गरजांचे िनराकरण करणे कठीण िदसत आहे. 
मागील काही दशकात वृ� �य���या मदत आिण क�याणकारी शासनाने िविवध 
काय��म आिण धोरणे आखली आहेत. �याच वेळी अनेक अशासक�य संघटना व�ृां�या 
�शासनांसाठी आवाज उठिव�यात मह�वाची भूिमका बजावत आहेत. वृ�ां�या 
सामािजक-आिथ�क आिण आरो�यिवषयक सम�यांवर या अशासक�य संघटनांनी 
सात�याने ल� वेध�याचा �य�न केला आहे.  

अ) अशासक�य सघंटना : 

मागील काही वषा�पासून भारतात अशासक�य संघटना मह�वाची बनली आहे. 
�गासाक�य योजना असली तरीही लोकसं�येचा बराचसा भाग �या�या संपादनापासून 
दूर राहतो. �यांना सरु�ा कवच िमळत नाही. सेवेमधील हे अंतर अशासक�य संघटनांनी 
भ�न काढले आहेत. सा�या भाषेत अशासक�य संघटना �हणजे कसलाही नफाज�नाचा 
हेतू न ठेवता �वतं�पणे िकंवा शासना�या बरोबरीने काम करणारी आिण समाजाला 
धोकादायक वाटणा�या कोण�याही सामािजक, आिथ�क, पया�वरणीय आिण राजक�य 
सम�यांचे िनराकरण हे म�ुय उि�� असणारी संघटना होय.  

ब) वृ�ांसाठी�या अशासक�य सघंटनांची उि��ये  

 जे� नाग�रकांचा दजा�  उंचावणे : 

 सामािजक जाणीवजागतृीचा �सार करणे आिण व�ृ �य���ती कत��यद� आिण 
आदराित�य असणारा समाज िनमा�ण करणे.  

 िपढ्यानिपढ्या सामािजक �ि�कोणाचे �पांतर करणे आिण जे� नाग�रकांसाठी 
सरुि�त, आदरणीय व स�माननीय वातावरण िनमा�ण करणे.  

 वंिचत व�ृ �य��ना स�मानपूव�क आिण प�रपूण� जीवनासाठी सहा�य करणे.  

क) वृ�ापकालीन शु�ुषेतील अशासक�य सघंटनांचे मह�व  

व�ृ �य��ना आव�यक सिुवधा आिण परुशेी मदत कर�यास अशासक�य संघटना 
मह�वाची भूिमका बजावतात. �या िविवध �कार�या सेवा देतात. उदा. यो�य िनवारण, 
आिथ�क तरतदुी, वै�क�य उपचार, मालम�ा िववादासाठी कायदेशीर सहा�य आिण इतर 
अशासक�य संघटनांम�ये बह�तेक �य�� या �वयंसेवक असतात. समाजा�या अशा 
सम�यांसंदभा�त �यांचे मोठे आकलन असते. वृ� �य��ची काळजी घे�याम�ये आिण 
�यांनी �यां�या आय�ुयात जे गमावले आहे ते �यांना परुिव�यात हे �वयंसेवक चांगले 
�िशि�त असतात. हे �वयंसेवक आरो�य िनवारण, उ�प�न िनिम�ती�या संधी आिण 
उपिजिवकेसाठी �िश�ण सु�ा येतात.  
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�याचबरोबर अशासक�य संघटना व�ृ �य��साठी अशा उप�मांम�ये स��य�र�या 
सहभागी असतात क� जे उप�म िवशेषत: समाजातील दबु�ल घटकां�या सधुारणा 
क�याणासाठी असतात. �यावेळी शासनावर संसाधन आिण अनदुानाची मया�दा येते 
�यावेळी अशाक�य अशासक�य संघटना घेतात. काही वेळी वैयि�क तर काही वेळी 
शासनसं�थांबरोबर या संघटना घेतात. काही वेळी वैयि�क तर काही वेळी 
शासनसं�थांबरोबर या संघटना वृ�ां�या सम�यां�या िनराकरणासाठी काय��म 
िवकिसत करीत असतात.  

ड) भारतातील वृ�ांसाठी�याअशासक�य सघंटना : 

१) ह�ेप एज इंिडया : व�ृ �य��साठी ही एक �िस� अशासक�य संघटना आहे. 
सोसायटी न�दणी कायदा १९६० अंतग�त या संघटनेची न�दणी झाली आहे. हे�प एज 
इंिडया ही संघटना १९७८ म�ये सु� कर�यात आली. चार दशकापासून जा�त काळ ही 
सं�था �नाचीत वृ�ांसाठी काय� करीत आहेत. तेवीस �ादेिशक काया�लयासह ती 
देशातील सवा�त �वयंसेवी संघटना आहे. वृ�ांचे दलु��, दा�र�य् आिण अलगता 
यािवरोधी काम करणे ही या संघटनेची उि��्ये आहेत. सहयोगी सं�थांबरोबर संघटन 
क�न ही सं�था देशभरात मोठ्या पातळीवर आपले काय��म काय��म राबिवते. या 
संघटनेकडून हाती घेतलेले काय��म खालील�माणे आहेत.  

I. �ि�िवषयक काळजी  

II. िफरता दवाखाना  

III. उ�प�न िनिम�ती  

IV. िदनक� �े  

V. व�ृांसाठी अनदुानाचा ि�वकार  

संघटने�या या उ�कृ� कामाब�ल �यांची संयु� रा��संघाने �तिुत केली आहे.  

२) िडि�नटी फाउंडेशन : �या समाजात जे� आ�मिव�ास आिण आदराने राहणे श�य 
होईल असा जागतृ समाज समाज िनमा�ण करणे हे या अशासक�य संघटनेचे �येय आहे. 
एकटेपणा, अलगपणा यां�याशी संबिंधत वयानसुार असणा�या नकारा�मक भावनेतून 
जे� नाग�रकांची सुटका करणे हेही या सं�थेचे �येय आहे.  

समानता, सकारा�मक िवचार, िचकाटी, आ�म-िव�ास आिण साधेपणा हे िनरोगी 
समाजाचे �तंभ आहेत असे िडि�नटी फाउंडेशन मानते.  

३) द इंटरनशॅनल लागँ�हीटी स�टर-इंिडया : ही वृ� �य�� आिण दबु�ल घटकां�या 
िश�ण आिण �िश�णा�या �े�ात समिप�त भावनेने �य�न करणारी नफा हे उि�� 
नसणारी अशी ही संघटना आहे. सव� �तरावरील व�ृ लोकांचे संशोधन स�ला आिण 
आकलन करणे ही या संघटनेची �मखु भूिमका आहे.  
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४) एज केअर इंिडया : भारतातील व�ृ �य���या क�याणास चालना दे�यासाठी 
१९८० म�ये एज केअर इंिडया या संघटनेची �थापना झाली, ही संघटना अराजक�य, 
नफाज�न न करणारी, धम�िनरपे�, धमा�दायी, शै�िणक सां�कृितक आिण सामािजक 
क�याण या �े�ात काम करते. सा��था न�दणी कायदा १९६० अंतग�त ितची न�दणी 
झालेली आहे. जात, वण�, पंथ यािशवाय ही संघटना वृ� �य���या आनंदी आदरयु� 
जग�या�या अिधकारांसाठी काम करते. मोफत आरो�य तपासणी आिण दवाखा�याची 
�यव�था ते करतात. या संघटना िदनक� �े चालिवतात. आिण िनरोगी सेवािनवृ� 
�य��साठी रोजगारा�या संधी परुिवतात. जात, पथं आिण िलंग भेदभावािशवाय २१ वष� 
पूण� झाले�या सव� शारी�रक��्या तंद�ु�त �य��ना या ऐि�छक संघटनेचे सभासद�व 
खलेु आहे. स�या या संघटनेचे १५०० �वयंसेवक आहेत. �यां�या अनेक काय��म 
आिण �क�पांसाठी शासनाकडून अनदुान िमळत आहे.  

५) अिखल भारतीय जे� नाग�रकांचा सघं All India Senior Citizens 
Confoderation AISCCON : हे जे� नाग�रकांसाठी चे मोठे रा��ीय संघाथान आहे. 
जे� नागरीकांसंबधंी�या सम�यांचे संशोधन करणे, मािहती देणे आिण स�ला देणे आिण 
समाजातील या घटकांचा िवकास करणे या�याशी हे संघटन बांधील आहे.  

वर उ�लेिखले�या अशासक�य संघटनािशवाय काही इतर संघटना खालील�माणे : 

 अन�ुह इंिडया  

 एज वेळ फाउंडेशन  

 िस�वर इिनंग फाउंडेशन  

 हाम�नी  

 ॲ�शन फॉर सोिशअल हे�प अिस�टंट (ASHA) 

 फॅिमली वे�फेअर एज�सी  

 डे�हलपम�ट वे�फेअर अडँ �रसच� फाउंडेशन (DWARF) 

व�ृां�या स�ुुषे�या �े�ात या अशासक�य संघटनांनी उ�लेखनीय काय� केले आहे. �यांनी 
काही सामािजक आिथ�क मदु्�ांचा शोध घेऊन �या�या िनराकरणासाठी पढुाकार घेतला 
आहे.  

८.५ साराशं  

वयोवधा�ना�या सम�यां�या िनराकारांसाठी मजबूत बह��े�ीय धोरण आिण काय��माची 
आव�यकता आहे. �यामलेुद पढुील िपढ्यांना फायदा िमळून �या सुरि�त, आनंदी आिण 
िदघा�यषुी होतील. भारतातील वृ� लोकां�या �वातं�य, क�याण आिण आरो�य यांना 
चालना दे�यासाठी सरकारने िविवध योजना आिण धोरणांची आखणी केली आहे. 
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व�ृांना शासनावर संसाधने आिण अनदुाने यांसंदभा�त मया�दा पडतात आिण �यावेळी 
अशासक�य संघटना पढेु येतात. काही वेळी वैयि�क वृ�ां�या सम�यांसंबधंी 
जाणीवजागतृी करणे आिण समाजाचा ��ीकोन बदलणे यासाठी य�ु पातळीवर काय�  
कर�याची गरज आहे.  

८.६ पा�रभािषक श�द, श�दाथ�  

 Human Ageing :मानवी वयोवध�न  

 Non- Government Organization (NGO):  अशासक�य संघटना  

 Integrated Prpgramme For Old Person (IPOP): जे� नाग�रकासाठी 
एकाि�मक योजना  

 National Policy for Old Person (NPOP) :व�ृांसाठीचे रा��ीय धोरण  

 National Council for Old Persons (NCOP) :व�ृांसाठी रा��ीय प�रषद  

 National Policy on  Senior citizens : जे� नागरीकासाठी रा��ीय धोरण     

८.७ सरावासाठी �वा�याय  

१) भारतातील अशासक�य संघटनांचे �व�प आिण मह�व यांची चचा�  करा.  

२) व�ृ �य���या सम�या िनराकारणातील अशासक�य संघटनां�या योगदानाचे 
प�र�ण करा.  

३) भारतातील वृ�ां�या क�याणासाठी�या शासक�य पधुाकारांचे प�र�ण करा.  

८.८ अिधक वाचनासाठी पु�तके  

१) गोडबोले अरिवंद, “वृ� व �यांचे ��”, पॉ�यलुर �काशन, मुंबई, १९७४. 

२) बबंावाले उषा, “�ोईगं ओ�ड इन यंग इंिडया”, �नेहवध�न पि�लिशंग हाउस, पणेु, 
१९९३. 

३) खौरणार िदलीप, “व�ृां�या सम�या:िचंता आिण िचंतन”, िच�मय �काशन, 
औरगंाबाद, २००७. 

४) Dey S. Nambiar D, Lakshmi JK. Et al (2012) : Health of the Elderly in 
India: Challenges Research and Affordability In: National Research 
Council (US) Panel on Policy Research and Data Needs to Meet the 
Chellenge of Aging in Asia Available from :  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK109208/ 

५) National Policy for the Aged in India 

https://www.gktoday.in/gk/government-policy-for-senior-citizens-
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