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laLd`r lkfgR;% ,oa i;kZoj.k 
MkW0 euh’kk flag 

vflLVsaV izksQslj, laLd̀r foHkkx] ts0 ,l0 fo'ofo|ky;, f”kdksgkckn&fQjkstkckn ¼m0iz0½, 
Email ID:- drmanisha0383@gmail.com 

izLrkouk%& gekjh laLdf̀r esa bl izdkj izd`fr vfoHkkT; :Ik ls tqM+h gqbZ gSA ;g mfDr lqizfl) 
gSa& ^^mi xgjs fxjh.ks laxesa p unhuke~A f/k;k fo|k foizks vtk;rA^^ gekjs cqf)thfo;ksa dh 
izfrHkk dk fodkl igkM+ksa dh rygfV;ksa esa vkSj ufn;ksa ds laxeksa esa gqvk gSA vFkoZosn dk 
izFohlwDr izR;sd iafDRk esa Ik;kZoj.k vkSj ifjfLFkfr;ksa dh lewph vo/kkj.k dk okMfuo) ewrZ :Ik 
gSA 

^^fxj;Lrs ioZrk fgeUr%] vj.;a rs izfFkfo L;ksueLrqA^^ 

os ioZr ftuds Xyksf”k;j ufn;ksa ls gesa ty nsrs gS] os taxy tks izk.knk;d gSa] gekjs fy, 
dY;k.kdkjd gSA 

ŝ ^;L;ka o{̀kk okuLiR;k /kzqokfLr"BfUr fo”ogkA 

Ik̀fFkoh fo”o/kk;al /k̀rkPNk onkeflA^^ 

o{̀kksa vkSj ouLifr;ksa ls iF̀oh ekuo ds thou dks /kkfjr djrh gSA 

96 djksM+ nsoh&nsorkvksa dh Hkwfe Hkkjr vius /keZ lkfgR;] laLdf̀r vkSj ijkEijkvksa] ouLifr] 
ty] ioZr] ufn;ksa ,oa Ik”kq& i{kh ,oa ekuo esa lEcU/kksa dh viuh vkLFkkvksa dks bl izdkj 
lekfgr fd;s gS] fd ge iRFkj] Ik”kq] isM+] ty ls yssdj euqq’; /kjrh o vkdk”k lHkh dks gekjs 
ru&eu o vkpj.k esa ,dkRe ikrs gSaA Hkkjr dh /kjrh ek= Hkw&Hkkx ugha gS] ;g iq.; lfyrk 
tx~r &tuuh gSA isM+] Ik”kq] i{kh] ioZr] ufn;ksa] ty o ekuo izR;sd blh dks[k ds tUes 
lgksnj&HkkbZ cgu gSA ftUgsa feykdj gekjk Hkwe.Myh; lekt cuk gSA ifjokj cuk gSA bldh 
xgjkbZ dks lkspsa rks yxrk gS fd ge isM+ ugh dkVrs&,d HkkbZ dh gR;k djrs gSaA ge ufn;ksa 
dks iznwf’kr ugha djrs oju~ viuh cfguksa dks tgj nsdj gR;k djus ij rqys gSA ge vcS/k [kuu 
ugha dj jgs gSaA cfYd ge viuh tuuh olqU/kjk ds lhus dks Nuuh dj jgs gSA gekjh bUgha 
LokFkhZ gjdrksa us gekjh vkdk”kh; lqj{kk ds dop vkstksu dh ijr esa Nsn dj fouk”k dh ck< 
dk jkLrk rS;kj dj fn;k gSA vkSj viuh lUrkuksa dks bl rjg ejrs ns[k /kjrh djkg jgh gSA 
fd mldk ,d LokFkhZ csVk euq’; loZuk”k dk jkLrk rS;kj dj jgk gSA 

ge ftl Hkwe.Myh; Ik;kZoj.k psruk ,oa laj{k.k esa lger gSA mlesa Hkkjr dh ijEijk;sa] /keZ o 
lH;rk esa izd̀fr laj{k.k gsrq HkkoukRed vkSj uSfrd :Ik ls Ik;kZoj.k laj{k.k ds fpUru dh ,d 
izxk<rk fujUrj oSfnd le; ls pyh vk jgh gSA Hkkjr ds Ik;kZoj.k laj{k.k dks oSfnd laLdf̀r 
tks /kkfeZd ,oa lkaLdf̀rd ijEijkvksa ds ek/;e ls izdf̀r Ik”kq euq’; ds e/; vUrfuHkZjrk] lEeku 
o vkLFkvksa ds fj”rs cukrh gSA ysfdu nqfu;k dk dksbZ /keZ Ik;kZoj.k laj{k.k dks bruk laj{k.k 
iznku ugha djrk ftruk Hkkjrh; /keZ esa gSA ysfdu fQj Hkh dqN iz”u esa fo”o izcq)tu ls djuk 
pkgrh gw¡A ftudk mÙkjkis{kh ;g ekourk jgsxhA 

 D;k fo”o tu leqnk; Hkkjrh; Ik;kZoj.k n”kZu dh vj.; laLd̀fr ds fopkj dks Lohdkj 
djsxk\ 

 vc rd vUrjkZ’Vªh; Lrjksa ij Ik;kZoj.k gsrq ftruh Hkh oSpkfjd fu.kZ; fy, x;s D;k bl 
lEesyu dk ;gh gky gksxk tks muds oSpkj.k fu.kZ;ksa dk gqvkA 
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 D;k ge Ik;kZoj.kh; uSfrdrk dks fo”oO;kih Lohdf̀r ds ;ksX; ekurs gS\ vxj ekurs gSaA rks 
;g dc gekjs fopkj o vkpj.k dk fgLlk cusxh\ ugh arks D;ksa\ 

Ik;kZoj.k%& Ik;kZoj.k ds ckjs esa dksbZ ,d ifjHkk’kk gesa ns[kus dks ugha feyrh gSA cfYd bls 
vusd 

fo}kuksa us vius&vius rjhds ls ifjHkkf’kr fd;k gSA 

¼1½ Ik;kZoj.k iznw’k.k ml n”kk dks dgrs gSaA tc ekuo }kjk Ik;kZoj.k esa fofHkUu rF;ksa ,oa ÅtkZ 
dk bruh vf/kd ek=k esa laxzg gks tkrk gS fd ikfjfLFkfrd ra= }kjk vkRelkr djus dh 
{kerk ls vf/kd gks tkrs gSaA &vkj-vkbZ-nkleSu 

¼2½ Ik;kZoj.k iznw’k.k mls dgrs gSaA tks euq’; ds bfPNr ;k vfufPNr dk;kZsa }kjk izkdf̀rd 
ikfjfLFkfrd ds ra= esa bruk vf/kd ifjorZu gks tkrk gSA fd og mldh ¼ikfjfLFkfrd ra=½ 
lgu “kfDr ls vf/kd gks tkrk gSA ifj.kke Lo:Ik i;kZoj.k dh xq.koÙkk esa vko”;drk ls 
vf/kd gkl gksus ls ekuo lekt ij nwjxkeh gkfudkjd izHkko iM+us yxrs gSaA& MkW0 lfoUnz 
flag 

i;kZoj.k iznw"k.k% ifjHkk"kk,¡ 
 Ekuq’; ds fØ;kdykiksa ls mRiUu vif”k’V mRiknksa ds :Ik esa inkFkksaZ ,oa ÅtkZ foekspu ls 

izkdf̀rd Ik;kZoj.k esa gksus okys gkfudkjd ifjorZuksa dks iznw’k.k dgrs gSaA 

 Ik;kZoj.k ds Hkh rRo ds HkkSfrd] jklk;fud vFkok tSfod fo”ks’krkvksa es dksbZ ,slk ifjorZu 
tks ekuo ;k vU; izkf.k;ksa ds fy;s gkfudkjd gksA Ik;kZoj.k iznw’k.k dgykrk gSA 

 Ik;kZoj.k esa mu rRoksa ;k ÅtkZ dh mifLFkfr dks iznw’k.k dgrs gSA tks euq’; }kjk vupkgs 
mRikfnr fd;s x;s gks ftuds mRiknu dk mn~s”; vc les iM+rk gksA &ykMZ dsusV 

iznw"k.k ds izdkj%& ¼1½ ok;q iznw’k.k  ¼2½  ty iznw’k.k  ¼3½  eǹk iznw’k.k  ¼4½  /ofu iznw’k.k 

lkS jksxksa dh ,d nok feV~Vh ikuh vkSj gok mfDr ds vuqlkj fujksx jgus ds fy, feV~Vh ikuh 
gok dks chekfj;ksa ds fy, vkS’kf/k :Ik esa ekU;rk feyh gSA izkdf̀rd fpfdRlk esa funku”kkL= dk 
ewy lw= ;gh gSA /;ku nsuk gksxk fd vkt ;s rhuksa rRo tks vkS’kf/k :Ik gS] “kq) cps gSA eǹk 
iznw’k.k] ty iznw’k.k] ok;q iznw’k.k&Ik;kZoj.k fgrSf’k;ksa dh dsfUnz; fpUrk,¡ gSaA ;gk¡ rd dh euq’;ksa 
dh djrwrks dk Qy tkuojksa if{k;ksa vkSj iwjh ikfjfLFkfrdh ra= dks Hkqxruk iM+ jgk gSA iznw’k.k 
ds dkj.k reke i{khx.k lekIr gksrs tk jgs gSA taxyksa ds va/kk/kqU/k dVku ds ifj.kke Lo:Ik 
oU; izkf.k;ksa dk thou nwHkj gks x;k gSA dksbZ Hkh [kk| inkFkZ ,slk ugha tks fo’kkDr u gksA dgha 
dk Hkh ty ,slk ugha tks “kq) gks] dgh dh Hkh feV~Vh ,slh ugha tks iznw’k.kjfgr gksA vukt] Qy 
,oa lfCt;ksa Loknghu gksrh tk jgh gSA jklk;fud moZjdksa ,oa dhVuk”kdksa us moZjk “kfDr dks 
dkQh uqdlkj igq¡pk;k gSA 

Ik;kZoj.kh; pqukSfr;k¡%&Ik;kZoj.k vlarqyu ds dkj.k ekSle&pØ rsth ls cny jgk gSA izpaM xehZ] 
ck<] lw[kk vkSj vusd izkdf̀rd vkink;sa bUgha dkj.kksa ls vk jgh gSA izdf̀r yxkrkj ekuo dks 
lUns”k ns jgh gSA vkSj yxkrkj ekuo vulquk dj jgk gSA ;g iwjs fo”o dk Toyar eqn~nk gSA 
ty ok;q ifjorZu ds ifj.kke Lo:Ik csekSlu ck<ksa dk flyflyk py jgk gSA ftlesa vikj 
tu&/ku dh gkfu gksrh gSA xfeZ;ksa esa rkieku 50 fMxzh rd igq¡pus okyk gSA rkieku vuqlU/kku 
vkSj losZ{k.k dgrs gSaA fd ;g rkieku foxr nks o’kksaZ esa yxkrkj FkksMk&FkksM+k c<k gSA ;fn 
rkieku blh izdkj c<rk x;k rks blds ifj.kke 2050 rd vuFkZdkjh gks tk,¡xsaA blfy, buls 
fuiVus dh rS;kjh vHkh ls djuh gksxhA xzhu gkml xSlksa dk mRltZu oSf”od leL;k gSA 
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fodflr ns”k fodkl”kkhy ns”k dh rqyuk esa dbZ xquk vf/kd bu xSlksa dks mRltZu dj jgsa gSa 
vkSj vrajk’Vªh; tyok;q lEesyu esa fodkl”kkhy ns”kksa ij bldks fu;f=r djus ds fy, nckc 
oukrs gSA 

fnukad 05 twu dks izfro’kZ fo”o Ik;kZoj.k fnol euk;k tkrk gSA ij dsoy ,d fnu Ik;kZoj.k 
fnol eukdj Ik;kZoj.k dh fpUrk djus ls dqN Hkh ugha gksxkA Ik;kZoj.k ds izfr fo”o ds gj 
ukxfjdrk rd tkx:drk c<kuh gksxhA gesa viuk jgu&lgu ,slk djuk gksxkA fd ty] 
tehu vkSj gok iznwf’kr u gksA bl vR;aRk egÙoiw.kZ elys dks ge dsoy ljdkjksa ds Hkjkls ugha 
NksM+ ldrs rFkk ljdkjksa dks Hkh blds fy, iwjh fu’Bk ,oa bZekunkjh ls yxuk gksxkA LoPN 
Ik;kZoj.k ekuokf/kdkj gSA 

Ik;kZoj.k iznw"k.k ds lek/kku ds mik;%& Ik;kZoj.k iznw’k.k ls cpus ds fy, dsoy ljdkj dks 
cfYd lektlsoh laLFkkvksa rFkk vke O;fDr;ksa dks Hkh iz;kl djus iMsxsaA Ik;kZoj.k laj{k.k ds izfr 
tkxzfr gksus ds izfr tkxzfr mRiUUk dj Ik;kZoj.k fu;a=.k dk;ZØe pykus gksxsaA lkewfgd 
mÙkjnkf;Ro dh Hkkouk ds lkFk gesa fuEu dne Hkh mBkus gksxsaA 

 yksxksa dks iznw’k.k ,DV dh tkudkjh nsdj m|ksxksa esa iznw’k.k jks/kd la;= vfuok;Z :Ik ;s 
yxok;s tk;sa 

 vodk”k ds fnu lektlsoh yksx jksM+ dSaEi yxkdj iznw’k.k lEcU/kh tkudkjh tu&tu rd 
igq¡pk;h tk;sa 

 iznw’kd izkdf̀rd rFkk ekuoh; lEoU/kksa dks tu&tu rd igq¡pk;sa rkfd leL;k O;fDrxr 
ekeys dh rjg yh tk;saA 

 jk’Vªh; lsok ;kstuk }kjk jk’Vªh; dSMsV dksj RkFkk LdkmV xkbM ds Nk= viuh egrh Hkwfedk 
vnk dj ldrs gSSA 

 lqyHk “kkSpky;] ey mipkj la;=ksa dh LFkkiuk xzgksa dh LFkkiuk dk iz;kl lqlaxfBr rkSj ls 
pyk;k tk;saA 

 vR;f/kd isM ikS/ks yxkrkj fpidksa vUnksyu tSls mnkgj.k is'k fd;s tk;saA 

 vof”k’V inkFkksaZ dks pØhdkj.k izfØ;k ds }kjk mi;ksxh inkFkkZsa esa cnyk tk;saA 

 ;wjksa&4 vkSSj Hkkjr 4 tSls ekudksa dk lEeku :Ik ls ikyu fd;k tk;saA 

 D;ksVks izksVksdky dks oSf”od laoS/kkfod ntkZ nsdj lHkh ns”kksa ij ykxw fd;k tk;saA 

milagkj%& fu’d"kZ :Ik esa ge dg ldrs gSA fd orZeku le; esa Ik;kZoj.k dks cpkus ds fy, 
oSf”od iz;klksa dk tq>k:iu c<k gSA gesa laiks”k.kh; fodkl dk ladYiuk ds fy, lkFkZd iz;kl 
djuk gksxkA jk’Vªh; vk; ys[kkadu dh taxg gesa gfjr djuk gksxkA ftlls mldk ikyu 
lqfuf”pr gksA le;&le; ij vkS|ksfxd iznw’k.k dh eki gksrh jgs rFkk ftrus isM+ dkVs tk;sa 
mrus isM+ yxk;s Hkh tk;sA Ik;kZoj.k ls lEcfU/kr tkudkjh v[kokj] Vsyhfotu] jsfM;ksa rFkk 
b.VjusV }kjk vke turk rd igq¡pk;h tk;saA 

lEnHkZ xzUFk% 
1- laLdr̀ lkfgR; dk bfrgkl& nsof’kZ dykukFk “kkL=h 

2- vFkZoosn & iF̀ohlwDr 
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3- Ik;kZoj.k leL;ka, fof/k vkSj izkS|ksfxdh& ,d Hkkjrh; izfjis{k jes”k pUnzIik vkSj jfo Mh0 
vkj0 fjlpZ0 bafM;k] fnYyh 2009 

4- LfoUnz flag] tSo Hkwxksy] iz;kx iqLrd Hkou 

5- HkkSxksfyd fparu dk fodkl& vkj0 Mh0 nhf{kr 

6- Ik;kZoj.k laj{k.k]& lqcf) xksLokeh 

7- Ik;kZoj.k izcU/ku ,oa fodkl]& jke dqekj xqtZjs 

8- ikfLFkfrd ,oa Ik;kZoj.k]& ,l ds vksKk 

9- Ik;kZoj.k v/;;u& MkW0 ,l0 ik.Ms;] MkW0 vkj ds nqcs 

10- izkdf̀r Ik;kZoj.k iznw’k.k ,oa fu;aU=d]&fnyhi dqekj ekdZ.Ms;] uhfyek jktoS”kA 

11- Ik;kZoj.k v/;;u]& bjkd Hk:pks 
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Lukrd Lrj ds fon~;kfFkZ;ksa dh lkekftd O;kolkf;d vkdka{kk 
ij nwjn'kZu }kjk izlkfjr lkekftd i`"BHkwfe ds dk;ZØeksa ds 

izHkko dk v/;;u 
MkW- vc/ks’k flag 

f’k{kk ,d fodklkRed izfØ;k gSA ftlesa f’k{kk ds }kjk ekuo ds fofHkUu igyqvksa dk fodk’k gqvk] 
vkSj ekuo fofHkUu Lrjksa dks izkIr djrk x;kA fu%lUnsg Hkkjrh; f’k{kk &iqjk.k] Lef̀r;ksa] n’kZu] 
xhrk] jkek;.k] osn vkfn us ekuo dh ;ksX;rkvksa dk vf/kdre fodkl fd;k gSaA 

ekuo esa euksjatu dh bPNk mruh gh iqjkuh gSA ftruh fd mldh l̀f"V] izphu dky esa ekuo 
js[kkfp=ksa] ukVd] ukSVadh] Lokax] jklyhyk o vk[ksVksa ,oa dBiqrfy;ksa] Hktu] dhrZu o xk;u 
vkfn ls euksjatu djrk FkkA ijUrq oSKkfud fodkl ds lkFk&lkFk euksjaatu ds lk/kuksa esa Hkh 
fodkl gqvk u;s&u;s ;U=ksa] jsfM;ks] Vsyhfotu] lh- Mh-]  Mh- oh- Mh-] VsyhdkUQsazflax] dEI;wVj 
,oa bUVjusV flusek] vkfM;ks dSlsV] ohfM;ks dSlsV  ,oa vU; lk/kuksa dk vkfo"dkj gqvk ftlesa 
igys jsfM;ks vk;k tks vkt Hkh cgqlka[; turk ds euksjatu dk lk/ku gSA rnqijkUr nwjn’kZu 
¼Vsyhfotu ds :i  esa foKku dk ,d vn~Hkqr vkfo"dkj gqvk½] ftlus euksjatu dk Lo:i  gh 
cny dj j[k fn;kA mlds ckn vusdksa euksjatu ds lk/kuksa dk izpyu vkrk tk jgk gSaA 
ftldk ,d thrk tkxrk mnkgj.k fo’o ds ukSfugkyksa ds gkFk eksokbZy Qksu gaSA mijksDr bu 
lHkh lk/kuksa dk ckyd ds thou ij izR;{k ;k vizR;[k :i ls izHkko vo’; i<rk gSaA lkekftd 
O;kolkf;d vkdka{kk ds izHkko ls tt] MkWaDVj] DydZ] mins’kd] odhy] Mh- ,e-] iqfyl vf/kdkjh 
,oa lkekftd dk;ZdrkZ vkfn lsokvksa dks O;olk; ds :i esa p;fur djus dh bPNk ij nwjn'kZu 
}kjk izlkfjr lkekftd i"̀BHkwfe ds dk;ZØeksa ds izHkko ls izHkkfor gksrs gSaA 

blh  Øe esa 'kks/kdŸkkZ Hkh mijksDr lalk/kuksa esa ls lcls izHkkoh lalk/ku Vsyhfotu ¼nwjn’kZu½ ds 
izHkko ls izHkkfor gqvkA vkSj blds fo"k; esa v/;;u ds fcfHkUu igyqvksa ij fopkj fd;kA 

nwjn'kZu 'kCn vaxzsth ds Television   (Vsyhfotu)  dk fgUnh esa #ikUrj.k gS ;s nks 'kCnksa ds 
esy ls cuk gS ;g ;wukuh 'kCn Vsyh&&nwj] ySfVu 'kCn fotu &ǹf"V] la;qDr 'kCn &nwj$n’kZu 
vFkkZr nwjn’kZu] ftldk vFkZ gksrk gS nwj ls ns[kukA blh ds lkFk lkekftd O;kolkf;d vkdka{kk 
ls vk’k; tt] MkWaDVj] DydZ] mins’kd] odhy] Mh- ,e-] iqfyl vf/kdkjh ,oa lkekftd dk;ZdrkZ 
vkfn ds fy;s dk;Z djuk gSA 

fxy 1986 dgrs gaS fd ^^Vsyhfotu ,d gh le; esa vR;f/kd yksxksa rd igqaWpus dh 'kfDr j[krk 
gSA rFkk vdka{kkvksa dks izHkkfor djrk gSaA” 

xk;dokM+ ¼2000½ ds vuqlkj ^^Vsyhfotu ns[kus okys izkFkfed fo|ky;ksa ds fo|kfFk;ksa us 
ikB~;&lgxkeh fØ;kvksa ds }kjk :fp vkSj dq’kyrk fodflr gq;hA lkFk gh Vsyhfotu ds ek/;e 
ls ckydksa esa yk;k x;k ifjorZu KkukRed izd̀fr dk gksrk gSA tks fofHkUu igyqvksa dks izHkkfor 
djrk gSA vr% Vsyhfotu ij izlkfjr fofHkUu euksjatu ,oa lwpuk in dk;ZØe cPpksa ls ysdj 
cqtqxksZa rd dks dbZ rjg ls izHkkfor djrs gSaA ysfdu tgkaW rd fd'kksjkoLFkk ds fo|kfFkZ;ksa dk 
loky gS] muds dksey eu ij budk dqN fo'ks"k izHkko iM+rk gSA dqN f'k{kkfon~ nwjn'kZu 
dk;ZØeksa dks fo|kfFkZ;ksa dh f'k{k.k izfØ;k ,oa O;fDrRo fuekZ.k esa ldkjkRed ,oa lgk;d 
midj.k dh Hkwfedk esa ekurs gSaA rks dqN le; cokZnh ds #i esa bls cq)w oDlk (Idiot Box)  
dgrs gSa] lkFk gh lkFk vkt ds le; esa nwjn'kZu ij miyC/k lSdM+ksa pSuy dh fofo/krk] fofHkUu 



International Journal of Advance and Innovative Research   
Volume 7, Issue 1 (H): January - March, 2020 
 

6 

ISSN  2394 - 7780 

laLdf̀r ,oa lH;rkvksa dks izLrqr djus ds dk;ZØe] fd'kksjksa dks bruk eU=&eqX/k djrs gS fd os 
viuk Hkyk&cqjk Hkwydj ?k.Vksa&?k.Vksa Hkj Vh-oh- ls fpids jgrs gSaA 'kk;n blh fy;s dgk tkrk 
gS fd nwjn'kZu us ckydksa ,oa fd'kksjksa dk cpiu gh Nhu fy;k gSA izLrqr 'kks/k i= blh fn'kk esa 
,d iz;kl gSA 

mn~ns’; 
1- Lukrd Lrj ds Nk=&Nk=kvksa dh lkekftd O;kolkf;d vkdka{kk  ij nwjn'kZu }kjk izlkfjr 

lkekftd i"̀BHkwfe ds dk;ZØeksa ds izHkko dk v/;;u djukA 

2- 'kgjh rFkk xzkeh.k Lukrd Lrj ds fo|kfFkZ;ksa dh lkekftd  O;kolkf;d vkdka{kk ij nwjn'kZu 
}kjk izlkfjr lkekftd i"̀B Hkwfe ds dk;ZØeksa ds izHkko dk v/;;u djukA 

ifjdYiuk 
1- Lukrd Lrj ds Nk=&Nk=kvksa dh lkekftd O;kolkf;d vkdka{kk ij nwjn'kZu }kjk izlkfjr 

lkekftd i"̀BHkwfe ds dk;ZØeksa ds izHkko dk dksbZ lkFkZd varj ugha gSA 

2- 'kgjh rFkk xzkeh.k Lukrd Lrj ds  fo|kfFkZ;ksa dh lkekftd O;kolkf;d vkdka{kk ij 
nwjn'kZu }kjk izlkfjr lkekftd i"̀B Hkwfe ds dk;ZØeksa ds izHkko dk dksbZ lkFkZd varj ugha 
gSA 

'kks/k fof/k %& 
pwafd ;g 'kks/k vkuqHkkfod LokHkko dk gSA vr% ?kVuksRrjde o.kZukRed vuqla/kku fof/k dk iz;ksx 
fd;k gS A 

U;kn’kZ& izLrqr ’kks/k v/;;u gsrq fQjkstkckn tuin ds Vw.Myk rglhy ds p;fur 
egkfon~;ky;ksa ds 200 Lukrd fo|kfFkZ;ksa dks U;kn’kZ ds :i esa fy;k x;k gSA 

pj & 
1-LorU= pj %&  nwjn'kZu }kjk izlkfjr lkekftd ì"B Hkwfe ds dk;ZØe] 

2-vkfJrpj %& lkekftd O;kolkf;d vkdka{kk] 

midj.k&izLrqr v/;;u esa nwjn’kZu }kjk izlkfjr lkekftd ì"BHkwfe ds dk;ZØeksa ds izHkko 
lEcU/kh] MkW0 vthr 'ka[k/kj }kjk fufeZr ,oa vkxjk lkbDykSthdy fjlpZ lsUVj }kjk ekudhd̀r 
,oa izdkf'kr O;kolkf;d vkdka{kk ekiuh dk iz;ksx fd;k gSA 

lkaf[;dh fo’ys"k.k& ’kks/kdrkZ us vkWadMs ,df=r dj fuEu izdkj oxhZdr̀ fd;k 

lkj.kh &1 
Ø- 
la- 
 

O;olkf;d 
vkdka{kk;sa 

 

Lukrd Nk=k;sa N=100 Lukrd Nk= N=100 ifjdfyr  
Vh&eku e/;eku 

 
izlj.k ekud 

fopyu 
e/;eku izlj.k 

 
ekud 
fopyu 

1 lkekftd 
O;kolkf;d 
vkdka{kk 

28.54 19.05 4.36 28.23 20.85 4.56 0.33 
 

0-05 lkFkZdrk Lrj ij Df  198  ij ifjxf.kr t=0.33  eku 0.05 Lrj ij 1.97  ls de gSA 
vr% ;g lkFkZd vUrj ugh gS A 'kwU; ifjdYiuk lR; ,oa Lohdkj dh tkrh gSA 

vr% mijksDr ls Li"V gSa fd Lukrd Lrj ds Nk=&Nk=kvksa dh lkekftd O;kolkf;d vkdka{kk 
ij nwjn'kZu }kjk izlkfjr lkekftd ì"BHkwfe ds dk;ZØeksa ds izHkko dk dksbZ lkFkZd varj ugha 
gSA uked ifjdYiuk lR; ,oa Lohdkj dh tkrh gSaA vFkkZr nksuksa ij leku izHkko iM+rk gSA 
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lkj.kh&2 

Ø- 
la- 
 

O;olkf;d 
vkdka{kk;sa 

 

xzkeh.k fo|kFkhZ N=100 'kgjh fo|kFkhZ   N=100 
 

ifjdfyr Vh 
eku 

e/;eku 
 

izlj.k ekud 
fopyu 

e/;eku 
 

izlj.k 
 

ekud 
fopyu 

1 lkekftd O;kolkf;d  
vkdka{kk 

25.08 18.14 4.26 24.71 22.58 4.75 0.25 

lkj.kh ds  vk/kkj ij ifjxf.kr t=0.25 dk eku df =198  ds fy;s t .05=1.97 ls ls de 
gSA tksfd lkFkZd vUrj ugha gSA 

vr% Li"V gSa fd ^^'kgjh rFkk xzkeh.k Lukrd Lrj ds fo|kfFkZ;ksa dh lkekftd O;kolkf;d 
vkdka{kk ij nwjn'kZu }kjk izlkfjr lkekftd i"̀BHkwfe ds dk;ZØeksa ds izHkko dk dksbZ lkFkZd 
varj ugha gSA ** uked ifjdYiuk lR; ,oa Lohdkj dh tkrh gSA vFkkZr nksuksa ij leku izHkko 
iM+rk gSA 

milagkj& mijksDr nksuksa lkj.kh ds vk/kkj ij ifjdYiukvksa esa lkFkZd vUrj ugh vkus ls 
mn~ns’; dh izkfIr dh tkrh gSaA rFkk  lkekftd i"̀BHkwfe ds dk;ZØeksa ds izHkko ls Lukrd Lrj 
ds fon~;kfFkhZ dh lkekftd O;kolkf;d vkdka{kk izHkkfor gksrh gSaA 

lanHkZ& 
1-HkVukxj] MkWa vkj-ih-&f’k{kk vuqla/ku] yk;y cqd fMiks] esjB- 

2-xqIrk]MkWa ,l-ih-&vk/kqfud ekiu ,oa ewY;kadu]’kkjnk iqLrd Hkou bykgkckn- 

3-flag]v:.k dqekj&euksfoKku]lekt’kkL= rFkk f’k{kk esa ’kks/k fof/k;kWa]eksrhyky cukjlhnkl]fnYyh- 

 

 

 



International Journal of Advance and Innovative Research   
Volume 7, Issue 1 (H): January - March, 2020 
 

8 

ISSN  2394 - 7780 

vk/kqfud dky esa nfyrksa dh fLFkfr ,oa muds usrR̀o dk bfrgkl 

Mk0 vYdk nhf{kr 
jke d’̀.k uxj] dkuiqj] N=ifr “kkgwth egkjkt dkuiqj fo”ofo|ky;] dkuiqj 

vk/kqfud dky rd fofHkUu /keksZ ]lEiznk;ksa] iUFkks vkSj /keZ lq/kkjd rFkk lekt lq/kkjd lURkksa 
vkSj egkRekvksa rFkk fopkjdksa us nfyrksa dh fLFkfr esa cgqr vf/kd ifjorZu ughaa fd;kA muds 
iz;Urksa dk vkaf”kd ifj.kke gh fudyk vkSj dsoy dqN ckrksa esa nfyrksa dssssss izfr vekuoh; 
vR;kpkj esa deh vk;hA rFkkfi oSKkfud izxfr ds dkj.k lekt es vk;s vusd cnykoksa ds 
dkj.k] vkS|ksxhdj.k vkSj uxjhdj.k ds dkj.k vkSj f”k{kk esa lkekftdrk vkSj lekurk ds izlkj 
ds dkj.k nfyrksa ds izfr nf̀’Vdks.k esa rsth ls ifjorZu vkuk izkjEHk gqvkA vk/kqfud dky esa Hkh 
lHkh /keZ vkSj lEiznk; ds lUrksa o lekt&lq/kkjdksa vkfn ds iz;Urksa ds ckn Hkh nfyrksa ds izfr 
xSjnfyrksa ds nf̀’Vdks.k esa vk”kkuqdwy lq/kkj ugha gqvkA mldk dsoy ,d oxZ ;k izcq) vkSj 
f”kf{kr oxZ gh nfyrksa ds izfr vius nf̀’Vdks.k esa cnyko yk ldkA loZlkekU; esa bldk cgqr 
O;kid izHkko ugha iM+k vkSj u nfyrksa ds izfr muds nf̀’Vdks.k esa cgqr cMs+ ifjorZu dh vis{kk 
gh dh tkuh pkfg,A lkekftd ifjorZu dh ;g izdf̀r gksrh gS fd og /khjs&/khjs lkekU;tuksa ds 
nf̀’Vdks.k esa ifjorZu ykrk gSaA Hkkjr esa foKku vkSj mlls tqM+h fopkj/kkjk dks izHkko vaxzst 
“kkldksa ds vkxeu ls “kq: gqvkA gtkjksa o’kksZ ls tks u gks ldk] og ifjorZu vaxzsth jkT;] 
vaxzsth f”k{kk vkSj e”khujh ;qx dh vkS|ksfxd ik”pkR; laLdf̀r us fgUnw lekt esa dj fn[kk;kA 
laxfBr “kklu laLFkk] vaxzsth f”k{kk ] jsy] rkj] Mkd dh oSKkfud lqfo/kk;sa] O;ofLFkr U;k; 
iz.kkyh] lekpkj&ik=] iqLrdksa] iqLrdky; bu lc ckrksa us fgUnw lekt ds ewy <k¡ps dks fgyk 
fn;kA vaxzsth f”k{kk ds QyLo:Ik fgUnw lekt esa #f<+okn ds fo#) la/k’kZ izkjEHk gqvk**1 vkSj 
blls xSj  nfyrksa esa nfyrksa ds izfr nf̀’Vdks.k esa cnyko vk;kA Hkkjrh; iqutkZxj.k dky ds 
lkekftd vkSj /kkfeZd usrkvksa us Hkh xSj nfyrksa dk nfyrksa ds izfr n`f’Vdks.k cnykA izkjfEHkd 
oSfnd dky ls tkrh; O;oLFkk esa dBksjrk ds dkj.k lekt esa mldk fuokZg ugh gks ldkA 
tkfr O;oLFkk tkfr esa gh fookg djus dk vkxzg j[krh FkhA vr% vU; tkfr;ksa ls lEcU/k cu 
tkus ds dkj.k vusd mitkfr;k¡ ;k o.kZ ladj tkfr;k¡ mRiUUk gks x;hA fookg laLFkk esa vuqykse 
fookg RkFkk izfrykse fookg dk Hksn [kM+k gks x;k ftlesa vuqykse fookg dks rks mruk cqjk ugha 
ekuk x;k ftruk fd izfrykse fookg dksA blfy,  izfrykse fookg dk dBksjrk ls fojks/k fd;k 
x;kA 

blh izdkj vk/kqfud ;qx esa ewfrZ iwtk ,oa nso LFkkuksa esa izos”k ds vf/kdkj essa Hkh mUgsa ¼nfyrksa½ 
dksa vkaf”kd lQyrk gh izkIr gqbZA yxHkx ;gh fLFkfr f”k{kk ds {ks= esa ] lkekftd O;Okgkj ds 
[kku&iku vkSj vkilh Nqvk&Nwr essa Hkh cuh jgh] vr% ;g vuqHko fd;k x;k fd nfyrksa ds izfr 
nf̀’Vdks.k esa leqfpr cnyko ds fy, laoS/kkfud lk/kuksa dh Hkh vko”;drk gSA vkxs mu igyqvksa 
dk mYys[k fd;k x;k gS] ftuds vk/kkj ij nfyrksa ds izfr nf̀’Vdks.k esa cnyko vkus dh vis{kk 
dh tkrh gSaA vk/kqfud dky esa IkqutkZxj.k dky ds yxHkx lHkh lekt lq/kkjd tkrh; fo}s’k 
dks /kVkus ;k lekIr djus dk dqN u dqN iz;kl djrs feyrs gSaA vk/kqfud ekuorkoknh ,oa 
oSKkfud fopkj/kkjk us Hkh nfyrksa ds izfr O;ogkj esa ifjorZu ykus esa egRoiw.kZ Hkwfedk fuHkk;h A 
oSKkfud fopkjk/kkjk ds dkj.k ekuo ek= dks leku ekuus ls Hkkjr esa nfyrksa ds izfr fopkjksa es 
Hkh ifjorZu vk;kA oSKkfud [kkstksa ds dkj.k ;U=hdj.k] vkS|ksxhdj.k vkSj uxjhdj.k dh 
vo/kkj.kk;ssa lkdkj :Iak ys ldh ftlesa ,d lkFk jgus] ,d LkkFk dke djus] ,d LkkFk ;k=k 
djus vkfn ds dkj.k Hkh lekt esa nfyrksa dh fLFkfr esa ifjorZu vk;kA                             
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,0 vkj0 nslkbZ us vk/kqfudhdj.k esa jsyos tSls lapkj lk/kuksa dh Hkwfedk vkSj mlds 
ifj.kkeLo:Ik lkekftd Nqvk&Nwr dh dV~Vjrk es vkbZ deh dk bl izdkj mYys[k fd;k gS& 

^^Hkkstu iku] “kkjhfjd lEcU/k O;ogkj vkSj ,slh gh vU; ckrksa ds fo’k; esa tks #f<+oknh ;k 
lkekftd vknrsa Fkh] mudks lekIr djus esa jsyos  us cgqr cM+k ;ksxnku fn;kA jsyos us fu’Ik{k 
:Ik ls dsoy HkkM+k pqdkus ds vk/kkj ij] fgUnw&Nwr&vkNwr  lcdks ,d txg ls nwljh txg 
igq¡pk;kA dqyhu fgUnqvksa dks igys rks ;g ckr taph ugh] ysfdu  “kh/kz gh mUgkssaus vNwrksa ds 
lkFk ;k=k djus ds tks ykHk Fks] muls os oafpr jguk ugh pkgrs FksA bl rjg jsyos us lukruh 
fgUnqvksa dh dV~Vj :f<+okfnrk vkSj Hkkstu iku] Nwr&vNwr lEcU/kh mudh iki “kadk dks dky 
Øe ls lekIr fd;kA**2 

ekuorkoknh ǹf’Vdksa.k us leLr ekuo tkfr ds izfr lerk dk Hkko tkxzr fd;kA oSKkfud 
[kkstksa us viuk ykHk leLr ekuo ek= dks fn;kA ;U=hdj.k us ,d gh LFkku ij cM+s vkdkj esa 
m|ksx yxkus vkSj cM+h ek=k esa mRiknu djuk lEHko cuk fn;kA 

m|ksxksa ds og̀r vkdj esa ,d LFkku ij lewgc) gksus ds dkj.k uxjhdj.k dh izfØ;k izkjEHk gks 
x;hA cM+s&cM+s m|ksxksa esa ,d lkFk dke djus ds dkj.k vkSj uxj esa cfLr;ksa ;k gkrksa esa ?kuh 
vkcknh esa lkFk&lkFk jgus ds dkj.k nfyrksa vkSj lo.kksZa ds chp dk Hksn&Hkko ?kVkA fHkUu&fHkUUk 
LFkkuksa vkSj izns”kksa ls uxj esa ,d= gq, deZdkjksa esa lo.kksZa vkSj xSj lo.kksZa dh ikjEifjd nwfj;ka 
[kRe gks x;ha ;k de gks x;haA bl izdkj oSpkfjd /kjkry esa ifjorZu dh vis{kk ifjfLFkfrtU; 
oSKkfud fodkl us nfyrksa dh fLFkfr esa egRoiw.kZ ifjorZu fd;kA 

fgUnw lekt esa vk/kqfud ;qx esa v/kwrksa ds izfr vyxko dh Hkkouk esa deh vkus esa ubZ vkfFkZd 
“kfDr;ksa ds izHkko dh foospuk djrs gq, Jh ,0 vkj0 nslkbZ us fy[kk gS& 

cgqr lkjs oLrqfu’B dkj.k Fks ftuds pyrs /khjs&/khjs vutkus gh lkekftd fo’kerk vkSj foHksn 
de gq,A jsyos vkSj clksa ds dkj.k Nwr vkSj vNwr nksuksa rsth ls ,d nwljs ds djhc vk;sA Hkkjr 
esa ftu u;s m|ksxksa dh LFkkiuk gqbZ] muesa fujis{k rkSj ij Nwr vkSj vNwr nksuksa izdkj ds yksxksa 
dh cgkyh gqbZ vkSj os ,d nwljs ds vxy&cxy [kM+s gksdj e”khuksa ij dke djrs FksA gM+rkykss 
esa Nwr vkSj vNwr nksuksa izdkj ds 

etnwj ,d lkFk feydj viuh yM+kbZ yM+rs FksA “kgjksa ds tyiku x̀gksa esa Hkh tkfrxr Hkko 
xzfUFk;k¡ [kRe gqbZaA bu tyiku xg̀ksa ds ekfydksa dks ;g dgk¡ ekyqe Fkk fd os tkfrxr fo’kerk 
vkSj foHksn dks lekIr djus ds vkUnksyu esa gh yxs gq, gSA**3 

iqutkZxj.k dky rd ,slh ekU;rk cjkcj cuh gqbZ Fkh fd fuEu tkfr okyksa dks m¡ph tkfr okyksa 
ds lehi ns[k fy;k tkrk Fkk rks mldks lkekftd rFkk ?kjsyw lEcU/kksa ls iF̀kd vFkkZr tkfr ls 
vinLFk ¼cfg’dr̀½ dj fn;k tkrk FkkA4 

oLrqr% 19oha “krkCnh esa tkfr&ikar ds <k¡ps dks mnkj cukus rFkk /kkfeZd fØ;kvksa ¼fjpqvYl½ dks 
rdZ laxr cukus ds fy, nks izdkj ds vkUnksyu fNM+ x;s] ,d vkUnksyu if”peh lH;rk dks 
laxfBr djus ds fy, FkkA nwljk vkUnksyu Hkkjrh;rk dk og fgUnw vkUnksyu Fkk tks iw.kZ :i ls 
if”peh lH;rk ds fo:) Fkk rFkk ;g iz;Ru djrk Fkk fd Hkkjr esa izkphu lH;rk dh rjDdh 
gks & lekt ds :i esa Hkh vkSj jktuhfrd vkpkj fopkj lafgrk esa HkhA5 bu vkUnksyuksa ds 
QyLo:i Hkkjr esa ,d uhou psruk ,oa tkxj.k dk tUe gqvk] tks ns”k ds iqutkZxj.k esa 
lgk;d gqvkA 

MkW0 rkjkpUnz ds vuqlkj blus ¼vk/kqfud jk’Vªh;rk ds tUe us½ if”peh lH;rk ls rdZ] lekurk 
vkSj Lora=rk dh Hkkouk ysdj Hkkjr ds izkphu xkSjo dks LFkkfir djus dk iz;kl fd;k rFkk 
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Hkkjrh; lH;rk ds nks’kksa dks nwj djrs gq,] mls izxfr ds fy, uhou vk/kkj rFkk thou iznku 
fd;k] ftlls lekt esa ifjorZu dh izfØ;k vkjEHk gqbZA6 blh iqutkZxj.k ds QyLo:i ns”k ds 
egku lekt lq/kkjdksa us lkekftd vkfFkZd lq/kkjksa rFkk jktuhfrd psruk ds }kjk ,d l”kDr 
Hkkjr dh dYiuk dhA7 

Jh fo”oukFk ujo.ks ds vuqlkj ml le; y{; ;g Fkk fd ge ns”k esa iqutkZxj.k ds }kjk ,d 
,sls jk’Vª dk fuekZ.k djsaxs tks lHkh izdkj dh dqjhfr;ksa ,oa va/kfo”okl ls eqDr gksA8 

lanHkZ lwph& 
1- MkW vEcsMdj& thou vkSj n”kZu & fot; dqekj iqtkjh & i’̀B & 22 

2- Hkkjrh; jk’Vªokn dh lkekftd i’̀BHkwfe& ,- vkj- nslkbZ & i’̀B& 107 

3- ogh] i’̀B & 214 

4- daVªhO;w”ku vkWQ vk;Z lekt bu n esfdax vkQ ekMuZ bf.M;k & vkj- lh- ikjs[k & i`’B & 
24 

5- fn fjukslka Vw fefyVs.V us”kufyTe bu bf.M;k & “kadj ?kks’k & 81 

6- Hkkjrh; Lora=rk vkUnksyu dk bfrgkl ¼Hkkx&II½ & MkW rkjkpUnz & i’̀B & 577 

7- ogh] i’̀B & 346 

8- vk/kqfud Hkkjrh; fpUru & fo”oukFk ujo.ks & i’̀B & 548 
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^^ckyd ds fodkl dks izHkkfor djus okys ?kVd** 
MkW0 Hkkjrh ;kno 

¼izoDrk xg̀ foKku½ ts0 ,l0 dkWyst vkWQ ,twds”ku] fudV ckykth eafnj] f”kdksgkckn] 
fQjkstkckn 

fodkl ,d lkoZHkkSfed izfØ;k gSA tks lalkj ds izR;sd tho esa ikbZ tkrh gSA ;g tho vehck 
ls ysdj O;fDr rd dksbZ Hkh gks ldrk gSA fodkl dh izfØ;k xHkZ/kkj.k ls ysdj eR̀;q rd 
fdlh u fdlh :Ik esa pyrh jgrh gSA bldh xfr dHkh rhoz vkSj dHkh ean gksrh gSA ekuo 
fodkl dk v/;;u izkdf̀rd foKkuksa esa Hkh gksrk gS vkSj euksfoKku esa Hkh gksrk gSA ekuo fodkl 
dk v/;;u euksfoKku dh ftl “kk[kk ds vUrxZr fd;k tkrk gS] mls cky euksfoKku dgk 
tkrk Fkk ijUrq vc euksfoKku dh og “kk[kk cky fodkl dgh tkrh gSA 

cPps ds fodkl esa vkgkj dk iz/kku LFkku gSA vkgkj ls rkRi;Z ml oLrq fo”ks’k ls gS] ftls 
izkdf̀rd ;k ikd fof/k }kjk Lo:Ik ifjorZu dj xzg.k djrs gSA ;g mu inkFkksZ dk lkewfgd 
uke gS ftUgsa [kkdj O;fDr “kjhj ikpu raa= dh lgk;rk ls ipk ikrs gSA nwljs “kCnksa esa “kjhj 
dks thfor ,oa fØ;k“khy j[kus ds fy;s ekuo dks izfrfnu ,d fuf“pr dSyksjh dh vko“;drk 
gksrh gSA ,sls inkFkZ ftUgsa [kkdj ;k ihdj O;fDr ftruh dSyksjh izkIr dj ldrk gSA mldk og 
vkgkj gSA 

lUrqfyr vkgkj LoLFk “kjhj vkSj eu ds fy;s vko“;d gksrk gSA lUrqfyr vkgkj ls ekuo 
thou LoLFk jgrk gSA vjLrw us dgk gS fd ^^LoLFk “kjhj esa gh LoLFk efLr’d dk fodkl gksrk 
gSA** vr% dg ldrs gS fd larqfyr vkgkj thou j{kk ,oa fodkl ds fy;s vifjgk;Z gSA 

ekuo ftl lkexzh dk mi;ksx djsa og HkksT; inkFkZ “kq)] rktk o mRlkgo)Zd gks] [kjkc o 
feykoVh u gksA xjhc o vf“kf{kr O;fDr viuk isV Hkjus ds fy;s [kjkc o iks’kdjfgr inkFkksZ 
dk lsou dj ysrs gSA ftuls mUgs nwj jguk pkfg;sA 

lUrqfyr vkgkj dh ǹf’V ls O;fDr }kjk Hkkstu mlh ek=k esa fd;k tk;s tks mlds fy;s Ik;kZIr 
gksA 

mfpr dSyksjh& iks’kd rRoksa tSls izksVhu] olk] foVkfeu] dkcksZgkbMªsV ds mi;ksx ls tks ÅtkZ 
izkIr gksrh gSA mls dSyksjh dgk tkrk gSA dSyksjh dk mRiknu izksVhu vkfn ds }kjk gh gksrk gSA 

leqfpr vkgkj& lUrqfyr vkgkj ds fy;s [kk| inkFkksZ dh ek=k Ik;kZIr gksus dh rjg gh mlds 
fy;s vko“;d olk] izksVhu] yo.k o ty vkfn rRoksa dh leqfpr vuqikr esa gksuk t:jh gksrk 
gSA 

ÅtkZ lUrqyu& ekuo ds nSfud fØ;kvksa ds dkj.k ÅtkZ dk fujUrj O;; gksrk jgrk gSA oLrqr% 
“kjhj nks rjg dk dk;Z djrk gS& 1- ,sfPNd fØ;k o 2- vuSfPNd fØ;kA ,sfPNd dk;ksZ esa os 
dk;Z vkrs gS] tSls& pyuk] iSj fgykuk] cksyuk vkfnA vuSfPNd dk;Z os gS tks Lor% ,oa 
LokHkkfod :Ik ls pyrs jgrs gSA tSls lkWl ysuk] Nhad vkuk vkfnA mfpr ek=k esa vukt] gjh 
lfCt;kW] v.Mk] ekl] nkysa vkfn dk lsou vko“;d gSA 

ekuo dHkh Hkh bu leL;kvksa ls iw.kZr% eqDr ugha jgk gSA thou vkSj leL;k,W vUr% lEcfU/kr 
vuqHko gksrh jgh gSA vkt lapkj lk/kuksa ,oa f“k{kk ds izlkj ds QyLo:Ik og bu leL;kvksa ds 
izfr laosnu“khy vo“; gks x;k gSA mles tkx:drk vf/kd vuqHko gksus yxh gSA LkeL;k dk 
fujkdj.k djus ds fy;s vusd jkLrs [kksts tk jgs gS fQj Hkh leL;k,W c<+rh tk jgh gS vkSj 
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thou nwHkj gksrk tk jgk gSA ifj.kkeLo:Ik ckyd ds fodkl dh xfr ckf/kr gksuk LokHkkfod 
gSA 

ck/kd rRo& LoLFk lekt ds fy;s cPpksa dk lUrqfyr fodkl vk/kkjijd gqvk djrk gS vkSj 
blds fy, igy t:jh gSA fdUrq bl {ks= eas vusd leL;k,W fodkl ds ck/kd ds :Ik esa 
fo|eku gS] ftues iznw’k.k] vLoLFkrk] csdkjh] xjhch] vf“k{kk] dqiks’k.k vkfn izeq[k gSA bu ?kVdksa 
ds ifj.kkeLo:Ik cPpksa dh vko“;d vko“;drkvksa dh iwfrZ esa Hkh O;o/kku mifLFkr gksrk jgk 
gSA 

csdkjh& csdkjh ,d lkekU; “kCn gSA ;g csjkstxkjh dk Ik;kZ; gSA O;fDr “kjhj ls l{ke jgrs 
gq,] dke dh bPNk j[krs gq, ,slk dke ugha dj ikrs ftlls og /ku izkIr dj ldsa ;k fdlh 
oLrq dk mRiknu dj ldsa rks os csjkstxkj dgykrs gSA Qs;j pkbYM egksn; us fy[kk gS fd 
^^csdkjh ,d lkekU; etnwjh djus okys oxZ ds ,d lnL; dks lkekU; dke djus okys le; esa] 
lkekU; etnwjh ij vkSj lkekU; djus okyh n“kkvksa esa vk; izkIr gksus okys dke ls vfu{kkiwoZd] 
vyx dj fn;k tkuk gSA oLrqr% csdkjh ,d vfHk“kki gS vkSj bldk lcls cM+k nq’ifj.kke xjhch 
gS tks lHkh cqjkbZ;ksa dh tM+ gSA csjkstxkj O;fDr esa ghurk dh Hkkouk iSnk gksrh gSA tks lHkh 
cqjkbZ;ksa dh tM+ gSA 

vf”k{kk& f”k{kk ,d izfØ;k gSA ;g lkekftd dh izfØ;k ds lkFk&lkFk lkaLdf̀rd ewY;ksa dks 
vkxkeh ihf<+;ksa rd igqWpkus rFkk fofHkUu leL;kvksa dk loksZRre gy <wa<+us dk ,d mRre ek/;e 
gSA nq[khZe ds “kCnksa esa ^^f“k{kk vf/kd vk;q ds yksxksa }kjk ,sls yksxksa ds izfr tkuh okyh fØ;k gS 
tks vHkh lkekftd thou ds izos“k djus ;ksX; ugha gS**A jseUV us ^^f“k{kk dks fodkl dh ,d 
,slh izfØ;k ekuk gS ftlls euq’; cpiu ls izkS<+koLFkk rd vusd rjhdksa ls vius okrkoj.k ls 
vuqdwyu djuk lh[krk gSA** 

dqiks’k.k& Hkkstu thou ds fy;s vko”;d gSA blh ls “kjhj dks vko”;d rRo izkIr gksrk gSA 
nwljs “kCnksa esa dgk tk ldrk gS fd “kjhj dks LoLFk cuk;s j[kus ds fy;s mfpr iks’k.k vko;d 
gSA mfpr iks’k.k ls gh “kjhj dk mRre fodkl lEHko gks ikrk gSA 

lEiw.kZ iks’k.k dh O;oLFkk cky ds fodkl dh ewyk/kkj ekuk tkrk gSA lEiw.kZ iks’k.k ls rkRi;Z gS 
fd ,sls vkgkj dh O;oLFkk ftlesa visf{kd iks’kd rRo mfpr ek=k esa miyC/k gksrs gSA 
vLkUrqfyr vkgkj ls ckyd dqiks’k.k dk f”kdkj gks tkrk gSA ;g ,d xaHkhj leL;k;k gSA ;g 
LokLF; dh og vlkeatL; fLFkfr gS tks iks’k.k rRoksa ds vlUrqyu ls mRiUu gksrh gS vkSj bldk 
lcls vf/kd NksVs cPpksa o xHkZorh efgykvksa ij iM+rk gSA tgka ifjokj cM+k gks] dekus okys de 
;k vKkurk ,o vfr xjhch ds egkSy esa th jgs gks og dqiks’k.k ds n’̀VkUr cgqrk;r ik;s tkrs 
gSA dqiks’k.k ls vusd izdkj ls jksx mRiUu gks tkrs gSA cky ,oa Ropk dk jax cnyuk] iSjksa eas 
ikuh Hkj tkuk] “kjhj dk iryk gks tkuk] nkWr detksj gks tkus vkfn dqiks’k.k ds ifj.kke ekus 
tkrs gSA 

chekjh& ckyd ds fodkl esa ck/kd ?kVdksa esa vLoLFkrk vFkkZr~ chekjh Hkh egRoiw.kZ gSA jksx 
“kjhj dks detksj dj nsrk gSA le; ij leqfpr :Ik ls bykt ugha gksus ij dqN jksx tkuysok 
lkfcr gks tkrk gSA xjhch ,oa vf“k{kk ds dkj.k yksx cPps dh chekjh dks Bhd ls le> ugha 
ikrs rFkk lk/ku dh deh] vR;f/kd n;uh; fLFkfr ds dkj.k bykt djokus esa l{ke ugha gks ikrs 
gSA ftldk izHkko mlds fodkl ij iM+rk gSA cPps] xHkZorh efgyk ;k nw/k fiykus okyh ek¡ rFkk 
xjhch js[kk ls uhps thou;kiu djus okyh ds fy;s LokLF; j{kd fufeZr nok;sa] LokLF; tkWp] 
ikSf’Vd vkgkj vkfn miyC/k djkus dh O;oLFkk gSA vLoLFk ifjos“k esa dbZ jksxksa dh tM+ ekuk 
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x;k gSA tks cky ds fodkl ds ekxZ esa ck/kk igqWpkrs gSA blesa izeq[k :Ik ls fe;knh cq[kkj] 
Vh0ch0 jksx] [kljk] [kwu dh deh] dqiks’k.k vkfn dkj.k gksrs gSA 

iznw’k.k& ckyd ds fodkl esa ck/kd ?kVdksa esa iznw’k.k Hkh egRoiw.kZ gSA iznw’k.k nks’kiw.kZ fLFkfr dks 
|ksrd gSA tSls&tSls yksx vk/kqfud rduhdksa esa O;Lr gksrs tk jgs gSA oSls&oSls iznw’k.k Hkh c<+rk 
tk jgk gSA iznw’k.k pkgs ok;q gks] /ofu ;k vU; dksbZ iznw’k.kA mudk izHkko ckyd ij iM+rk gSA 
rFkk chekfj;ksa ds u;s&u;s :Ik mHkjdj vkrs gSA vkt ,d ,slh fpfdRlk i)fr dh vko”;drk 
gS tks ns”k ds vkfFkZd&lkekftd ,oa lkaLdf̀rd ifjizs{; esa vuqdwy gks] O;ogkfjd gksA la{ksi esa 
dgk tk;s iznw’k.k thou ds fy, gkfudkjd gSA ,d lkekftd ,oa vfr laosnu”khy izk.kh gksus 
ds dkj.k ;g cPPkksa dks izfrdwy :Ik esa izHkkfor dj muds fodkl esa ck/kd curk jgrk gSA 

bl rjg cky fodkl ds ekxZ esa vkus okys ck/kd ?kVdksa dks le; ij ij[kdj] mlds leqfpr 
funku gsrq iz;kl dj] cPps ds fodkl ds fy;s vko“;d dkjdksa ij /;ku dsfUnzr djuk pkfg;sA 
blds fy;s cky fodkl ls lEcfU/kr ck/kd ?kVd csdkjh] f”k{kk] xjhch vkfn ?kVdksa dks lgh 
:Ik ls fpfUgr dj muds funku gsrq funsZf”kr fcUnq esa vkus okyh dfBukbZ;ksa dks nwj djus 
lEcfU/kr leL;k dk lgh laek/kku djuk pkfg;sA blls cky fodkl ds ck/kd ?kVd ds dqizHkko 
ls cpk tk ldrk gS vkSj cky fodkl dh fLFkfr dks ldjkRed :Ik fn;k tk ldrk gSA 

lanHkZ&lwph& 
1- eksgUrh vkj& f”k”kq fodkl 

2- lqf[k;k ,l0ih0 vkgkj ,oa iks’k.k foKku 

3- MkW0 viZ.kk “kqDyk] vk/kqfud iks’k.k foKku ,oa lalk/ku O;oLFkk 

4- nq[khZe ogh] i’̀B la0 342 

5- Qs;j pkbYM fMDlujh vkWQ lksf”k;kykWth 

6- MkW y{ehdkar] m)r& vkj-,- eq[kthZ½ dqiks’k.k dk izHkko 

7- Å’kk feJk] vydk vxzoky] vkgkj ,oa iks’k.k foKku 

8- MkW0 vxzoky ds0lh0] cky euksfoKku 

9- MkW0 JhokLro Mh0,u0] MkW0 oekZ izhrh] cky fodkl 
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mPp Lrj ds fo|kfFkZ;ksa esa uSfrd ewY; dk fodkl 
MkW0 uhye dSFky 

lgk;d izksQslj] f'k{kk’kkL= foHkkx] ts0 ,l0 fo'ofo|ky; f'kdksgkckn] fQjkstkckn 

vkt gekjs thou esa ewY;ksa dk vewY; LFkku gSA fdlh lekt ;k jk’Vª ds fuekZ.k ds fy, gesa 
,d O;kid ǹf’V dh t:jr gksrh gSA f”k{kk og gS tks fo|kfFkZ;ksa dks fdrkch Kku ds vykok 
u;h phtsa] lkspus&le>us dks izsfjr djsA tks mUgsa tkfr /keZ ds HksnHkko ls nwj djs] HkkbZpkjk 
c<k,] efgykvksa ds izfr lEeku rFkk fu/kZu o cslgkjk yksxksa ds izfr lgkuqHkwfr o enn dh 
Hkkouk iSnk djsA 

mPp Lrj dh f”k{kk ds vUrxZr Lukrd] ijkLukRd] O;kolkf;d f”k{kk ,oa izf”k{k.k dsUnz vkfn 
vkrs gS vr% ifjos”k ds nkSjku gh vius cPps dks mlds uSfrd ewY;ksa dh lgh f”k{kk nh tkuh 
t:jh gS] ftlds vk/kkj ij oks lgh vkSj xyr dk Hksn le> dj lgh fu.kZ; ys ldsA dbZ ckj 
;g Hkh iz”u mBrk gS fd vkf[kj uSfrdrk dk vfHkizk; D;k gS\ uSfrdrk dk vk”k; gS& uhfr ds 
vuqlkjA ;kfu gekjs fopkj] deZ vkSj O;ogkj lnxq.kksa ls iszfjr gks vkSj os /keZ] laLdf̀r o jk’Vª 
ds fy, fgrdkjh gksA vk/;kfRed rRoksa o “kfDr;ksa dk lao/kZu djus okys ,sls fopkjksa] O;ogkjksa o 
xq.kksa dks uSfrdrk dgrs gSA 

foosdkuUn th us Hkh dgk Fkk& *ge ,slh f”k{kk pkgrs gS] ftlls pfj= dk fuekZ.k gks] eu dh 
“kfDr esa of̀) gks] cqf) dk foLrkj gks vkSj ftlesa O;fDr vius iSjksa ij [kM+k gks ldŝ A okLrfod 
f”k{kk og ugha tks d{kk esa f”k{kd ds O;k[;ku ls “kq: gks vkSj mlh ij [kRe gks] vfirq ftlesa 
fo|kfFkZ;ksa dh lfØ; lgHkkfxrk gksA e;kZnk iq:’kksRre Hkxoku Jh jke uSfrdrke; thou ds 
vkn”kZ izrhd ekus tkrs gSA uSfrdrk ds cxSj thou esa vkReksUufr laHko ugh gSA uSfrdrkiw.kZ 
thou thdj nwljksa ds le{k vkn”kZ izLrqr djds gh bl thou esa lQyrk ds lgh ekxZ dk 
p;u dj ldrs gSaA 

vkt dk ckyd dy dk Hkfo’; gksrk gSA bl lEcU/k esa Mh- ,l- dksBkjh ¼1964&66½ us viuh 
fjiksVZ esa fy[kk gS fd ;fn **gesa Hkfo’; esa Hkkjr dk fuekZ.k djuk gS rks gesa orZeku esa ckydksa 
dk xgu v/;;u djuk gksxkA bl fufeRr mudh fof”k’Vkrkvksa vkSj fHkUurkvksa dks le>rs gq, 
mUgsa jk’Vªªh; vis{kkvksa ds vuqdwy cukuk gksxkA** jk’Vª dk lPpk vkSj okLrfod fuekZrk v/;kid 
gh ekuk tkrk gSA ftl izdkj ikS/ks dks o{̀k :i esa ifjofrZr djus ds fy, vFkd ifjJe }kjk 
mldh nss[kHkky dh tkrh gS Bhsd mlh izdkj fo|ky; :ih miou esa fodflr gksus okys f”k”kq 
:ih ikS/kksa dk lokZaxh.k fodkl v/;kid :ih ekyh }kjk gh fd;k tkrk gS og vius fo|kfFkZ;ksa 
dks f”kf{kr vkSj Kkuoku cukdj Kku dh ,d ,slh v[kaM T;ksfr tyk nsrk gS] tks ns”k vkSj 
lekt ds v/kadkj dks nwj dj lR; vkSj U;k; dk izdk”k QSykrh gSA 

izR;sd O;fDr viuk thou dqN ewY;ksa ds vk/kkj ij gh thrk gS ikfjokfjd] lkekftd vkSj 
jk’Vªh; thou ds izR;sd {ks= esa ;ksX; ifjJeh rFkk bZekunkj O;fDr dh gh vko”;drk gksrh gS 
,sls ;ksX; O;fDr dks f”kf{kr cukus vkSj iw.kZ:is.k rS;kj djus dk dk;Z v/;kid gh djrk gSA 
ge tks dqN djrs gS mlds fy, gekjs fu/kkZfjr ewY; mu lHkh ds fy, fn”kk fn[kkrs gSa vkSj 
gekjs fu’iknu dks fu/kkZj.k djus ds fy, gesa u;h fn”kk nsrs gSA 

vR;ar fodV ifjfLFkfr;ksa esa Hkh vk/;kfRed xq.kksa dk ikyu djrs gq, vius deZ fo”ks’k ds izfr 
tks lnkpj.k dk;e j[k lds ogh uSfrd gSA uSfrd ewY; gesa mfpr&vuqfpr vkpkj O;ogkj dk 
Kku djkrs gSA gekjs bfrgkl esa ,sls vusd _f’k eqfu;ksa] egkiq#’kksa o lk/kdks ds mnkgj.k feyrs 
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gS] ftUgksaus viuk laiw.kZ thou uSfrd ewY;ksa ds j{kkFkZ esa lefiZr dj fn;k vkSj laiw.kZ lekt dks 
thou ds izfr ,d ubZ fn”kk nhA 

fo”ofo|ky; f”k{kk vk;ksx ¼1948&49½ us lHkh f”k{k.k laLFkkvksa dk izkjEHk lHkk }kjk gks ftlls 
Nk= izkFkZuk dh vksj izsfjr gksA /kkfeZd ,oa uSfrd f”k{kk lfefr ¼1956½ izkFkfed ls fo”ofo|ky; 
Lrj rd ds ikB~;Øe esa /kkfeZd ewY;ksa dh f”k{kk dk lekos”k gksA ubZ jk’Vªh; f”k{kk uhfr ¼1986½ 
f“k{kk ds ek/;e ls lkoZHkkSfed ,oa “kk”or ewY;ksa dk fodkl fd;k tk;sA  ¼1937½ esa egkRek 
xk¡/kh us bf.M;u ,tqds”ku dWkUQzsUl dh cSBd cqykdj f”k{kk ds ek/;e ls fQj ekuoh; ewY;ksa 
dh LFkkiuk ij tksj fn;kA 

uSfrd ewY;ksa esa drZO; ikyu] lnkpkj] f”k’Vkpkj] bZekunkjh] ijksidkj] lsok] R;kx] cfynku rFkk 
lR;fu’Bk vkfn dks fy;k tk ldrk gSA vkt Ldwy] dkyst o fo”ofo|ky; Lrj esa dqN ,sls 
“kk”or uSfrd ewY; gS tks lHkh /keksZa dks ekU; gksrs gS vkSj tks dHkh iqjkus ugha iM+rs gaaS mnkgj.k 
ds fy, dqN uSfrd ewY;ksa ij fopkj djrs gaSA tSls&nqfu;k esa “kkafr] vafglk] lgu”khyrk] 
HkkbZpkjs dk lans”k QSykuk] isM+&ikS/kksa] gfj;kyh rFkk i;kZoj.k dh j{kk djuh pkfg,A 

izR;sd mPp Lrj laLFkkvksa esa uSfrd xq.kkas ds fodkl ds fy, fuEu xq.kksa okyh fØ;k,a gksrh gS 
tSls& 

Xqk.k ftudks fodflr djuk gS os fØ;k,a ftuds }kjk xq.k fodflr fd;s tk ldrs gS 

1- Kku ,oa fo}rk v- tulapkj dk iz;ksx 

c- [kqys fopkj&foe”kZ 

l- lsfeukj 

n- odZ”kki 

2-KkusfUnz;ksa dk izf”k{k.k v- Vhe dk;Z rFkk [ksy 

c- ftEukfLVd 

3-vuq”kklu v- dSEikSa dk lapkyu 

-c- Vsªfdax ,oa ioZrkjksg.k 

4-l̀tukRedrk 

 

v LdkmfVax ,oa xkbfMax 

c-  ,u- lh- lh- 

5-ln~xq.k v- [kqys iqLrdky; dh O;oLFkk 

c- izkstsDV vk/kkfjr v/;;u 

l- JO;&n”̀; lkexzh dk iz;ksx 

6-vius Lo dks igpkuuk 1- Mªkek 

2- okn&fookn izfr;ksfxrk 

3- vfHkO;fDr 

4- fDot 

5- laxhr 



International Journal of Advance and Innovative Research   
Volume 7, Issue 1 (H): January - March, 2020 
 

16 

ISSN  2394 - 7780 

6- uR̀; 

7- fp=dyk 

8- i;ZVu 

9- izkdf̀rd v/;;u 

10- lkaLdf̀rd dk;ZØe 

11- lkeqnkf;d lsok 

12- izn”kZuh 

mi;qZDr ikB~;Øe lgxkeh fØ;k,a ckydksa esa u dsoy vPNs ewY;ksa dk fodkl djrh gSa] oju~ 
mUgsa vkRe fuHkZj rFkk cgqeq[kh izfrHkklEiUu Hkh cukrh gSA ckyd vius ^Lo* ds fodkl ds 
lkFk&lkFk nwljksa ds izfr lg;ksxkRed Hkkouk viukrk gSA 

vr% fu’d’kZ esa ;g ik;k x;k fd izR;sd mPp Lrj ds f”k{kkFkhZ ds vUnj Nqis uSfrd ewY;ksa ds 
fodkl esa mldk ifjokj] lekt vkSj fo|ky; vkfn dks lgHkkxh gksuk iM+sxk ftlls fd bl 
HkkSfrdoknh ifjos”k esa Hkh f”k{kkFkhZ ds ewY; vkUrfjd :i ls cjdjkj jgsaA 

lUnHkZ xzUFk lwph 
1- jk;] ikjlukFk] 2007] vuqla/kku ifjp;] vkxjk% y{eh ukjk;.k ykyA 

2- xqIrk] ,l0ih0] 2009] vk/kqfud ekiu ,oa ewY;kdau] bykgkckn% “kkjnk iqLrd HkouA 

3- ik.Ms] ,l0] 1986] thou ewY;] mn;iqj% vkj bZ vkbZ bZ vkj Vh ifCyds”kuA 

4- “kekZ] vkj0,0] 2003] v/;kid f”k{kk] esjB% yk;y cqd fMiksA       

5- oqp] ,e0ch0] n losZ vkQ fjlpZ bu ,stqds”ku] ubZ fnYyh% ,u0lh0b0vkj0Vh0A 
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MkW0 f’ko’kadj dVkjs d`r ^’kCnksa ds ?kqa?k:* ds xhrksa esa jlko`fRr 
izoh.k dqekj dVkjs 

‘kks/k Nk= ¼fgUnh foHkkx½] ts0,l0 fo’ofo|ky;] f’kdksgkckn ¼fQjkstkckn½ 

dkO; jpuk ds i<+us ls vkuUn dh tks vuqHkwfr gksrh gS] ogh vkuUn jl dgykrk gSA fgUnh 
lkfgR; esa jlksa dh la[;k 10 ekuh tkrh gSA jl ds vaxksa esa foHkko] vuqHkko vkSj lapkjh Hkko 
vkrs gSaA bu rhuksa ds feyus ls LFkk;hHkko curk gSA ;gh LFkk;h Hkko jl dh vuqHkwfr djokrk 
gSA jl vkSj muds LFkk;h Hkko fuEu izdkj gksrs gSaA 

Jàxkj jl dk LFkkbZ Hkko jfr gksrk gS] ohj jl dk LFkk;h Hkko mRlkg] gkL; jl dk LFkk;h Hkko 
gkl ;k galh] d:.k jl dk LFkk;h Hkko ‘kksd] ohHkRl jl dk LFkkbZ Hkko ?k̀.kk] Hk;kud jl dk 
LFkk;h Hkko Hk;] jkSnz jl dk LFkk;h Hkko Øks/k ,oa ‘kkUr jl dk LFkk;h Hkko ‘kkfUr ;k le~] 
okRlY; jl dk LFkk;h Hkko Lusg ;k larku izse tcfd vnHkqr~ jl dk LFkk;h Hkko vk’p;Z gksrk 
gSA 

MkW0 f’ko’kadj dVkjs th ds xhr laxzg ^’kCnksa ds ?kqa?k:* esa Hkh bu jlksa dk iz;ksx fd;k x;k gSA 
iz;qDr jlksa ds mnkgj.k fuEu izdkj izLrqr fd, tk jgs gSa& 

1- Jàxkj jl%& fdlh efgyk&iq:”k ds Jàxkj] lkSan;Z] izse iw.kZ dFku] feyu vkfn ds o.kZu esa 
Jàxkj jl dh vuqHkwfr gksrh gSA Jàxkj jl dk o.kZu nks izdkj ls fd;k tkrk gSA la;ksx Jàxkj 
,oa fo;ksx JàxkjA MkW0 dVkjs th us ^’kCnksa ds ?kqa?k: esa* vius xhrksa esa bUgha nks i{kksa dks Li’kZ 
fd;k gS 

la;ksx Jàxkj& fo’oukFk izlkn feJ la;ksx Jàxkj dks ijHkkf”kr djrs gq, fy[krs gSa% fd] 

^^n’kZu] Li’kZ] ckrphr vkfn ls uk;d ukf;dk oká bfUnz;ksa }kjk ijLij tks vkuUn izkIr djrs gSa 
mls la;ksx Jàxkj dgrs gSa** 1 MkW0 dVkjs th us vius xhrksa ds laxzg ‘kCnksa ds ?kqa?k: esa bl i{k 
dks Li’kZ fd;k gSA mnkgj.k izLrqr gS& 

^^I;kj dh xBjh rqEgkjh cgqr Hkkjh gks xbZA 

dqN fnuksa ls bdrjk Fkk vc frtkjh gks xbZAA 

X X X X X X X 
fpyeuksa ls dqN b’kkjs jkst gh gksUks yxsA 

jfld tu ds dRy dh utjsa f’kdkjh gks xbZAA 

tk ugha ldrs rqEgkjs }kj ls mBdj dghaA 

en Hkjs u;uksa ds jl dh ;w¡ [kqekjh gks xbZAA 2 

mi;qZDr mnkgj.k esa uk;d vkSj ukf;dk ds chp ds izsekyki dk fp=.k fd;k x;k gSA izseh 
izsfedk ds I;kj dh iksVyh lesVs gq, gS vkSj mls NksM+us ds fy, rS;kj ugha gSA tSls mls izse 
:ih bdrjk cq[kkj ds LFkku ij frtkjh gks xbZA tks mls izfrfnu cspSu djrh gSA isze gksus ij 
izsfedk izseh ds fy, ?kwa?kV esa jgdj gh b’kkjksa esa ckr dj ysrh gSA vkSj izseh gSa fd iszfedk ds 
}kj dks NksM+dj vU;= dgha tkuk gh ugha pkgrkA 

fo;ksx Jàxkj& uk;d vkSj ukf;dk ds chp xgu izzse laca/k gksus ij ifjfLFkfr o’k tc os fcNqM+ 
tkrs gSa rks muds ân; fo;ksx nq%[k ls Hkj tkrs gSaA bl izdkj ds o.kZu ls ;qDr dfork fo;ksx 
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Jàxkj dk mnkgj.k gksrh gS MkW0 vtjk uwj mn;iqj fy[krh gSa fd MkW0 dVkjs ds xhr fe=rk] izse 
lacU/k ,oa eu ds uktqd ,glkl lnk thfor djkrs gSa vkSj foijhr ifjfLFkfr;ksa esa Hkh izse dh 
Hkkouk thou dks lacy iznku djrh gSaA** 3 MkW0 dVkjs th dk LokHkkfod izsekyki mnkgj.kkFkZ 
izLrqr gS& 

^^foNqM+s gq, cgqr fnu chrs vc rks eaxy i= Hkst nksA 

ns[ks fcuk cgqr fnu xqtjs dksbZ viuk fp= Hkst nksAA 

X X X X X X X 
fojg rqEgkjs vks fu”Bqj cnu tyk tkrk gS esjkA 

vius gkFkksa ls f?kl djds ‘khry panu fe= Hkst nksAA** 4 

mi;qZDr iafDr;ksa esa izs;lh ds fo;ksx esa larIr izseh iq:”k fe= ds Hkkoksa dks fpf=r fd;k gSA og 
fo;ksx esa cspSu gksrk gS rc i= fy[kus dk vkxzg djrk gS ftls i<+dj dqN rks larks”k gksxk gh 
rFkk fp= dks ns[kdj eu% fLFkfr larq”V gksxhA 

ohj jl& ftu dkO; jpukvksa dks i<+dj ân; esa lkgl vkSj mRlkg ds Hkkoksa dk lapkj gksus 
yxs] fdlh ‘k=q vFkok ifjfLFkfr ds Åij fot; dh cyorh dkeuk mRiUu gksus yxs] ml dkO; 
esa ohj jl gksrk gSA ohj jl dk LFkk;h Hkko ^mRlkg* gSA MkW0 uouhr ,e0 t;loky eksM+klk 
¼xqtjkr½ fy[krs gSa fd MkW0 dVkjs th us izk;% ,slh dforkvksa dk l̀tu fd;k gS tks tuthou 
dks ‘kkS;Z ijkØe ,oa ohjrk ls ifjiw.kZ djds jk”Vª deZ.;rk dh vksj mUeq[k djus okyh gSaA 5 MkW0 
dVkjs th dh ohj jl ls ifjiw.kZ ,d okuxh ns[ksa& 

^^lquh ns’k ls fons’kh dh tax fNM+ xbZA 

fi;k tkvks vc Mads is pksV iM+ xbZAA 

L;kj vk;s ?kql fi;k ukgjksa dh uxjhA 

fQj gksxh ugha Bhd fi;k ckr foxjhAA 

blfy, eSusa eu vkSj izk.k ns fn;kA 

eSusa ekax dk flnwaj vkt nku ns fn;kAA 

vkt ns’k  dks fliS;k dh pkg iM+ xbZA 

fi;k tkvks vc Mads is pksV iM+ xbZAA 6 

mDr iafDr;ksa esa ,d lSfud dh iRuh vius ifr ds ân; esa ;q) fNM+us ij tks’k Hkjus ds fy, 
tks’khys dFku dj jgh gSA og ns’k dh ljgn ij ‘k=q ls ;q) ij ekspkZ ysus ds fy, ifr dks 
izsfjr dj jgh gSA fd gs fiz; rqe ohj gks rks ohjrk dh dgkuh vkSj fu’kkuh cuks] rqe ij gh ns’k 
dh ‘kfDr] ‘kkS;Z] lkgl lc dqN gSA ,d mnkgj.k ns[ksa 

ge ukfj;k¡ Hkokuh ou ;gk¡ jgsaxhA 

rsjs iwr dks lgkjk fur nsrh jgsaxhAA 

nqfu;k ds yksx ns[k gesa ekFkk Vsd nsaA 

ge ,slh miek dh mieku cusaxhAA 

MkW0 dVkjs th us mi;qZDr xhr esa ohj jl ds Hkkoksa dk cgqr gh lqUnj fp=.k fd;k gSA 
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gkL; jl& fdlh vLokHkkfod os’k Hkw”kk] fofp= gko&Hkko okys O;fDr dks ns[k dj vFkok mlds 
fodr̀ opuksa dks lqudj vFkok fofp= cukoV dks ns[kdj to g¡lh vkus yxs rks gkL; jl gksrk 
gSA MkW0 dVkjs th us ,d xty ds ek/;e ls gkL; izn fp=.k fd;k gSA ;Fkk& 

^^ [kq’kh ekaxh Fkh bZ’oj ls fl;kik fey x;k mudksA 

tck¡ gksus dh gljr esa cq<kik fey x;k mudksAA 

gq, gksxsa fcjg esa os ogk¡ ij lw[kdj dk¡VkA 

blh xe esa gqvk nqcyk eqVkik fey x;k mudksAA 7 

mij fyf[kr xty dh iafDr;ksa esa toku gksus dh dkeuk esa cq<kik feyus] fojg esa lw[kdj dk¡Vk 
gksus] eqVkik feyus esa vLokHkkfodrk gksus ds dkj.k gkL; jl vk x;k gSA 

d:.k jl& tc fdlh O;fDr dks fdlh dkj.k ls ;k ‘kksd ;k nq%[k dkjd ‘kCnksa ds dkj.k tks 
d”V gksrk gS rc d:.k jl gksrk gSA MkW0 dVkjs th ds xhr laxzg ^’kCnksa ds ?kqa?k:* esa bl 
izdkj ds o.kZuksa dk vHkko gSA ijUrq ,d xty esa ,d LFkku ij bl izdkj dk o.kZu vk;k gSA 
;Fkk& 

^^fiz; foNksg esa dkrj gksdj dksbZ vxj eflZ;k ckapsA 

eu Hkj vk;s ;fn d:.kk ls le>ks xty cu xbZ esjhAA** 8 

mijfyf[kr iafDr;ksa esa vius fiz;re~ ls vyx gksus ij mRiUu ‘kksd ;k d:.k jl dk o.kZu gqvk 
gS& 

Hk;kud jl& tc fdlh Hk;adj LFkku] Mjkous i'kq vkfn ds dkj.k ân; esa Hk; dk LFkkbZ Hkko 
gks tkrk gS rc Hk;kud jl gksrk gSA MkW0 dVkjs th ds xhr laxzg ^’kCnksa ds ?kqa?k:* ls ,d 
mnkgj.k fuEu gSA 

^^vkne [kksj gks x;k vc oks] 

Lo;a vkneh uj dks [kk,A 

blfy, vkradokn us] 

vius [kwuh ij QSyk,A 

{kq/kk Hkokuh dks [kq’k djus 

uj eqaMksa dk <sj yxk;kA 9 

fo’o esa Hkw[k lcls Hk;kud gSA Hkw[k ds dbZ :i gSaA bl Hkw[k us] vr̀fIr us vkneh dks Hk;kud 
cuk fn;k gSA vc fdlh Hk;kud eatj ;k Hk;kud i'kq ls mruk Mj ;k Hk; ugha yxrk ftruk 
fd vkneh ls yxrk gSA mijksDr afDr;ksa esa dfo us blh izdkj ds Hkko O;Dr djrs gq, ^Hk;* 
LFkk;h Hkko dh iqf”V dh gSA vr,o ;gka ij Hk;kud jl gSA 

‘kkUr jl & ijekRek dk fparu] lRlax] je.kh; LFkyksa vkfn ds o.kZuksa dks i<us ;k Jo.k djus 
ls fpRr esa ‘kkUr LFkkbZ Hkko gksrk gSA bl izdkj ds Hkko ls eu esa ‘kkafr dk viwoZ vuqHko gksrk 
gSA bl izdkj ds o.kZuksa esa ‘kkUr uked jl gksrk gSA 

MkW0 dVkjs th ds xhrksa esa ‘kkUr jl ds mnkgj.k fuEu izdkj gSA 

^^ Hkko dYiukvksa ds lj ls 
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dkO; dyk dh lqanj ygjsaA 

‘kCnksa ds v:f.ke ‘krnyijA 

Ngj&Ngj djds NgjsaAA^^ 10 

mi;qZDr dkO; iafDr;ksa esa dfo ek¡ ljLorh ls oanuk djrk gSA fd mls ,slk ojnku feys fd 
mlds ân; esa Hkkoksa vkSj dYiukvksa ls ;qDr dkO;Qy dh laqnj ygjsa mRiUUk gks vkSj os ygjsa 
‘kCnksa :ih ‘krny dey ds Åij Ngjus yxsA izkFkZuk ds lkfRod ‘kkar Hkko ,d fLFkj ‘kkafr dks 
ân; esa LFkkfir dj ‘kkUr LFkk;h Hkko dh jpuk djrs gSaA 

vnHkqr jl&  fdlh vk’p;Z tud oLrq] LFkku] O;fDr ;k ?kVuk dks ns[kdj] lqudj ;k i<+dj 
tks vk’p;Z Hkko mRiUu gksrk gSA mls vnHkqr jl dgrs gSA bl jl esa jksekap] Losn dai] xnxn 
ok.kh vkfn vuqHkko gksrs gSA MkW0 dVkjs th ds xhrksa esa ,dk/k txg ij bl izdkj ds Hkkoksa dks 
fpf=r fd;k gSA ;Fkk& 

^^;qxksa&;qxksa ls bl Tokyk dskA 

Tkkus fdruk ugha f[kyk;kA 

ysfdu Hkw[k jgh Hkw[kh ghA 

bldk isV ugha Hkj ik;kA 

lk¡Ik fNidyh Hkslsa cdjsA 

[kk, fQj Hkh feVh u TokykA 

Tky pj] uHkpj] Fkypj [kk, 

Hkjk leanj ihyh gkykA** 11 

mi;qZDr xhr esa dfo MkW0 dVkjs us Hkw[k dk vnHkqr fp=.k fd;k gSSA lEiw.kZ fo’o esa Hkw[k gh ,slh 
izof̀Rr gSA tks dHkh ‘kkar ugh gksrhA leqnz vuar tyjkf’k dk ?kksrd gSA dfo us leqnz Hkj efnjk 
ihdj vFkkZr vfr dh lhek rd Hkksxksa dk miHkksx djus ij Hkh O;fDr dks vrÌr jg tkus ds 
Hkko dk vnHkqr o.kZUk fd;k gSA 

fu”d”kZ :i esa ;g dgk tk ldrk gS fd MkW- dVkjs dh dkO;d̀fr ‘kCnksa ds ?kaq?k: esa vusd jlksa 
dh vkof̀Rr gqbZ gSA ,slk cgqr de ns[kk tkrk gS fd fdlh dkO;df̀r esa ,d ls vusd jlksa dh 
vkof̀Rr gqbZ gksA MkW- dVkjs us bu jlksa dk iz;ksx tkuow> dj ugha fd;k gSA cfYd muesa dkO; 
esa vusd jlksa dh vko`fRr lgt] ljy vkSj LokHkkfod :i esa gqbZ gSA vr% jlkof̀Rr dh nf̀”V ls 
MkW- dVkjs dh dkO; df̀r ‘kCnksa ds ?kqa?k: jl ;qDr jkspd jpuk cu xbZ gSA 

lwpukFkZ%& 1- duohuj ‘kks/k if=dk ts- ,l- fo’ofo|ky;] f’kdksgkckn] fQjkstkcknA 

2- MkW- pUnz ‘ks[kj ‘kekZ ¼funs’kd½ ts- ,l- fo’ofo|ky;] f’kdksgkckn] fQjkstkcknA 

‘kks/k lanHkZ 
1- & fo’oukFk izlkn feJ& dkO;kax dkSeqnh rr̀h; dyk] okjk.klh] 1969] i”̀B& 63 

2- & MkW0 f’ko’kadj dVkjs& ‘kCnksa ds ?kqa?k:] vf[ky Hkkjrh; lkfgR; dyk eap] eqjknkckn] i”̀B& 
23 

3- & MkW0 vtjk uwj& ‘kCnksa ds ?kqa?k:] i”̀B& ¶ysi 2 

4- & MkW0 f’ko‘kadj dVkjs ^’kCnksa ds ?kqa?k:* i”̀B& 22 
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5- & MkW0 uouhr ,e~ tk;l oky] eksMklk] xqtjkr] ^’kCnksa ds ?kqa?k:*] ¶ysi& 1 

6- & MkW0 f’ko‘kadj dVkjs ^’kCnksa ds ?kqa?k:* i”̀B& 16 

7- & mifjor~ i”̀B& 27 

8- & mifjor~ i”̀B& 29 

9- & mifjor~ i”̀B& 43 

10- & mifjor~ i”̀B& 13 

11- & mifjor~ i”̀B& 42 



International Journal of Advance and Innovative Research   
Volume 7, Issue 1 (H): January - March, 2020 
 

22 

ISSN  2394 - 7780 

“Agricultural and Food Safety” 
Jh iznhi dqekj 

[kk| lqj{kk vf/kdkjh] tuin&bVkokA 

Jh veu xqIrk 
df̀’k vFkZ”kkL= foHkkx] vkj0 ch0 ,l0 dkWyst] fcpiqjh] vkxjkA 

lcds fy, [kk| lqj{kk izkIr djuk o’kZ 1947 ls gh jk’Vªh; y{; jgk gSA tokgj yky usg: us 
bl y{; dh ppkZ ;g dgdj dh Fkh fd ^vkSj lHkh bartkj dj ldrs gS ysfdu [ksrh ughaA* 
[kk| lqj{kk vc vkfFkZd vkSj lkekftd :Ik ls larqfyr vkgkj izkIr dj ldus] is;ty dh 
miyC/krk] Ik;kZoj.k dh lQkbZ vkSj izkjfHkad LokLF; ppkZ ds :Ik esa ifjHkkf’kr dh tkrh gSA 
nqHkkZX; dh ckr gS fd vusd ljdkjh ;kstukvksa ds ckotwn gekjs ns”k esa O;kid :Ik ls dqiks’k.k 
QSyk gSA cPps vkSj efgyk,a blls lcls T;knk izHkkfor gksrs gSA geus m|ksxksa vkSj /kkfeZd] 
vkfFkZd fodkl nj] ftruh Hkh izkIr dj yh gks] ysfdu Hkw[k feVkus vkSj dqIkks’k.k ds ekeys esa 
Hkkjr cgqr fiNM+k gSA 

lrr~ [kk| lqj{kk dk y{; izkIr djus ds fy, gesa bl leL;k ds rhu i{kksa ij ,d lkFk fopkj 
djus dh t:jr gS & 

1- Hkkstu dh miyC/krk] tks mRiknu dk dke gS] tc fcYdqy t:jh gks tk,] vk;kr fd;k 
tk,A 

2- Hkkstu rd igqap] tks Ø; “kfDr vkSj jkstxkj dk dke gSA 

3- “kjhj Hkkstu dks ipk ldsA blds fy, LoPN is;ty] lkQ&lQkbZ vkSj LokLF; ppkZ dh 
lqfo/kk,s tqVkuh gksxhA 

bl izdkj ls [kk| lqj{kk iznku djus ds fy, [kk| lqj{kk vkSj xSj [kk|&dkjdks dks /;ku esa 
j[krs gq, lekfJr nf̀’Vdks.k ls viukuk gksxkA lkSHkkX; dh ckr gS fd gekjh vusd ;kstuk;sa 
py jgh gSA tks bu eqn~nksa dk lek/kku tqVkrh gSA jktho xk¡/kh is;ty fe“ku] lexz lQkbZ 
dk;ZØe] LoPN Hkkjr fe“ku vkSj jk’Vªh; xzkeh.k LokLF; fe“ku] bUnz/kuq’k] vk;q’eku Hkkjr rFkk 
iz/kkuea=h tu vkjksX; ;kstuk] jk’Vªh; iks’kkgkj fe“ku] fdlku eku/ku ;kstuk] Lojkstxkj issa“ku 
;kstukA ;s ,slh ;kstuk gS tks ;g lqfuf“pr dj ldrh gS fd tks Hkh Hkkstu [kk;k tk,A og 
“kjhj dks “kfDr nsA 

dbZ vU; ,slh ;kstuk, Hkh gS tks mRiknu ds fofHkUu {ks=ksa ls tqMh gqbZ gSA tSls& eǹk gsYFk 
dkMZ] Qly lqj{kk vkSj flapkbZA blds ckotwn gekjs df̀’k {ks= cgqr gn rd okfj”k ij fuHkZj 
gSA gekjs ns“k ds lkeus 12 vjc yksxksa ds fy, Hkkstu iSnk djus dh pqukSrh gSA lkFk gh yxHkx 
1 vjc ikyrw i“kqvksa ds fy, pkjk Hkh tqVkuk gSA gekjh yxHkx 70 izfr“kr vkcknh xkWoksa esa 
jgrh gS vkSj mudh thfodk dk izeq[k lk/ku Qlysa mxkuk] Ik“kqikyu] eNyh ikyu] d`f’k 
okfudh o [ksrh ij vk/kkfjr m|ksx gSA blfy, gekjs ns“k esa [ksrh [kk|kUu mRiknu dk lk/ku 
gh ugha cfYd vf/kdka“k tula[;k ds vksj thfodk dk lk/ku Hkh gSA ;gh dkj.k gS fd ges vius 
gh mitk, gq;s vukt ds vk/kkj ij [kk| lqj{kk fodflr djus dh t:jr gSA Hkkjr tSls d`f’k 
iz/kku ns“k ds fy, vukt vk;kr djus ds ogh dqizHkko gksaxs tks csjkstxkjh vk;kr djus ls gks 
ldrs gS vkSj blds dkj.k df̀’k lEcU/kh gekjh eqf“dys vkSj c<+ tk;sxhA 
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jk’Vªh; fdlku vk;ksx ¼2004&06½ us Hkkjr esa df̀’k dh izxfr ds ckjs esa ,d foLrr̀ j.kuhfr 
izLrqr dh gSA blesa fuEufyf[kr pkj ?kVd “kkfey gS( laj{k.k vkSj tyok;q ds vuqdwy rFkk 
df̀’k vkfFkZd rduhdksa dk bLrseky djrs gq;s Hkkjr ds gfjr Økafr ls lcls T;knk ykHkkfUor 
izns“kksa ;kfu iatkc] gfj;k.kk vkSj if”peh m0iz0 esa vukt laj{k.k dh O;oLFkk djukA mu {ks=ksa 
¼fcgkj] >kj[k.M] NRrhlx<+] if”pe caxky vle vkSj mMhlk½ dks vukt igaqpkukA tgk¡ gfjr 
ØkfUr ds ykHk ugha igqWps gSA jk’Vªh; fdlku vk;ksx us bl {ks= dks lksrs gq, nkuo dh laaKk nh 
gS] bl {ks= esa vukt mRiknu dh cgqr cM+h {kerk gSA ftldk bLrseky fd, tkus dh t:jr 
gSA blds fy, izkS|ksfxdh] lsokvksa] vko“;d oLrqvksa vkSj iSnkoj c<+kus esa lgk;d uhfr;kas rFkk 
fdlkuksa dk mRlkg c<+kuk vko“;d gSA ns“k ds o’kkZ flafpr bykdksa esa u;h Qlyksa dh “kq:vkr 
djuk ns“k eas ,sls bykds 60 izfr“kr gksaxsA ;gka Hkh laHkkfor vkSj okLrfod mit esa dkQh vUrj 
gSA ns“k esa vf/kdka“k nkysa vkSj frygu dh Qlysa o’kkZ flafpr {ks=ksa esa mxkbZ tkrs gSA bl 
mRiknu dks dke;kc cukus ds fy, o’kkZ ty lap;u vkSj ty laHkj.k izca/ku dh t:jr rks iwjs 
iwoksZRrj {ks= esa tydqaM QSys gksus pkfg;sA 

gekjs ns“k ds gj izns“k esa dqiks’k.k tkjh gSA ns“k dh vkcknh dk 40 izfr“kr ls T;knk Hkkx yksgs] 
vk;ksMhu] tLrk] foVkfeu&, vkSj ch&12 dh deh ls xzLr gSA fNih Hkw[k ij dkcw ikus dk 
lcls izHkkoh rjhdk gS] Qy mRiknu ftlls iks’k.k lEcU/kh dfe;ka Hkh nwj gksrh gSA jk’Vªh; 
ckxokuh fe”ku }kjk dqiks’k.k dh leL;k nwj dh tk ldrh gSA 

ckxokuh fe”ku ds 128 {ks=ksa esa ls gj ,d esa ,d xg̀ foKku ds izoDrk dks Hkh “kkfey fd;k 
tk,A tks iks’k.k ds {ks= esa mRre tkudkjh j[krk gksA gekjs ns”k esa djhc 1 vjc eos”kh gSA 
ftues xk;] HksM+s] cdfj;kW vkSj eqxsZ&eqfxZ;kW “kkfey gSA [ksrh ds vk/kkj ij Ik”kq/ku fodkl ls 
iks’k.k dh leL;k Hkh nwj gks ldsxhA 

Hkkjr dh vkcknh 130 djksM dk vkWdM+k ikj dj pqdh gS vkSj vkxkeh n”kdksa esa ;g rsth ls 
c<+rh tk,xhA vr% vkus okys le; esa bl c<+rh vkcknh dk isV Hkjus yk;d [kk| inkFkZ iSnk 
djuk izeq[k pqukSrh gksxhA tks ,d QwM ;kuh thukUrfjr [kk| inkFkksZ ls pqukSrh dk lkeuk 
fd;k tk ldrk gSA thukUrfjr [kk| inkFkZ esa dhVjksf/krk] “kkdukf’k;ksa ds izfr lgu”khyrk] 
jksfx&laf/krk] ikykjksf/kr ¼lsc] vkyw] dslj½ lw[kkjksf/krk@yo.kjksf/krk iks’kd Qlysa ¼xksYMu 
jkbl½ xq.k mRiUu gksrs gSA tks fd gekjh Qly u’V gksus ls cpkrs gSA 

ns'k esa dqiks’k.k ij Hkkjrh; vk;qfoZKku vuqla/kku ifj’kn~ (ICMR) dh fjiksVZ ds vuqlkj 5 o’kZ rd 
ds cPpksa dh ekSr ds fy, dqiks’k.k lcls cM+k dkj.k gSA ftlls irk pyrk gS fd dqiks’k.k vkt 
Hkh bl ns”k ds fy, fdruh cM+h pqukSrh gSA gkykafd 1990 ls 2018 ds nkSjku bl vk;q Js.kh ds 
cPpksa dh dqiks’k.k ls gksus okyh eR̀;qnj esa nks frgkbZ dh deh t:j vk;h gSA ysfdu vc Hkh 68 
Qhlnh ekSr ds fy, dqiks’k.k gh ftEesnkj gSA ;fn bls vkadMks esa cnys rks blesa 7 yk[k ls Hkh 
vf/kd cPpksa dh ekSr dqiks’k.k dh ctg ls gqbZ gSA ;g fLFkfr fparktud gSA ftlls gj mez ds 
yksx izHkkfor gksrs gSA njvly cPpksa esa dqiks’k.k dk lh/kk lEcU/k ek¡ ds LokLF; ls tqM+k gksrk 
gSA blh rjg ls cPPkksa ds LokLF; ds fy, t:jh gS fd tUe ds le; 6 ekg rd ek¡ dk nw/k 
fn;k tkuk pkfg;sA ysfdu ns”k esa 41 izfr”kr ls vf/kd f”k”kq blls oafpr jg tkrs gSA ICMR 
fjiksVZ ds vuqlkj Hkkjr esa chekfj;ksa dh lcls cM+h ctg de ctu ds cPps vkSj mudk ckSukiu 
gSA 

ekuo thou dh lcls igys t:jr gS HkkstuA ;gh dkj.k gS fd [kk| lqj{kk ij lcls igys 
/;ku fn, tkuk vkSj bl ij foRrh; lalk/ku yxk, tkus dh t:jr gSA ge xksnkeksa ds fuekZ.k 
ij iw¡th fuos”k ugha dj jg gSa( ftlls vukt lM+ tkrk gSA ;g izkFkfedrk ds fu/kkZj.k esa gekjh 
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pwd gSA Qy] lfCt;ksa vkSj nw/k tSlh phtksa ds laj{k.k dks Hkh izkFkfedrk fn;s tkus dh t:jr 
gSA lkFk gh Ik”kqvksa ds iks’k.k ij Hkh vf/kd /;ku nsuk gksxkA ekuo iks’k.k lqj{kk ds fy, i”kq 
[kk| lqj{kk Hkh t:jh gSA tyok;q ifjorZu vkSj [kk| lqj{kk ds mik; lcls igys gesa tyok;q 
ifjorZu dh pqukSrh dk lkeuk djus ds fy, rS;kj jguk gksxkA vxj vkSlr rkeiku esa 1 fMxzh 
lsfYl;l dh Hkh c<+ksRrjh gks tkrh gS rks blds dkj.k gekjs ;gka iSnk gksus okys Qlyksa dh 
vof/k vkSj vukt ds nkus ds ctu esa deh vk tk,xhA 

rkieku ifjorZu %& rkieku esa 1 ls 2 fMxzh lsfYl;l ¼dksisugsxu le>kSrk½ dh vkSlr o`f) ds 
fuEufyf[kr ifj.kke gks ldrs gS & 

 xsgw¡ dh iSnkokj rkieku c<+us ls vfuf”pr gks tk,xh vkSj vkSlru rkieku esa 1 fMxzh 
lsfYl;l dh òf) gks tkus ls mRikndrk òf) dh vof/k ?kV tk,xh ,oa vkyw tSlh Qlyksa 
esa chekfj;ksa dk Mj c<+ tk,xkA vr% xsgw¡ dh izfr Qly mRikndrk c<+kus ds fy, uhfr 
cnyuh gksxh vkSj vkyw ds fy, okLrfod vkyw cht Vªw iksVsVks lhM fof/k izpfyr djuh 
gksxhA 

 /kku dh Qly esa de vof/k okyh ladj fdLeksa dks c<+kok nsuk gksxkA blds fy, ladj 
fdLesa vkSj ewy tM iz.kkyh fodflr djuh gksxhA 

 rkieku ifjorZu ls Qlyksa esa dhMs+ yxus vkSj chekfj;ksa dh leL;k c<+ tk;sxhA vr% blds 
cpko ds rjhds viukus gksxs ,oa Qlyksa ij vk/kkfjr eosf”k;ksa dk Hkh cpko djuk gksxkA 

Tkyok;q tksf[ke ds fy, vuqla/kku ,oa izf”k{k.k dsUnz %& bl izcU/ku ds rgr gj iapk;r {ks= esa 
,d L=h vkSj ,d iq:’k lnL; ds tyok;q izca/ku ds :Ik esa izf”kf{kr djuk pkfg;sA bUgs 
tyok;q tksf[ke izca/ku dh dyk vkSj foKku esa iwjh rjg fuiq.k djuk pkfg;sA rHkh bldk lgh 
rjhds ls izpkj izlkj gks ldsxkA 
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ekyok dh izkphu ,sfrgkfld ì"BHkwfe dk fo'ks"k v/;;u 
fotsUnz flag jkBkSj 

'kks/k Nk=] bfrgkl foHkkx 'kkldh; ds0ih0 dkWyst] nsokl] foØe fo'ofo|ky;] mTtSu] e0iz0 

ekyok dk bfrgkl fdaonfr;ksa ls tqM+k gSA Øec) izekf.kdrk ds vHkko esa vHkh Hkh dgha dgha 
va/ksjs dh ijrsa p<+h gS fQj Hkh loZekU; gS fd mTTkSu eanlkSj] /kkj] fofn'kk] pansjh] efg"erh 
ekyok ds vkd"kZ.k dsUnz jgs gSA /kkfeZd lkaLdf̀rd vkSj jktuSfrd ǹf"V ls ekyok dk Hkkjrh; 
bfrgkl esa fo'ks"k LFkku jgk gSA bZlk ls 800 o"kZ iwoZ fHkyksa dh lRrk Hkh FkhA ¼1½ ekyok esa 
izkxSfrgkfld dky ds vo'ks"k tks fd izkphure iRFkj ds vkStkj gS] ftUgsa lksgu 'kSyh dh laKk 
nh xbZ gS]¼2½ izkxSfrgkfld dky ls ysdj ik"kk.k dky rFkk rkez'e lH;rk ds fodkl dh foLrr̀ 
tkudkjh gesa ekyok ls feyrh gSA rkez'e lH;rk ds vo'ks"k fuekM+ ds uoMkVksyh vkSj egs'oj 
rFkk papy ds {ks= esa ukxnk] dk;Fkk] eukSrh] rFkk bankSj vkfn {ks=ksa ls izkIr gq, gSaA¼3½ ekyok 
dh ;g lH;rk vk;ksZ ds iwoZ ,d foLrr̀ lH;rk Fkh] bldks fla/kq ?kkVh lH;rk ds ledkyhu 
ekuk tkrk gSA ;g lH;rk ekyok esa yXkHkx 1300 bZ-iw- rd jgh o dkykarj esa bldk LFkku ykSj 
lH;rk us ys fy;kA ;k rks lH;rk dk fouk'k mRrj ls vkus okyh ¼tkfr vk;Z½ us dj fn;k 
vFkok bUgksaus Lo;a ykSgs dh mi;ksfxrk dks tkudj mls viuk fy;kA vk;Z lH;rk ds izkjafHkd 
dky esa vk;ksZa dk laidZ ekyok ls ugha gqvk FkkA mRrj oSfnd dky esa gh vk;Z ekyok o xqtjkr 
rFkk nf{k.k Hkkjr esa QSysA 

oSfnd dky esa ekyok nks ukeksa ls tkuk tkrk FkkA mÙkjh {ks= voafr ,oe~ nf{k.kh {ks= ekfg"efr 
dgykrk FkkA ekfg"efr vk/kqfud egs'oj dh LFkkiuk gSg;oa'kh jktk ekfg"er us dh FkhA bl 
oa'k dk lokZf/kd izrkih jktk dhrZoh;Z vtqZu Fkk tks fd lglzckgq vFkok lglzktwZu ds uke ls 
Hkh fo[;kr FkkA bldk jkT; dk'kh ls xqtjkr rd foLr̀r FkkA¼4½ 

dkykarj esa dkO; dqCtksa ds HkkxZoksa us gSg;oa'kh 'kkldksa dh 'kfDr lekIr dj ekyok esa viuk 
vkf/kiR; LFkkfir fd;k FkkA¼5½ fdarq ij'kqjke ds i'pkr iqu% gSg;oa'kh 'kkld rkyxa/k us ekyok 
esa viuh izeq[krk dk;e dj yh FkhA¼6½ tc egkHkkjr dk ;q) gqvk rks voafr tuin vU; 
tuinksa ds lkFk dkSjoksa dh rjQ ls yM+k FkkA¼7½ ;gk¡ bl le; gSg;oa'kh jktk gh jkT; dj jgs 
FksA bl ckr dh tkudkjh gesa izkphu ckS) lkfgR; ls feyrh gSA¼8½ 

jkek;.k dky esa voafr& 
okYehfd jkek;.k esa voafr izns'k dk Li"V mYys[k gSA lhrk th dh [kkst esa lqxzho }kjk lq"k.k 
uked okuj voafr izns'k esa Hkstk x;k FkkA 

egkHkkjr dkyhu voafr& 
foan o vuqfoan bl izns'k ds nks 'kkld FksA fo}kuksa dk fopkj gS fd muesa ls ,d ekfg"efr rFkk 
nwljk mTTkf;uh dk 'kkld gksxkA 

egkHkkjr ls Kkr gksrk gS fd laiw.kZ dkSjoh lsuk dk iapeka'k voafr lsuk dk FkkA foan vkSj 
vuqfoan egkcyh Fks] tks fd vtqZu ds gkFkksa ohjxfr dks izkIr gq,A 

iz|ksr oa'k& 
egkHkkjr ds i'pkr~ ,oa ;q) ds dky esa Hkkjr o"kZ esa ftu 16 tuinksa dk vH;qn; gqvk Fkk muesa 
voafr tuin izeq[k FkkA ;gk¡ iz|ksr oa'k dk 'kklu FkkA 6oha 'krkCnh bZ- iwoZ esa ;gk¡ ckfugks= 
'kkld fjQqt; 'kklu djrk FkkA mlds vkekR; iqfud us mls ekjdj {kf=;ksa dh mifLFkfr 
esa vius iq= iz|ksr dk jkT;kfHk"ksd dj fn;kA blus mTtf;uh ij vf/kdkj dj fy;kA og 
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p.Megklsu ds uke ls izfl) FkkA jktk iz|ksr ds i'pkr~ ikyd vk;Zd jktk gq,A mlds 
mRrjkf/kdkfj;ksa us voafr ij 138 o"kZ 'kklu fd;ka 

voafr oeZu ¼uafno/kZu½ iz|ksr oa'k dk vafre 'kkld FkkA mlds ckn f'k'kqukx us bl oa'k dks 
lekIr dj fn;kA blus voafr dks ex/k esa foy; dj fy;ka f'k'kqukx ds ckn mudk iq= 
dkdo.kZ ¼dkyk'kksd½ us 22 o"kZ jkT; fd;kA mldh eR̀;q ds ckn voafr jkT; ij uanks us 
vf/kdkj dj fy;kA uan oa'k dk izFke 'kkld egkineuan FkkA mlus voafr dk vius v/khu dj 
fy;k FkkA¼9½ 

ekS;Soa'k& 
ek;Zoa'k dh LFkkiuk ds iwoZ ekyok f'k'kqukx vkSj mlds oa'ktks ds iz'kklu esa jgkA 321bZ- iw- tc 
ekS;Z oa'k dh LFkkiuk gqbZ rks panzxqIr us Hkkjr ds vU; Hkkxksa ds gh lkFk ekyok ij Hkh viuh 
fot; irkdk ygjk nhA¼10½ uanksa ds fo'kky lkezkT; dks u"V dj panzxqIr ekS;Z us Hkkjrh; 
bfrgkl esa u, ;qx dk fuekZ.k fd;kA mlus pk.kD; dh lgk;rk ls uanks dk uk'k fd;k Fkka 
panzxqIr us lkezkT; dks fofHkUu izkarksa esa foHkDr fd;k Fkk mu izkrksa esa izeq[k izkr r{kf'kyk] 
oS'kkyh] Lo.kZfxjh] rks'kkyh vkSj voafr ¼mTtf;uh½ izeq[k FkhA panzxqIr us v'kksd tks mldk izikS= 
Fkk] mls voafr dk 'kklu lkSaik FkkA og vR;ar ohj ,oa ;ksX; ;ks)k FkkA¼11½ 

v'kksd ds vfHkys[kksa ls Kkr gksrk gS fd bl {ks= dk uke voafrjk"Vª FkkA vkSj mldh jkt/kkjh 
mTTkSu FkhA lezkV cuus ds iwoZ v'kksd ;gk¡ dk izfrfuf/k 'kkld FkkA¼12½ blh le; v'kksd us 
fofn'kk ds Js"Bh dh dU;k egknsoh ls fookg fd;k FkkA blh egknsoh ls mls iq= egsanz ,oa iq=h 
la?kfe=k izkIr gqbZ FkhA ¼13½ ekS;Z oa'k dk vafre 'kkld ògnzFk gqvkA iq"; fe= us mldk o/k 
djds 'kqaxoa'k dh uhao j[khA v'kksd ds dky esa mTTkSu us ckS) /keZ esa dkQh izxfr dhA lkaph esa 
v'kksd us fo'kky Lrwi [kMk fd;kA lkaph esa mRdh.kZ ys[kksa esa mTtSu ds 36 nkunkrkvksa ds uke 
vafdr gSA¼14½ 

'kqaxoa'k& 
ex/k ij vkf/kiR; djus ds ckn iq";fe= us ex/k ds v/khu izkarksa izkph] dksly] vkdj] oRl vkSj 
voafr dks laxfBr fd;kA ex/k esa vjktd fLFkfr mRiUUk gksus ls voafr dh 'kklu O;oLFkk 
f'kfFky vkSj foJ`̀a[kfyr gks xbZ FkhA vr,o iq"; fe= dks ;gka 'kklu O;oLFkk cuk, j[kuk 
nq%lk/; izrhr gks jgk FkkA¼15½ iq";fe='kqax us vius iq= vfXufe= dks ekyok dk izfrfuf/k 'kkld 
fu;qDr fd;kA vfXufe= us fofn'kk dks jkt/kkuh cuk;kA¼16½ 

'kd] foØe ,oa xnZfHkYy& 
izFke 'krh bZ-iw- vFkok foØeh; izFke 'krh dk bfrgkl vR;ar my>k gqvk gSA bl bfrgkl dk 
;FkkFkZ vHkh va/kdkj dh irksZa esa gSA iqjk.kksa esa xnZfHkYYk oa'k dk o.kZu vk;k gSA bl oa'k ds 
jktkvksa us 152 o"kZ jkT; fd;kA vkpk;Z dkyd us 'kdksa dks Hkkjr ij vkØe.k ds fy, vkeaf=r 
fd;kA bu lkfg;ksa dk vkf/kifr lkgkuqlkgh dgykrk FkkA ;s lkgh vius lezkV dh mxz uhfr 
=Lr FksA lwjh dkyd us bUgsa fgUnqx ns'k pyus dk fuea=.k fn;kA lwjh dkyd 96 lkfg;ksa ds 
lkFk mTTkf;uh dh vkSj vk,A ogh fudV 'kdksa vkSj jktk xnZfHkYy ds e/; Hk;adj ;q) gqvkA 
dkyd us vius pkrq;Z ls bls ejok fn;k vkSj 'kdksa us mTTkf;uh ij vf/kdkj dj fy;kA 
egkHkk"; vkSj ;qx iqjk.k dh xxZ lafgrk esa 'kdksa ds izFke vkØe.k dk mYys[k feyrk gS xxZ 
lafgrk laHkor% 'kdksa dh mTtf;uh fot; ds ckn fy[kh xbZ gSA 'kdksa dk ;gk¡ jkT;dky 100bZ-
iw- ls 583bZ-iw- rd jgkA 'kdksa ds 'kklu dk var ekyo x.k ds usrk vkSj xnZfHkYy ds iq= 
foØekfnR; us fd;kA¼17½ foØekfnR; us usrR̀o esa ekyoksa esa 57 bZ-iw- 'kdksa dks ijkftr dj 
mTtSu ij vf/kdkj dj fy;kA¼18½ 
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lkr okgu oa'k& 
xkSrehiq= lkrd.khZ lkrokguksa dk izfl) o egkizrkih jktk gqvka mlus leLr nf{k.kkiFk ij 
fot; izkIr dh ,oa ekyo izns'k ij vf/kiR; djus ds i'pkr~ mlus xksnkojh unh ls xaxk unh 
rd viuk lkezkT; LFkkfir fd;kA xkSreh iq= lkrd.kh dk iq= iqyqekfo vf/kifr cukA mlds 
i'pkr~ ;K Jh lkrd.kh us 'kklu laHkkykA mTtf;uh y{k.k eqfnzr mlds flDdksa ls izrhr gksrk 
gS fd mlus mTtf;uh ij 'kklu fd;kA blds i'pkr~ lkrokguksa dh 'kfDr {kh.k gks xbZ vkSj 
izns'k ij 'kdksa dk iqu% vf/kdkj gks x;kA¼19½ 

'kd {k=i& 
ekyoksa us ekyok ij yxHkx 135 o"kksZa rd 'kklu fd;kA 78bZ- ds yxHkx ekyok ij 'kdksa dk 
nwljk vkØe.k gqvk ftlds ifj.kkeLo:i ekyok ij mudk vf/kdkj gks x;kA ekyok ds ;s 
'kkld 'kd&{k=i dgyk,A bl oa'k dk laLFkkid p"Vu FkkA¼20½ 

foØekfnR;& 
'kdksa dk fouk'k djus okyk foØekfnR; egku ;ks)k gksus ds lkFk gh vkn'kZ jktk Hkh FkkA 
foØekfnR;ksa us foØe laor 58 bZ-iw- esa pyk;kA foØekfnR; dkYifud u gksdj ,sfrgkfld iq:"k 
Fks] tks ekyox.kk dh xnZfHkYy 'kk[kk ds x.kuk;d FksA foØekfnR; ds ckjs esa vusd peRdkfjd 
rFkk yksdfiz; vuqJqfr;k¡ ,oa xkFkk,¡ izpfyr gSA mTtf;uh ds lkFk&lkFk mudk ;qx&;qx ls 
la;qDr jgk gS] vkt Hkh gSA os cM+s U;k;h] iztkoRly] ohj] /kekZRek rFkk fo}kuksa ds laj{kd FksA 
muds njckj dh /kUoUrfj] {ki.kd] vejflag] 'kadq] csrky] HkV~V ?kVdiZj] dkfynkl] ojkgfefgj 
,oa oj:fp vkfn uojRu 'kksHkk of̀) djrs FksA¼21½ egk dfo dkfynkl ,d Js"B dfo ,oa 
ukVddkj jgs gSa] os u dsoy Hkkjr vfirq fo'o ok³~e; dh egku fuf/k gSA foØekfnR; us 
mTTkSu ij 7 o"kZ rd 'kklu fd;kA¼22½ 

xqIrdky& 
'kdksa ds vafre ujs'k :nz flag rr̀h; dks pUnzxqIr f}rh; us 380 bZ0 esa ijkftr dj 'kd lRrk 
dk vUr dj fn;k vkSj ekyok esa xqIr lRrk dh LFkkiuk gqbZA¼23½ xqIr dky esa mTTkSu O;kikfjd 
o lkefjd egRo dk Fkk ;g Hkkjr dh f}rh; jkt/kkuh Fkh blh izdkj egkdfo 'kqnzd 
eP̀NdfVd ukVd esa mTtSu ds lkekU; fdUrq foyklh thou dk o.kZu feyrk gSA vfUre xqIr 
'kkld iq: xqIr] uflag xqIr] dqekj xqIr] cq) xqIr] Hkkuq xqIr gq,A budk 'kklu vYi dky rd 
FkkA xqIrksa us mTTkSuh ij dc vf/kdkj fd;k ;g fuf'pr ugha gSA¼24½ 

gw.kksa dh vH;qn;& 
412bZ- lu~ rd rksjekj.k ds v/khu gw.kksa us mRrjh Hkkjr ds vf/kdka'k LFkkuksa ij vf/kdkj dj 
fy;kA mudk fof/kr {ks= lkxj ftys ds ,ju uked LFkku rd QSy x;kA ekyok Hkh rksjek.k 
ds v/khu gks x;kA rksjek.k dk iq= fefgjdqy gqvkA¼25½ 

mRrjdkyhu xqIr& 
izrkih 'kkld ;'kks/keZu dh eR̀;q 540 bZ0 ds yxHkx gks xbZ vkSj blds lkFk gh mlds lkezkT; 
dk Hkh var gks x;kA dkykarj esa ekyok esa tks vO;oLFkk QSyh mldk ykHk mBkdj ekyok ds 
iwohZ Hkkxksa ij ex/k ds mRrjdkyhu xqIr 'kkldksa us vf/kdkj dj fy;kA ex/k ds mRrjdkyhu 
xqIr 'kkld nkeksnj xqIr dk iq= egklsu xqIr mRrjdkyhu xqIr oa'k dk laLFkkid ekuk tkrk 
gSA egklsu dk iq= nsoxqIr g"kZ dk ledkyhu FkkA 

o/kZudkyhu& 
jkT;o/kZu us ekS[kkjh ujs'k xg̀oekZ dh gR;k dk cnyk ysus ds fy, nsoxqIr ij vkØe.k fd;k 
,oa mlds ijkftr dj fn;kA fdarq ekyok ujs'k ds iq= 'k'kkad us Ny ls jkT;o/kZu dk o/k dj 
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fn;kA vr% Fkkus'oj dk 'kklu lw= g"kZo/kZu ds gkFk esa vk x;kA mlus ekyok ij vkØe.k dj 
nsoxqIr dks ekj Mkyk rFkk ekyok ls xqIrksa dk mUewyu dj fn;kA¼26½ mlds le; ds dfri; 
fo}kuksa esa ck.k] e;wj] df.k] nf.M ,oa HkV~V HkkLdj dks fy;k tk ldrk gS tks mTtSu ls i;kZIr 
:is.k lacaf/kr FksA nf.M us mTtSu ds lkekU; o lkekftd thou dk mRRke fp=.k fd;k 
gSA¼27½ 

xqtZj izfrgkj 'kkld& 
NBha 'krkCnh esa jktLFkku ¼e.Mksj½ eas gjh'kpanz us izfrgkj lkezkT; dh uho Mkyh g"kZ pfjr esa 
ck.k us xqtZj&izfrgkjksa dk mYys[k fd;kA lkroha 'krkCnh ds var rd bUgha xqtZjksa izfrgkjksa dk 
lkezkT; mRrj esa jktLFkku] nf{k.k esa xqtjkr rFkk iwoZ esa voafr rd QSy x;kA¼28½ fefgjHkkst 
¼836 bZ- & 885bZ-½ izfrgkjoa'k vkSj mRrj Hkkjr dk uoha 'krkCnh esa ,d egkure~ ujs'k FkkA 
fefgjHkkst us viuh fot;ksa }kjk jk"VªdwVksa dks ijkftr dj lhekvksa dk foLrkj xqtjkr rd dj 
fn;kA¼29½ mTtf;uh ij vusd ckj jk"VªdqVksa us vf/kdkj fd;k ijarq cy'kkyh xqtZj&izfrgkjksa dh 
'kfDr ds le{k ;s fVd ugha ikrs FksA¼30½ 

ijekj 'kkld& 
ijekjksa dh mRifRr of'k"V eqfu ds ;K dq.M ls dgha xbZ gSA lkfgR; xzaFkksa vkSj f'kyk ys[kksa ls 
;g Li"V izrhr gksrk gS fd vfXudq.M ls mn~Hkqr ftl iq:"k us 'k=qvksa dk uk'k fd;k ogh 
ijekjksa dk iwoZt FkkA ijekjksa dh mRifRr dh mi;qZDr dFkk ijekjksa ds {kf=; dqy dh 'kq)rk 
vkSj Js"Brk izekf.kr djrh gSA **ijekj** 'kCn dk 'kCn'k% vFkZ 'k=qvksa dks ekjus okyk gSA yxHkx 
300 o"kksZa ds 'kklu ds nkSjku bUgksaus bl uxjh dks lkfgfR;d lkaLdf̀rd rFkk /kkfeZd xfjek 
iznku dhA¼31½ 

eqfLye 'kkludky esa ekyok& 
vjcksa us loZizFke 712 bZ0 esa vius ;qok lsukifr eksgEen fcu dkfle ds usrR̀o esa fla/k ij 
vkØe.k fd;k vkSj mls thrdj ogk¡ viuh 'kklu O;oLFkk LFkkfir dhA eksgEen fcu dkfle 
dh eR̀;q ds ckn fot; dh dkeuk ls vfHkHkwr gksdj vjcksa us xqtjkr ds ekxZ ls ekyok ij 
vkØe.k fd;k Fkk vkSj os mTtSu rc c<+ vk;s FksA¼32½ izFke eqfLye bfrgkldkj vyc:uh us 
vius ys[k esa egkdky efUnj dk mYys[k fd;kA¼33½ 

egewn xtuch ds vkØe.k ds izfr ekyok dk 'kkld Hkkst mnklhu ugha FkkA ;g vo'; gS fd 
egewn  xtuoh us ekyok ij dHkh Hkh izR;{k :i ls vkØe.k ugha fd;kA¼34½ egewn xtuoh ds 
vkØe.k] Hkkjr esa jktlRrk dh LFkkiuk dh nf̀"V ls ugha fd, x, FksA eksgEen xksjh ds vkØe.k 
ds le; ekyok ij ijekjoa'kh; 'kkld foU/;oeZu jkT; dj jgk gFkkA ekyok ml le; ,d 
'kfDr'kkyh izeq[k jkT; FkkA¼35½ lu~ 1196 bZ0 esa 'kgkcmn~nhu xkSjh ds lwcsnkj dqrqcmn~nhu 
,scd us ekyok ij vkØe.k fd;k vkSj laiw.kZ izkar dks ywVk] ijarq mls vko';d dk;Z ds dkj.k 
fnYyh okil pys tkus ls mTtSu mlds vkØe.k ls cp x;kA mTtf;uh egkdky dh eafnj 
rFkk izkphu lw;Z eafnj dk fo/oal djds ywVikV dh rFkk viuk **'kelqn~nhu** uke lkFkZd 
fd;kA¼36½ dkykarj esa fnYyh ds rqxyd 'kkldksa us ;gk¡ vf/kdkj dj fy;kA eksgEen rqxyd 
ds le; 1387 esa fnyokdj [kka xkSjh ;gk¡ dk lwcsnkj Fkk] mlus cgqr 'kkafriwoZd lqO;ofLFkr :i 
ls mTTkf;uh esa 'kklu fd;kA rSewj ds vkØe.k ds le; fnykoj [kka xkSjh us mi;qDr le; 
ikdj vius vki dks ekyok izkar dk Lora= 'kkld ?kksf"kr dj fn;kA rFkk 'kgkcqmn~nhu xkSjh 
uked mikf/k 'kkj.k dj yhA 

bl izdkj ge ns[krs gS fd ekyok e/; if'pe Hkkjr ds chp esa ,d lsrq ds :i esa dk;Z djrk 
jgk ;g izkphu flU/kq lH;rk ls Hkh izkphu lH;rk ds lkrR; ds lkFk&lkFk iwoZ e/; dky ds 
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lkeUrh; 'kklu iz.kkyh eas Qyrk&Qwyrk jgk vkSj orZeku esa ;g fodkl ds lkFk lEiks"k.kh;rk 
dk ikB i<+k jgk gSA egkdky dk efUnj vf[ky Hkkjrh; Lrj ij fgUnw /keZ ds izeq[k rhFkksaZ esa 
LFkku ik pqdk gS ;g laLdf̀r dgha u dgha Hkkjr dh olq/kSo dqVqEce dh uhfr dks pfjrkFkZ djrh 
gSA 

lanHkZ xzUFk lwph 

1- lj tkWu ekyde i"̀B Ø- 22&23 , esek;j vkWQ lsUVªy bafM;k bUDyqfMax 
ekyok [k.M&1 

2- ,p-Mh- lkadfy;k i"̀B Ø- 51&54 fiz- fgLVªh ,.M izksVks fgLVªh vkWQ bf.M;k 
,.M ikfdLrku 

3- MkW- txnh'k panz mik/;k; i"̀B Ø- 9 fnYyh lqYrkuksa ds v/khu ekyok 1998 
4- ghjkyky i"̀B Ø- 4 e-iz- dk bfrgkl 
5- Hkkxor 9@15] 25@26   
6- eRL; iqjk.k 43@49] 49   
7- Jh f=ikBh i"̀B Ø- 54 izkphu Hkkjr dk bfrgkl 
8- ikftZVj ,f'k;UV bfUM;k i"̀B Ø- 366  
9- MkW- 'kksHkk dkuwu xks i"̀B Ø- 45&46 mTTkSf;uh dk lkaLdf̀rd bfrgkl 1972 
10- MkW- fLeFk i"̀B Ø- 163 n vyhZ fgLVªh vkWQ bfUM;k 
11- MkW- ';ke lqanj fuxe i"̀B Ø- 24 ekyok dh ân; LFkyh vofUrdk v- 4] 

1968 
12- MkW- fLeFk i"̀B Ø- 163 n vyhZ fgLVªh vkWQ bfUM;k 
13- MkW- fLeFk i"̀B Ø- 163 n vyhZ fgLVªh vkWQ bfUM;k 
14- MkW- ';ke lqanj fuxe i"̀B Ø- 24 ekyok dh ân; LFkyh vofUrdk v- 4 
15- MkW- 'kksHkk dkuwu xks i"̀B Ø- 117 mTtSf;uh dk lkaLdf̀rd bfrgkl v- 4 

1972 
16- MkW- txnh'k panz mik/;k; i"̀B Ø- 9 fnYyh lqYrkuksa ds v/khu ekyok % 

laLdj.k 1998 
17- MkW- 'kksHkk dkuwu xks i"̀B Ø- 117 mTtSf;uh dk lkaLdf̀rd bfrgkl v- 

4&1972 
18- MkW- jktcyh ik.Ms; i`̀"B Ø- 93] 94 foØekfnR; vkWQ mTTkSu] 
19- MkW- 'kksHkk dkuwu xks i"̀B Ø- 119  
20- MkW- txnh'k panz mik/;k; i"̀B Ø- 9 fnYyh lqYrkuksa ds v/khu ekyok laLdj.k 

1999 
21- MkW- lw;Z ukjk;.k O;kl  foØe Lef̀r xzaFk] mTtSu 
22- MkW- lw;Z ukjk;.k O;kl  foØe Lef̀r xzaFk] mTtSu 
23- MkW- txnh'k panz mik/;k; i"̀B Ø- 9 fnYyh lqYrkuksa ds v/khu ekyok 1998 
24- MkW- ';ke lqanj fuxe i"̀B Ø- 35 ekyok dh ân; LFkyh vofUrdk v- 

4&1963 
25- MkW- ';ke lqanj fuxe i"̀B Ø- 35 ekyok dh ân; LFkyh vofUrdk v- 

4&1963 
26- MkW- txnh'k panz mik/;k; i"̀B Ø- 9 fnYyh lqYrkuksa ds v/khu ekyok 1998 
27- MkW- ';ke lqanj fuxe i`"B Ø- 39 ekyok dh ân; LFkyh vofUrdk v- 
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4&1963 
28- MkW- 'kksHkk dkuwu xks i"̀B Ø- 199 mTtSf;uh dk lkaLdf̀rd bfrgkl 
29- MkW- txnh'k panz mik/;k; i"̀B Ø- 12 fnYyh lqYrkuksa ds v/khu ekyok 1998 
30- MkW- 'kksHkk dkuwu xks i"̀B Ø- 200 mTtSf;uh dk lkaLdf̀rd bfrgkl 
31- MkW- 'kksHkk dkuwu xks i"̀B Ø- 201 mTtSf;uh dk lkaLdf̀rd bfrgkl 
32- MkW- txnh'k panz mik/;k; i"̀B Ø- 17 fnYyh lqYrkuksa ds v/khu ekyok 1998 
33- izks- ,l0vkj- 'kekZ i"̀B Ø- 76 Hkkjr esa eqfLye 'kklu dk bfrgkl 
34- MkW- txnh'k panz mik/;k; i"̀B Ø- 18 fnYyh lqYrkuksa ds v/khu ekyok 1998 
35- MkW- txnh'k panz mik/;k; i"̀B Ø- 20 fnYyh lqYrkuksa ds v/khu ekyok 1998 
36- izks- ,l0vkj- 'kekZ i"̀B Ø- 76 Hkkjr esa eqfLye 'kklu dk bfrgkl 
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tuin & fQjkstkckn ¼m0 ç0½ esa ty lalk/ku mi;ksx dk 
HkkSxksfyd fo’ys"k.k 

MkW0 us=iky flag 
¼lgk;d çksQslj ,oa v/;{k] Hkwxksy foHkkx½] ts0,l0 fo’ofo|ky; ] f’kdksgkckn ¼ m0ç0½ 

ty ekuo ds fy, gh ugh] vfirq iF̀oh ry ds leLr tho/kkfj;ksa ds thou dk vk/kkj gSA 
tho/kkfj;ksa ds thou gsrq ok;q ds okn ty dk gh egRo gSA /kjkry ij ty ds O;kid foLrkj 
ds dkj.k ìFoh dks tyh; x̀g dh laKk nh tkrh gS] D;ksfd /kjkry ij ¼70-8%½ Hkw&Hkkx ij ty 
dk foLrkj] ç/kku :Ik ls lkxjksa o egklkxjksa esa fufgr gSA blds vfrfjDr /kjkry ij ty] 
>hyksa] rkykcksa] iks[kjksa] ufn;ksa] nynyh Hkw&Hkkxksa] [kkfM;ksa] Tokjh; uneq[kksa] /kzqoh;] fge pknjksa 
rFkk fgeunksa ds :Ik esa Hkh ty miyC/k gSA /kjkry ij ty dh O;kidrk ,oa foLrkj ds 
ifj.kkeLo:Ik varfj{k ls iF̀oh dk jax uhyk ifjyf{kr gksrk gSA vr% iF̀oh dks uhyk xzg ds uke 
ls Hkh vfHkfgr fd;k tkrk gSA 

HkkSxksfyd i"̀BHkwfe%& v/;;u {ks= tuin fQjkstkckn mRrj izns’k jkT; ds vkxjk e.My ds 
vUrxZr gS] tks ;equk&nksvkc esa vofLFkr gS] ;g vkxjk e.My dk ,d uo~l̀ftr tuin gS] tks 
05 Qjojh 1989 dks vfLrRo esa vk;kA tuin fQjkstkckn vdcj egku ds 'kklu dky esa ;g 
vklQkckn uke ds ,d xzke ds :Ik esa tkuk tkrk FkkA vdcj ds ukS jRuksa esa ls ,d jktk 
VksMjey ns’kkVu djrs gq,as bl xzke esa jkf= foJke djus gsrq :ds FksA xzke okfl;ksa }kjk ;Fkk 
;ksX; lEeku  u iznku djus ds dkj.k] lezkV vdcj us Øksf/kr gksdj vius njokjh fQjkst 
[oktk uke ds fdUuj dks bl xzke dks mtkM+dj uohu xkWo LFkkfir djus dk gqDe fn;kA 
vdcj ds gqDe ls fQjkst [oktk uke ds fdUuj us ,d uohu xkWo clk;kA fQjkst [oktk ds 
uke ij gh iwoZorhZ vklQkckn dk uke fQjkstkckn iM+kA 

tuin & fQjkstkckn 26053^  mRrjh va{kk’k ls 27031* mRrjh va{kk’k rd] rFkk 78011* iwohZ 
ns’kkUrj ls 78050* iwohZ ns’kkUrj ds e/; foLr̀r gSA tuin dk HkkSxksfyd {ks=Qy 2362 oxZ 
fdeh0 gS] tuin dh mRrjh lhek dk ifjlheu ,Vk tuin }kjk] nf{k.k rFkk iwohZ lhek tuin 
eSuiqjh }kjk ifjlhfer gSA tuin& fQjkstkckn dh nf{k.k&iwohZ lhek dk ifjlheu 
tuin&bVkok }kjk fu/kkZfjr gksrh gSA v/;;u {ks= dk mRrj ls nf{k.kh foLrkj 58 fdeh0 rFkk 
iwoZ ls if’pe dk foLrkj 53 fdeh0 gSA 

'kks/k fof/k rU=%& izLrqr izi= esa xq.kkRed ,oa ek=kRed vkadyu gsrq fofHkUu lkaf[;dh; fof/k;ksa 
dk iz;ksx djds fo’ys"k.k fd;k x;k gSA vkSj ty lalk/ku ds forj.k ,oa ?kuRo izdh.kZu rFkk 
izfr:Ik dk vfHkKku fd;k x;k gSA 

/kjkry ij ty dh miyC/krk rhu :iksa esa fo|eku gS&Bksl] rjy ,oa xSlh;A /kjkry ij ty 
ds fofo/k :iksa esa miyC/krk dk ewy lzksr lw;Z gSA lkSf;Zd rki }kjk gh ty ok"ihdr̀ gksdj xSl 
esa ifjofrZr gksdj cknyksa  dk :Ik /kkj.k dj ysrk gS] vkSj es?k iqu% 'khry gksdj o"kkZ djrs gSaA 
o"kZ.k ds rhu Lo:Ik gSA tyòf"V] fgeikr ,oa vksykof̀"VA bl izdkj] ok;q e.My dk ;g ty 
/kjkry ij vk tkrk gS] /kjkry ij miyC/k dqy ty dh ek=k dk (0.1%) ls de ty 
ok"ihdr̀ ty] >hyksa] ufn;ksa vkfn LFkyh; jkf’k;ksa esa iqu% ykSVrk gSA /kjkry ij lEikfnr 
tyh; pØ izR;{k ,oa ijks{k :Ik ls iF̀oh dh ÅtkZ }kjk gh lapkfyr gks jgk gSA ;g dguk 
vfr’k;ksfDr ugha gksxk] fd ty gh thou gSA ty /kjkry ij thfor izkf.k;ksa dk lcls cM+k 
thou ?kVd gh ugha] vfir ,d izkdf̀rd fuokL; Hkh gS] ftlesa loZizFke thou dk vkjEHk gqvkA 
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ekuo 'kjhj dh lajpuk esa Hkh ty dk va’k (65%) vkSj jDr esa (83%)  gksrk gSA /kjkry dk 
vf/kdka’k ty (97%) yo.kh; gS rFkk (3%) ls Hkh de ty vEyh; gSA /kjkryh; ty iF̀oh ds 
uhps jU/kzksa ls pV~Vkuksa esa mifLFkr gS] tks /kjkry ds dqy ty dk (0.5%) gSA /kjkryh; ty gh 
ufn;ksa] >hyksa rFkk ok;qe.Myh; vknzZrk ds :i esa ik;k tkrk gS] ;gh ty ekuo ds fy;s 
mi;ksxh ,oa egRoiw.kZ gSA 

ty dh lalk/kurk ekuo gsrq fofHkUu dk;ksZ ls la;qDr gSA ty tho txr ds Hkkstu vkSj ÅtkZ 
dk çeq[k Lkzksr gSA iF̀oh ds /kjkry ij miyC/k foiqy jkf’k esa ls (3%) ty jkf’k dk mi;ksx gh 
tho/kkjh djrs gSA iF̀oh ds /kjkry ij miyC/k vU; lalk/ku gh ugha vfirq eǹk] ou ,oa oU; 
tho tUrq rFkk vU; egRoiw.kZ lalk/ku ,oa iF̀oh ds /kjkry ij ikfjfLFkfrdh larqyu fu;ked 
gsrq ijks{k :i ls Hkh /kjkryh; ty egRoiw.kZ Hkwfedk dk fuoZgu djrk gSA eǹk esa ueh ds vHkko 
ls u dsoy eǹk ds iks"kd rRo fujFkZd gks tkrs gS] vfirq ouLifr ds fofo/k :iksa dk fodkl Hkh 
lEHko ugha gks ikrk gSA bl çdkj] ty ,d ewyHkwr lalk/ku gS] tks tSfodh; e.My ds thou 
dk ewy vk/kkj gSA blfy, ty dks HkkSxksfyd lalk/ku ds :i esa vaxhdr̀ fd;k x;k gSA ì̀Foh 
ds /kjkry ij ty lalk/ku dh miyC/krk vkSj forj.k ds vk/kkj ij nks oxksZ esa foHkDr fd;k 
tk ldrk gSA 

1- /kjkryh; ty 

2- HkkSfed ty 

1- /kjkryh; ty %& /kjkryh; ty ls rkRi;Z ,sls ty ls gksrk gS] tks ekuo dks iF̀oh dh 
lrg ij çk;% çkd̀frd ty jkf’k;ksa tSls& lkxj] >hyksa] ufn;ksa] rkykcksa] iks[kjksa] ukyksa] df̀=e 
tyk’k;ksa tSls ckW/k] ugj vkfn ls miyC/k gksrk gS bu lzksrksa ls çkIr ty dk ekuo viuh 
vko’;drkvksa ds jkf’k esa ty dh çkfIr gksrh gSA ,d vuqeku ds vuqlkj] /kjkry ij lHkh çdkj 
dh o"kkZ ftldk yxHkx 37 lkS yk[k gSDVsvj ehVj vo/kkeu }kjk lkxj esa] 12 lkS yk[k 
gSDVsvj ehVj ty ok"ihdj.k] vkSj ek= 8 lkS yk[k ehVj gSDVsvj ty /kjkry ds ry esa fjlrk 
gSA iF̀oh esa fjlus okys ty dk yxHkx 430 yk[k ehVj gSDVsvj ehVj ty (53.75%) /kjkry esa 
jgdj ouLifr;ksa ,oa ikS/kksa }kjk mi;ksx fd;k tkrk gSA 'ks"k 370 yk[k gSDVsvj ehVj ty 
(46.25%) HkkSfed ty Lrj esa vfHkof̀) gsrq egRoiw.kZ ;ksxnku djrk gSA iF̀oh ds /kjkry dk tks 
ty ufn;ksa] rkykcksa] fupys LFkkuksa] i`"Bh; tyk’k;ksa] >hyksa] cfU/k;ksa esa ,df=r djds fofo/k 
ekuoh; mi;ksx esa yk;k tkrk gSA ;gh ty i"̀Bh; ty dgykrk gSA lEçfr esa yxHkx 3.7 
djksM gSDVsvj ehVj ty dk mi;ksx dj ge yxHkx (27%) [ksrksa dh flapkbZ dj jgs gSA 

v/;;u {ks= tuin fQjkstkckn esa] çkdf̀rd ,oa ekuo tfur /kjkryh; ty ds lzksrksa esa 
v/;;u {ks= esa çokfgr ufn;ksa Øe’k% bZ’ku] vfjUn] lsaxj] fljlk] ;equk bR;kfn rFkk ugjksa esa] 
ftuesa Åijh xaxk ugj ,oa fuEu xaxk ugj dh dkuiwj 'kk[kk ¼czkUp½ bVkok czkUp] Hkksxuhiqj 
czkUp ekbuj ls rFkk >hysa mrjkjk >hy] lkj[k >hy] cStqvk >hy rFkk ;equk ds chgM+ Hkwfe esa 
çokfgr ukys çeq[k gSa bu /kjkryh; ty jkf’k;ksa dk o.kZu fuEu çdkj gSA 

ufn;ksa%& v/;;u {ks= tuin fQjkstkckn esa] ;equk] fljlk] vfjUn] bZlu vkfn ufn;k /kjkryh; 
ty lalk/ku dk çeq[k lzksr gSA v/;;u {ks= dk ty çokg lkekU; :i ls mÙkj if’kpe ls 
nf{k.k iwoZ dh vksj gSA v/;;u {ks= fQjkstkckn esa çokfgr gksus okyh dqN ufn;ksa Øe’k% fljlk 
,oa lsaxj vkfn ekSleh ufn;k¡ gSA bu ufn;ksa esa xzh"e dky esa ty dh çkfIr ugha gksrh gS] fdUrq 
o"kkZdky esa bu ufn;ksa esa i;kZIr ty jgrk gSA vkSj dHkh&dHkh ck< ls foLrr̀ {ks= esa ty 
igq¡pdj lehi dh d̀f"k dks fou"V dj nsrk gSA pw¡fd o"kkZdky esa vfrfjDr ,oa vU; ekSleksa esa 
{ks= esa çokfgr ufn;kW lw[k tkrh gSA vr% bu ufn;ksa ds ty dk mi;ksx flapkbZ gsrq ugha gks 
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ikrk gSa v/;;u {ks= esa] /kjkryh; ty dh miyC/krk dh nf̀"V ls ;equk unh ,oa vfjUn unh gh 
,slh ufn;kW gSa] tks lrr~ okgh gSa] rFkk buds ty mRFkku djds flapkbZ dh tkrh gSA v/;;u 
{ks= ds nf{k.k esa çokfgr ;equk unh esa vf/kdre ty fudkl o"kkZdky esa rFkk U;wure ty 
fudkl 'khrdky ds tuojh ,oa Qjojh eghuksa esa ns[kus dks feyrk gSA ,oa vf/kd o"kkZ ds dkj.k 
;nk&dnk ;equk esa ck<sa Hkh vk tkrh gSa] ftlls vkl&ikl ds {ks= esa eǹk dVko ,oa Qlyksa dks 
{kfr igWqprh gSA 

>hysa ,oa rkykc%& >hysa ,oa rkykc /kjkryh; ty ds nwljs çeq[k lzksr gSA v/;;u {ks= tuin 
fQjkstkckn esa rhu >hysa Øe’k% mrjkjk >hy] lkj[k >hy rFkk cStqvk >hy ,oa 1661 rkykc gSa] 
ftlesa fofo/k mi;ksx gsrq ty dh çkfIr gksrh gS] ftldk vkdkj vfr fo’kky u gksdj y?kq gSA 
v/;;u {ks= ds] bu rkykcksa esa eRL; foHkkx }kjk eNyh mRiknu rFkk flaxkMs dh d`f"k dh tkrh 
gSA dHkh&dHkh xzh"edky esa ;s rkykc lw[k Hkh tkrs gSa] vkSj o"kkZ dky esa ;s iqu% ty ls ty 
Iykfor gks tkrs gSA 

df̀re tyk’k;%& v/;;u {ks= tuin fQjkstkckn esa] df̀=e tyk’k;ksa esa çeq[k ty lzksr ugjsa 
gSA v/;;u {ks= esa ns’k dh nks çeq[k ugjsa Øe’k% Åijh ,oa fupyh xaxk ugj gksdj xqtjrh gSA 
bldh çeq[k 'kk[kk;sa Øe’k% dkuiqj czkUp] bVkok czkUp] Hkksxuhiqj czkUp dh vusd 'kk[kk;sa ,oa 
mi’kk[kk;sa gSA v/;;u {ks= fQjkstkckn dh çeq[k ugjksa dh 'kk[kkvksa] mi’kk[kkvksa ,oa ekbujksa dh 
dqy yEckbZ 465 fdeh0 gSaA 

fodkl [k.M Lrj ij v/;;u {ks= esa ugj rU= ,oa ugjksa dh yEckbZ esa çknsf’kd vlekurk 
fo|eku gSA v/;;u {ks= esa lokZf/kd ugjksa ,oa mudh mi’kk[kkvksa dh yEckbZ fodkl [k.M 
enuiqj esa 106 fdeh0 gSA blds ckn fodkl [k.M ,dk esa ugjksa dh 'kk[kkvksa ,oa mi’kk[kkvksa 
lfgr dqy yEckbZ 97 fdeh0] fodkl [k.M tljkuk esa 77 fdeh0] fodkl [k.M ukj[kh esa 45 
fdeh0] fodkl [k.M Vw.Myk esa 37 fdeh0 fodkl [k.M [kSjx< esa 32 fdeh0] fodkl [k.M 
f’kdksgkckn esa 29 fdeh0] fodkl [k.M fQjkstkckn esa 28 fdeh0 rFkk lcls de ugjksa dh 
'kk[kkvksa ,oa mi’kk[kkvksa lfgr yEckbZ fodkl [k.M vjkWo esa 14 fdeh0 gSA v/;;u {ks= ds 
nf{k.k esa çokfgr ;equk ds chgM Hkwfe ds {ks= esa ugjksa ,oa df̀=e tyk’k;ksa dk vHkko ifjyf{kr 
gksrk gS] D;ksafd ;equk unh esa feyus okyh vusd ekSleh tyk’k;ksa us rFkk tyok;q dh 
ifjorZu’khyrk ,oa f’k"kerk vkfn us bl {ks= esa chgMksa dks fufeZr fd;k gSA v/;;u {ks= ds mÙkj 
esa lery Hkw&Hkkx esa ugj rU= dk i;kZIr foLrkj gSA v/;;u {ks= esa ugjsa flapkbZ dh u dsoy 
çeq[k lzksr gSA vfirq vU; ekuoh; mi;ksxksa gsrq Hkh bu ugjksa d sty dks mi;ksx esa yk;k tkrk 
gSA blds lkFk gh lkFk ;s ugjsa v/;;u {ks= ds HkkSfed ty Lrj dks lkekU; j[kus esa Hkh 
egRoiw.kZ Hkwfedk fuHkk;h gSA rkfydk esa v/;;u {ks= ds /kjkryh; ,oa HkkSfed ty lzksrks ds 
çkdf̀rd ,oa d̀f=e lk/kuksa ds fooj.k dks çLrqr fd;k gSA tuin&fQjkstkckn ¼m0ç0½ esa 
fodkl [k.Mokj /kjkryh; ty lzksrksa dh la[;k] ty {ks= ¼gS0 esa½ ugjks dh yEckbZ ,oa ugj 
?kuRo ¼o"kZ&2018&2019½ 

Ø- 
la- 

fodkl 
[k.M dk 
uke 

>h 
Ykksa 
dh 
la0 

Rkkyko] 
Ikks[kjksa 
dh 

la[;k 

rkykc] 
iks[kjksa 
ds 

vUrxZr 
{ks0 gS0 

esa 

ugjks dh 
yEckbZ 

fdeh0 esa 

ugjksa dk 
?kuRo 
çfroxZ 
fdeh0 esa 

futh 
uydwiksa 

dh 
la[;k 

dqy 
dqvksa 
dh 

la[;k 

ugjksa] 
uydwiksa 

dh 
la[;k 

1- ukj[kh & 152 42-35 45 0-18 4082 & 33 
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2- fQjkstkckn & 177 49-21 28 0-118 1947 & 25 
3- Vw.Myk & 157 43-74 37 0-14 3621 & 69 
4- f’kdksgkckn 2 184 51-15 29 0-122 2712 14 25 
5- vjkWo & 142 39-47 14 0-068 3083 21 55 
6- enuiqj & 270 75-08 106 0-36 4645 26 23 
7- ,dk & 222 61-71 97 0-29 5976 & & 
8- [kSjx<+ & 188 52-26 32 0-17 3927 & 114 
9- tljkuk 2 169 46-98 77 0-34 3157 & 3 
;ksx tuin 4 1661 461-95 465 1-788 33150 61 347 

lzksr%&dk;kZy; la[;kf/kdkjh tuin fQjkstkckn ,oa flapkbZ foHkkx tuin fQjkstkckn m0ç0 
o"kZ&2018&2019 

HkkSfed ty%& HkkSfed ty o"kkZ] ufn;ksa fofHkUu /kjkryh; ty jkf’k;ksa] tSlss&>hy] rkykc] iks[kj] 
ugjksa ls vo’kksf"kr gksdj HkwxHkZ esa 'kSyksa ds fNnzksa rFkk njkjksa esa lxzghr gks tkrk gS] ftls HkkSfed 
HkwxHkZ dk Kku lhfer gSA çk;% ,slk vuqeku fd;k tkrk gS] fd ;fn lEiw.kZ HkkSfed ty dh 
jkf’k;ksa dks /kjkry ij foL=h.kZ dj fn;k tk;] rks iF̀oh dh Åijh lrg ij 300 ehVj dh 
Å¡pkbZ rd ty dk foLrkj gks tk;sxkA ,d vU; vkadyu ds vuqlkj] HkkSfed ty dh ek=k 
bruh vf/kd gS fd mls iF̀oh dh lrg ij  ykus ls 1000 ehVj dh Å¡ph ty lrg dk foLrkj 
gks tk;sxk A 

Hkkjr esa dqy o"kkZ dh ek=k dk 790 fofy;u ?ku ehVj ty Hkwfe esa fjldj ig¡qprk gS] vkSj 
mlesa ls yxHkx 450 fofy;u ?ku ehVj ty iF̀oh dh Åijh lrg rd igq¡prk gSa ;gh ty 
ekuo ds fofo/k  dk;ksZ tSls ihus ,oa df̀"k dk;Z gsrq egRoiw.kZ gS] rFkk 'ks"k 340 fofy;u ?ku 
ehVj ty /kjkry ds ços’; Lrj rd ig¡qprk gS] ftls dqvksa] uydwiksa] vkfn }kjk çkIr fd;k tk 
ldrk gSA fdUrq HkkSfed ty es ls dsoy 225 fofy;u ?ku ehVj ty dk gh mi;ksx ekuo 
}kjk vkfFkZd –f"V ls fd;k tk ldrk gSA HkkSfed ty lalk/ku dk 12-5 fofy;u ?ku ehVj ty 
gh vHkh rd flapkbZ gsrq ç;ksx fd;k x;k gSA 

HkkSfexr ty Lrj %& Åijh lrg ls ty uhps fjldj pV~Vkuksa ds jU/kzksa esa ,d= gksrk jgrk gS] 
ftl ls pV~Vku 'kuS% 'kuS% ty;qDr gksus yxrh gSaA bl fØ;k dks 'kSy dk larÌr gksuk dgrs gSA 
Åijh lrg ds uhps larÌr 'kSy okys Hkkxksa ds larÌr e.My dgrs gSA bl larÌr e.My ds 
Åijh ry dks ty  ry ;k HkkSfed ty Lrj dgrs gSA 

Hkwfexr ty dk iqu% iwj.k %& ns’k dh vkSlr okf"kZd o"kkZ 115 lseh0 ds yxHkx gS] rFkk o"kkZ ls 
çkIr ty dk yxHkx 37 lkS yk[k gSDVksehVj ty vo/kkou }kjk lkxj esa] 12 lkS yk[k 
gSDVksehVj ty ok"iksRltZu }kjk lkxj esa] 12 yk[k gSDVksehVj ty ok"iksRltZu }kjk iqu% 
ok;qe.My esa vkSj ek= 8 lkS yk[k gSDVksehVj ty Hkw&xHkZ esa fjldj igq¡prk gSA Hkw&xHkZ esa 
igq¡pus okys ty dk 430 yk[k gSDVksehj ty /kjkry esa jgdj ikS/kksa }kjk ç;qDr dj fy;k 
tkrk gS] vkSj 'ks"k 370 yk[k gSDVksehVj ty HkkSfed ty Lrj esa vfHkof̀) djus esa viuk 
egRoiw.kZ ;ksxnku djrk gSA v/;;u {ks= fQjkstkckn esa HkkSfed ty dk iqu% iwj.k 245477-76 
gSDVksehVj gSA v/;;u {ks= esa iqu% iwj.k ty dh lokZf/kd ek=k v/;;u {ks= ds fodkl [k.M 
,dk esa 30750 gSDVksehVj rFkk lcls de fodkl [k.M Vw.Myk esa 7484-48 gSDVksehVj gSA 

Tku lalk/ku ds mi;ksx%& v/;;u {ks= tuin fQjkstkckn dh tula[;k ds Hkj.k iks"k.k dk 
ekSfyd vk/kkj] df̀"k gSA bl tuin dh ¼67-80%½ xzkeh.k tula[;k dk ekSfyd O;olk; df̀"k rFkk 
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'ks"k ¼32-19%½ tula[;k uxjksa esa jgrh gS vkSj fofHkUu m|ksx /kU/kksa esa la;qDr gSA v/;;u {ks= 
tuin 

fQjkstkckn esa miyC/k ty lalk/ku dk eq[; mi;ksx is;ty] flapkbZ] eNyh ikyu ,oa m|ksxksa 
rFkk vU; ?kjsyw mi;ksxksa gsrq fd;k tkrk gSA ty lalk/ku d`f"k gsrq ,d vfuok;Z çkdf̀rd 
dkjd gS] tks v/;;u {ks= dh d̀f"k 'kL;ksa gsrq uohu thou dk lapkj djrk gS vkSj blh ty 
dk ifj.kke gS] fd o"kZ esa 1 ls vf/kd 'kL;ksa dk mRiknu lEHko gks ldkA  flapkbZ ds vHkko esa 
c<+rh tula[;k gsrq mUur df̀"k u dsoy vko’;d gS] vfirq mUur d̀f"k uokpkjksa dk mi;ksx 
flapkbZ }kjk gh lEHko gSA flapkbZ ekuoh; rjhdksa ls dqN lhek rd çkdf̀rd o"kZ.k dh 'krZ dj 
mfpr 'kL;ksa mRiknu gsrq ty miyC/k djkuk gh flapkbZ gSA 

btjkbylu rFkk gsulsu ¼1962½ ds vuqlkj] ikS/kksa dh mfpr vfHkof̀) gsrq mfpr ok;qe.Myh; 
okrkoj.k rFkk feV~Vh dh vknzZrk ,oa 'khr v{kq..k j[kus] {kkjh; eǹk dks lq/kkjus esa] vf/kd yo.kks 
dks /kksdj ç{ks= ls ckgj fudkyus] Hkwfe esa ,d= yo.k ?kksy ds lkFk Hkwfe esaa ikS/kksa dh tM+ ls 
uhps ys tkus Hkw ifj"dj.k fØ;k dks l{ke cukus bR;kfn mn~ns’;ksa esa ls ,d ;k ,d ls vf/kd 
mn~ns’;ksa dh vkiwfrZ gsrq df̀=e :i ls ty vkiwfrZ djus dh dyk flapkbZ dgykrh gSA 

flapkbZ djuk ekuo dh ,d çkphu dyk gS] tks vkt ls yxHkx 5 gtkj o"kZ feJ esa uhy rFkk 
yxHkx blh le; Hkkjr esa] flU/kq xaxk ds eSnkuh Hkkxksa esa mfpr ’kL; mRiknu gsrsqs flapkbZ 
O;oLFkk ls lEcfU/kr vkSj fooj.k çkphu bfrgkl esa miyC/k gSA 

ty lalk/ku ls lEcfU/kr leL;k;sa ,oa laj{k.k%& ty ekuo dk lokZf/kd mi;ksxh lalk/ku gS] 
ijUrq 'kq) ,oa ehBs ty dh loZ= miyC/krk lgtrk ls lqyHk ugha gSA blfy, ty laj{k.k dh 
vfuok;Z vko’;drk gSA ftl çdkj ekuo }kjk ty dk mi;ksx fofHkUu mn~ns’;ksa dh iwfrZ gsrq 
fd;k tkrk gS] mlh çdkj laj{k.k Hkh fofHkUu :iksa esa fd;k tkrk gSA lalk/ku laj{k.k dk 
ewyrRo lEiw.kZ lalk/ku laj{k.k ds lUnHkZ esa o"kkZ ds ty dks mfpr :i esa xzg.k djuk vkSj ty 
çokg dks fu;fer fn’kk çkIr djuk] mldk lap; djuk] lrg ij fuf’pr ty Hk.Mkj cukuk] 
ufn;ksa ij ckW/k fuekZ.k dj çokg dks fu;fer djuk] ck<ksa dh jksdFkke bR;kfn dkjd ,oa 
fof/k;kW ty lalk/ku ds mi;ksfxrk of̀) gsrq lokZf/kd vko’;d gSA 

blds vfrfjDr ty lalk/ku dk foosdiw.kZ mi;kasx Hkh ty laj{k.k‘dk vk/kkjh rRo gSA vr% ty 
ds egRo dk vfHkKku dj ty ds fofo/k mi;ksx tSls ?kjsyw vkSj vkS|ksfxd mi;ksx esa ty ds 
foosdiw.kZ ,oa mfpr mi;ksx dks lqfuf’pr dj rFkk ty ds nq:i;ksx dks jksddj ty lalk/ku 
laj{k.k fd;k tk ldrk gSA tula[;k dh of̀) ds dkj.k ty dh c<+rh ekax ds dkj.k v/kk/kqU/k 
ty lalk/ku ds fonksgu ls v/;;u {ks= ds HkkSfed ty Lrj esa vR;f/kd fxjkoV vafdr dh 
x;h gSA 

v/;;u {ks= fQjkstkckn ds nf{k.k esa çokfgr ;equk unh dh 87 fdyksehVj yEckbZ esa rFkk 4 
fdeh0 pkSMs {ks= esa tyok;q fo"kerk ,oa ty /kkjkvksa ds çHkko ls eǹk dVko }kjk [kM~Mksa dk 
fuekZ.k gks jgk gSA blds vfrfjDr] v/;;u {ks= dh >hyksa o rkykcksa esa i'kqvksa ds Luku ,oa 
ços’k] /kksch }kjk diM+s /kksus] 'kgjksa ds eyew= ,oa dwMk djdV QSadus rFkk ;equk esa 'koksa dks ty 
esa folftZr djus ls bu fofo/k ty lzksrksa dk ty çnwf"kr gks jgk gSA c<+rh tula[;k Hkh 
v/;;u {ks= esa ty çnw"k.k gsrq mÙkjnk;h gSA v/;;u {ks= tuin fQjkstkckn ds fuEu Hkw&Hkkxkssa 
,oa ufn;ksa ds lehiorhZ {ks= esa vR;f/kd o"kkZ gksus ls ck< ds lkFk&lkFk fupys {ks=ksa esa ty 
Hkjko dh leL;k gks tkrh gSA 
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blds lkFk&lkFk ty ,d cgqewY; lalk/ku gSA bldk laj{k.k vfuok;Z gSA vr% blds foosdiw.kZ 
mi;ksx gsrq tula[;k dks ty ds egRo ds ckjs esa tkx:d djuk pkfg, rkfd Hkkoh ih<h gsrq] 
bl cgqewY; lalk/ku dks mi;ksx gsrq lajf{kr j[kk tk ldsA 

lUnHkZ lwph 
1- flag lfoUnz] tyok;q foKku] ç;kx iqLrd Hkou] bykgkckn] i0̀ 20 

2- xkSre vydk ¼2010½ lalk/ku ,oa i;kZoj.k] 'kkjnk iqLrdky;] bykgkckn] i0̀ 42 

3- nkl lhukserhZ Mh eSdky ,0,e0 ,.M Jh eksgu ¼1973½ okVj fjlksflZl vkWQ bf.M;k nsvj 
;wVykbus’ku bu ,xzhdYpj vkbZ0lh0,0vkj0] ubZ fnYyh] i0̀ 33 

4- flag jkek/kkj ¼1981½ flapkbZ ty çcU/k ,oa mi;ksfxrk çKk vad 26 ,oa 27 ¼Hkkx 1½ foKku 
fo’ka"kkad] ch0,p0;w0] okjk.klh] i0̀ 475&476 

5- ÝsUp] oh0lh0 ,.M fVªokFkkZ th0Vh0 ,.M lsfeukj ,e0,p0 ¼1998½ fn vFkZ ,.M bVl 
fjlksflZt eSxzkfgr cqd dEiuh yanu] i0̀ 148 

6- frokjh oh0,u0 ¼1986 ½ T;wekQksZykWth dY;k.kh ifCyds’ku] ubZ fnYyh] i0̀ 289 

7- flag johUnz flag ¼2004½ Hkw vkdf̀r foKku] olqU/kjk çdk’ku] xksj[kiqj] i0̀ 434 
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महारा ातील शेतकरी आठवडे बाजार : एक निवन संक पना 
Rajendra Kanhu Doifode 

Assistant Professor and Head, Department of Geography, Kr. V. N. Naik Arts and Com. 
College, Dindori, Nashik 

तावना 
महारा  रा य कृिष पणन मंडळाने शेतक यांना आपला शेतमाल थेट ाहकांना िव  करता यावा 
याक रता महारा ातील मुख शहरातील िविवध ठकाणी शेतकरी आठवडे बाजाराची संक पना सु  
केली असुन याअंतगत मुंबई, पुणे, ठाणे, क याण, पपरी- चचवड, को हापूर व सोलापूर य यादी 
शहरांम ये शेतकरी आठवडे बाजार पिह या ट याम ये सु  कर याचे िनयोजन केले आह.े 

महारा  शासनाने महारा  कृिष उ प  खरेदी िव  (िवकास व िविनयमन) अिधिनयम 1963 म ये 
सन 2006 म ये सुधारणा क न याम ये खाजगी बाजार, थेट पणन, शेतकरी ाहक बाजार व 
कं ाटी शेती, इ. पयाय उपल ध क न शेतक याला आपला कृिष माल िवक यासाठीचे िविवध 
पयाय उपल ध क न दलेले आहेत. याअंतगत रा याम ये खाजगी बाजार व थेट पणन यांचे मोठया 

माणात परवाने दे यात आले आहेत.तथािप, शेतकरी ाहक बाजार या काय ातील 
तरतुदीअंतगत अ ाप रा याम ये एकही शेतकरी ाहक बाजार सु  कर यात आलेला नाही.महारा  
कृिष उ प  पणन (िवकास व िविनयमन) अिधिनयम 1963 मधील कलम 5 (ड) म ये थेट पणन, 
खाजगी बाजार व शेतकरी ाहक बाजार यांची थापना कर याची तरतुद आहे. शेतकरी ाहक 
बाजारा या परवा यासाठी रा याचे पणन संचालक यां याकडी िविहत नमु यात अज क न 
परवानगी घेऊन सदरचे बाजार सु  कर याची अिधिनयमाम ये तरतुद आहे. तसेच महारा  कृिष 
उ प  पणन (िवकास व िविनयमन) िनयम 1967 मधील िनयम 4 (ड) म ये शेतकरी ाहक 
बाजाराची थापना कर यासाठी परवाना घे याक रता काही अटी व शत  िनि त के या आहेत. 

शेतकरी आठवडे बाजार अटी व शत  
1. मुंबई कृिष उ प  बाजार सिमती या बाजार े ा या आत शेतकरी ाहक बाजार थापन 

करता न येणे 

2. शेतकरी ाहक बाजार पूण मालक  ह  असले या कवा कमीत कमी 30 वषा या 
कालावधीक रता िन ववाद ताबा धारण कर यासाठी भाडेप ा कराराअ वये भाडेप ाने 
घेतले या कमान एक एकर एवढया जिमनीवर थापन करता येईल. 

3. अजदाराची जमीन कवा शहरी एकुण गंुतवणुक 10/- लाख पयांपे ा कमी नसेल इतक  
गंुतवणुक क न िललावगृह, िनवारा, िप या या पा याची सुिवधा, साधनगृह, अंतगत 
र ते, इ. पायाभूत सुिवधा िनमाण करता येतील. 

4. शेतकरी ाहक बाजाराची थापना कर यासाठी परवाना फ  .10,000/- एवढी असेल. 

5. शेतकरी ाहक बाजार थापन कर या या परवा यासाठी अज करताना .1/- लाख एवढया 
कमतीची बँक हमी मा.संचालक, पणन यां याकडे जमा करणे. 
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6. शेतकरी ाहक बाजारात शेतक यास एका ाहकाला 10 कलो ॅमपे ा अिधक फळे कवा 
भाजीपाला कवा अ य नाशवंत कृिष उ प  आिण 50 कलो ॅमपे ा अिधक अ धा ये कवा 
अनािशवंत कृिष उ प  िवक यास परवानगी दे यात येणार नाही. 

7. शेतकरी ाहक बाजारातील खरेदीवर िनयम 4 (ह) नुसार बाजार फ  आकार याची तरतुद आह.े 
तसेच िनयम 4 (आय) नुसार सदर बाजार मालकाने शासनाकडे देखरेख शु क भर याची तरतुद 
आह.े 

8. शेतकरी ा क बाजारात परवानाधारक िललावगृह, छप या, गोदाम, शीतगृह, 
इले ॉिनक वजनकाटे, िप याचे पाणी, साधनगृह, इ. साठी मुलभूत पायाभूत 
सोयीसुिवधांची उभारणी करता येईल, इ. तरतुदी या काय ाम ये व िनयमांम ये आहेत. 

क  सरकार आिण रा य सरकार शेतक यां या मालाला अिधकािधक दर िमळवुन दे यासाठी 
य शील असुन शेतक यांम ये ावसाियकता आण यासाठी शेतकरी गट, शेतक यां या उ पादक 

कंप या थापन कर यासाठी शासन िवशेष य  क रत आहे. या अंतगत रा यात आतापयत सुमारे 
550 शेतकरी उ पादक कंप या थापन झाले या असुन शेतक यांचे मो ा माणात गट कायरत 
आहेत.सदर गट/ कंप या शेतक यांना उ पादनाबाबत मागदशन, आव यक िनिव ांचा पुरवठा आिण 
उ पा दत कृिष मालाचे िव  व थापन याबाबत कायरत आहेत. या गट/कंप यांना थेट ाहकांना 
कृिष माला या िव या संधी उपल ध क न द यास म य थांना िमळणारी र म शेतक यांना 
िमळेल, शेतमाल िव  खच कमी होईल तसेच शेतमालाची हाताळणी कमी होऊन कृिष मालाचे 
काढणीप ात होणारे नुकसान कमी होईल. तसेच वाहतुक खचात मोठया माणात बचत होईल. 

रा ीय कृिष िवकास योजनेअंतगत शहरी भागासीठी भाजीपाला पुरवठा योजना रा याम ये मुंबई, 
पुणे, नागपूर व औरंगाबाद या 4 शहरांम ये राबिव यात येत आह.ेयापैक  मुंबई, पुणे व नागपूर 
या तीन शहरांसाठी सदर योजने या अंमलबजावणीचे काम हे महारा  रा य कृिष पणन मंडळाकडे 
असुन औरंगाबाद साठीचे कामकाज हे कृिष िवभागाकडे आह.े शहरी भागासाठी भाजीपाला पुरवठा 
योजनेअंतगत संकलन व तवारी क ांची उभारणी करणे, मोटराई ड वड ग काट, वातावरण 
िनयं ीत िव  क , थायी/ फरते िव  क  या चार घटकाअंतगत अनुदान दे याची तरतुद आह.े 
या योजनेअंतगत थायी/ फरते िव  क  व वातावरण िनयं ीत िव  क  या घटकाअंतगत 
मया दत व पातील ितसाद या योजनेस िमळालेला आह.े मोटराई ड वड ग काट या घटकासाठी 
पुणे शहराम ये मोठया माणात ितसाद िमळाला व या वाहनां ारे सहकारी गृहरचना सं था तसेच 
हौ सग क ले स या ठकाणी भाजीपा याची िव  थेट ाहकांना कर यात येत आहे. तथािप, या 
ठकाणी िमळणारा ितसाद तसेच भाजीपाला िश लक राह याबाबत शेतक यांकडुन अडचणी िवषद 

कर यात येत आहेत. कृिष पणन मंडळाने सदर योजनेची अंमलबजावणी सु  के यानंतर शेतक यांना 
थेट ाहकांना भाजीपाला िव  करता यावा, याक रता पुणे शहराम ये द.29 जुन 2014 रोजी 
गांधी भवन, कोथ ड या ठकाणी पिहला शेतकरी आठवडे बाजार सु  केला. शेतकरी आठवडे 
बाजाराचे व प हे आठवडयातुन एकाच वारी व साधारणपणे 3 ते 4 तासांक रता शेतक यांनी 
आपला माल आणुन थेट ाहकांना िव  करावा, अशा कारची अ यंत मया दत सुिवधा उपल ध 
क न देणे, अशा व पाची असुन जागेचे भाडे, टेबल, खु या, साफसफाई, बाजार 

व थापन, इ. साठी शेतक यांकडुन नाममा  शु क घेऊन शेतक यांना या शेतकरी आठवडे 
बाजाराम ये थेट िव  सुिवधा दली जाते. सदर उप मास पुणे शहराम ये अ यंत चांगला ितसाद 
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िमळत असुन आतापयत सात शेतकरी आठवडे बाजार वेगवेगळया वारी, वेगवेगळया ठकाणी 
िनयमीतपणे सु  आहेत. तसेच या शेतकरी आठवडे बाजारा या आयोजनासाठी वयंसेवी सं था, 
थािनक वरा य सं था यांचेकडुन जागा िमळवुन पुणे व पपरी- चचवड शहरांम ये एकुण 10 ते 12 

शेतकरी आठवडे बाजार सु  कर याचे तसेच रा याम ये एकुण 50 शेतकरी आठवडे बाजार सु  
कर याचा कृिष पणन मंडळाचा मानस आह.े तथािप, काय ा या दृ ीकोनातुन िवचार करता अशा 

कारचे बाजार हे फ  कृिष पणन मंडळामाफत आयोजीत होवू शकतात. 

महारा  रा य कृिष पणन मंडळाची थापना महारा  कृिष उ प  पणन (िवकास व िविनयमन) 
अिधिनयम 1963 मधील कलम 39 (अ) नुसार झालेली असुन कलम 39 (जे) अंतगत कृिष पणन 
मंडळाची कत े व अिधकार आहेत, याम य,े 

1) कृिष िवषयक खरेदी िव संबंधात सवसाधारण िहता या असतील अशा गो ी करणे.  

2) कृिष उ प ा या खरेदी िव या िवकासा या बाबतीत कायस े, चचास े, दशने यांचे 
आयोजन करणे कवा याची व था ठेवणे. 

या बाब ची तरतुद आह.े यानुसार कृिष पणन मंडळ शेतकरी गट, शेतकरी उ पादक कंपनी आिण 
उ पादकां या सहकारी सं था यां या मदतीने शेतकरी आठवडे बाजार आयोजीत क रत आहे.तसेच 
या बाबतची सवसाधारण िनयमावली कृिष पणन मंडळाने तयार केली आह.े 

कृिष पणन मंडळातफ आयोजीत कर यात येत असले या शेतकरी आठवडे बाजारांना कायदेशीर 
संर ण िमळावे तसेच यांचे कायदेशीर र या आयोजन करणे, याचबरोबर आयोजकांना अशा 
बाजारा या आयोजनासाठी कायदेशीर संर ण आिण अिधकार/परवानगी असणे, या बाबी 
आव यक आहेत. शेतकरी आठवडे बाजाराम ये शेतक यांना आपला शेतमाल थेट ाहकांना िवना 
म य थ िवकता येतो.तसेच याम ये शेतक यांना येणारा शेतमाल िव  खच अ यंत माफक व पाचा 
आह.ेशेतकरीआठवडे बाजार हे शेतक यांक रता अ यंत फायदेशीर ठरत आहेत. तसेच ाहकांनाही 
इले ॉिनक वजन काटयांवर मोजमाप केले जाऊन उ  दजाचा माल हा माफक दराम ये उपल ध 
होत अस याकारणाने ाहकांचाही या बाजारांना खूप चांगला ितसाद िमळत आह.े शेतक यांना 
आप या मालाला जा तीत जा त बाजारभाव िमळवुन दे यासाठी सदर शेतकरी आठवडे बाजार ह े
यश वी होत आहेत.सदर संक पना रा याम ये िविवध शहरांम ये राबिवणे हे शेतक यां या व 

ाहकां या फाय ा या दृ ीकोनातुन अ यंत मह वाचे आह.ेसदर बाब चा िवचार क न शेतकरी 
आठवडे बाजारांना आव यक कायदेशीर संर ण देणे गरजेचे वाटत.े कृिष पणन मंडळाने स ि थतीत 
शेतकरी आठवडे बाजारांक रता तयार केलेली शेतकरी आठवडे बाजाराची संक पना, शेतकरी 
आठवडे बाजाराचे शेतकरी आिण ाहकांना फायद,े शेतकरी आठवडे बाजारासाठी कृिष पणन 
मंडळातफ सु  कर यात येत असलेले उप म, शेतकरी आठवडे बाजारासाठी िनयमावली याम ये 
आयोजकांसाठी िनयम/शत /अटी आिण शेतकरी/शेतकरी गट/ शेतकरी उ पादक कंपनी/उ पादक 
सहकारी सं था यांचेसाठी िनयमावली (जबाबदारी) याबाबतचा तपशील खालील माणे. 

शेतकरी आठवडे बाजार संक पना 
 शेतकरी तसेच ािमण मिहला बचत गट यांनी उ पा दत केले या मालाला थेट बाजार पेठ 

उपल ध क न देणे 

 सव कारचा भाजीपाला एकाच ठकाणी ाहकांना उपल ध क न देणे 
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 शेतकरी, शेतकरी गट, शेतकरी उ पादक कंपनी आिण उ पादक सहकारी सं था यांचा 
शेतमाल यांनी पुर कृत केले या गटांमाफत/ ितिनध माफत िव  

 म य थ नस यामुळे ाहक अदा करीत असलेली र म थेट शेतक यांस उपल ध 

 मालाची हाताळणी कमी होत अस याकारणाने सुगीप ात नुकसान कमी तसेच मालाचा दजा 
उ म राहतो 

 शेतकरी आठवडे बाजाराची वेळ व ठकाण िनि त अस याकारणाने शेतमाल काढणीचे आिण 
िव चे िनयोजन करणे शेतक यांना श य 

 इले ॉिनक वजन का ामाफत शेतमालाचे वजन यामुळे ाहकांम ये वजनाबाबत िव ास 
िनमाण करणे 

 बाजार पेठेचा अंदाज येत अस याने बाजारात आणावया या मालाबाबत िनयोजन करणे श य 

 शंभर ट े  रोखीने वहार 

 कोण याही कार या परवा यांची आव यकता नाही 

 ािमण भागातील युवकांना चांग या अथाजनाचा रोजगार उपल ध 

 वाजवी भावाम ये ाहकांना भाजीपाला उपल ध 

शेतकरी आठवडे बाजाराचे शेतक  यासंाठी फायदे – 

 शेतकरी, शेतकरी गट, शेतकरी उ पादक कंप या आिण उ पादक सहकारी सं था यांचेमाफत 
थेट ाहकांना शेतमाल िव ची संधी 

 कृिष माल शेतातून थेट बाजारात येत अस याकारणाने काढणी नंतर या होणा या नुकसानीत 
मोठी घट 

 रोख व पात 100 ट े  मालाची र म थेट शेतक या या हातात 

 आप या मालाचा बाजार भाव ठरिव याचा शेतक याला अिधकार 

 अ यंत कमी शेतमाल िव  खच 

 ाहक आिण शेतकरी यां याम ये सामंज य िनमाण होते 

 ाहकां या मागणीनुसार मालाचा पुरवठा 

 थेट िव मुळे म य थांना िमळणारी र म थेट शेतक याला ा  

 बाजारात िव  होणा या मालाचा अंदाज आ याने भाजीपाला िश लक रहात नाही. 

शेतकरी आठवडे बाजाराचे ाहकांसाठीसाठी फायदे – 

 ताजा व छ शेतमाल थेट शेतक यांकडून उपल ध 

 शेतकरी िव  करीत अस याकारणाने माला या ती बाबत खा ी 

 थेट शेतक यांशी संवाद होत अस याकारणाने ाहक आपली गरज शेतक याला सांगू शकतात. 

 थेट शेतक यांकडून शेतमाल खरेदीचे ाहकांना समाधान 
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 घराजवळ भाजीपाला बाजार पेठ उपल ध 

 भाजीपाला खरेदीचे आठव ाचे िनयोजन करता येते 
 एकाच छताखाली भाजीपाला, फळे, धा य, कडधा य, दुध, डाळी, या उ पादने, 

ािमण उ पादने ाहकांना उपल ध 

 शेतमालाचे वजन इले ॉिनक वजन का ामाफत होत अस याने ाहकांना वजनाबाबत 
िव ास. 

पुणे शहराम ये सुमारे 10 शेतकरी आठवडे बाजार सु  कर याचा कृिष पणन मंडळाचा मानस असून 
शेतक यांना येक वारी वेगवेग या ठकाणी भाजीपाला िव ची सुिवधा उपल ध क न दे यात 
येणार आह.े आठव ा या येक वारी पुणे शहरातील वेगवेग या भागांम ये शेतकरी आठवडे 
बाजाराचे आयोजन कर यात येणार आह.ेतसेच रा याम ये येक िज ा या ठकाणी कमान एक 
शेतकरी आठवडे बाजार सु  कर याचा य  कृिष पणन मंडळ करणार आह.ेअशा कारे रा यात 
पिह या ट यात सुमारे 50 शेतकरी आठवडे बाजार उभे राहतील अशी अपे ा आह.े 

शेतकरी आठवडे बाजार सु  करतांना थमत: या भागाची पाहणी कर यात येते. या भागाम ये 
स ि थतीत असलेला भाजीपा याचा वसाय कशा प तीने चालतो, प रसरात राहणा या 
लोकांना कोण या वारी आिण कोण या वेळी बाजार सोईचा ठ  शकतो इ. बाबी िवचारात घेवून 
यो य जागेची िनवड कर यासाठी य  कर यात येत आहेत. जागा िनवडीनंतर यासाठी या 
आव यक परवान या तसेच बाजाराचा वार आिण वेळ िनि त झा यानंतर या प रसरातील 
लोकांशी वॉ स प, एसएमएस माफत तसेच प रसराम ये ले स लावून आिण वृ प ांम ये 
मािहती प के टाकून लोकांपयत शेतकरी बाजाराबाबतची मािहती पोहोचिव यात येते. तसेच 
बाजारा या उ ाटना या दवशी िविवध वृ प ांम ये बाजाराबाबत या बात या छापून येतील 
यासाठी आव यक कायवाही कृिष पणन मंडळातफ कर यात येते. 
शेतकरी आठवडे बाजाराम ये बाजार भावांबाबत कोणतेही िनयं ण कृिष पणन मंडळातफ ठेव यात 
येत नाही. तथािप, बाजाराम ये चांग या दजाचा भाजीपाला आिण फळे ाहकांना उपल ध 
असावीत, इले ॉिनक वजन का ाचा वापर हावा, व छता पाळ यात यावी, शेतकरी 
बाजाराम ये कचरा होवू नये, शेतकरी बाजारामुळे ॅ फक जाम होवू नये, पा कग िनट हावे इ. 
बाबत शेतक यांशी वेळोवेळी बैठका घेवून मागदशन कर यात येते. ामु याने शेतकरी बाजाराम ये 
येणारा कृिष माल उ  दजाचा असावा, जा त प  झालेला, कडका, सडलेला, रोगट, 
फुटलेला हणजेच जो माल ाहक खरेदी करणार नाही कवा जो माल ाहकांसाठी खा यायो य 
नाही अशा कार या मालाची शेतकरी आठवडे बाजाराम ये आवक होवू नये यासाठी आव यक 
मागदशक सुचना शेतक यांना वेळोवेळी दे यात येतात. 

शेतकरी आठवडे बाजारासाठी कृिष पणन मंडळातफ सु  कर यात आलेले उप म 
 शेतकरी आठवडे बाजारात सहभागी होत असलेले शेतकरी, शेतकरी गट, शेतकरी उ पादक 

कंप या आिण उ पादक सहकारी सं था यांची तपशीलासह यादी कृिष पणन मंडळा या 
www.msamb.com या वेब साईटवर टाकणे. 

 शेतकरी आठवडे बाजाराम ये िव  होणा या शेतमालाचे अंदाजे बाजार भाव हे 
www.msamb.com या वेबसाईटवर िस  करणे. 
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 शेतकरी आठवडे बाजाराम ये येणा या ाहकांना आपण िवकत घेत असलेला भाजीपाला कोठून 
येत आहे याबाबतची मािहती िमळ यासाठी ाहकां या सहली शेतक यां या शेतावर आयोिजत 
करणे. 

 शेतकरी आठवडे बाजारांचे आयोजन हे शेतकरी गट, शेतकरी उ पादक कंप या अथवा उ पादक 
सहकारी सं था यांचेमाफत कर यात येत आह.े रा याम ये िज ां या ठकाणी जे शेतकरी गट 
शेतकरी आठवडे बाजार सु  कर यासाठी पुढे येतील यां या पु यातील शेतकरी आठवडे 
बाजारांना भेटी आयोिजत करणे, यांना शेतकरी आठवडे बाजार आयोजनासंदभात 
करावयाची पूव तयारी तसेच आयोजन याबाबत िश ण आयोिजत कर यात येईल. 

 शेतकरी आठवडे बाजाराम ये शेतमाल िव साठी येणारे शेतकरी/शेतकरी गट/शेतकरी उ पादक 
कंप या/उ पादक सहकारी सं था यांची न दणी कृिष पणन मंडळाम ये कर यात येवून यांना 
शेतकरी आठवडे बाजारात शेतमाल िव साठी परवानगी दे याची या िनि त करणे. 

 शेतकरी आठवडे बाजारांम ये ापा यांचा िशरकाव होणार नाही याबाबत खबरदारी घेणे. 

 शेतकरी आठवडे बाजाराम ये शेतमाल िव साठी येणारे शेतकरी, शेतकरी गट, शेतकरी 
उ पादक कंप या आिण उ पादक सहकारी सं था यां यामाफत शेतमाल िव साठी येणा या 

ितिनध ना ओळखप  देणे. यामुळे शेतकरी आठवडे बाजारावर िनयं ण ठेवणे सोईचे असेल. 

 शेतकरी आिण ाहक यांचेशी सतत संपक ठेवून शेतकरी आठवडे बाजार अिधकािधक ाहक 
आिण शेतकरीिभमूख होतील यासाठी तसेच शेतकरी आठवडे बाजारातील वहार अिधक 
पारदशक करणेसाठी पणन मंडळ य िशल आह.े 

शेतकरी आठवडे बाजार िनयमावली - 
आयोजकांसाठी िनयम / अटी / शत  
 शेतकरी / शेतकरी गट / शेतकरी उ पादक कंपनी / उ पादक सहकारी सं था यांनी कोणाचा माल 

कती कालावधीसाठी िव  करणार याबाबतचा तपशील शेतकरी / शेतकरी गट / शेतकरी 
उ पादक कंपनी / उ पादक सहकारी सं था यां या /सभासदां या स ा या 7/12 या उता यासह 
पणन मंडळास तसेच शेतकरी आठवडे बाजार आयोजकास शेतकरी आठवडे बाजाराम ये 
िव साठी परवानगी िमळ यासाठी या अजासोबत दाखल करावा. तसेच शेतकरी गट / शेतकरी 
उ पादक कंपनी / उ पादक सहकारी सं था यां या न दणीचे माणप  अजासोबत सादर करावे. 

 फ  शेतकरी गट / शेतकरी उ पादक कंपनी / उ पादक सहकारी सं था यां या सभासदांचाच 
माल थेट ाहकांना वाजवी दरात िव  कर यात येईल असे हमीप  अजासोबत देणे आव यक 
राहील. िव े यावर उ कृ  कारचा माल िव चे बंधन असेल. याबाबतचा उ लेख हमीप ात 
करावा लागेल. 

 शेतकरी / शेतकरी गट / शेतकरी उ पादक कंपनी / उ पादक सहकारी सं था हे आपला / 
सभासदांचा उ पा दत माल शेतकरी आठवडे बाजारात िव  करतील. येथील िव  थेट 

ाहकांनाच असेल. शेतकरी / शेतकरी गट / शेतकरी उ पादक कंपनी / उ पादक सहकारी सं था 
शेतमालाची खरेदी िव  आपआपसात शेतकरी आठवडे बाजारात करणार नाहीत. 
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 शेतकरी आठवडे बाजारात िव साठी पणन मंडळाची पूवपरवानगी आव यक राहील. 
आयोजकांना परवानगी नसले या शेतकरी / शेतकरी गट / शेतकरी उ पादक कंपनी / उ पादक 
सहकारी सं था यांना पर पर िव साठी परवानगी देता येणार नाही. काही अप रहाय 
प रि थतीत आयोजकांना िव साठी परवानगी ावी लाग यास याबाबतची मािहती पणन 
मंडळास देवून पुढील वेळी परवानगीिशवाय संबंिधतांना िव साठी परवानगी देवू नये. 

 येक शेतकरी / शेतकरी गट / शेतकरी उ पादक कंपनी / उ पादक सहकारी सं था यांना सवाना 
समान त वावर जागा वाटप कर याची जबाबदारी आयोजकांची राहील. एका शेतकरी / शेतकरी 
गट / शेतकरी उ पादक कंपनी / उ पादक सहकारी सं था यांना िव साठी एकच गाळा / जागा 
दे यात येईल. 

 शेतकरी / शेतकरी गट / शेतकरी उ पादक कंपनी / उ पादक सहकारी सं था यां या जागा 
बदलिव याचे अिधकार आयोजकास असतील. तथािप, सव शेतकरी / शेतकरी गट / शेतकरी 
उ पादक कंपनी / उ पादक सहकारी सं था या सवासाठी जागा बदलिव याचे िनयम व अटी या 
सार याच असतील. थम येणा यास (शेतमालासह) थम ाधा य अथवा िच ी प तीने अथवा 
रोटेशन प तीने टॉल / जागेचे वाटप करणे आयोजकांवर बंधनकारक राहील. जागेचे या य 
वाटप कर याची जबाबदारी आयोजकांवर राहील. 

 शेतकरी / शेतकरी गट / शेतकरी उ पादक कंपनी / उ पादक सहकारी सं था यांनी आठव ातील 
कती शेतकरी बाजारात शेतमालाची िव  करावी याबाबत (शेतकरी बाजार सं या/ थळ) 

पणन मंडळ शहरांनुसार बाजारांची सं या िनि त क न देईल. जाि तत जा त शेतकरी / 
शेतकरी गट / शेतकरी उ पादक कंपनी / उ पादक सहकारी सं था यांना शेतकरी आठवडे 
बाजारात माल िव ची संधी दे याचे धोरण राबिव यात येईल. 

 योजकांनी जागेचे भाडे, टेबल, खु या, िप याचे पाणी, लाईट व था, कचरा 
िनमूलन, जागेची साफसफाई, अ यांगत, पा कग िनयोजन, सुर ा, चार, िस ी इ. 
या खचासाठी शेतकरी / शेतकरी गट / शेतकरी उ पादक कंपनी / उ पादक सहकारी सं था 

तसेच इतर िव े ते यांचेकडून वाजवी र म आकारावी. येक आठव ात आयोिजत शेतकरी 
आठवडे बाजाराचा जमा आिण खचा या र मांचा िहशेब आयोजकांनी ठेवणे बंधनकारक राहील. 
कृिष पणन मंडळास सदर िहशेब आठ दवसां या आत सादर कर याची जबाबदारी 
आयोजकांवर राहील. तसेच सहभागी िव े यांनी मागणी के यास सदर िहशेब संबंिधतांना देणे 
बंधनकारक असेल. आयोजक ा  र मेमधून सेवाशु क हणून एकूण ा  र मेपैक  20 ट े  
र म ठेवू शकतील 

 कोण याही प रि थतीत खाजगी ापारी / करकोळ िव े ते शेतकरी बाजारात िव साठी येणार 
नाहीत याची जबाबदारी आयोजकांची राहील. 

 शेतकरी आठवडे बाजारात जाि तत जा त 50 टॉ स असावेत. यापैक  सुमारे 40 टॉ स (80 
ट े ) हे शेतमाला या (भाजीपाला/फळे/डाळी/कडधा य/दुध) िव साठी असणे आव यक राहील. 
सुमारे 10 टॉ स (एकूण टॉल या सं ये या 20 ट े ) खा पदाथ/पापड/ 
लोणचे/मसाले/दु धज य पदाथ/ यायु  पदाथ इ. माला या िव साठी देता येतील. तथािप, 
सदस टॉ सची सं या एकूण टॉ स या सं ये या 20 ट े  पे ा जा त ठेवता येणार नाही. 
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 शेतकरी आठवडे बाजार आयोजक हणून शेतकरी गट / उ पादक कंप या / उ पादक सहकारी 
सं था कामकाज क  शकतील. खाजगी  / बचत गट / एन.जी.ओ. तसेच इतर सं थांना 
अथवा वैयि क र या शेतकरी आठवडे बाजार सु  कर यास पणन मंडळातफ मा यता दे यात 
येणार नाही. 

 “शेतकरी आठवडे बाजार” सु  कर यासाठी शेतकरी गट / उ पादक कंपनी / उ पादक सहकारी 
सं था यांनी शेतकरी आठवडे बाजार सु  कर याची परवानगी मागतांना शेतकरी आठवडे 
बाजारात िव साठी येणारे शेतकरी / शेतकरी गट / कंप या यांची संमती प  न दणी या 

माणप ासह तसेच इतर आव यक कागदप ांसह कृिष पणन मंडळास सादर करणे बंधनकारक 
राहील. 

 शेतकरी / शेतकरी गट / शेतकरी उ पादक कंपनी / उ पादक सहकारी सं था यांनी ाहकांशी 
सौहादपूण संबंध थािपत करावेत. ाहकांना कोण याही कारचा ास होणार नाही / 

ाहकांची फसवणूक होणार नाही याची जबाबदारी िव े यांची राहील. शेतकरी आठवडे बाजार 
प रसरात धू पान / म पान क  नये तसेच ाहकांशी कोण याही कारे गैरवतन क  नये. 
याबाबत त ारी आ यास यावर ाधा याने आयोजकांनी कायवाही करावी. केले या 
कायवाहीबाबत पणन मंडळास कळवावे. 

 येक शेतकरी / शेतकरी गट / शेतकरी उ पादक कंपनी / उ पादक सहकारी सं था यांनी 
टॉलवर आपला/सं थेचा फलक / ले स लावणे बंधनकारक राहील. फलकावर शेतकरी / 

शेतकरी गट / शेतकरी उ पादक कंपनी / उ पादक सहकारी सं था यां या मुखाचे नाव आिण 
मोबाईल नंबर टाकावा. तसेच शेतमाला या बाजार भावाचा फलक टॉलम ये दशिनय ठकाणी 
लावणे बंधनकारक राहील. 

 शेतकरी आठवडे बाजाराम ये सहभागी शेतकरी / शेतकरी गट / शेतकरी उ पादक कंपनी / 
उ पादक सहकारी सं था यांची यादी यां या शेतमाला या िव सह तसेच अंदािजत कमत सह 
कृिष पणन मंडळा या वेबसाईटवर टाक यात येईल. सदर मािहती कृिष पणन मंडळास ईमेल ारे 
पुरिवणे आयोजकांवर बंधनकारक असेल. 

 िज हा अिध क कृिष अिधकारी, क प संचालक (आ मा), िज हा उपिनबंधक, सहकारी 
सं था, िज हा कृिष पणन अिधकारी आिण कृिष पणन त  यां या मदतीने िविवध शेतकरी / 
शेतकरी गट / उ पादक सहकारी सं था यांचा शेतमाल िव तील सहभाग वाढिवणेची 
जबाबदारी तसेच जाि तत जा त शेतकरी / शेतकरी गट / शेतकरी उ पादक कंपनी / उ पादक 
सहकारी सं था थेट शेतमाल िव त सहभागी कर याची जबाबदारी आयोजकांची राहील. 

 आयोजक शेतकरी गट / शेतकरी उ पादक कंपनी / उ पादक सहकारी सं था यांचेकडून शेतकरी 
आठवडे बाजारा या मुळ संक पनेस बाधा पोहोचत अस याचे ल ात आ यास संबंिधत 
आयोजकांकडून शेतकरी आठवडे बाजाराचे कामकाज काढून घे याचा अिधकार कृिष पणन 
मंडळास राहील. 

 काही मुलभूत शेतमाला या कमती शेतकरी आठवडे बाजारातील सहभागी शेतक यां या 
सहमतीने िनि त कर याचा अिधकार आयोजकास राहील. 
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 आयोजकांनी शेतकरी आठवडे बाजाराम ये महारा  रा य कृिष पणन मंडळाचा ले स लावणे 
बंधनकारक राहील. ले सवर कृिष पणन मंडळाचा प ा,फोन नं., इ- मेल,संपक अिधका-
याचे, मोबाईल नं., इ मेल इ. चा तपिशल ावा. शेतकरी आठवडे बाजारा या संदभातील 
सूचना, त ारी, तसेच ाहकांचे हणणे यांची न द ठेव याची जबाबदारी आयोजकांची 
राहील. 

 ाहक/शेतकरी/ शेतकरी गट/शेतकरी उ पादक कंप या/ उ पादकां या सहकारी सं था तसेच इतर 
शेतकरी आठवडे बाजाराशी संबंिधत घटक यांनी यां या शेतकरी आठवडे बाजारा संदभातील 
सूचना /त ारी आयोजकांकडे ा ात. तसेच याबाबत कृिष पणन मंडळाकडेही संपक साधावा. 

शेतकरी /शेतकरी गट /शेतकरी उ पादक कंपनी /उ पादक सं था यांचेसाठी िनयमावली 
 शेतकरी / शेतकरी गट / शेतकरी उ पादक कंपनी / उ पादक सहकारी सं था यांनी 

आपला/आप या सभासदांचाच शेतमाल शेतकरी आठवडे बाजाराम ये िव साठी आणणे 
बंधनकारक राहील. 

 कृिष उ प  बाजार सिमती अथवा इतर ठकाणां न खरेदी केलेला शेतमाल शेतकरी आठवडे 
बाजारात िव  करता येणार नाही. तसे आढळून आ यास संबंिधताची परवानगी र  कर यात 
येईल. 

 शेतकरी आठवडे बाजारात फ  ाहकांनाच मालाची िव  करणे शेतकरी / शेतकरी गट / 
शेतकरी उ पादक कंपनी / उ पादक सहकारी सं था यांना बंधनकारक राहील. शेतकरी आठवडे 
बाजारात शेतमालाची घाऊक िव  करता येणार नाही. 

 शेतमालासोबत येणारा काडी/कचरा/घाण/िश लक माल शेतकरी बाजारातून परत ने याची 
जबाबदारी शेतकरी / शेतकरी गट / शेतकरी उ पादक कंपनी / उ पादक सहकारी सं था यांची 
राहील. शेतमाल िव नंतर कचरा शेतकरी बाजारात टाकून गे याचे आढळ यास दंड 
आकार याचे अथवा शेतमाल िव साठी दे यात आलेली परवानगी र  कर याचे अिधकार 
आयोजकास राहतील. 

 शेतकरी आठवडे बाजारात शेतमालाचे वजन करणेसाठी इले टॉिनक वजन का ाचा वापर 
करणे िव े यांवर बंधनकारक राहील. 

 शेतकरी आठवडे बाजारात करकोळ िव े यांपे ा कमी दराने शेतमालाची िव  होणे आव यक 
आह.े शेतकरी / शेतकरी गट / शेतकरी उ पादक कंपनी / उ पादक सहकारी सं था वाजवी दराने 
शेतमालाची िव  करीत नस याचे आढळून आ यास यांची िव साठीची परवानगी र  
कर यात येईल. 

 शेतकरी आठवडे बाजारात उ कृ  दजाचा माल िव  होणे आव यक आह.े क ा, अती प , 
कडलेला, रोग त, फुटलेला ( ाहक खरेदी क  शकणार नाही असा माल) असा शेतीमाल 

िव े यांनी िव साठी आणू नये. असा शेतमाल िव साठी आणलेला आढळ यास सदर मालाची 
िव  थांबिव यात येईल. तसेच संबंिधत िव े याची शेतकरी आठवडे बाजाराची परवानगी र  
कर यात येईल. 
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 शेतकरी / शेतकरी गट / शेतकरी उ पादक कंपनी / उ पादक सहकारी सं था यांनी शेतमाल 
िव चे वहार रोखीने करणे बंधनकारक राहील. उधारीने वहार के यास आिण नंतर 
र मेची वसूली न झा यास यास आयोजक अथवा कृिष पणन मंडळ जबाबदार राहणार नाही. 

 िव  अभावी िश लक रािहले या शेतमालाची जबाबदारी ही संबंिधत शेतकरी / शेतकरी गट / 
शेतकरी उ पादक कंपनी / उ पादक सहकारी सं था यांची राहील. आयोजक अथवा कृिष पणन 
मंडळ िश लक मालास जबाबदार नसतील. 

 परदेशातून आयात केले या शेतमाला या िव साठी (फळे/भाजीपाला) वतं  परवानगी घेणे 
शेतकरी आठवडी बाजारातील िव े यांवर बंधनकारक राहील. 

 शेतकरी आठवडे बाजारासंदभात काही अडचणी/सूचना/त ारी अस यास याबाबतचा महारा  
रा य कृिष पणन मंडळाचा िनणय अंितम राहील. 
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पयावरण ेही ‘स टेनेबल फॅशन’ काळाची गरज 

ा.डॉ. िवमु ा राज े
बीएमएम िवभाग, जोशी-बेडेकर महािव ालय, ठाणे (पि म) 

1. शोधिनबंधाचा हेत ू- 
ाचीन भारताची जगातील ओळख व ्◌ा◌ाs ोगामुळे होती. अ , व ्◌ा आिण िनवारा या 

मूलभुत गरजांपैक  दुसरी गरज हणजे व ्◌ा आिण व ्◌ा◌ाशी िनगिडत फॅशन ! या फॅशनचा 
बदलता िसने रओ याचा अ यास शोधिनबंधात घेतला आह.े 

औ ोिगक ांती व यानंतर जागितक करण यामुळे जगात आिण देशात चंड उलथापालथ झाली. 
यातून आ थकवृ ी झाली खरी, पण याच वेळेस पयावरणाची मोठी हानी झाली. मानवी इितहासात 
मागील 3000 वषात पयावरणाचं जेवढं नुकसान झालं नाही तेवढं मागील 300 वषात झालं आह.े 
मानवजातीच होणारं ह े नुकसान रोखायचं तर आप याला आपली जीवनशैली बदलावी लागेल. 
ितची सु वात अ  व व ्◌ा यापासून करता येईल. 

2. शोधिनबंधासाठी अवलंबलेली लेखनप ती - 
पयावरण ेही ‘स टेनेबल फॅशन’ काळाची गरज या तुत शोधिनबंधासाठी सामािजक 
संशोधनातील िवचार-िवमशक प तीचा अवलंब केला आह.े 

3. शोधिनबंधाची रचना - 
’ टकाऊ फॅशन या भिव यात हटेज आिण सेकंडहॅ ड कपडय़ांची अशी मह वाची भूिमका आह े
कारण आपण िजतके जा त पुनवापर आिण रसायकल क  शकू िततके उ पादन कमी तयार होते. 
उ पादन कमी झाले क  कचरा कमी होईल. अंितमतः ते पयावरण ेही होईल अशी शोधिनबंधाची 
मांडणी केली आह.े लॅनेट अथ हणज ेपृ वी - पृ वीच ेर ण हणजेच लोकांच ेर ण होय. 

जागितक अथ व थेम ये फॅशनची मुख भूिमका असते आिण वा षक उलाढाल 1 अ ज डॉलस आह.े 
तथािप, जगातील सवात संसाधन क त उ ोगांपैक  हा एक आह.े टकाऊ फॅशन हणजे काय आिण 
ती मह वाची का आह?े व तू, सेवा आिण लोकां या वाहा या बाबतीत फॅशन उ ोग हा जगातील 
सवात जागितक कृत उ ोगांपैक  एक आह.े टकाऊ फॅशन ही आज या काळाची गरज आह े ह े
सुिनि त. भिव यातील गरजा देखील पयावरणपूरक रा न जर पूण कर याचा य  केला, 
बारकाईने िवचार केला तर टकाऊ फॅशन हणजे फॅशन स लाय साखळीत सामील असले या 
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लोकांना कळेल. शेतकऱयापासून ाहकांपयत, रसायक लग कारखा यांपासून ते सवसामा यांपयत 
येकासाठी फायदेशीर असे आह.े 

4. स टेनेबल फॅशन - 
नैस गक घटकांपासून बनणारे कपडे आिण याची फॅशन हणजे स टेनेबल फॅशन. मागील शतकात 
पा ा य देशात असलेली ‘युज ऍ ड ो’ ही संक पना आता नाहीशी होत चालली आह.े या जागी 
‘स टेनेबल फॅशन’ - ‘ टकाऊ फॅशन’ ही संक पना जोर धरतेय. टकाऊ फॅशन ही एक चळवळ आह.े 
फॅशन उ पादकांम य े बदल घडिव याची ती एक या आह.े फॅशनचा िवचार करता वापरकत, 
उ पादक, पृ वीवरील भिव य काळातील लोक या सवाचा संबंध टकाऊ फॅशनशी आह.े 

टकाऊ फॅशन हणजे इको फॅशन होय. 1992 म ये पयावरण आिण िवकास या िवषयावरील संयु  
रा ां या प रषदेम य े ‘ रओ अथ समीट’ हणून िस  असले या ‘ ीन इ यू’ म ये सव थम फॅशन 
आिण पयावरण यांचा िवचार एकि तपणे मांडला गेला. यास पुढे ‘ ीन फॅशन’ हणजेच ‘इको 
फॅशन’ हणून ओळखले जाऊ लागले. 

फॅशन उ ोगास वेग या प तीने कायरत करणे हणजे ीन फॅशन होय. यात फॅि कचे आयु य 
वाढिवणे, कपडय़ांची कालातीतता वाढिवणे, कचऱयाचे माण कमी करणे होय. ‘ ीन ाहक’ अशी 
जािहरात क न लोकांना पयावरणास अनुकूल अशा फॅशनच ेकपडे वापर यास िशि त करणे, े रत 
करणे. टकाऊ फॅशन हणजे नवीन कपडय़ांचा वापर टाळणे असा नाही तर याऐवजी जीवनशैली 
उंचिव या या मागाकडे जाणारा र ता होय. 

5. स टेनेबल फॅशनसाठी जागितक आिण भारतातील य  - 
2020 म ये होणाऱया कोपनहेगन येथे फॅशन सिमटने वतःला फॅशनमधील टकाऊपणावरील 
जगातील आघाडीचा वसाय काय म हणून थािपत कर याचे ठरवले आह.े मुख फॅशन 
उ ोगातील िनणय िनमा यांच े आयोजन करणारे तसेच या वसायातील ब -भागधारक मंडळी 
यांनी एकि तपणे आपला फॅशन उ ोग आिण पृ वी ह यां यासमोर असले या अ यंत गंभीर 
पयावरणीय, सामािजक आिण नीितिवषयक मु य़ांवरील अजडा-से टग चचचा क बद ूबनला आह.े 

जगासाठी फॅशनची िन मती, बाजारपेठ आिण वापर याची प त बदल यासाठी जागितक फॅशन 
यं णेला एकि त कर यासाठी काम करणाऱया फॅशनचा, टकाऊ फॅशन ह ेनफादायक समीट ठरणार 
आह.े यासाठी या सिमटचे आयोजन केले आह.े 

बी लेबल हा एक उदयो मुख भारतीय ॅ ड अस याच े दसून येते. याने स य कपडय़ांचा चार 
आिण समथन केले आह.े जा तीत जा त भारतीयांना जलद फॅशन या पयावरणीय प रणामािवषयी 
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मािहती झा यामुळे ते आव यक या ठकाणी बदल घडवून आणत आहेत. आज गुणव ेशी कोण याही 
कारची तडजोड न करता पयावरणास अनुकूल असे कपडे बनवले जातात. ते टाईिलश, चांगले 

िडझाईन केलेले, टकाऊ आिण परवडणारे ही आहेत. 

हा क प व ्◌ा◌ाs ोग मं ालय, कपडय़ांच े उ पादक संघ आिण आयएमजी रलाय स, लॅ मे 
फॅशन वीक चे आयोजक असले या संयु  रा ा या सहकायासह अनेक आंतररा ीय खेळाडूंचा 
सहभाग आह.े एसयूआरई चळवळीचा एक भाग हणून, भारता या 16 अ ग य फॅशन ँडने यात 
टकाऊ फॅि स समािव  कर यासाठी आिण पयावरण ेही टकाऊ फॅशनला चालना दे यासाठी 

करार केला आह.े रेमंड, आ द य िबला फॅशन ऍ ड रटेल, अर वद फॅशन, बे टसेलर, हाऊस ऑफ 
अिनता ड गरे, लाईफ टाईल, ले हीज, मॅ स, शॉपस शॉप आिण वे टसाईड या ँ सनी आप या 
समथनाची ित ा केली आह.े 

6. रसायकल, अपसायकल आिण रयूज – 

 
वरील आकृती रसायकल, अपसायकल, रयूज यांचे पर पर संबंध लो फॅशन, पारंप रक फॅशन 
आिण यातून स टेनेबल फॅशन कशी आकारास येते ह ेसांगणारी आह.े अपसायकल काराचा अवलंब 
करीत लो फॅशन वीकारणे पारंप रक फॅशन रयूज प तीने वापरली क  आपोआपच स टेनेबल 
फॅशन या दशेने वाटचाल सु  होत.े 

वेगात वाढणाऱया फॅशन या जगात, अथात ो-टाऊन फॅशन या जगात रसायकल, अपसायकल 
आिण रयुज फॅशनची क पना खरंतर िवसंगत ठरते. परंतु अलीकड या काळात मा  रसायकल, 
अपसायकल आिण रयुज या फॅशन या संक पनाचा कल वाढलेला दसत आह.े 

एखा ा व तूस मुळापे ा अिधक चांगले बनिवणे ही या हणजे अपसायक लग. कपडय़ां या 
संदभात बोलायचे झाले तर जे फ टगला यो य नाही कवा डाग पडला आह े कवा फाटला आह.े 
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यास पु हा घाल यायो य, वापर यायो य करणे हणजे अपसायक लग होय. उदा- एखा ा टी-
शटवर डाग पडला आह े तर ितथे पॅचवक करणे, िखसा लावणे, टीकस लावणे कवा डाय करणे 
रंगवणे होय. 

नैस गक धागे आिण हॅ डलूममधून बनवलेले कपडे या कपडय़ांचे रसायक लग लवकर होते. 
पयावरणाला नुकसानदायी ठरतील असे रंग न वापरणे, कापड न वापरणं, हातामागवर तयार केलेले 
कपडे वापरणे, उरले या कापडांतूनच पु हा अ य कपडे तयार करणे, यामुळे कचरा कमी होतो 
पयावरणाची हानी न होता पयावरण ेही असे रसायक लग होत.े याच ेउ म पारंप रक उदाहरण 
हणजे ‘खादी’. 

7. स टेनेबल फॅशनचा य  अवलंब - 
मा या मते लोबलायझेशनला उ र लोकलायझेशन हेच आह.ेखादी या संदभात याचा िव तृत 
िवचार करता येतो. खादीची सु वात महा मा गांधीजी दि ण अ केतून भारतात परत यानंतर 
1920 साली झाली. परदेशी कपडय़ांवर बिह कार टाकतानाच संपूणपणे आप या देशात तयार 
होणारं व ्◌ा अथातच खादी वापर याचा आ ह गांधीज नी धरला. हणूनच यांनी खादीला ‘ र-
इ हट’ क न वातं याचं साधन बनवलं. िवनोबा भाव या श दांत सांगायचे तर - ‘गांधी नसते तर 
आणखी कोणी अ हसेचा शोध लावला असता, पण खादी मा  इतर कोणाला शोधता आली नसती’’. 

खादी ह ेकेवळ व ्◌ा नाही, तर ती एक जीवनशैली आह.े यासोबत तुमचं राहणीमान, िश ण अशा 
अनेक गो ी जोड या जातात. खादीचे कपडे वापरणे ही फ  फॅशन नसून आप या देशातील 
अथ व थेस मजबुती देणारे Noble Cause आह.े 

अिलकडील काळात खादीचे ‘ लोबल अपील’ दसून येत आह.े खादीमुळे कपडय़ाला लासी लुक 
िमळतो. खादी या कापडापासून फेि ट ह गाऊ स, इि ह नग गाऊ स बनवले आिण ते आंतररा ीय 
फॅशन वीकम ये नावाजलेही गेले. खादीपासून कुता, पायजामा, सलवार कमीज, साडी यापासून ते 
शटस्, टॉ स, पलाझो, कट असे िविवध व ्◌ा कार अनेक रंगात उपल ध आहेत. जु या खादी 
कले शनपासून पोटली बॅ ज (बटवे) ही बनिव या आहेत. ह ेफॅशनमधील अपसायक लगच उदाहरण 
आह.े 

फा ट फॅशनला ट र दणेारी, पयावरणाचा िवचार करणारी अपसायक लग आिण रयुज संक पना 
आप याकड ेपूवापार चालत आलेली दसते. पूव  कपडय़ांचा वास नवे कपडे ते पायपुस यापयत 
होत असे. यामुळे होणारे फायद े अनेक होते. मु य वे कपडय़ांचे एक-दोनच जोड असत. यामुळे 
कपडय़ांचा जा तीत जा त वापर आिण दुसरा हणजे पाय पुस यासार या गो चा वाचलेला खच 
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यातून पैसे वाच यामुळे आ थक फायदा होत असे. आप या आधी या िपढय़ांनी दाखवलेला 
शहाणपणा हणजे ‘स टेनेिबिलटी’ ह ेनाव नसलेली, पण िपढय़ान् िपढय़ा याच दशेने पडत असलेली 
पावलं होती. कॉमस या भाषेत सांगायचे तर एखा ा ‘कमोिडटी’चा वापर याची संपूण ‘यु टिलटी 
हॅ य’ू संपेपयत करणे ही संक पना आधी या िपढय़ांनी वषानुवष अवलंिबली होती. िशवाय याचा 

एक ऍिडशनल (अित र ) फायदा हणजे घरात कपडे िशव याने ॉड शनमुळे होणारे ह े दूषण 
आपोआपच वाचत होत ेआिण माणसांचे ‘ि कलसे स’ कायम राहात होत.े 

अलीकडील काळात ‘इको रगेन’ हा एक उप म आह.े यात आप याकडून जुने कपडे, जी स वगैरे 
गो ी घेत या जातात. या या बॅग, पाऊच, झोळी अशा व तूं या व पात या आप याला परत 
िमळतात. जु या काठापदरां या साडय़ांचे पडद,े कुशन क हर बनिवले तर एक वेगळाच एथिनक लुक 
येतो. अलीकडे पैठणीचे ेस, जॅकेटस्, पोटली बॅ ज्, पसस बनिवतात. लग>◌ातील शेला हा एथिनक 
दुप ा तसेच फेटा हणून रयुज करता येतो. अिलकडे तर फाट या िज सची चंड े झ दसते. कपडे 
फाटले तरी यांनाच टाईल टेटमट बनवून वापरता येते. जु या साडय़ा तसेच चादरीपासून गोधडय़ा 
बनवणे, बारीक तुकडे वाप न आकषक प तीने ते एक  क न रजई बनवणे, जु या साडय़ांचे ेस 
िशवून उरले या कापडात लहान मुल चे परकर पोलके िशवता येतात. तसेच एखादा आऊट फट 
वेगवेग या प तीने पेअर क न वेअर करणे, आज वापरलेले ेस काही दवसां या गॅपनंतर पु हा 
वापरणे जेणेक न काही नवीन घात याचा फल येईल. 

यासंदभात िच पटातही काही उदाहरणं आढळतात. मुंबई-पुणे-मुंबई 3 िच पटात गौरी हणजे मु ा 
बव ित या लाए सकडून जु या साडय़ा घेऊन याच ेमॅट नटी गाऊ स िडझाईन करताना दाखवली 
आह,े ह े सु ा अपसायक लगचं एक उ म उदाहरण आह.े तसेच ‘ वरा य र क संभाजी’ मािलकेत 
इरकल साडय़ांपासून सजावट केलेली दसते. इरकल साडय़ांपासून गणपतीसाठी आकषक मखर ही 
बनिव यात आले आह.े यािशवाय साडय़ांवर पारंप रक दािगने असले या अनो या दािगना साडय़ाही 
उपल ध आहेत. 

‘ रसायकलपे ा ‘अपसायकल’ करणं ही खरी काळाची गरज आह.े अशा प ती या िवचारातून 
िनमाण झाले या ोजे सची आिण य ांची खरं तर पयावरणाला गरज आह.े 

अिलकडील काळात िवशेष संगी कपडे भाडय़ाने घेणे हा घात ढ होताना दसतोय. लग> 
संगीचे 50-60 हजारांच ेकपडे नंतर फार तर एक-दोन वेळाच वापरले जातात. यावर उपाय हणून 

2 ते 3 हजारांम ये िवशेष संगांचे कपडे भाडय़ाने िमळतात. तसेच जुने कपडे फेकून दे याऐवजी 
यांची दु ती क न पुनवापर कवा मग गरजू ना, सं थांना दानही करता येतात. अशा कारे 

कपडे रयुज होऊ शकतात. 
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8. त णां या संदभात य  अन ् व रत अवलंब - 
त ण िपढी ही भिव य रेखाटणारी असते. त णांवर जर टकाऊ फॅशनचे मह व सवािधक बबवले 
तर याची प रणामकारकता अिधक असेल. पेशाने महािव ालयात ा यािपका अस याने या 
संदभात दोन उपाय सुचवू इि छते. 

1. पूव  िच ांची, फोटो े सची जशी लाय री होती. याच धत वर त ण मुला-मुल साठी 
कपडय़ाची लाय री सु  करता येऊ शकते. यात जॅके स, डीज, टोल, दुप ा, कुत, िज स, 
लेिग स, साडय़ा इ यादी. वेगवेग या साईजम ये आिण वेगवेग या रंगात उपल ध क न ायचे. 
जेणेक न वेगवेगळे कपडे मुलामुल ना वापरता येतील. दरमहा कमान र म भ न े डी फॅशन 
अनुसरता येईल. यात पेअर िवथ वेअरही होईल आिण रयुजही होईल. ह े सव यां या 
पॉकेटमनीम ये बसणारे असेल आिण सवात मह वाचे हणजे पयावरणीय कचरा कमी करणारे ठरेल, 
कारण उ पादन आटो यात येईल. 

2. महािव ालयीन फे ी लम े पसनािलटी धा, सौंदय धा असतात. ात ेक फेरीत 
रॅ  वॉक असतो. ातही स ेनेबल कपडे घालूनच रॅ वर येणे ही अट आयोजक घालू शकतात. 

ाजोगे त णांवर िटकाऊ फॅशनचे मह  आपोआप बबवले जाईल. 

9. समारोप - 
लोबलायझेशनला उ र लोकलायझेशन हेच ठ  शकते. जागितक करणाचा फॅशन या संदभात 

मुकाबला करायचा असेल तर थािनक तं ान प त या पुन ीवनातूनच ते श य आह.े 
परंपरेतून आलेली कौश य ं हणजे लोकिव ा होय. या लोकिव ा हेच जागितक स टेनेबल फॅशनला 
उ र असणार आह.े 

जु यातूनच नवं िनमाण झालं क  पैशाची बचत आपोआपच होत.े पूव  पारंप रकतेकडून 
आधुिनकतेकडे वळणे हणजे फॅशन मानली जात असे. आता तो कल ( े ड) बदलत चालला आह.े 
पारंप रकता आिण आधुिनकता यांची पर परांशी सांगड घालत न ा-जु याची अदलाबदल करत 
अपसायकल आिण रयुज पयायांचा वापर करत पयावरण ेही स टेनेबल फॅशन ढ होताना दसत 
आह.े 

संदभ सूची - 
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4. Chine Elizabeath - Overdressed : The Shockingly high Cost Cheap fashion - 2012. 
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जीवन िवमा ही एक काळाची गरज 
ा. काश जंगल े

जोशी-बेडेकर महािव ालय,ठाणे 
तावना:-   

वतमान काळात मानवाने िव ानाचा वापर क न अ य य गो ी श य क न दाखव या आहेत. तो 
प ा माणे िवमाना या सा ाने आकाशात मण करीत आह.े तो चं ावर जाऊन मंगळवार 
जा या या तयारीत आह.े  

या सारखी गती याने संदेश,दळणवळण,िश ण,आरो य,तं ान,आकाश,कृिष,उ ोग.सेवा इ यादी 
े ातही केलेली आह.े  असे असले तरी मानवाने या गती बरोबर अनेक सम या आिण संकटे 

िनमाण केली आहेत. काही संकटे मानव िन मत तर काही संकटे नैस गक आहेत.  

या संकटावर मात कर यासाठी काही साधने िनमाण झाली तर काही साधने पुरवणार्  या सं था 
िनमाण झा या.परक य आ मणापासून देशाच ेसंर ण कर यासाठी संर ण व था िनमाण झाली. 

चा सवागीण िवकास कर यासाठी िश ण व था िनमाण झाली. आरो याची काळजी 
घे यासाठी णालये िनमाण झाली. या बरोबरच कुटंुबाला आ थक आधार दे यासाठी िव याची 
गरज िनमाण झाली. या गरजेतूनच अनेक िवमा कंप यांची थापना झाली. यांचा मु य उ ेश 
लोकां या जीवनाची आिण संपतीची काळजी घेणे हा होता. 

 िवमा हा दोन कारात िवभागाला जातो. जीवन िवमा आिण सवसाधारण िवमा, जीवन िव यात 
या आयु याचा िवमा उतरिवला जातो. तर सामा य िव यात संपतीचा आिण मालम येचा 

िवमा उतरिवला जातो. 

 गृहीतके:- 
१)जीवन िवमा अिधकािधक लोकांपयत जाऊन पोहचला आह.े  

 उ :े- 
१)जीवन िवमा धारकांचा अ यास करणे. 

संशोधन प ती:-  
जीवन िवमा अ यास यासाठी िव ेषणा मक प तीचा वापर कर यात आलेला आह.े  

अ यासाचे मह व:- 
जीवन िव याचा सांगोपांग अ यास झा यास याचा फायदा या देशातील िवमा कंप याना होईल. 
तसेच अ यासक, ा यापक आिण िव ाथ  यांना दखेील आप या अ यासाची आिण संशोधांनाची 
दशा ठरिव यासाठी या संशोधांनाचा उपयोग होईल. 

िवमा ा या:- 

१. मॅकलीन यां या मत:े- “एखादी ि  जे संभा  आ थक नुकसान सहन क  शकणार नाही,ते 
अनेक ि  अथवा संघटनाम ये िवभागून दे याची प त हणजे िवमा होय.”  

२. िड सडेल यां या मत:े- “ ितकूल घटनेने झाले या नुकसानीची भरपाई क न दे याची एकाने 
दुसर्  यास दलेली हमी हणजे िवमा होय.” 
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िवमा काय:-   
िव या या मा यमातून िवमाधारकांना संर ण िमळते, थैय िमळते, सामािजक क यानात वाढ होते, 
गंुतवणूक करता येते. िव याची छ छाया िमळत,े बचतीला ो साहन िमळते, िव याची र म सहज 
िमळते, िव यावर कज घेता येते, कर सवलत िमळते.  

जगातील िवमा वसाय:- 
िवमा वसाय हा फ  भारतातच नसून संपूण जगभर तो पसरलेला आह.े कारण िवमा ही आता 

येक माणसाची मूलभूत गरज होऊन बसलेली आह.ेजगातील सवात मोठी िवमा कंपनी यूनायटेड 
हे थ ुप इन काप रेटेड (यू.एस. ए.) असून सवात लहान कंपनी जपान पो ट इ शुरस कंपनी (जपान) 
ही आह.े  
भारतातील िवमा वसाय:-  
१९५६ साली २४५ आयु वमा कंप यांचे रा ीयकरण क न “भारतीय आयु वमा 
महामंडळ”अथात(LIC) थापन कर यात आली. तर १९७२ म ये सवसाधारण िवमा  वसाय 
करणार्  या भारतीय आिण परदेशी १०७ कंप यांचे राि यकरण क न “सवसाधारण िवमा 
महामंडळाची”अथात (GIC) ची थापना कर यात आली. भारतात दीघकाळ पय त आयु वमा 

वसायाची म े दारी भारतीय आयु वमा महामंडळाकडे होती. संपूण भारतात आयु वमा पुरवणारी 
भारतीय आयु वमा महामंडळ ही मोठी कंपनी होती.  

तर सवसाधारण िवमा वसाय (GIC) आिण यां या चार कंप याकडे केि त झाला होता. उदा. 
नॅशनल इ शुरस कंपनी,ओ रए ट फायर अँ ड जनरल इ शुरस कंपनी, यू इंिडया इ शुरस कंपनी, 
यूनायटेड इंिडया इ शुरस कंपनी इ यादी.   

भारताने १९९१ म ये खाजगीकरण, उदारीकरण आिण जागितक करण वीकारले यामुळे भारतात 
िव ीय सुधारणा अंतगत काय ात दु ती क न िवमा े  २००० म ये  खाजगी े ासाठी खुले 
कर यात आले. यामुळे आज भारतात अनेक खाजगी कंप या िव याचे काम करीत आहेत. 
अलीकडील काळात िवमा े  िवदेशी कंप यांना खुले कर यात आले आह.े   
आ टोबर २०१८ म ये IRDAI ने िवमा वसाय करणार्  या २४ िवमा कंप यांना जीवन िवमा 
कंप या हणून घोिषत के या आहेत. तर सवसाधारण ३४ िवमा कंप या घोिषत के या आहेत.स या 
भारतीय आयु वमा महामंडळाची म े दारी संपलेली आह.े पण िव ास मा  अजून कायम आह.े 
यामुळे जीवन िवमा आिण साधारण िव याची घनता दवस दवस वाढत आह.े २००१ म ये िवमा 

उ ोग ११.५० ट े  होता. तर २०१६ म ये तो ५९.७० इतका झालेला आह.े 

िव याचे कार:- 
भारतात आयु वमा हा जीवंत ि  घेतअसतात. तर साधारण िवमा हा संपती आिण मालम येचा 
घेतला जोतो. तर समूह िवमा हा समूहाने काम करणार्  या कामगारांचा आिण दुबल घटकांचा घेतला 
जातो. आरो य िवमा हा आरो या या काळजीपोटी घेतला जातो.  यापैक  जीवन िवमा हा 
आिधकािधक जनतेपयत जाऊन पोहचलेला आह.े याची चचा खालील माणे  

आयु वमा:- 
आयु वमा हा िजवंत साठी दला जातो.  आिण िवमा कंपनीतील तो एक करार 
असतो.िवमाधारक िवमा कंपनीस ठरािवक र म ह या या व पात देत असतो.पॉलीिसत नमूद 
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केलेली र म मुदत संप यास िवमाधारकास हयात अस यास परत करते.जर िवमाधाराकाचा मृ यू 
झा यास करारा माणे ठरलेली र म िवमाधारका या कायदेशीर वारसास देते.भारतात गत 
आिण समूह मृ यू दावे दे याच े माण समाधानकारक आह.े  

मृ य ूदावे २०१६-१७ गत िवमा आिण समूह िवमा 
 गत िवमा समूह िवमा 

एल.आय.सी.  ९८.३१ % ९९.७३ % 

खाजगी िवमा कंप या  ९३.७२% ९९.०३  % 

ोत: आय.आर.डी.ए.आय. अहवाल-२०१६-१७ 
वरील त याव न असे ल ात येते क ,भारतीय आयु वमा महामंडळाने ९८.३१ % तर खाजगी 
िवमा कंप यांनी ९३.७२% इतके गत मृ यू दावे पास केलेले आहेत. तर समूह िव याचे भारतीय 
आयु वमा महामंडळाने ९९.७३% तर खाजगी िवमा कंप यांनी ९९.०३ % इतके दावे मंजूर केलेले 
आहेत. याचा अथ सरकारी आिण खाजगी िवमा कंप यांनी िवमाधारकांना याय दलेला आह.े 
थोड यात जीवन िवमा हा भारतभर जाऊन पोहचलेला आह.े याचा फायदा ीमंतांना जसा होतो 
तसा गरीबांना सु ा होतो. अिधकािधक िवमा सुरि तता सामा य नाग रकांना िमळालेली आह.े  

जीवन िवमा भांडवल  २००१-०२  ते २०१६-१७ . करोड 
 २००१-०२ २०१६-१७ 

एल.आय.सी.  ५.०० १०० 

खाजगी िवमा कंप या  १६६४ २६,८५७ 

ोत: आय.आर.डी.ए.आय. अहवाल-२००१-०२  ते २०१६-१७ 

जीवन िवमा ीिमयम २०१५-१६ ते २०१६-१७ 
 २०१५-१६ २०१६-१७ 

एल.आय.सी.  ३.१० % १०.३७ % 

खाजगी िवमा कंप या  १३.१८ % २२.१७ % 

ोत: आय.आर.डी.ए.आय. अहवाल-२०१५ -१६ ते २०१६-१७ 

बाजारातील िह सा २०१५-१६ ते २०१६-१७ 
 २०१५-१६ २०१६-१७ 

एल.आय.सी.  ४६.८३  % ४४.३१  % 

खाजगी िवमा कंप या  ५३.१७  % ५५.६९  % 

ोत: आय.आर.डी.ए.आय. अहवाल-२०१५-१६ ते २०१६-१७ 

वरील तीन  त याव न असे ल ात येते क , भारतीय आयु वमा महामंडळाचे आिण खाजगी िवमा 
कंप यांचे भांडवल ितवष  वाढत आह.े जीवन िवमा ीिमयम वाढत आह.े बाजारातील िह सा 
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सावजिनक कंपनीचा कमी होऊन खाजगी कंप यांचा वाढत आह.े कारण परदेशी कंप या भारतात 
आता वसाय कर यासाठी आले या आहेत.  
संदभ:  
१. पाटुकले ि तीज (२००५). िव या िवषयी सव काही अथात िवमा कसा यावा, काशन 
िव ,कोथ ड,पुणे. 

२.गुजराती रा.ज. व मोरजकर िव.िव.(१९७९).िवमा वसाय,मेहता काशन हाउस,पुणे.  

५. धनल मी आर.(२००२). भारतीय आयु वमा महामंडळा या कामिगरीचा उदारीकरण पूव व 
नंतरचा तुलना मक अ यास,  भारती िव ापीठ कोईमबतूर. 

६. भारतीय आयु वमा महामंडळ वा षक अहवाल -२०१८-१९  

७.आय.आर. डी. ए. आय. वा षक अहवाल -२०१६-१७  
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भारताचा शा त िवकास आिण वृ ी या िवषयावर सं ृ त 
सुभािषतां ारे मागोवा 

Swati Bhalerao 

शा त िवकास णजे आप ा वतमानातील गरजा पूण करताना आप ा पुढील िप ां ा ां ा 
गरजा पूण कर ा ा मतेला बाधा न येऊ येऊ देता सा  केलेला िवकास होय. 

शा त िवकास णजे पृ ीवरील संसाधनांचा उपयोग क न आपला िवकास करताना पुढील 
िप ां ा िवकासासाठी संसाधनांचा काळजीपूवक वापर करणे होय. शा त िवकास या श ात 
नैसिगक आिण मानविनिमत संसाधनांचा जपून आिण यो  िततका वापर करणे अपेि त आहे. 
जागितकीकरण आिण औ ोिगकीकरणामुळे नैसिगक संसाधने आज मो ा माणात आिण 
अिनयंि तपणे वापरली जात आहेत. आप ा येणा या िप ांचा िवचार क न जी मयािदत संसाधने 
आहेत ांचा िनयंि त वापर शा त िवकासात अपेि त आहे. 

आप ा बु ी ा जोरावर नैसिगक साधनसंप ीचा वापर करताना माणूस हा िनसगच ाचा एक घटक 
आहे याची जाणीव शा त िवकास या संक नेत आहे. पृ ीवरील इतर कोणताही सजीव आप ा 
गरजेपे ा जा  संसाधनांचा वापर करत नाही. जीवो जीव  जीवनम् हे िनसगच  आहे. 
माणसा ा सतत अिधक काही िमळव ा ा इ े मुळे तो सतत अिधकािधक संसाधनांचा वापर करत 
असतो. 

धमशील गुण नािहं जेिहं, निहं िव ा तप दान । 

मनुज प भुिव भार ते, िवचरत मृग कर जान । 

अथ-चाण  णतात की, ा  कड़े कहते ान, गुण आिण शील नाही ती   पृ ी 
वर असणा-या भारा माणे आहे. अ ा ीला जग ाचा अिधकार नाही. 

िबन िवचार खचा कर, झगरे िबनिहं सहाय । 

आतुर सब ितय म रहै, सोइ न बेिग नसाय । 

अथ- जर कुणी  अिवचारने पैसे खच करत असेल तर ा ीला धनाचे मह  
मािहती नाही  असे से  भाव ने भांडखोर असतात आिण  ीयाना ासदायक ठरतात. 
अ ा ंचा कधी िवनाश होईल हे सांगता येत नाही आिण ांचा काही अंदाज पण लावता येत 
नाही. या लोकांशी अंतर ठेवून वागणे यो  ठरते. 

राजकारण, समाजकारण आिण िवि करण आजही कसे बदलले नाही याचा या शोधिनबध ारे 
सांग ाचा य  केला आहे.यात रामायण, महाभारत आिण चाण  तसेच सं ृ त सािह ात 
आले ा ोकांचा मागोवा घे ात आला आहे आिण काही बाबी आजही शा त िकंब ना ज ा 
आहेत ा कारेच अमलात येतात हेच सांगणे या िनबंधाचा उ ेश आहे. 

आपदथ धनं र े ीमतां कुत आपदः 

कदािच लते ल ीः सि तोऽिप िवन ित 

Keyword : शा त, सं ृ त सािह , सुभािषत, नीती, 

सं ृ तातील सुभािषते णजे आयु भर आनंद देणारा मेवा आहे. ही सुभािषते शा त स  सांगणारी 
आहेत. िकतीही काळ बदलला तरी याचे मह  कमी होणे श  नाही. सुभािषतां ा आधारे हेच 
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स  सांगणे हा या शोध प काचा उ ेश आहे. आज ा प र थतीचा ाचा कसा संबंध जुळतो 
िकंब ना ते सुभािषत कसे साथक ठरते हे सांग ाचा य  केला आहे. 

ामी िववेकानंदां ा उपदेशा क वचनांम े  एक सू वा िस  आहे. ते णत असे : 
*“उि त जा त ा  वराि बोधत ।”* 
या वचनानुसार ांनी  देशवािसयांना अ ानज  अंधकारातून  बाहेर िनघून ानाजन कर ाची  

ेरणा िदली होती. कदािचत् अंधकाराचे  ता य अंधिव ास, िवकृत िढ़ अिश ा एवं अकम ता 
इ ािद सोबत होता. ांची इ ा होती की आप ा देशवासीयांनी  समाजा ा सम  उप थत 
असले ा  िविभ  सम ा ित सचेत ावे  आिण ा ा िनराकरणचा माग शोधावा. ामीजी ं ा 
कथनाचे मह  कदािचत ऐिहक जीवनाचे संदभ बघतात. 
या सू वाक्यात  ामीजीनी आपले  मौिलक सांिगतले आहे.  वैिदक िचंतन तथा अ ा  िचंतनावर 

ांची ा होती. मला तो ोत को जाण ाची इ ा झाली िजथून हे उ  वचन ांना िमळाले. 
संयोगाने मला  कठोपिनषदात हा  मं  िदसला ाचा आरंिभक अंश ‘उि त जा त …’  हा मं  
आहे: 

उि त जा त ा  वराि बोधत । 

ुर  धारा िनिशता दुर या दुग पथ वयो वद  ।। 

(कठोपिनषद्, अ ाय १, व ी ३, मं  १४) 

(उि त, जा त, वरान् ा  िनबोधत । ुर  िनिशता धारा (यथा) दुर या (तथा एव 
आ ान ) तत् पथः दुग (इित) कवयः वद  ।) 

अथ:-  उठा , जागे ा आिण जाणकार  े  पु षां ा  साि ध्यात ान ा  करा.  िव ान् 
मनीषी ी ं चे णणे आहे की,  ान ा चा  माग ते ढाच  दुगम आहे ा कारे अितशःय 
काटेरी मागातून चालणे अवघड आहे. 

ये नाम केिचिदह न: थय व ाम्  

जान ु ते िकमिप ता ित नैष: य : 

उ ते िह मम कोsिप समानधमा 

कालो यं िनरविध:िवपुला च पृ ी 

-- भवभूती 

जे कोणी खरोखर आमची(न:) अपकीत  (अव ा) येथे (इह) पसरवतात ( थय ) 

ांनी हे समजून असावे की हा य  (सािह ) ांचेसाठी मुळीच नाही. 

माझा कोणी तरी समानधमा [कुठे तरी] िनमाण हो ईलच [कारण] 

हा काल अन  आहे आिण पृ ी िव ीण आहे. 

भवभूतीचं 'उ ररामच रतम्' नाटक िव ानांकडून उपहासलं गेलं ते ा ाने उ ेगाने असं टलं असे 
णतात. ाने ा आ िव ासाने िटकाकारांना बजावले िक ’ तान्  ित न एष: य :’ तो 

साथच होता कारण ा ा ण ा माणे ाला नंतर ा काळात खरोखरच समानधमा भेटले. 
आठ ा शतका ा पूवाधात होऊन गेले ा भवभूतीचे आणखी एक उ ेखनीय वैिश य णजे 
पु ष धान समाज व थेत अगितक झाले ा ीजीवनावर भास-कािलदासािदकांनी पित ेमाची शाल 
घातली. याउलट भवभूतीने ीदुःखाला वाचा फोडली असे त ांचे मत आहे. ावेळी ाचे ते 
वैिश  उपेि त रािहले असेल. पण आता मा  ाला हजारो समानधम लाभलेत. 
भवभूती ा ितपादना माणे घडलेली अ रश: हजारो उदाहरणे आहेत. ातील ही कांही उदाहरणे  
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बुिलअन आ ा ाने शोधला ा ा काळात तो शोध उपेि तच रािहला. संगणक शा  आले 
िन ाला मा ता आली. पण बुिलअनला "तान्  ित न एष: य :" असेच उ ेशून णावे लागले 
असेल. 
वै ािनकां ा बाबतीत देखील असे वारंवार घडलेले आहे. गॅिलिलओने मांडलेली आिण िस  केलेली 
मते तेथील" ुित ृितपुराणो "वा ांनी ’ती चुकीची आहेत’ असे ा ाकडून वदवून घेतले आिण 
मगच ाची बंिदवासातून सुटका केली. पण नंतर ा काळात ाला समानधमा भेटलेच. आज ाने 
मांडलेले िस ांत सवमा  आहेत. 

काल मा  (ज : १८१८, मृ ू: १८८३) मूळचे जमन. ांनी मांडले ा िवचारांमुळे िनरिनरा ा 
देशातून ांना घालवून दे ात आले. ांना थम ा , मग बे यम आिण शेवटी १८४९ म े 
ि टनम े आ य ावा लागला. 

The Communist Manifesto हा क ुिन  िवचारसरणीचा पाया घालणारा ांचा ंथ २१-२-
१८४८ ला कािशत झाला. १४ माच १८८३ ला ांचा मृ ू झाला. 
पण ां ा ंथापासून ू त  घेऊन लेिननने ऑ ोबर १९१७ म े रिशयात ांती घडवून मा ा 
क नेतील रा  अ ात आणायचा य  केला. मा ा ंथानंतर ६९ वषानी व मृ ूनंतर ३४ 
वषानी हे घडले. तेही जमनी, ा  ,बे अम वा इं ंड अशा ा देशांम े रा न ांनी ांचे 
सव िलखाण केले आिण िह ररीने मते मांडली तेथे नाही, तर रिशयात! णजे 

ाला समानधमा भेटला तो रिशयात तेही ा ा मृ ुनंतर ३४ वषानी! 

याव ीवं सुखं जीवेत् । ना  मृ ोरगोचरः । 

भ ीभूत  देह  पुनरागमनं कुतः ॥ 

अथः.जोवर जीव आहे तोवर सुखाने जगा. मृ ु िनि त आहे. राख झालेला देह परत िमळणार आहे 
का? 

णजेच आहे हे जीवन सुखी करा. जे िस  करता येत नाही अशा का िनक पारलौिकक जीवन 
सुखी हो ासाठी उगाच नसते क  क  नका असे सोपे सांगणे आहे. 

याव ीवेत् सुखम् जीवेत्। ना  मृ ू अगोचर:।। 

भ ीभूत  देह  पुनरागमनम् कुतः।। 

अथ- जोवर जगताय ते सुखाने जगा कारण मृ ू येणार हे मािहत आहे. एकदा भ  झालेला देह 
काय परत िमळणार आहे? 

गात वा पुनज ात सुख िमळवू या आशेने आजचे जीवन ा का िनक जीवनासाठी थ घालवू 
नका असा सोपा मं  आहे हा. 
असे असले तरी वहारात चैनबाजीचे समथक चावाकाला वेठीला धरतात आिण 
'ऋणं कृ ा घृतं िपबेत्' चा उ े  क न चैनबाजीला ित ा िमळवून देतात. ामुळे चावाक 
हाच ां ा जीवनशैलीचा आ  उ ाता असाच समज झालेला आहे हे मा  खरे! ते ध न चालतात 
की चावाक णजे जणु  चंगळवादाचे तीकच!. 

व ा ोताच दुलभ: 

खर तर इतके व े व इतके ोते असूनही व ा- ोता दुलभ ? पहा खालील सुभािषत काय णते 
आहे ते ! 
सुलभा: पु षा राजन् सततं ि यवािदन: । 
 
अि य च प  व ा ोता च दुलभ: ॥ 
- रामायण 
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अथ : हे राजा, सतत ि य बोलणारी माणसे या जगात (राजाला) सहज भेटतात. परंतु अि य पण 
िहताचे बोलणारा व ा आिण ( संयमाने ऐकणारा ) ोता (अशी जोडी) िमळणे दुलभ आहे. 
दुलभ ख याच. पण तरीही अशा काही अित िस  जो ा आहेत. 

महाभारतीय यु ात भी , ोणाचाय आिण आ कीय यांना पा न यु  करायला तयार नसले ा 
अजुनाला ’अि य पण िहताचे’ चार खडे बोल सुनावनारा ीकृ  आिण ते ऐकून घेणारा अजुन 
अशी ही कृ ाजुन जोडी सवाना मािहत आहे. कृ ाने सुनावलेले बोल णजेच भगव ीता असे 
ढोबळमानाने णता येईल. 

चाण -चं गु  ही गु िश  जोडीही अशीच. चं गु ाला वेळोवेळी अि य पण िहताचे स े 
वेळोवेळी  देऊन चाण ाने ाला स ाट पदापयत पोचवले. इथेही ’अि य पण िहताचे’ बोलणारा 
व ा आिण ( संयमाने ऐकणारा ) ोता आहे. 
रामदास-शंभुराजे ही अशीच एक दुलभ जोडी. िशवरायां ा िनधनानंतर शंभुराजांनी ां ािव  
कटात सामील असणा यां ापैकी अनेकांना देहा ािच िश ा िदली. ात िशवरायांचे अनेक िन ावान 
सहकारीही होते. अशा काळातच औरंगजेबाने त: सै ासह दि णेत उतर ाचे ठरवले होते. 
रामदास ामी ंनी शंभूराजांना पाठवले ा प ात सांिगतले :- 

कांही उ थित सोडावी। कांही सौ ता धरावी॥ िचंता परािच लागावी। अंतयामी॥ 

मागील अपराध मा करावे। कारभारी हाती धरावे! सुखी क न सोडावे कामाकडे॥ 

पाणवठी तंुब िनघेना। त र मग पाणी चालेना ॥ 

तैसे जना ा मना । कळले पािहजे॥ 

जनाचा वाह चािलला। णजे कायभाग आटोपला ॥ 

जन ठाइ ठाइ तंुबला। िणजे ते खोटे ॥ 

े ी ंजे जे मेळिवले । ासाठी भांडत बैसले ॥ 

तरी मग जाणावे फावले । गलीमासी ॥ 

राजाला ’अि य पण िहताचे’ सांगणारे रामदास आिण ते संयमाने ऐकणारे शंभूराजे ही ही एक दुलभ 
णावी अशी जोडी. 

रामशा ी भुणे एकदा थोर ा माधवराव पेश ांना भेटायला गेले. तेथे अनेक मात र सरदार 
पेश ांशी स ामसलतीसाठी येऊन थांबले होते. पेश ांची पूजाअचा चालू होती. ब याच वेळाने 
पेशवे आले. ते ा रामशा ी ंनी पेश ांना सुनावले , " ीमंत! आपण ा धम ीकारला आहे. 
आप ाशी मह ाचे राजकारण कर ासाठी दु न दु न सरदार् आलेले असतात. तुम ा िनणयावर 
अनेक कामे खोळांबुन रािहलेली असतात. ते ां पूजाअचा कर ात एवढा वेळ दवडणे यो  नाही." 
माधवरावांनीही  तो स ा मानला. अशी रामशा ी-थोरले माधवराव ही ’अि य पण िहताचे 
सांगणारा’ आिण ’संयमाने ऐकणारा’ यांची दुलभ जोडी. 

न िह सु  िसंह  िवश  मुखे मृगा: 

उ मेन िह िस  कायािण, न मनोरथै: | 

न िह सु  िसंह  िवश  मुखे मृगा: || 

कोठलेही काम [ ासाठी आव क असले ा प र म णजेच ] उ ोग के ानेच होत असते. 
(केवळ मनात ाब ल क ना रचून णजेच ) े रंगवून न े. 
(वनराज एवढा जंगलाचा राजा पण णुन कांही) थ बसून रािहले ा िसंहा ा तोंडात हरणे 
आपण न िशरत नाहीत. 
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याचे एम किणक यांनी अितशय समपक मराठी-सुभािषत केले आहे. 

उ ोगानेच यश िमळते, रंजन ठरे फुका | 

िसंह झोपेमधे असतां वदनी मृग िशरेल का? || 

आळशी आिण िन ळ क नेतील िव ात वावरणा   यांना आिण सं ार म मुलांना 
काम कर ास उद्यु  कर ासाठी आिण  प र मािशवाय कांहीही सा  होत नसते 
हे ठसिव ासाठी िलिहलेले हे सुभािषत. 

आता तर या सुभािषताचा उ ेश मुलां ा मनावर ठसिवणे फारच सोपे झाले आहे. 

िड रीसार ा वािह ांवर िसंहावर खूप कांही दाखवले जाते. 

वनराज एवढा जंगलाचा राजा पण णुन कांही थ बसून रािहले ा िसंहा ा/िसंिहणी ा तोंडात 
हरणे आपण न िशरत नाहीत याचा खरा य ाम े िदसतो. एका हरणाला मार ासाठी ांना 
िकती  प र म ावे लागतात ते तेथे  पाहायला िमळते. िकती  दमछाक होईपयत पाठलाग 
करावा लागतो आिण एवढे क नही अनेकदा हरीण िनसटूनही जाते आिण सव क ांवर पाणी पडते. 
िक ेकदा तर मारले ा हरणावर ताव मार ाआधीच तरसांची टोळी येऊन िसंहालाच पळवून 
लावते. यातून सुभािषता ा उ राधाचा खरा अथ चांगलाच उमगतो. 
एवढेच न े तर प र म क नही अपयश येऊ शकते आिण पदरात पडलेले यश िहरावूनही नेले 
जाऊ शकते याही सुभािषतात न सांिगतले ा गो ी ंची जाणीव होऊ शकते. 

सं ार म वयात या सुभािषताचा प रचय क न देणे मुलांवर चांगला प रणाम साध ाची श ता 
आहे.. 

ात अनेकांनी सं ारांना मह  अस ाचे सांिगतले आहे. 

या केवळ मौजमजा करायला चटावले ा मुलांना ां ा मौजमजा कोणाना कोणा ा क ांचे फळ 
आहे आिण आज ना उ ा ां ा वा ाला ते क  आ ािशवाय राहाणार नाहीत एवढे जरी ांना 
या सुभािषताने समजले तरी खूप झाले. 

संिद े भवने तु कूपखननं 

पिह ा सुभािषताला पूरक णता येईल असा उपदेश भतृहरी ा वैरा शतकात आहे. तो असा: 
यावत् थं इदं श ररं अ जं, 

यावत् जरा दूरतो, यावत् च इ यश  अ ितहता, 

यावत् यो न आयुष: । 

आ ेयिस तावत् एव 

िवदुषा काय: य ो महान् , 

संिद े भवने तु कूपखननं 

ि ित उ म: िक श:॥ 

[वैरा शतक- भतृहरी] 

अथ : जोवर हे शरीर िनरोगी आहे, ातारपण दूर आहे, इ यांची श  अबािधत आहे, आिण 
आयु  कमी झालेले नाही तोवरच शहा ा माणसाने आप ा क ाणासाठी मोठा य  
करावा; 
(नाहीतर) घराला आग लाग ावर िवहीर खणायचा उ ोग के ासारखे होइल. त ण वयात फ  
मौजमजा कर ात वेळ घालिवणारे कतृ  गाजिव ाचे वय वाया घालवीत आहेत. 
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'अित सव  वजयेत' हे आपण वारंवार ऐकतो, वाचतो आिण दुस   याला सांगतो देखील! मराठीतील 
'अित ितथे माती' ही ण याच वचनाचा भावाथ सांगते. पूण सुभािषतात मु ा ठसिव ासाठी ांनी 
िनरिनरा ा बाबतीत टोकाचा अितरेक केला ांची उदाहरणे िदली आहेत. 

अितदानात बिलब ो , अितमानात सुयोधन:| 

िवन ो रावणो लौ ात , अित सव  वजयेत || 

अितरेकी दानशूरते पायी (वचनात) बंिद  झा ाने बळीराजा, अितगिव पणाने दुय धन आिण अित 
ीलोभाने रावण न  झाला. कोण ाच गो ीम े अितरेक क  नये. 

यात सु िस  उदाहरणे िदली गेली आहेत. पण आप ा आसपास नीट पािहले तर कोण ा ना 
कोण ा अितरेकापायी अनथ ओढवून घेणारी शेकडो माणसे िदसतील. सनांचा अितरेक, छंदांचा 
अितरेक, षोकाचा अितरेक, अशा िकती बाबी सांगा ात? कैक जण िस ी ा ह ासापोटी 
काहीही अघटीत करत असतात. अशा िनध ा वृ ी ा माणसाने खरे तर सै ात जायला हवे. ितथे 
िजवावर उदार होऊन कामिगरी करायला सतत वाव असतो. पण असे घडताना िदसत नाही. 
काम, ोध आिद षिडपंूचा अितरेक तर पदोपदी आढळतो. जे असला अितरेक टाळतात, 
िववेकशील असतात तेच ख   या अथाने समाजाचे आधार असतात. असे सं ार मनावर कर ाचे 
काम 'अित सव  वजयेत' सारखी वचने करीत असतात. 

अित सव  वजयेत' हा शहाणपणाचा उपदेश असूनही 'येनकेन कारेण िस  पु षो 
भवेत' असे िस ीला अितरेकी मह  देणारे लोकही आहेत. नेते, नटन ा यांना असलेली 

िस ीची अितरेकी हाव आपण ही पाहातो. 'येनकेन कारेण िस  पु षो भवेत' हे 
सु िस  वचन आहे या सुभािषतात : 

घटं िभं ात पटं िछं ात, कुयात रासभरोहणं| 

'येनकेन कारेण िस  पु षो भवेत' 

णजे मडकी फोडावीत, कपडे फाडावेत व ( संगी लोकांचं ल  वेध ासाठी खुशाल) गाढवावर 
बसावे. 
पण कोठ ा ना कोठ ा प तीने माणसाने िस  ावे. 

यातील उपदेशा माणे िस ीसाठी िकरकोळ कारणांसाठी कायालयांम े घुसुन फोडफोडी कर ा ा 
घटना आपण नेहमीच पाहातो. तसेच you tube िकंवा त म इंटरनेट ा मा मातून त:ला 

िस  कर ाचा य  करताना िदसतात. 

मौनं सवाथसाधनम् हे वचन तर आप ा नेहमी ाच ऐक ाबोल ातील. 

मूळ सुभािषत असे- 

आ नो मुखदोषेण ब े शुकसा रका:| 

बका  न ब े , मौनं सवाथसाधनम् \\ 

याचा अथ असा : (मंजूळ आवाजात) बोल ा ा तः ाच दोषामुळे(?) राघू आिण मैना 
बंिदवासात पडतात. बगळे मा  चुपचाप रािह ामुळे बंिदवासात पडत नाहीत. चुपचाप बस ाने हवे 
ते िमळवता येते. 

पोपट बोलतो आिण मैना मंजूळ आवाज काढू शकते. ही ई रद  देणगीच ांचा दोष ठरतो. 
कारण शौकीन लोक ांचा आवाज ऐक ासाठी ांना पकडून कौतुकाने िपंज यात कोंडून आपली 
हौस भागवतात. याउलट बगळा बडबड न करता पा ात एका जागी उभा राहातो जणू ान थ 
ऋषीच! यालाच बक ान णतात. ा ा बडबड न करता थर राहा ाने मासे फसतात आिण 
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ाचे पायांना काठी समजून आसपास िफरतात. बग ाला ामुळे िवनासायास ांना पकडता येते. 
चुप बस ानेच ाला हवे ते िमळवता येते. 

णजे मौन बाळगणेच वहारात अनेकदा उपयोगी पडते. ते के ा बाळगायचे ाचे तारत  
बाळगणे वैय क व सावजिनक जीवनात फार मह ाचे ठरते. अकारण बडबड क न कायनाश 
होतो. 

वहारी जगात दुबलां ाच वा ाला पु ा पु ा दै , दु:ख आिण अ ाय येतात हा वारंवार येणारा 
अनुभव आहे. शरीरबळ, स ाबळ, सं ाबळ आिण आिथकबळ यांपैकी कांहीना कांही ाला 
आप ा बाजूने उभे करता येत नाही ाचा अगदी आज ा लोकशाहीत देखील बळी िदला जातो. 
नामवंतांनी दा ा नशेत अपघात क न लोक मारले तरी ते पाप कोणा दुबला ा मा ावर 
ढकलून सिहसलामत सुटलेले लोक आपण पाहातो. मोठमो ा रकमे ा ाचारातही मोठे मासे 
सिहसलामत सुटून जातात आिण कोणाला तरी बळीचा बकरा केला जातो. देव आपले र ण करतो 
ही सवसामा  ा असली तरी हा देव देखील सबलांचाच र णकता कसा आहे ते अितशय 
समपकपणे खालील सुभािषतात िस च केले आहे. 'देवो दुबल घातक:' हे वचन सव  उद्धृत 
केले जाते ते यामुळेच. पूण सुभािषत असे : 

अ ं नैव गजं नैव ा ं नैव च नैव च | 

अजापु ो बिलं द ात् देवो दुबल घातक:|| 

अथ - घो ाला (बळी) देतात? नाSही. ह ीला (बळी) देतात? नाSही. वाघाला (बळी ) 
देतात? (अरे बापरे!)नाSहीच नाSही. (अहो ) बळी ायचा बोकडाSचा! देव (देखील) दुबलांचाच 
घात करतो. 

देवाने संकटमु  करावे, ाने स  ावे यासाठी बळी दे ाची था जु ा काळापासून आहे. 
आता हा बळी कोणाचा ायचा? स  हो ासाठी काय हवे हे जर देवानेच ठरवले असेल आिण 
तशी मागणी केली असेल तर ाने घोडा, ह ी, वाघ असे बलवान ाणी बळी ा अशी मागणी 
का बरे केली नाही? तोही दुबळ बोकडा ाच िजवावर उठला ना? मग का णू नये की देव 
(देखील) दुबलांचाच घात करतो. 

िनसगिनयम या सृ ीचे िनयमन करतात (हाच देव.) असे िव ानवादी मानतात. िनसगात जे ा ा 
प र थतीला ट र दे ास स म असतात तेच िटकतात (survival of the fittest!). 
या माणे देखील दुबलां ा न  हो ाची श ताच अिधक. मग का णू नये िक 'देवो दुबल 
घातक:' 

याि धिमिण धिम पापे पापाः समे समाः। 

लोका मनुवत े यथा राजा तथा जा॥ -- आय चाण  

अथ - एखा ा रा ामधील राजा जर धमपालन करणारा असेल तर ाचे जाजनही धमाचरण 
करतात. राजा पापी असेल तर जाजनही पापी िनघतात. राजा प पात न करणारा असेल तर 

जाजनही समता पाळणारे िनपजतात. जसा राजा तशी ाची जा. 
चाण ा ा काळात राजेशाही होती. राजा ा भावानुसार ाचे िनयम ायचे. आता लोकशाही 
असली तरीही ’यथा राजा तथा जा ’ हे वारंवार वापरले जाणारे वचन पूणपणे कालबा  झाले 
असे मुळीच नाही. फ  ा ा आधी ’जशी जा तसा राजा’ जोडायला हवे. स ा जरी 
लोक ितिनिध जेकडून िनवडले गेले तरी नंतर ांनाच कायदे कर ाचे अिधकार अस ामुळे ते सव 
आजचे राजेच! ामुळे आता ते वचन ’ यथा जा तथा राजा, यथा राजा तथा जा ’ असे 

णणे अिधक यो  हॊईल. आता िन ळ राजावर दोष ढकलून चालणार नाही. जा नालायक 
असेल तर ती नालायकांनाच स ा देईल आिण मग नालायकच राजे िमळतील. People get the 
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government they deserve! अशी इं जीत ण आहे. 
इ ायलची जनताच कणखर आहे णून ांचे रा कत [राजे] तसेच असतात. णून तर ां ा 
सभोवार ा चंड श ुरा ां ा नाकावर िट ून ते िचमुकले रा  ािभमानाने तेथे उभे आहे. 
’यथा राजा तथा जा’ हे वचन आणखी एका सुभािषतात आढळते. तो ोक असा – 

यथा देशः तथा भाषा, यथा राजा तथा जा । 

यथा भूमी तथा तोयं, यथा बीजं तथा अंकुरः॥ 

णजे जसा देश तशी भाषा, जसा राजा तशी जा. जशी जमीन तसे पाणी आिण जसे बी तसे 
ाचे रोप. 

या सव ोकांचा आढावा घेत ावर हेच ल ात येते की िकतीही काळ बदलला तरी वैिदक 
काळापासून चालत आले ा जीवनमू े  बदलेली नाही ाचा समाजा ा सव रावर आजही 
ते ढाच उपयोग होऊ शकतो. देशाचा िवकास आिण नविनिमती ा क नांचा पाया जर वर 
उ े ख ा माणे असलातर खरच  तो िवकास शा त असेल हे न ी आिण समाज हा शा त 
िवकासाचा दुसरा ंभ आहे. कोणताही आिथक िवकास हा समाजातील सव रांत पोचणे ज रीचे 
आहे. शा त िवकास णजे समाजा ा आज ा गरजा पूण करीत असताना भिव ातील िपढय़ांना 

ाची िकंमत मोजायला लागणार नाही, असा िवकास आज जगातील सवच रा कत हे ा ा 
देशातील आिथक िवकास आिण सामािजक व नैसिगक साधनसंप ीची मागणी याम े सुवणम  कसा 
गाठायचा या िववंचनेत आहेत. शा त िवकासाची सामािजक िकंमत ही कमीत कमी नुकसानीत 
करायची असेल, तर या जीवन मू ावर आधा रत तो िवकास असावा. 

मा ा मते कोण ाही अथ व थेने तीन ंभांची काळजी घेतली पािहजे. णजे ावर उभा 
असणारा हा शा ताचा डोलारा सांभाळता येईल. हे तीन ंभ णजेच िनसग, समाज आिण 
अथ व था. यातील िनसगाब ल आज जगात खूपच जाग कता आली आहे. हे वेदात, रामायण 
महाभारतात, पुराणे, उपिनषदात, चाण ाने, िवदुराने, अनेक सुभािषतकारानी सांग ाचा य  
केला आहे.िकतीही काळ बदलला तरी या बाबी ि कालाबािधत आहे. यां ाच मदतीने आप ाला 
आपला िवकास साधायचा आहे. कारण वेदांतात हेच सांिगतले आहे जर िवकास साधायचा असेल तर 
..... आ े भग आसीन ो ित ित तः । शेते िनप मान  चराित चरतो भग रैवेित 
॥ 

भावाथ : 

जो मनु  बसून राहतो, ाचे निशब देखील बसून असते.  जो उभा असतो ाचे निशब देखील 
उभे असते. जो झोपला असतो ाचे भा  देखील झोपते.आिण जो सतत चालत असतो ाचे भा  
देखील सतत चालत असते. णून सतत चालत रहा. अथात उ ोगी राहावे. 

आप ा पृ ी मातेला णाम क न या शोध प काचा शेवट 

स ेन धायते पृ ी स ेन तपते रिवः । स ेन वायवो वा  सव स े िति तम् ॥ 

सत्यानेच पृ ी चे धारण होते, सत्यानेच  सूय तापतो, सत्यानेच वायु वािहत होतो,  सत्यावरच  
स ूण िव  आधा रत आहे. 

भो श मन् िह दुरा ा भूता इमे सादरं ां नमामो वयम् दीयाय कायाय ब दा कटीयं 
शुभामािशषं देिह त ूतये । 

िव  ाथना 

ॐ सव भव ु सु खनः 

सव स ु िनरामयाः । 
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सव भ ािण प ु 

मा कि द्दुःखभा वेत् । 

ॐ शा ः शा ः शा ः ॥ 
Om, May All become Happy, 

May All be Free from Illness. 

May All See what is Auspicious, 

May no one Suffer. 

Om Piece, Piece, Piece. 

ॐ असतो मा स मय । 

तमसो मा ोितगमय । 

मृ ोमा अमृतं गमय । 

ॐ शा ः शा ः शा ः 

ाती भालेराव 

जोशी बेडेकर महािव ालय 
REFERENCE 
 रामायण महाभारतातील ोक 

 िवदुरनीित 

 चाण नीती 

 सुभािषतसं ह 

 नीितशतक 

 वेद-उपिनषद िनवडक सुभािषते 
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सि य शेती : काळाची गरज आिण फायदे 
ा.डॉ. अमोल गायकवाड 

अथशा  िवभाग मुख, मिव  समाजाचे, के. टी. एच एम. कॉलेज, नािशक 

भारतीय शेती ही भारतीय लोकां ा उपजीिवकेचे मुख साधन अस ामुळे शेती हा 
भारताचा आ ा आहे, असे महा ा गांधी ंनी सांिगतले होते. स ा शेती े ावरील वाढता 
भार, रासायिनक खतांचा अितरेकी वापर आिण कमी होत जाणारी शेतीची उ ादकता 
यामुळे शेत जिमनीचा कस कमी होऊ लागला आहे. ासाठी एकमेव उपाय णजे 
‘स ीय शेती’ प तीचा अवलंब करणे होय. 

कृिष धान देश णून भारताला सव जगात ओळखले जाते. अनेक देशानी कृषी 
तं ान आिण संशोधनात चांगलीच गती केली आहे.  आज भारतातील ब याच 
रा ात शासनाने कृषीिव ापीठे उभा न कृषी व थापनाचा दजा वसायािभमुक 
कर ाचा य  सु  केला आहे. याव न भारताची कृषी े ातील वाटचाल ब याच 

माणात ावलंबी हो ा ा िदशेने होत आहे. आिण हा एक चांगला मापदंड णावा 
लागेल. ाचीन काळापासून जिमनीला मातेचे थान दे ात आले आहे ामुळे आपण 
जिमनीला भूमाता असे संबोधतो. ा माणे पशुप ी, ाणी व वन ती िजवंत आहे. 

ाच माणे माती सु ा िजवंत आहे. ात असं  जीवजंतू वा  क न राहतात 
णून आपण भूमाता सजीव आहे असे समजतो. मनु  िदवसिदवस ाथ  होत 

आहे. तो त: ा फाय ासाठी शेतजिमनीकडे दुल  करतो. मनु  ा माणे 
ासो ास करतो ा माणे माती सु ा ास घेते. मनु ाला जसे उन, वारा, पाऊस, 

रोग यापासून संर णाची गरज आहे तसे मातीचे सु ा संर ण होणे गरजेचे आहे. 
आप ा पूवजांनी ही संप ी पुढील िपढीकडे जशी िजवंत सोपवली तशी आपणसु ा 
ितचा सांभाळ क न येणा या िपढीला ती िजवंत थतीतच सोपवली पािहजे. यामुळे 
अमु  अ ा माती ा थरांचे आपोआप जतन आिण संवधन होऊन मातीचा पोत 
िटकून राहील यात दुमत नाही. 

पूव  जिमनीवर झाडे-झुडपे व गवत यांचे आ ादन असे, ामुळे वारा, पाऊस 
इ ािदंपासून संर ण व संवधन हे नैसिगकरी ा होत होते. परंतु माणसाने आप ा 
अ , पाणी आिण िनवारा या  गरजा भागिव ासाठी कालांतराने जिमनीवरील झाडे, 
गवत इ ादी ंना तोड ास सुरवात के ाने ाचा प रणाम जिमनीची धूप हो ात 
झाला. जिमनीची धूप झा ाने झाडां ा मुळांचा आधार िनघून गेला ां ा वाढीस 
आव क असले ा अ ांचा नाश होऊ लाग ाने आिण झाडांना आव क 
असलेला पाणी पुरवठाही अ  होऊ लाग ाने ाचा प रणाम जिमनीची सुपीकता 
कमी हो ात झाला आिण ाचा प रणाम णून कृषीउ ादकतेत घट होऊ लागली. 
एक इंच मातीचा थर िनमाण कर ास िनसगाला बरीच वष लागतात. परंतु मानवा ा 

ाथ , हलगज  आिण िन ाळजीपणामुळे हा थर नाहीसा हो ाची श ता आहे. 
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धुपेचे रौ  प िवचारात घेता मातीचे संर ण आिण संवधन करणे अ ंत ही ेकाची 
काळाची गरज आहे. 

आज शेतीचे उ ादन वाढिव ासाठी रासायिनक खतांचा अवलंब कर ाची गरज 
नाही. ापे ा शेतीची स ीय प तीने कशी लागवड करता येईल याकडे अिधक ल  
देणे गरजेचे आहे. दुदवाने तसे होताना िदसत नाही. केवळ शेतीिवषयी मािहती 
दे ाचे काम शेतीदूत व शेतीत   करीत असतील तर समाधान आहे. मा  शेतक-
यांबरोबर फोटो काढून वतमानप ांत िस ी िमळिव ाचे काम न करता शासना ा 
िविवध योजना शेतक-यांपयत कशा पोहोचतील आिण ाचा फायदा कसा शेतक-यांना 
घेता येईल, असे  काम शेतीदूताने करणे गरजेचे आहे.आजही शेतक-यांसाठी 

तं  कृषी िवभागाची थापना केली गेली तरी शेतक-यांना यो  मागदशन िमळत 
नाही. फ  मागदशन क न चालणार नाही तर ांचा उपभोग पण शेतक-यांना 
घेता आला पािहजे. ासाठी शेतीचा िवकास कसा होईल ासाठी एकमेव पारंप रक 
प त णजे ‘स ीय शेती’ होय. 

शेतक-यांम े शेतीिवषयक ानाचा अभाव, भांडवलाचा अभाव आिण असंघिटतपणामुळे 
िदवसिदवस शेती वसाय तोटय़ात चालला आहे. ामुळे शेतक-यांना खरी गरज 
आहे ‘स ीय शेती’ प तीची. स ीय शेती प तीनुसार पारंप रक बी-िबयाणे वापरणे, 
जिमनीची धूप थांबिवणे ासाठी यो  िठकाणी बांध घालणे, मशागत करणे, शेण-
गोमू ाचा जा  वापर करणे यामुळे पाणी जिमनीत िटकून राहते. बैल मशागतीने 
जिमनीची नांगरणी उ म होते. नांगरणी उ म झा ामुळे िपकांची वाढ चांग ा कारे 
होते. अशी शा ो  प तीने शेती के ास शेती उ ादन वाढेल आिण असे झा ास  
शेतकरी िचंता मु  होईल. ामुळे कजमाफी व सबसीडी दे ाची वेळ शासनावरती 
येणार नाही. ासाठी शासकीय योजना शेतक-यांपयत पोहोचतात काय? ाचा फायदा 
शेतक-यांना होतो काय, याचा पाठपुरावा झाला पािहजे, तरच, शेतक-यांना सुगीचे िदवस 
येऊन ां ा आ ह ा थांबतील. 

‘स ीय शेती’ प तीचा िवचार केला तर ‘स ीय शेती’ ही मूलभूत गरजांवर आधा रत 
आहे. ासाठी स ीय शेती प त शेती धान देशातील ेक शेतक-याने  समजून 
घेऊन ितची अंमलबजावणी केली पािहजे. 

स ीय शेतीची मु  वैिशष्  े 
 स ीय शेती के ाने मातीचा सुपीकपणा कायम राहतो. 

 स ीय शेती ही एक थायी आिण पयावरणास अनुकूल अशी उ ादन ि या आहे, 
ज्  यामध्  ये लहान      शेतक   यांसाठी िविशष्  ट लाभ आहेत. स ीय शेती खालील 
सुिवधांच्  या मा मातून अ -सुर ा आिण गरीबां ा हाताला काम आिण दोन पैसे 
जा  फायदा िमळवून देते. उदा. 

 कमी संसाधने व पाऊसपाणी असलेल्  या े ांत उ ादनाची वाढ होते.  
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 शेत आिण आसपासच्  या े ात जैव िविवधता आिण नैसिगक संसाधनांचे जतन 
होते. 

 िमळकत वाढवणे िकंवा खच कमी करणे, 
 सुरि त आिण िविभ  खा ान्  नांचे उ ादन घेता येते. 

 मातीचे संवधन – रसायनांचा वापर थांबिवणे, ओल्  या गवताच्  या जागी िपकाचे अवशेष 
उपयोगात आणणे, स ीय आिण जैिवक खताचा उपयोग करणे, पीक मच  आिण 
ब -िपकांचा अवलंब करणे, अ िधक नांगरणी करणे टाळा आिण मातीस िहरव्  या 
िकंवा ओल्  या गवताखाली झाकावे. 

 तापमानाचे व थापन – माती झाकून ठेवणे,  बांधावर झाडे-झुडपे लावणे. 

सि य खतांचे कार 
वन ती व ाणी यां ा अवशेषापासून जे खत तयार होते ाला सि य खत 

णतात. सि य खतांम े मह ाची खते जे शेणखत, कंपो , िहरवळीची खते, 
गांडूळ खते, मा ांचे खत, खािटक खा ाचे खत, हाडांचे खत, तेलिबयांची पड इ ादी. 

१) शेणखत : शेण, मु , गो ातील पालापाचोळा इ ादी घटकापासून तयार होणा-या 
खताला शेणखत णतात. ाम े न , ू रद व पालाश असते. शेणाचा मह ाचा 
उपयोग जे बायोगँसम े उजा िनिमतीसाठी होतो आिण िश क रािहलेले पातळ 
शेण िपकां ा वाढीसाठी पोषक अ   णुन वापरले जाते. 

२) कंपो  खत :- शेतातील गवत, िपकांचे कापणीनंतर उरलेले अवशेष, भुसा, उसाचे 
पाचट, कापसाची धसकटे इ. सि य पदाथाचे सु जीवजंतु मुळे िवघटन होऊन ातील 
काबन न ाचे माण कमी होते व चांगला कुजलेला पदाथ तयार होतो ाला कंपो  

णतात. याम े न , ु रद आिण पालाश असते. 

३) िहरवळीची खते :- लवकर वाढणा-या पीकांची िनवड क न, ांची दाट पेरणी 
क न पीक फुलो-यावर ये ा ा आधी ते नागरा ा सहा ाने जिमनीत गाडतात 

ापासून जमीनीला न  िमळते. जिमनीचा पोत सुधारतो व ती सुपीक बनते. अशा 
खतांना िहरवळीचे खत णतात. गाडले ा िपकांना कुज य़ासाठी दीड ते दोन 
मिह ांचा कालवधी लागतो. ताग, मूग, चवळी, गवार, शेवरी, तागापासून न ाचा पुरवठा ५ 
ते ६ आठव ात होतो. मुगाचा पालापाचोळा जिमनीत गाड ामुळे ग ा ा उ ादनात 
चांगली वाढ होते. 

४) गांडूळ खत - ा खतात गांडूळाची िव ा, नैसिगक र ा कुजलेले पदाथ, गांडूळाची 
अंडीपंूज, बा ाव था आणी अनेक उपयु  जीवाणंूचा समावेश असले ा खताला 
गांडूळ खत णतात. 

५) माशाचे खत - समु िकनारी वाया गेले ा माशांपासून तसेच माशाचे तेल 
काढ ानंतर उरले ा अवशेषापासून जे खत तयार होते ात न , ु रद आिण 
पालाश यांचे माण भरपूर असते याला माशाचे खत णूनही ंटले जाते.  
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६) खाटीकखा ाचे खत - खाटीकखा ात जनावरांचे र  व अवशेषापासून जे खत 
बनिवतात ाला खाटीकखा ाचे खत णतात यात न  आिण ु रद चांग ा माणत 
असते. 

नवीन बी-िबयाणे आिण रासायिनक खतां ा वापरामुळे शेती ा उ ादनाम े वाढ 
होऊन देशात १९६६ नंतर ह रत ांतीचे वारे जोराने वा  लागले. तरी, ाम े सात  
िटकिवता आले नाही याचा प रणाम शेतकरी आ ह ा क  लागले. आजही शेतक-
यां ा आ ह ा शासनाला थांबवता आ ा नाहीत हे शासनाचे अपयश णावे 
लागेल. शेतक-यां ा संपामुळे दोन लाखाची कजमु ी िमळाली मा  यातून खरे 
शेतकरी कजमु  होणार का, हा खरा  आहे. याला िवदभ व मराठवाडा वगळता 
कोकणातील शेतकरी अपवाद आहेत. कारण कोकणातील शेतकरी ामािणक आहेत. 

ां ाम े समयसूचकता असते. णून तो आ ह ा कर ास वृ  होत नाही. 

स ा शेती उ ादनावरील िदवसिदवस खच वाढत आहे. जिमनीचा कस कमी होत 
चालला आहे. पाणीटंचाई िनमाण झाली आहे. महागडे सावकारी कज व बँकांकडून 
घेतलेले कज, कमी उ ादनामुळे कजाची परतफेड आिण घरखच चालिवणे शेतक-यांना 
अश  झाले आहे. ात सावकारां ा च वाढ ाजामुळे शेतकरी आ ह ा क  
लागले. 

िस म ने देशातले पिहले सि य शेती  रा  हो ाचा मान िमळवला आहे. 
िस म ा खालोखाल केरळनेसु दा सि य शेतीला आप ा रा ाम े मोठा वाव 
िदलेला आहे. कारण या दोन रा ात ा कृषीत ांना आिण िवशेषतः शेतक   यांना 
सि य शेतीचे मह  ल ात आले आहे. आज देशातले पिहले सि य रा  णून 
िस मला मान िदला जात आहे. िस ममधील ७५ हजार हे र े ावर सि य 
शेती कर ात येत आहे. तर महारा ात सि य शेतीचा मह म उपयोग का केला 
जात नाही यावर देखील शासकीय पातळीवर िवचार होणे गरजेचे आहे.  
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कोकणा या ामीण अथ व थेत सागरी म य 
वसायाची भूिमका 

ा. एल.एस.िसताफुल े
सहा यक ा यापक, अथशा  िवभाग, वराडकर बेलोसे कॉलेज, दापोली, िज.र ािगरी 

तावना 
देशा या आ थक िवकासात महारा  रा याला एक वेगळे मह व ा  झाले असून या 
महारा  रा यामधील कोकण या िवभागाचे अन य साधारण असे मह व आह.े िवदभ, 
मराठवाडा, पश्िचम महारा  आिण कोकण असे सवसाधारणपणे ादेिशक िवभाग असून 
यातील कोकण िवभाग ह ेएक सौदयाने, दर्या खोर्यान ेआिण सहया ी या पाय याशी 

असलेला एक वैिश येपूण भाग आह.े महारा  रा या या पश्िचम दशेला हा भाग असून 
उ रेकडील दमण गंगे या खोर्यापासून दि णेकडील तेरेखोल पयतचा चचोळा देश 
हणजे कोकण होय. या कोकण िवभागात मुंबई, मुंबई उपनगर, ठाणे, पालघर, 

रायगड, र ािगरी आिण सधुदूग इ यादी िज हयाचा समावेश होत असून कोकणाला 
७२० क.मी. लांबीचा समु  कनारा लाभला असून कोकणाच ेएकूण भौगोिलक े फळ 
सुमारे ३०३९४ चौ. क.मी. इतके आह.े 

महारा  रा य एक आ थकदृ या अ ेसर रा य हणून ओळखला जातो. यातील कोकण 
या िवभागाची अथ व था एक वैिश येपूण अशी आह.े रा या या एकूण उ प ापैक  
४०.४९ ट े उ प  कोकण या िवभागाचे आह.े रा या या एकूण उ प ापैक  २०१३-१४ 
म ये कोकणातील कृषीचे उ प  ७७९४०१ लाख पये तर मासेमारीचे उ प  २७००९८ 
लाख पये इतके होते तर कोकणाचे एकूण उ प  ६०३४८०५५ लाख पये इतके होते. 
रा या या कृषी व ामीण अथ व थेचा िवचार के यास मराठवाडा िवभागातील शेती ही 
कोरडवा  असून तृणधा ये आिण कडधा याचे उ पादन अिधक घेतले जाते. पश्िचममहारा  
या िवभागात ब तेक ऊस आिण इतर नगदी िपकां या उ पादनाचे माण अिधक आह े
आिण जल सचनाचे माण सवािधक असून रा या या कृषी उ पादनात मोलाचा वाटा 
आह.े िवदभात कोरडवा  शेतीचे माण अिधक असून सोयाबीन, कापूस आिण तूर या 
िपकांच ेउ पादन अिधक घेतले जाते. या तूलनेत कोकणा या पीक रचनेचे गुणवैिश ये 
वेगळे दसून येतात. कोकणाम ये फलो पादन याम य े नारळ, आंबा, काज,ू सुपारी, 
नारळ, कोकम आिण फणस इ यादी िपके घेतली जातात. तर अ धा य िपकांम य ेभात 
या िपकाच े उ पादन सवािधक माणात घेतले जाते. कोकणातील शेती ही हंगामी 
व पाची अशी असून हंगामसंप यानंतर लोक इतर वसायाकडे वळताना दसून येतात. 

कोकणाची ामीण अथ व था ही अनेक बाबतीत िनराळी दसून येते. िनसगा या 
पावसावर भाताची शेती केली जाते. या कोकण िवभागात जल सचनाचे माण अ यंत 
कमी असून फलो पादन अिधक माणात असून बर्याच माणात कोकणातील शेती पडीक 
आह.े कुणबी, भंडारी, समाजातील लोकांचे माण अिधक असून कोकणाम ये कोळी, 
सोनकोळी, आगरी, भंडारी आिण कुणबी समाजातील लोक सागरी मासेमारी वसाय 
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करीत असतात. कोकणाम य े सहकार े ाचे माण कमी असून शेती आधा रत 
उ ोगधंदयाचे माण ामीण कोकणात कमी आहेत. सधुदूग, र ािगरी, रायगड 
िज हयातील ामीण काही भागात औ ोिगक िवकास महामंडळा या मा यमातून उदयोगधंदे 
सु  कर यात आले आहेत. कोकणाम य ेशेती वसायाम ये खूप कमी माणात रोजगार 

ा  होतो. िनसगाने वरदान लाभलेला ७२० क.मी. लांबीचा अरबी समु  कनारा 
लाभ यामुळे ामीण भागातील ब तेक लोक सागरी मासेमारी वसाय व यातील सल  

वसायात गंुतलेले दसून येतात. या सागरी मासेमारी वसायापासून कोकणा या 
ामीण अथ व थेला एक वेगळे मह व ा  झालेले दसून येते. या सागरी मासेमारी 
वसायातून िवदेशी चलन, ामीण िवकास, लोकांना रोजगार ा ी, उ प ात वाढ, 

राहणीमानात सुधारणा, लोकांना पोषक आहार इ यादी मह व या मासेमारी वसायाचे 
असलेले दसून येते. 

कोकणाची अथ व था ही इतर देशा या तुलनेत वेगळी दसून येते. रा यातील एकूण 
पयटनापैक  कोकणाम ये पयटनाचे माण अिधक दसून येतो. यामुळे ामीण 
अथ व थेला हातभार लागतो. कोकणातील हवामान उ ण व दमट असून पावसाचे 

माण अिधक असून ामीण कोकणाम ये लोकसं या ही िवरळ असून िवखूरलेली खेडी 
कवा गावे दसून येतात या देशातील शासक य यं णा अ यंत सुलभ व चोख असून 

सा रतेचे माण अिधक असलेले दसून येते. कोकणाम य े वाहतूक व था ामीण 
भागापयत पसरलेली असून ती दि ण-उ र दशेचे लांब र ते दसून येतात. सधुदूग 
िज हयापासून ते मुंबई पयत मुंबई गोवा महामाग असा लांबीचा र ता दसून येतो. 
ि टीश काळा या पूव पासून समु माग ापार केला जात होता. रा यातील इतर 

देशा या तूलनेत शेती या लागवडीचे माण, सहकारी े ाचे माण, दु ध वसायाचे 
माण, आिण शेतीतील रोजगाराचे माण कमी असलेले दसून येते. कोकणातील लोक 

रोजगारासाठी मुंबईकडे मोठया माणात थलांतरीत झालेला दसून येतो. परंतु बर्याच 
माणात सागरी मासेमारी वसायापासून लोकांना रोजगार व उ  ा  झालेला दसून 

येतो. 

कोकणातील थूल उ प  
अथ व थेम ये ाथिमक उ ोग आिण सेवा े ाचे योगदान मह वाचे असते. ाथिमक 

े ामधील शेती आिण शेती सल  वसाय तसेच मासेमारी वसायापासून िमळणारे 
उ पादन ह े ाथिमक े ात समावेश होतो. कोकणाम ये शेती वसायाकडे पािह यास 
असे दसून येते क , अ धा य िपकांम य ेभात आिण नाचणी या दोन तृणधा ये िपके 
वगळता इतर िपकांच े माण ह ेनग य असून भात ह ेिपक िनसगा या पावसावर अवलंबून 
असून ते मोठया माणात पारंपा रक व पात उ पादन केलेले दसून येते. उ र 
कोकणातील रायगडचा काही भाग आिण ठाणे व पालघर म ये भाताची शेती दसून येते. 
भारतात िस द असलेला पालघर िज हयात वाडा कोलमतांदळाचे उ पादन घेतले जाते. 
कोकणाम ये पशुपालन, शेळीपालन, कु कुटपालन इ यादीच े माण इतर देशा या तूलनेत 
कमी असलेले दसून येते. महारा  ह े औ ोिगकदृ या गत रा य हणून ओळखला 
जातो. ह ेसव उदयोगधंदे कोकण िवभागातील मुंबई, ठाणे, क याण िभवंडी, इ यादी 
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ठकाणी दसून येतात. कोकणा या एकूण उ प ापैक  सेवा े ापासून िमळणारे उ पादन 
ह ेसवािधक आह.े रे वे, प रवहन, वाहतूक, दळणवळण, ापार, उपहारगृह,े बँका, 
िवमा, िश ण, आरो य इ यादीचा समावेश होतो. सन २०१३-१४ म ये कोकणाचे 
एकूण थूल उ प  चालू कमतीनुसार ६०३४८०५५ लाख पये इतके असून रा या या 
एकूण उ प ापैक  ३९.९६ ट े इतका आह.े 

 कोकणातील एकूण उ प   
चालू कमतीनुसार (लाख पयात) 
अ. . े  2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 

१) कृिष 567330 626166 602461 627174 779401 
२) मासेमारी 133047 153378 157961 234095 270098 
३) कृिष व 

संल  सेवा 
999545 1163780 1051902 1372503 1338940 

४) कोकणातील 
एकूण उ प  

34655378 41944667 46852752 52698565 60348055 

टप - सधुदूग, र ािगरी, रायगड, ठाणे, मुंबई िज हयाचा समावेश 

 सन २००९-१० म ये कोकणातील कृिष े ाचे उ प  ५६७३३० लाख पये इतके 
असून ते कोकणा या एकूण उ प ापैक  १.६३% इतके होत े तर २०१३-१४ म ये 
७७७९४०१ लाख पये इतके असून एकूण उ प ापैक  १.२९% इतके होत.े कोकणातील 
कृषी उ पादनात १.३७ पटीने वाढ झालेली दसून येते. ामीण भागातील लोकांना 
रोजगार िमळवून दे यात शेती पूरक वसाय हणून मासेमारी वसाय मह वाचा मानला 
जातो. या मासेमारी वसायापासून १३३०४७ लाख . इतके उ प  िमळाले. 
कोकणा या एकूण थूल उ प ापैक  मासेमारी वसायापासून िमळणारे माण ०.४४% 
इतके आह.े या मासेमारी वसाया या उ प ात २.०३ पटीने वाढ झालेली दसून येते. 
मोठया माणात आधुिनक उपकरणे व साधने इ याद चा वापर के यामुळे मासेमारी 

वसायाला गती ा  झालेली दसून येते. कोकणातील शेती व शेती संल  सेवापासून 
२.८८% इतके उ प  २००९-१० साली तर २०१३-१४ साली ०३% इतके उ प  
िमळाले. या कृिष संल  सेवा या उ पादनात १.७३ पटीने वाढ झालेली दसून येते. 
कोकणाचे उतप  १.७४ पटीने वाढलेले दसून येते. रा या या एकूण उ प ापैक  
कोकणा या थूल उ प ाचा चालू कमतीनुसार वाटा ३९.९६% इतका आह.े कोकणा या 
अथ व थेम ये शेती व शेती संल  सेवा आिण मासेमारीच े उ प  मोलाची भूिमका 
बजािवते. देशा या व रा या या उ प ात कोकणा या या ाथिमक े ाचा वाटा 
मह वाचा मानला जातो. 

कोकणातील सागरी म य वसायातील उ पादन 
महारा  रा या या पशि्चम दशेला अरबी समु  कनारा लाभला असून दि ण उ र 
दशेम ये कोकणाचा िव तार दसून येतो. उ रेकडील दमणगंगे या खोर्यापासून 

दि णेकडील तेरेखोल पयत कोकण वसलेला आह.े कोकण कनारपट्टीला सुमारे ७२० 
क.मी. चा अरबी समु  असून कोकणाचा सरासरी ं दी ३० ते ६० क.मी. इतक  
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असून ३०३९४ चौ. क. मी. भौगोिलक े फळ आह.े कोकणाम य ेअनाळा, जंिजरा, 
सुवणदुग, िवजयदुग, सधुदूग इ यादी सागरी क ले आहेत. कोकणामधील िज हयाम ये 
मुंबई, अिलबाग, मु ड, ीवधन, जयगड, दाभोळ, हण, बाणकोट, र ािगरी, 
मालवण, वगूला इ यादी मह वाची बंदरे आहेत. कोकणाम ये मुंबई, सा ी, खांदेरी व 
उंदेरी, धारापूरी व अंजदीव बेटे असलेले दसून येतात. कोकणातील नदया पूवकडून 

  पश्िचमेकड े वाहत जाऊन अरबी समु ाला जाऊन िमसळतात. कोकणाम ये ठाणे 
िज हयाम य ेदातीवार, वसई, ठाणे तर मुंबई म ये मनोरी, मालाड, माहीम रायगड 
िज हयाम य े पनवेल, धरमतर, राजपूरी खाडया दसून येतात. र ािगरी िज हयाम ये 
केळशी, दाभोळ, जयगड, भाटये, पूणगड, जैतापूर, इ यादी खाडया आहेत. सधुदूग 
िज हयाम य े देवगड, आचरा, कालावली, कल  इ यादी खाडया दसून येतात. 
कोकणाम ये एकूण २१ खाडया असून या खाडयाम ये सु दा मोठया माणात मासेमारी 
केली जाते. कोकणातील मासेमारी समाज हा समु  कनारी असले या गावाम ये मोठया 

माणात व ती आह.े बंदरातून होडया समु ात नेऊन सागरी मासेमारी मोठया माणात 
करताना दसून येते. याचे उ पादन पुढील माणे दसून येते. 

कोकणातील सागरी म य वसाच ेउ पादन (मे ीक टनात) 
अ.  िज हा सागर कनार्याची 

लांबी 
2014-15 2015-16 2016-17 

१ सधुदूग 121 21520 17691 22304 
2 र ािगरी 167 115042 8703 98446 
3 रायगड 240 41249 39053 41514 
4 ठाणे 112 211967 122240 114643 
5 मुंबई व 

उपनगर 
80 114957 128336 137349 

6 एकूण 720 414735 394350 414256 

महारा ाम य ेकोकण िवभागाला समु  कनारा लाभ यामुळे सागरी मासेमारी केली जाते. 
सागरी मासेमारी करणारा समाजाची व ती ही ामु यान े समु  कनारा लगत या 
गावाम ये असून स या मासेमारी करणारी लोकसं या ३ लाख ८६ हजार १३८ इतक  
असून म य वसाय करणार्या कुटंूबाची सं या ८१४९२ इती असून मासेमारी करणार्या 
गावाची सं या ४५६ इतक  आह.े कोकणाम ये ामु याने सोनकोळी, भंडारी, आगरी, 
कोळी, मु लीमलोक मासेमारी वसायात दसून येतात. सागरी मासेमारी करणार्या 
बोटीची एकूण सं या १४५४२ इतक  असून यांि क बोटी ११८७१ आिण िबगर यांि क 
बोटी २६७१ इतके असून सवािधक बोटीची र ािगरी, रायगड आिण ठाणे िज हयात 
आहेत. हया वसायातील उ पादन ह े अिनश्िचत व पाचे असून मासेमारी वसाय 
नारळी, पौ णमेपासून सु वात केली जाते. साधारणपणे तारली, बांगडा, पापलेट, 
सुरमई, कोळंबी, ब िबल आिण इतर जाती या माशाची समु ात मासेमारी केली जाते. 
मासेमारी के यानंतर बंदरा या कनारी आण यानंतर या माशांचा िललाव केला जातो. 
मोठया माणात उलाढाल मासेमारी वसायांपासून होते. मासे िव  कर याचे कामे 
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मासेमारी करणार्या कुटंूबातील मिहला करीत असतात. मिहलांना व पु षांना मासेमारी 
वसायापासून रोजगार ा  होतो. म यिव  करीत असताना अथवा माशांचा िललाव 

करीत असताना माशांचा दर नेहमी बदलत असतो. कारण माशां या पुरवठा व 
मागणीव न माशांच ेभाव अथवा कमत ठरिवली जाते. 

कोकणातील म य वसायापासूनच ेउ प  
महारा ा या आिण कोकणा या ामीण अथ व थेत मासेमारी वसायापासून िमळणारे 
उ प  मह वपूण आह.े सागरी मासेमारी वसायापासून मोठया माणात उलाढाल केली 
जाते. कोकणातील येक िज हयातील बंदरावर माशांचा िललाव होतो. बंदरावर 
माशांची खरेदी-िव  केली जाते. मासेमारी करणार्या लोकांकडून मोठे ापारी माशांची 
खरेदी करतात आिण ते माशांची तवारी व वगवारी क न िशतगृह असले या कमधून 
दुसर्या ठकाणी माशांची िनयात केली जाते. २००७-०८ म ये सागरी म य 
उ पादनापासून १५०६ कोटी पये उ प  िमळाले तर २०१६-१७ म ये ५७३४ कोटी 

पये इतके उ प  िमळाले. 

सागरी मासेमारी वसायातून ामीण अथ व थेला हातभार लागतो. ामीण भागाचा 
िवकास, रोजगार िन मती, राहणीमानात सुधारणा, आंतररा ीय चलन िनयातीला 

ो साहान, पोषक आहार इ यादी बाबतीत मासेमारी वसाय मह वाची भूिमका 
बजािवते. भारताम ये केरळ, गुजरात, कनाटक, पश्िचमबंगाल, तािमळनाडू, अंदमान 
िनकोबार, प डेचरी,ओ रसा, तेलगंणा, आंध देश इ यादी रा यात सागरी मासेमारी केली 
जाते. महारा ात कोकण कनारपट्टीवर सागरी मासेमारी करणार्या कोळी समाजाची 
सं या ब सं य असून मोठया माणात यांि क बोटी या सहा याने मासेमारी क न उ प  
िमळिवत असतात. मासेमारी वसायापासून िमळणारे उ प  ह ेअिनश्िचत असे असलेले 
दसून येते. 

कोकणातील िज हािनहाय एकूण उ प  
(चाल ू कमतीनुसार लाख पयात) 

अ  िज हा 2009-
10 

2010-
11 

2011-
12 

2012-
13 

2013-
14 

1) सधूदुग 5369 9304 10938 18839 19155 
2) र ािगरी 21139 25726 26606 35811 43793 
3) रायगड 8425 13259 15348 20157 23799 
4) ठाणे 38920 51480 55781 67826 79533 
5) मुंबई उपनगर 59194 53609 75744 91462 103818 

 एकूण 133047 153378 184417 234095 270098 
संदभ - िज हा सामािजक व आ थक समालोचन २०१७ 

( सधूदुग, र ािगरी, रायगड, ठाणे, मुंबई) 

सन २००९-१० म ये सधुदूग िज हयात मासेमारी वसायातून ५३६९ लाख पये तर 
२०१३-१४ म ये १९१५५ लाख पये इतके उ प  िमळाले. या िज हयात पाच वषात 



International Journal of Advance and Innovative Research   
Volume 7, Issue 1 (H): January - March, 2020 
 

82 

ISSN  2394 - 7780 

५.६ पटीने वाढ झालेली दसून येते. सन २०१३-१४ म ये एकूण मासेमारी 
वसायापासूनचे एकूण उ प  २७००९८ लाख पये इतके होते. एकूण उ प ापैक  

सधुदूग िज हया या उ प ाचा वाटा ७.०९% इतका असलेला दसून येतो. र ािगरी 
िज हयाम य े अिधक माणात मासेमारी केली जाते. २००९-१० म ये २११३९ लाख 

पये तर २०१३-१४ म ये ४३७९३ लाख पये इतके उ प  या वसायापासून 
िमळाले एकूण मासेमारी वसाय उ प ापैक  १६.२१ % वाटा र ािगरी िज हयाचा 
दसून येतो. 

रायगड िज हाला २४० क. मी. चा समु  कनारा असून अनेक तालु यात मासेमारी 
केली जाते. २००९-१० म ये ८४२५ लाख पये तर २०१३-१४ २३७९९ लाख पये 
उ प  िमळाले. एकूण मासेमारी उ प ापैक  ८.८१ वाटा या रायगड िज हयाचा असून 
पाच वषात मासेमारी उ प ात २.८२ पटीने वाढ झालेली दसून येते. ठाणे िज हयातील 
एकूण म य उ प  ७९५३३ लाख पये असून एकूण म य उ प ापैक  २९.२५% वाटा 
आह.े मुंबई व उपनगर या िज हयामधून सवािधक म य उ प  िमळालेले दसून येते. 
सन २०१३-१४ म ये १०३८१८ लाख पये उ प  िमळाले. एकूण म य उ प ापैक  
३८.४३% वाटा या िज हयाचा दसून येतो. 

रा या या उ प ात सागरी मासेमारी उ प ाचा वाटा मह वपूण असून सवात जा त उ प  
ठाणे, मुंबई आिण र ािगरी िज हयाच े दसून येते. 

या सागरी म य वसायातून िमळालेले उ प ाचा वाटा अथ व थेत मोलाची भूिमका 
बजािवते. महारा ातील कोकण कनार पटीवरील माशांची मोठया माणात िनयात केली 
जाते. २००७-०८ म ये १.१ लाख मे क टन तर २०१६-१७ म ये १.५२ लाख 
मे ीक टन इतके िनयात केलेली दसून येते. महारा ातून म य िनयात मू य २००९-१० 
म ये १२३३ कोटी पये तर २०१६-१७ म ये ४३१२ कोटी पये इतके हो◌ेत.े 
एकदंरीत रा या या आिण कोकणा या अथ व थेत मासेमारी वसाय मोलाची भूिमका 
बजािवते. 

संदभ सूच 
१) महारा ाची आ थक पाहणी  अथ व सांि यक  संचालनालय, िनयोजन िवभाग, 

महारा  शासन, मुंबई २०१७. 

२) महारा ाचा भूगोल, ए. बी. सदवी, िनराली काशन पुणे २०१० 

३) कोकण ◌ः िविवध दशा आिण दशन, संपादक डॉ. िलला दि त, ितमा 
काशन पुणे २०११ 

४) महारा ाची सागरी म यसंप ी, डॉ. द. वा. बाळ, डॉ. नं दनी देशमुख 
महारा  रा य सािह य आिण सं कृती मंडळ मुंबई 
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कायालय, र ािगरी २०१७ 

६) िज हा सामािजक व आ थक समालोचन, सधुदूग िज हा, अथ व सांि यक  



International Journal of Advance and Innovative Research   
Volume 7, Issue 1 (H): January - March, 2020 
 

83 

ISSN  2394 - 7780 

कायालय सधूदुग 

७) िज हा सामािजक व आ थक समालोचन, रायगड िज हा, अथ व सांि यक  
कायालय, रायगड २०१७ 
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भारतीय बँिकंग े  : सम ा आिण आ ाने 
Dr. Dinesh Yadavrao Parkhe 

अथशा  िवभाग, पाटप ाळे कला, वािण  आिण िव ान महािव ालय पाटप ाळे, 
ता.गुहागर, िज. र ािगरी 

ावना - आिथक िवकासाम े बँकांची भूिमका मह पूण आहे. भारतासारखा 
िवकसनशील देशाचा िवचार करता शहरी भागाबरोबरच ामीण भागा ा िवकासाम े 
िव ीय सं था सात ाने योगदान देत असतात. औ ोिगक मंदी, िव ीय मंदी, नैसिगक 
संकटे सात ाने आ ास िवकास ि येवर ाचा प रणाम होत असतो. ामुळे 
बँकां ा थकीत कजा ा सम ा सात ाने वाढत आहेत. ामािणक कजदाते कज 
घेणा या बँकांशी समझोता  क न कजाचे ह े फेडून कज भरत असतात. मा  
अ ामािणक कजदाते घेतलेले कज परत कर ाऐवजी बुडिव ाचा य  करत 
असतात. अथवा सरकारने कजमाफी करावी या आशेने जगत असतात. अशा 
कजबुड ा  कजदारामुळे सावजिनक े ातील अनेक बँका अडचणीत आ ा आहेत.  

ातं ानंतर ावेळ ा पंत धान ीमती. इंिदरा गांधी यांनी एक वट कुम काढून 
जुलै १९६९ म े ा खाजगी बँकां ा ठेवी ५० कोटी . पे ा अिधक आहेत. अशा 
१४ बँकांचे रा ीयकरण केले. तसेच एि ल १९८० म े ा बँकां ा ठेवी २०० कोटी 
. पे ा अिधक आहेत. अशा ६ बँकांचे रा ीयकरण कर ात आले. स ा १९ 

रा ीयकृत बँका ६ ेट बँक ऑफ इंडीया ा सहयोग बँका तसेच ५६ ादेिशक 
ामीण बँका शहरी व ामीण भागात मो ा माणात कज पुरवठा करत आहेत. 

१९९१ नंतर बँिकंग े ात चंड वेगाने बदल होत आहेत. बेसल २ आपण 
ीकारलेला आहे. आता बेसल ३ जागितक खुला ापार धोरणामुळे भारताला 
कारावा लागणार आहे. बँकां ा ताळेबंदात मो ा माणात सुधारणा होत गे ा. 

बँकांची थकीत कज आता १८० िदवसापे ा जा  कालावधी झा ास ाचा समावेश 
बुडीत कजात कर ात येतो. थकीत कज आिण पया  भांडवल या दोन कारणामुळे 
अनेक बँकांचे िविलनीकरण हे स ीने करावे लागणार आहे. खाजगी बँकांपे ा 
सावजिनक े ातील बँकांचे थकीत कजाचे माण वाढत चाललेले िदसून येत आहेत. 
सावजिनक े ातील बँकांनी चुकी ा प तीने िदलेली कज, सरकारी ह ेपामुळे 
वाढत चाललेली तुट  बुडीत कजदाराची सरकारी अिधका याचा घेतलेला गैरफायदा 
सुयो  तारणाचा अभाव यामुळे सावजिनक बँकातील कज सम ा उ प धारण क  
लाग ा आहेत. बँकातील कज िवतरण करणारे अिधकारी कजदाराची  थती 
पाह् ाऐवजी लोक ितिनधी ा िशफारशीचा अिधक िवचार करतात. यामुळे थकीत 
कज सम ा वाढून अनु ादक मालम ेम े (N P A) सात ाने वाढ होत आहेत. 
अनेक बँका ताळेबंद प काम े बुडीत कजाचा समावेश वसूल कजाम े दाखवत 
असत मा  २०१६ नंतर अशी था बंद झा ामुळे  N P A चे माण चंड 
वेगाने वाढत आहे. सावजिनक बँकांवर सरकार आिण म वत  बँक असे दुहेरी 
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िनयं ण आहे. याचा प रणाम कज आिण खच व थापनावर होत असतो. म वत  
बँके ा िनदशानुसार सावजिनक बँकांनी कामकाज के ास आिथक संकटातून अशा 
बँका लवकर बाहेर येतील. मा  सरकार अथवा लोक ितिनधीकडून कजासाठी 
चुकीची िशफारस केली जाते. ाचा प रणाम N P A वाढ ाम े होतो.   

स थतीतील ठेवी आिण कजाचा अ ास के ास खाजगी बँकामधील बुडीत कजाचे 
माण २ ते ३ % तर सावजिनक बँकामधील हे माण ६ ते ७ % ा पुढे गेलेले 

आहेत. बुडीत कज सावजिनक बँकांम े      

सात ाने वाढत आहेत. नायक किमटीने असे दुहेरी िनयं ण कमी कर ासाठी 
िशफारस केली आहे. मा  अशी िशफारस क  सरकारने अ ाप ीकारलेली नाही. 
बँकांनी आपले िनयम तयार करताना म वत  बँके ा त ाचा िवचार केला जावा. 
यामुळे आव क असणा या े ांना कज पुरवठा केला जाईल. वसुली वेळेत 
झा ामुळे NPA चे माण अपोआप कमी होईल. मे २०१७ अखेर सावजिनक बँकांची 
सं ा ७७ इतकी झाली  आहे. ाम े १९ रा ीयकृत बँका, १ भारतीय औ ोिगक 
िवकास बँक, १ ेट बँक इंिडया तर ५६ ादेिशक ामीण बँकांचा समावेश होता. 
तर खाजगी बँकाम े जु ा, निवन, लघु, िव  बँका, देय बँका थािनक ेि य 
बँका, परकीय बँका, अशा एकूण ८७ बँकांचा समावेश होतो. ७७ सावजिनक बँका 
८७ खाजगी बँका अशा एकूण १६४ ापारी बँकांची सं ा संपूण देशात कायरत 
आहे. ाच बरोबर देशातील ामीण व शहरी भागाम े, एकूण कजपुरवठा करणा या 
सहकारी बँकांची सं ा ९५४४३  एवढी आहे. यात नागरी सहकारी बँका, रा  
सहकारी बँका िज ा म वत  सहकारी बँका, ाथिमक कृषी पतसं था, रा  
सहकारी कृषी ामीण िवकास बँकांचा समावेश होतो.  

धा आिण मािहती तं ानामुळे ाहका ा बॅ ं कांमधून अपे ा वाढ ा आहेत. िवदेशी 
व खाजगी बँका ा वेशामुळे भारतीय बँिकंग े ात धा कता वाढली आहे. 
संयु  रा  व युरोिपयन रा ासमोरील अ र  तसेच मागील काही वषात बँकेतील 
महाधोटाळे, बँकांचा वाढता NPA, सावजिनक बँकाचे बुडीत कज यामुळे भारतीय 
बँकासमोर अनेक आ ाने िनमाण झाली आहेत. ाचा अ ास करणे मह ाचे आहे. 

उि े :- 
१) भारतीय बँिकंग े ासमोरील सम ांचा अ ास करणे. 

२) भारतीय बँिकंग े ासमोरील िनमाण झाले ा आ ानांचा अ ास करणे. 

३) भारतीय बँिकंग इ ादी समोरील संधी ंचा आढावा घेणे. 

४) भारतीय बँिकंग े ासमोरील सम ांवर उपाययोजना शोधणे. 

गृिहतके - 
१) भारतीय बँिकंग े ासमोर अनेक आ ाने िनमाण झाली आहेत. 

२) भारतीय बँिकंग े ासमोर अनेक संधी िनमाण झा ा आहेत. 
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संशोधन प ती- 
भारतीय बँिकंग े ासमोरील सम ा आिण आ ाने यांचा शोध िनबंध तयार 
कर ासाठी दु म संकलन प तीचा वापर कर ात आला आहे यासाठी संबंिधत 
मािहती िमळिव ासाठी दु म साधनात संदभ ंथ, दैिनक वतमानप े िविवध लेख, 
टी ी वरील मुलाखती ंचा भाग इंटरनेट वरील मािहती इ. साधनांचा वापर कर ात 
आला आहे.  

भारतीय बँिकंग े ा समोरील सम ा- 
१९९० ा दशका ा सुरवातीला भारतीय अथ व थेचे उदारीकरण झाले. भारतीय 
बँिकंग उ ोगात गे ा काही वषात अथ व थेतील मंदीमुळे खराब कजात वाढ झाली 
आहे. ामुळे बँका ा मालम ा गुणवतेवर नकारा क प रणाम झाला आहे. NPA 

ा वाढी ा पा भूमीवर २०२० पयत भारताचे बँिकंग े  जगातील पाचवे सवात मोठे 
बँिकंग उ ोग बनले. 

बँक वसायासमोरील सवात मोठी सम ा णजे ायालयीन व थेचा मंदपणा होय 
बँकाचे खटले ायालयात दीघकाळ चालतात ामुळे बँकाची कज वसुली हो ात 
अडचणी येतात. ामुळे बँकाचा परतावा वेळेत होत नाहीत. ासाठी िदवाळखोरी 
कायदा आिण कज वसुली काय ाम े बदल होणे आव क आहे. पुरेशा तं ाना 
अभावी जागितक अंमलबजावणीत अडचणी िनमाण होतात. पायाभूत सुिवधा आिण 
मानवी मता यावर िवकसनशील देशाम े बरेचशे ाहक िव ास ठेवत नाहीत. 
गु ता, अखंडता आिण माणीकरण ही बँिकंग े ातील मोठी सम ा आहे. यामुळे 
इंटरनेटसारखे असुरि त चॅनेलवर लोक िव ास ठेवत नाहीत. आज ा काळात 

धा क जगामुळे ाहक समाधानी असणे आव क आहे. ामुळे ाहकांना 
आकिषत कर ासाठी बँकांना वेगवेग ा सेवा पुरवा ा लागतात. बँकांचे अप ेडेशन, 
संगणकीकरण, पुरेसे पयवे ण आिण िनयं ण उपलब  नस ामुळे बँकांना िविवध 
सम ांना तोंड ावे लागते. भारताम े आधुिनक तं ान पुरेशा माणात उपल  
नस ामुळे बँिकंग े ाला ाहकांना सेवा पुरिवताना िविवध सम ांना तोंड ावे 
लागते.  

भारतीय बँिकंग े ासमोरील आ ाने –  
भारतासार ा िवकसनशील देशात बँकांनी मह पूण भूिमका बजावली आहे. परंतु 
जागितकीकरणामुळे संपूण बँिकंग े ाला धोका िनमाण झाला आहे. ामुळे भारतीय 
बँिकंग े ासमोर अनेक आ ाने िनमाण झाली आहेत ती पुढील माणे- 

१) सरकारचा बँकेकडे पाह ाचा ि कोन – 
आज सावजिनक े ातील बँकांमाफत जनधन योजना, मु ा कज, अटल पे शन 
योजना राबिव ा जात आहेत. यािशवाय िश वृ ी असो वा अनुदान बँकेमाफत 
िवत रत केले जाते. िशवाय िपकावरील वेगवेग ा रोगांचे अनुदान वाटपासाठी बँकाच 
ह ात. एवढेच काम मनरेगाची मजुरी देखील बँकामाफत ाच बरोबर सरकारने 
बँकाना असे िनदश िदले आहेत की, बँकांची ता गृहे जन साम ासाठी खुली 
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केली जावीत. पु ा आता बँकाना सांगीतले जाते की, िवमा पॉलीसीज, मेडीपॉलीसी, 
ु ुअल फंड पॉलीसीज िवका ात मग बँकानी ांची बँिकंगची कामे कधी करावीत. 

ते ा सरकारने थम बँिकगची भुिमका ठरवायला हवीत. ांना बँिकंग िवकासाची 
वाहक संरचना णून हवी की, नफा िमळवून देणारी यं णा, बँकाकडून अकाऊिटंग 
हवे की ॉफीट की सोशल ॉफीट ? ते ा सरकारने अगोदर बँककडे पाह ाचा 

ीकोन बदलायला हवा तरच यातून अनेक  सुटतील आिण बँका देखील ाचा 
यो  िवकास साधतील. 

२) वाढती धा – 
सन १९९१ ा नरिसंहम सिमती ा िशफारशीनुसार भारतीय बँकीग े ात अनेक 
खाजगी व िवदेशी बँकांना वेश दे ात आला. हा िनणय भारतीय बँकीगचा आहे. 

ामुळे अनेक सरकारी बँका, खाजगी बँका, सहकारी बँका, परदेशी बँका, िव ीय 
सं था यांची सं ा िजतकी वाढली आहे िततकीच ां ातील धादेखील वाढली 
आहे. िनयं ण मु  वातावरणातखाजगी बँका ा वेशामुळे धा कता वाढली आहे. 
बदल ा ावसायीक पानुसार ापारी बँकांना आप ा काय णालीत बदल करावे 
लागणार आहेत. सावजिनक े ातील बँका देखील िनयं ण मु  वातावरण आिण 
वाढती धा या आ ानांना सामोरे जा ासाठी तः ा कायात प रवतन करावे 
लागणार आहे. 

३) बँकेतील वाढते थकीत कज- 
बँकां ा आज ा दुराव थेला जबाबदार असणारा सवात मह ाचा घटक णजे बँकाचे 
थकीत कज बँकात जे ऐकूण थकीत कज आहे ातील ७०% पयाची कज ात 
माफ के ानंतर थकीत केले ा कजाचा आकडा हा १० लाख कोटी . पयत 
पोहोचला आहे. यातील १२ मो ा उ ोजकांकडून दोन लाख ेप  हजार कोटी . 
येणार असून ांनी हे थकीत कज परत केले तर या सव सावजनीक े ातील बँकाना 
भांडवलासाठी सरकारकडे हात पसरावे लागणार नाहीत व करदा ांनादेखील 
अथसंक ातील तरतुदी ा मा मातून बँकाना भांडवल उपल  क न दे ा ा 
िनिम ाने ागही करावा लागणार नाही. भारतीय बँकीग े ासाठी थकीत कजाची 
सम ा ही ब धा न संपणारी सम ा आहे. माच २०१८ पयत भारतीय बँकाची  
बुडीत कज ही सुमारे १०.२५ लाख कोटी . होते. तर पुढील काही मही ात ा 
कजात ३.१३ लाख कोटी . इतकी वाढ झाली आहे. या बुडीत कजात सरकारी 
बँकाचा वाटा ९०% आहे. म वत  बँकेने नुक ाच िस  केले ा आकडेवाडीनुसार 
ऐकूण थकीत कजाची र म १२.२ पयत वाढली आहे. णजेच ेक १०० 

पयामागे १२ . वसुली धो ात आली आहे.  

४) निवन धकाची भीती - 
स ा देशातले मोठे मोठे उ ोगपती उदा.टाटा, अंबानी, िबला कंपनी, तः बँकीग 
परवाने िमळिव ासाठी य शील आहेत. परंतु म ेदारी व इतर अंतगत धोके 
अस ाने आप ा देशातील म वत  बँक व सरकार या गो ीसाठी तयार नाहीत 

ासाठी लागणारे िनयम, काय ाम े बदल कर ाचे काम स ा सु  आहे. परंतु 
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असे झा ास अथातच देशांतगत बँकाना  मो ा धाना तोंड ावे लागणार यात 
कुठलीही शंका नाही आिण णून हे भारतीय बँका समोरील मोठे आ ान आहे. 

५) बँक आिण ाहक श ी – 
आज बँक सुिवधाचा लाभ घेणा या ाहकाची िनवड पातळी सवात वरची आहे. आज 

ां ासमोर हजारो पयाय उपल  अस ाने बँकाचे ाहक दुरावले जात आहेत. ते ा 
धा कता आिण कमीत कमी िनयामक घटकामुळे बँकीग े ाना ाहकािभमुख होणे 

गरजेचे आहे. बँकाना स ा ा ाहकासोबत िहतसंबध सुधारणे व ते कायम ठेवणे 
आिण भिव ात उपयोगी ठ  शकणा या ाहकांशी करार करणे व ाहकांना नवनवीन 
मा मा ा सहा ाने अ यावत ठेवणे हे बँकीग े ासमोर मोठे आ ान आहे. मािहती 
तं  ानाचा िवकास आिण िव ारामुळे ाहकांना सुलभ, जलद, काय म आिण 
सुरि त सेवा देणे गरजेचे आहे. ाहकां ा वाढ ा अपे ा पूण कर ासाठी बँकानी 
देखील आपली पारंपा रक भूमीका बदलून सवकष िव ीय सेवा पुरव ाची भुिमका 

ावी लागेल. ाहकां ा अपे ा व गरजांची पूतता होईल अशी अनेक िव ीय साधने 
उपल  क न देणे आव क आहे. बँकानी आप ा सेवांचा िव ार कर ा 
बरोबरच आिथक वहाराचे शु  देखील कमी करणे गरजेचे आहे.  

६) कुशल मनू  बळाची आव कता – भारतीय बॅ ं कीग े ासमोरील एक 
मह ाची सम ा आहे. वाढ ा वया ा कामचा यामुळे ां ा कुशालतेत वाढ करणे 
गरजेचे आहे. भारतीय बँका या सवसाधारण ेणीतील आहेत. ामुळे बँकाची 
उ ादने आिण ाहकांना यो  कारे ओळख ा ा ीने बँकाची रचना करणे 
गरजेचे आहे. बँकानी ाहकांना हवी असलेली काप रेट बॅ ं कीग, FOREX बँिकंग  सेवा 
उपल  क न िदली पािहजे. या सेवा आय टी िव  तसेच मनु बळावर आधारीत 
अस ामुळे कामचा याना यो  िश ण दे ात यावे अथवा तं  कमचारी वगाची 
िनयु ी कर ात यावी. कुशलतेत वाढ कर ासाठी बॅ ं कीग े ात मो ा माणात 
नोकर भरती करावी. बदल ा काळात ाहकांना कुशल कमचारी वग पािहजे व तो 
बँकांनी िदला पािहजे. 

७) बदली पयायाची उपल ता – देशात आज ६० % ा दर ान असणारा 
उ पद  त ण वग पारंपा रक बँिकंग सोडून इतर धोकादायक परंतु अिधक परतावे 
िमळवून देणा या परता ाकडे अिधक आकिषला जात आहे. हा त ण वग ू ुंअल 
फंड्स टेझरी िब , इ टी आिण कमोडीटी शेअस यांना अिधक पसंती देत आहे. 

ाहकांना यापासून परावृ  करणे आज बँकासमोरील मह ाचे आ ान आहे.  

८) ामीण े  – भारतीय बँकांचे भिव ातील ाहक हे ामीण भागातील राहणार 
आहेत. ामुळे बँकांनी िविवध उ ादन आिण सेवांसाठी ामीण भागातील िव ीय 
यं णेचे बळकटीकरण करावे. तसेच ामीण भागात शाखा िव ार कर ा बरोबर 
उ ादकता आिण उ ादन वाढीसाठी बँकांनी य  करावे.  

९) तं ान आिण बँिकंग े  – तं ान वापरामुळे बँिकंग आिण िव ीय 
वहारांना निवन प ा  होते. बँकांनी ATM, नेटबँिकंग, टेलीबँिकंग, मोबाईल 
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बँिकंग, RTGS/NEFT या सार ा सेवा दे ास सु वात झाली आहे. कोअर बँिकंग 
प तीमुळे कोण ाही िठकाणाव न के ाही बँिकंग सेवेचा लाभ घेणे श  झाले 
असून येणा या काळात या सेवे ा मा मातून अनेक मू विधत सेवा तं ा ा 
मा मातून उपल  क न दे ाचे बँकांनी ठरिवले आहे. एकूणच बँकां ा तं ान 
वापरामुळे ांची काय मता सुधारेल खच कमी होईल. परंतु या वहारात जोखीम 
देखील मो ा माणात अस ाचे िदसून येते.  

१०) वाढती लोकसं ा – वाढती लोकसं ा ही भारतीय बँिकंग उ ोगासमोरील 
सवात मोठी संधी ठरणार आहे. आज ा थतीत ४० % ौढ लोकसं ा ही बँिकंग 

वहारापासून दूर आहे. म वत  बँक व सरकारी य ाबरोबर बँकांनी ही दरी 
भ न काढ ासाठी य  केले पािहजे. कारण अजूनही एकूण लोकसं े ा एक 
तृतीयांश लोकसं ा ही १५ वष वयाची असून ये ा १० वषात ती कमवती असणार 
आहे. ामुळे आजची त ण युवा िपढी ही उ ा बँिकंग े ाची ाहक कजदार िवमा, 
संप ी, ु ुअल फंड्स यासार ा िव ीय सेवांचे ाहक आहेत. ामुळे बंिकंगला 
आप ा वहारात पारदशकता, गुणव ा व काय मता, उ ादकता यासार ा 
सुधारणा करा ा लागतील. 

११) बेसल ३ मानांकन प ती – उ  गुणव ायु  भांडवल अ ािधक जोखीम 
कमी कर ासाठी अंतररा ीय रावर बेसल ३ ही मानांकन प तीची िनिमती 
कर ात आली. बेसल ३ मानांकनची अंमलबजावणी कर ाचे बंधन म वत  
बँकेकडून घाल ात आले आहेत. ासाठी म वत  बँकेने तशा प तीची नवीन 
िनयमावली नुकतीच जारी केली आहे. परंतु एकंदरीत भारतातील प र थती पाहता 
भारतातील बँका बेसल ३ चे िनयम पूण कर ास पा  आहे का हे पाहणे गरजेचे 
आहे. कारण या मानांकनानुसार बँकांना तः ा भांडवलातून आव क वजावट 
के ानंतरही बँकांना िनयमा माणे कमीतकमी ४५ % समभाग व ६ % भांडवल 
िनि त माणे लागणार आहे. या ही पलीकडे ेक बँकेला तःचा अित र  
भांडवली भाग वेगळा िनि त ठेवावा लागणार आहे. ाम े आव क व कमी 
आव क असे वग करण करणे राहणार आहे. या मानांकनाचा परदेशी व खाजगी 
बँकाना फारशी अडचण येणार नाही. परंतु सावजिनक े ातील बँकाना मा  हा 
भाडवली आलेख वाढिव ासाठी कंबर कासावी लागणार आहे. परंतु भारतीय बँका 
समोर जोखीम व थापन णालीला मजबूत करणे आिण कठोर िनणय घेणे ही 
मह ाची आ ाने आहेत. ाच माणे वाढ ा कजाची मागणी पूण करणे देखील 
मह ाचे आ ान असून यासाठी कठीण िनयामाबारोबर सामंज पणा याचा मेळ 
भारतीय बँकांना घालावा लागेल.  

१२) शासकीय योजनांची यो  अंमलबजावणी – सरकार व म वत  बँक यांना 
शेतकरी व छोटे उ ोजक यांचा आिथक र सुधार ाची इ ा    असेल तर ांनी 
योजना राबिव ासाठी सव बँकां ा मा मातून अंमलबजावणीचे य  केले पािहजेत. 

ाम े राजकीय ह ेप होऊ देता कामा नये. कारण बँका शेतकरी व छोटे 
उ ोजक यां ा मागे कज वसुलीसाठी जे य  करताना िदसतात. ामुळे या 
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का ारी वगाचे अतोनात नुकसान होत असून हे लोक परत सावकाराकडे जाऊन 
आपली मालम ा गहन ठेऊन आपली कजाची र म भरताना िदसतात. बँकांना या 
कजदारांम े कोण ाही कारचे ार  नसते. ामुळे काही योजना चांग ा असून 
देखील यो रीतीने ाची अंमलबजावणी होत नस ामुळे या योजना सामा ापयत 
पोहोचत नाहीत आिण ांची आिथक थती जैसे थेच राहते. ामुळे या योजना यो  
रीतीने राबिव ा तर येणा या काही वषातच ाचे चांगले प रणाम िदसतील. आिण या 
वगाची आिथक उ ती झा ाचे िच  िदसून येईल.  

उपाययोजना –  
१) सावजिनक े ातील बँकां ाबाबतीत शासन सुधारणा आिण सं ा  मजबूत 

करणे. 

२) बुडीत कजाचा मुकाबला कर ासाठी बँिकंग े ात सुधारणा करणे. 

३) बँक अिधका यां ा िनयु ीवर देखरेख कर ासाठी ाय  बँक बोड ुरो 
करणे अथात ाय  बोड थापन केला तर बँकां ा शासनावर ाचा चांगला 
प रणाम होईल.  

४) काप रेट रोखे बाजाराचा िवकास करणे हे रोखे बाजार बँकांसाठी मह ाचा 
आिथक ोत णून काय करतात.  

५) भारतीय बँिकंग े ात इतर बँकांना वेश करताना असलेले अडथळे कमी 
करणे. ामुळे बँकांना वेश िमळेल. तसेच जागितक ध ामुळे होणारा प रणाम 
मयािदत कर ास मदत होईल.  

६) बँकेने कुठ ाही एका म ेदार भांडवलदाराची आिथक लालसा पूण कर ा 
ऐवजी पूण बँिकंग व था आिण अथ व था लोकां ा वाढ ा गरजा पूण 
कर ा ा िदशेने वळिवणे हे अ ंत ज री आहे.  

७) सरकारी बँकांचे खाजगीकरण करणे वा खाजगी व थापना ा हाती सोपिवणे 
हाच सय म पयाय आहे.  

सारांश – िव ीय अ र ामुळे जागितक अथव था डबघाईला आली. परंतु भारतीय 
बँकांवरील सरकारी िनयं ण, स म आिण मौि क धोरण यामुळे भारतीय अथ व थेवर 

ाचा णावा तेवढा प रणाम झाला नाही. बँिकंग े ातील वाढती धा, तं ान 
आिण ाहकां ा अपे ा यामुळे बँिकंग उ ोगासमोर अनेक आ ाने व संधी िनमाण 
झाली आहे. यासाठी बँकांनी आपली काय मता वाढिव ाचा य  कर ासाठी 
यं णेचा िवकास घडवून ाप तीची यं णा राबिवणे आव क आहे. बँका स ा 
अडचणीत अस ा तरी ातून िनि तच बाहेर पडतील. तसेच NPA वर वसुली हाच 
एकमेव पयाय आहे. असे वातावरण तयार ायला हवेत. बँकेत ठेवलेली क ाची 
कमाई सुरि त व भिव ासाठी लाभदायी अस ाचा िव ास सामा ांना हवा आहे. तो 
िटकला व वाढिवला पािहजे. यासाठी आगामी काळात बँकांनी दमदार पावले टाकली 
पािहजेत. ते ा बँिकंग े ात ा न ा बदलांना ीका न ा माणे ांनी काम 
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कर ास सु वात केली तर ां ा ित ापे ा तसेच िबगर बँिकंग अथ सहा  
कंप ांपे ा या बँकांना चंड माणात संधी ा  होईल. यासव बदलांना 
सकारा कपणे ीका न वसाय करणा या भारतीय बँका जागितक पातळीवर 

तःचे थान िनमाण क  शकतील एवढेच न े तर ामुळे ये ा ५ वषात जगात ा 
पिह ा पाच अथ व थाम े थान िमळव ाचा य  भारतीय अथा व थेला िमळवता 
येईल.  

संदभ- 
१) िववेक कंुभार – बँकीग े ाचा वास आिण भिव ातील वाटचाल, योजना, 

मािसक, जानेवारी २०१८. 

२) साद यादव- बँकीग वसाय समोरील आ ाने- दैिनक लोकस ा २० माच 
२०१६ 

३) कायम. के.आर. बँकीग े - निवन आ ाने योजना मािसक फे ुवारी २०१०. 

४) भारतीय अथ व था –  द , संुदरम 

५) आधुिनक बँक वसाय- डॉ.एस.के.ढगे 

६) आधुिनक बँक वसाय- डॉ.आर.के.दानीर. 

७) अथ संवाद- िडसबर २००९. 
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phuh fp=dyk esa vk/;kfRed :i esa ckS) dk vadu 

&Mk0 vatyh jko 
foHkkxk/;{k, fp=dyk&foHkkx, ts0,l0 ;wuhoflZVh] ckykth dSEil] f'kdksgkckn 

phu dbZ ek;uksa esa Hkkjrh; laLdf̀r dk lgksnj gSA Hkkjr vkSj phu dks tksM+us okys lcls cM+s 
lw= Hkxoku ckS) gSA Hkxoku ckS) ds izfr phu esa ftl rjg dh vkLFkk gSA ogkW ds ukxfjdksa ds 
eu esa Hkkjrh; ds izfr O;ogkj esa mldk izfrfcEc >ydrk gSA Hkkjr ds fy;s phu okfl;ksa dk 
ekuuk gS fd ^^vki Hkxoku ds ns'k ls vk;s gks**A 

ckS) us Lo;a dgk gS fd ^^orZeku esa ge tks gS vius fopkjksa ds dkj.k gS vkSj Hkfo"; esa tks dqN 
Hkh cusxsa og bUgha ds dkj.k** phu dh fp=dyk dk lEcU/k Hkkjrh; fp=dyk ls vk/;kfRedrk 
dk jgk gSA phuh bfrgkldkjksa ds vuqlkj phu esa ckS) /keZ dk izos'k izFke 'krkCnh esa gqvkA 
ikWpoh rFkk pkSngoh 'krkCnh dh /kkfeZd dyk vkSj nSfud thou ds n'̀;ksa ds lqUnj fp=kadu dk 
laxzgky; phu esa dkWlw izkUr esa gSA ftlesa rqu&âokax LFkku ij cq) dh nl gtkj ¼10000½ 
xqQk;sa izkIr gqbZ gSA phuh fp=dkj us Hkxoku ckS) dks vyx&vyx :iksa esa fpf=r fd;k gSA 
,d vkSj vfHkrkHk ckS) ftUgsa if'peh LoxZ Hkwfe dk vf/k"Vkrk ekuk tkrk ogh nwljh vksj ekul 
iq= voyksfdrs'oj vFkkZr~ ¼d:.kk ds nso½ ds :i esa fpf=r fd;k gSA ckS) Hkxoku dh thou ls 
tqM+h dFkk&xkFkkvksa ds n'̀;ksa dk vadu xqQkvksa esa fd;k x;k gSA 

phuh dykdkj pkgs og fp=dkj gks ;k okLrqdkj lHkh us Hkxoku ckS) dks brus vkRelkr gksdj 
fpf=r ;k fo'kky iRFkjksa ij jpuk dh gS tks vf}rh; gSA 

phuh dykdkjksa us fp=dyk dh HkkWfr ewfrZdyk esa Hkh tsM+] dk¡lk iRFkj rFkk dk"B }kjk Hkxouk 
ckS) dh fofHkUu eqnzkvksa dh jpuk dj fo'kky rFkk 

vn~Hkqr ewfrZ;ksa dk fuekZ.k fd;kA Hkxoku ckS) ds fopkjksa rFkk mins'kksa dks phu ds izfl) eafnjksa 
esa lqUnj phuh ys[ku dyk ds ek/;e ls dk"VQyd o iRFkjksa dh ifV~V;ksa ij lqugjh 'kCnksa esa 
jpuk dj eafnj dh nhokjksa ij VkWx fn;s x;sA phuh fp=dyk dk ,slk dksbZ Hkh vax vNwrk u 
jgk ftlesa ckS) dk vadu u fd;k x;k gksA phu esa lSdM+ksa dh rknkn esa Hkxoku ckS) ds 
fofHkUu :iksa dks vusd eafnj o eBksa esa mdsjk x;k gSA eB rFkk eafnjksa dh nhokjksa ij mRdh.kZ 
gj ,d 'kCn rFkk izR;sd vkdf̀r dk viuk ,d vk/;kfRed vFkZ jgk gSA 

bl izdkj ge dg ldrs gS fd phuh fp=dyk ekuksa Hkxoku ckS) ds fcuk v/kwjh FkhA fp=dkjksa] 
ewfrZdkjksa f'kYidkjksa o lkfgR;dkjksa dks ,d LokLor fo"k; feyk tks Hkwr] orZeku rFkk Hkfo"; dks 
iYyfor djrk gSA phuh nk'kZfud dU¶;wf'k;l dgrs gS fd ^^/keZfu"Bk euq"; ds g̀n; esa fo|eku 
fnO; T;ksfr dh ckgj vkrh gqbZ fdj.k gS** blh izdkj Hkxoku ckS) dk vadu mlh fnO; T;ksfr 
dh ckgj vkrh fdj.k dh Hkkafr leLr lalkj izdk'k iznku dj jgh gSA 
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Nk=ksa dh 'kSf{kd miyfC/k ds fo'ks"k lUnHkZ esa ljLorh fo|k efUnjksa 
vkSj vU; led{k f’k{k.k laLFkkvksa dk rqyukRed v/;;u& 

ftrsUnz flag ;kno 
vflLVsUV izksQslj, f”k{kk ladk;, ts0 ,l0 fo”o fo|ky;, f”kdksgkckn] fQjkstkcknA 

 
izLrqr “kks/k i= esa Nk=ksa dh “kSf{kd miyfC/k ds fo”ks’k lUnHkZ esa ljLorh fOk|k efUnjksa o vU; 
led{k f”k{k.k laLFkkvksa dk rqyukRed v/;;u fd;k x;k gSA izLrqr v/;;u gsrq uxj 
f”kdksgkckn ds vUrxZr lapkfyr nks ljLorh fo|k efUnj rFkk f”kdksgkckn ds vfr fudV 
lapkfyr nks jktdh; iwoZ ek/;fed fo|ky;ksa dks gh fy;k x;k gS izLrqr v/;;u esa nksukas izdkj 
ds fo|ky;ksa ls d{kk 8 ds Nk=ksa dks gh U;k;n”kZ ds :Ik esa lfEefyr fd;k x;k gS tks 
;knf̀PNd fof/k ls pqus x;s gSA v/;;u esa Nk=ksa ds ckSf)d Lrj ds ekiu gsrq lkewfgd lk/kkj.k 
ekufld ;ksX;rk ijh{k.k iz”kkflr fd;k x;k gSA v/;;u esa nks fo’k;ksa fgUnh o xf.kr dks 
“kSf{kd miyfC/k ekiu gsrq j[kk x;k gSA 
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fQjkstkckn ds dk¡p pwM+h m|ksx dh efgyk Jfedksa dh 
leL;kvksa dk v//;;u %& 

izosUnz flag 
vflLVsUV izksQslj, okf.kT; ladk;, ts0 ,l0 fo”o fo|ky;, f”kdksgkckn] fQjkstkckn 

izLrqr “kks/k i= esa fQjkstkckn ds dk¡p pwMh m|kksx dh efgyk Jfedksa dh leL;kvksa ds 
v//;;u ds lanHkZ esa xgurk iwoZd v//;;u fd;k x;k gSA izLrqr v//;;u gsrq U;k; n'kZ ds 
:Ik esa fQjkstkckn dh efgykvksa dks  ;kǹfPNd :Ik ls pquk x;k gSA ftlesa efgykvksa dh 
orZeku esa tks leL;k,sa dk¡p PkwMh m|kksx ls laEcfU/kr mRiUu gks jgh gS mudk fofHkUu vk¡dMksa 
ls lk/kkj.k ijh{k.k izdkf'kr fd;k x;k gS 
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mPp f’k{kk ds Lo:i esa uhfrxr cnyko % leh{kkRed v/;;u 

MkW0 foHkk pkSgku 
vflLVsUV izksQslj] f’k{kk’kkL=, ts0,l0 egkfo|ky;] f’kdksgkckn] ftyk fQjkstkckn 

izLrkouk 
mPp f’k{kk dk ‘kkfCnd vFkZ gS& ^Å¡ph Js”B f’k{kk tks lkekU; f’k{kk ls Å¡ps Lrj dh gksA v¡xzsth 
esa bls gk;j ,twds’ku dgrs gSA orZeku izfrLi/kkZ ds ;qx esa fdlh ns’k dh izxfr mldh mPp 
f’k{kk dh izxfr ls tqM+h gSA izkphu Hkkjrh; bfrgkl ij ;fn ge utj Mkysa rks gekjs ns’k esa 
mPp f’k{kk dh uhao oSfnd dky esa gh iM+ pqdh Fkh rFkk mPp f’k{kk dk rkRi;Z xq:dqyh; f’k{kk 
ls FkkA blds i’pkr~ ckS)dky esa Hkh bldk ikB~;Øe oSfnd dkyhu f’k{kk dh vis{kk vf/kd 
foLrr̀ FkkA eqfLye dky esa eqfLye f’k{kk iz.kkyh dk fodkl gqvk] ftlesa Hkh izkFkfed f’k{kk ds 
i’pkr~ f’k{kk dks mPp f’k{kk dgk tkrk Fkk] tks enjls esa nh tkrh FkhA izkphu Hkkjrh; bfrgkl 
ij ;fn ge utj Mkysa rks ge ikrs gSa fd mPp f’k{kk ds loZJs”B laLFkkuksa ls lEc) bl {ks= us 
gesa lnSo xkSjokfUor fd;k gSA ;g t:j Fkk fd o.kZO;oLFkk us f’k{kk izkIr djus dh lqfo/kk lHkh 
dks leku :i ls ugha nh Fkh] ijUrq Js”B laLFkkvksa dh ;g O;oLFkk bfrgkl cnyus] le; 
cnyus ds lkFk&lkFk Lor% lekIr gks x;hA 

Hkkjr esa vk/kqfud mPp f’k{kk dk Jhx.ks’k bZLV bf.M;k dEiuh us fd;kA blus loZizFke 1781 esa 
dydRrk esa ^^dydRrk enjlk** dh LFkkiuk dhA 1791 esa cukjl esa ^^cukjl laLdr̀ dkWyst** 
dh LFkkiuk dh blesa Hkkjrh; mPp f’k{kk vkSj bXyS.M dh mPp f’k{kk ds ikB~;Øe ,d lkFk 
pyk;s x;sA blds ckn 1800 esa mUgksaus dydRrk esa dsoy bXyS.M dh mPp f’k{kk iz.kkyh ij 
vk/kkfjr ^^QksVZ fofy;e dkWyst* dh LFkkiuk dhA blesa Hkk”kk ,oa lkfgR; vkSj ;wjksih; Kku 
foKku ds lkFk&lkFk Hkkjrh; Hkk”kkvksa Hkkjrh; bfrgkl vkSj fgUnw eqfLye dkuwu dh f’k{kk Hkh nh 
tkrh Fkh %& 

blds ckn dydRrk fo’ofo|ky; vk;ksx ¼1917½ us fo’ofo|ky;ksa esa df̀”k dkuwu] vk;qfoZKku] 
bathfu;fjax vkSj f’k{kd f’k{kk dh O;oLFkk djus dk lq>ko fn;kA ifj.kke Lo:i mPp f’k{kk ds 
Lo:i esa Hkkjh ifjorZu gqvk Lora=rk ds i’pkr~ mPp f’k{kk esa lq/kkj ds iz;kl ds :i esa MkW0 
jk/kkd”̀.ku deh’ku 1948 dh egRoiw.kZ Hkwfedk fn[kk;h nsrh gSA bl deh’ku }kjk fn;s x;s dqN 
lq>ko vkt Hkh izklafxd gSA mUgksaus f’k{kk ds izFke fMxzh ikB~;Øe dks rhu o”khZ; cukus dk 
lq>ko fn;kA 1964 esa dksBkjh vk;ksx dk xBu gqvk bl vk;ksx us ns’kHkj esa 10 $ 2 $ 3 f’k{kk 
lajpuk izLrkfor dh vkSj jk”Vªh; f’k{kk uhfr ¼1986½ us bls vfuok;Z dj fn;kA vkt gekjs ns’k 
esa mPp f’k{kk dk Lo:i mn~ns’; ,oa ikB~;Øe vUrZjk”Vªh; Lrj ds gSA 

Hkkjr esa mPp f’k{kk ds mn~ns’;%& 
1948 esa Hkkjrh; ljdkj us jk/kkd”̀.ku vk;ksx dk xBu fd;k] blds vUrxZr mPp f’k{kk ds tks 
mn~ns’; fuf’pr fd;s x;s mUgsa fuEufyf[kr :i esa Øec) fd;k tk ldrk gSA 

1- ,sls O;fDr;ksa dk fuekZ.k djuk tks ‘kkjhfjd nf̀”V ls LoLFk ,oa ekufld nf̀”V ls izcq) gksaA 

2- ,sls O;fDr;ksa dk fuekZ.k djuk tks nwjn’khZ] cqf)eku vkSj ckSf)d nf̀”V ls Js”B gks vkSj 
lekt lq/kkj ds dk;ksZa esa lg;ksx ns ldsaA 

3- ,sls foosd’khy ukxfjd rS;kj djuk tks iztkra= dks lQy cukus ds fy, f’k{kk dk izlkj 
djsa] Kku dh lnSo [kkst djsa] O;olk; dk izcU/ku djsa vkSj ns’k esa HkkSfrd vHkkoksa dh iwfrZ 
djsaA 
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4- fo|kfFkZ;ksa dk pfj= fuekZ.k djukA 

5- fo|kfFkZ;ksa esa iztkraf=d ewY;kasa & Lora=rk] lekurk] Hkzkr`̀̀`̀̀`̀̀ `̀̀ `̀̀ `̀̀R̀o] U;k; dk laj{k.k ,oa lao)Zu 
djukA 

6- ,sls uo;qodksa dk fuekZ.k djuk tks viuh lkaLdf̀rd fojklr dk laj{k.k djsa rFkk mlesa 
;ksxnku nsaA 

Hkkjr esa mPp f’k{kk dk ikB~;Øe %& 
fo’ofo|ky; f’k{kk vk;ksx rFkk dksBkjh vk;ksx us mPp f’k{kk ds ikB~;Øe ds lEcU/k esa foLrkj 

ls lq>ko fn;s ftuesa eq[; lq>ko FksA 

1- Lukrd ikB~;Øe rhu o”kZ dk fd;k tk;sA 

2- Lukrd Lrj ij lHkh fo”k;ksa dk ikB~;Øe foLrr̀ fd;k tk;sA 

3- Lukrd Lrj ij jk”VªHkk”kk fgUnh] vaxzsth] lkekU; f’k{kk /kkfeZd f’k{kk dks vfuok;Z fd;k 
tk;sA 

4- LukrdksRrj Lrj ij dsoy fdlh ,d fo”k; dk xgu v/;;u djk;k tk;sA 

5- oSKkfud] O;olkf;d ,oa rduhdh fo”k;ksa ds ikB~;Øeksa dks foLrr̀ fd;k tk;s vkSj mUgsa 
v|ru cuk;k tk;sA 

6- ikB~;Øe esa vUrj vuq’kklu mikxe dks viuk;k tk;sA jk”Vªh; f’k{kk uhfr] 1986 esa ?kks”k.kk 
dh xbZ fd mPp f’k{kk ds ekStwnk ikB~;Øeksa esa lq/kkj fd;k tk;sxk] bls foLrr̀ ,oa v|ru 
cuk;k tk;sxkA bl f’k{kk uhfr dh dk;Z;kstuk esa ikB~;Øe fodkl dsUnzksa }kjk rS;kj ekWMy 
ikB~;Øeksa dks ykxw djus dh ckr dgh xbZ FkhA vc lalkj ds Kku foKku dk ,slk dksbZ 
{ks= ugha gS] ftldh f’k{kk dh O;oLFkk Hkkjr esa u gksA 

mPp f’k{kk dk egRo ,oa vko’;drk%& 
mPp f’k{kk dk okLrfod vFkZ gS & mPp izfrHkk ds O;fDr;ksa dh mPp f’k{kk] fof’k”V f’k{kk ,d 
,slh f’k{kk ftlds }kjk lekt vFkok jk”Vª ds fofHkUu {ks=ksa ds fy;s fo’ks”kK rS;kj fd;s tkrs gksA 
mPp f’k{kk ds bl egRo dks ge fuEufyf[kr :i esa ns[k ldrs gSa %& 

1- mPp f’k{kk esa ;qodksa dks u;s Kku dh [kkst vkSj okLrfod rF;ksa dk irk yxkus ds volj 
fn;s tkrs gSaA blds }kjk ;qodksa dk Kku&foKku ds {ks= esa u;s&u;s vkfo”dkj djds ;ksX; 
cuk;k tkrk gSA 

2- mPp f’k{kk }kjk thou ds fofHkUu {ks=ksa& /keZ] n’kZu] Kku] foKku] bathfu;fjax] esMhdy] 
fof/k] v/;kiu laxBu vkSj iz’kklu vkfn ds fy;s fo’ks”kK rS;kj fd;s tkrs gSaA 

3- mPp f’k{kk }kjk ;qodksa dks viuh :fp] :>ku] ;ksX;rk] {kerk ds vuqlkj fdlh dk;Z dks 
dq’kyrkiwoZd djus ;ksX; cuk;k tkrk gSaA mPp f’k{kk izkIr O;fDr gh izk;% thou ds fofHkUu 
{ks=ksa esa usr`Ro iznku djrs gSaA 

4- fdlh jk”Vª ds fodkl ds fy;s mPp Lrj ds ekuo lalk/ku dh vko’;drk gksrh gSA jk”Vª 
dk vkfFkZd fodkl vkS|ksxhdj.k] oSKkfud o rduhf’k;uksa]  bathfu;j vkSj iz’kkldksa ij 
fuHkZj djrk gS vkSj budk fuekZ.k fd;k tkrk gS mPp f’k{kk }kjkA bl izdkj mPp f’k{kk 
fdlh Hkh jk”Vª ds cgqeq[kh fodkl dk lk/ku gksrh gSA 
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fczfV’k ‘kkludky esa mPp f’k{kk dh izxfr 
o"kZ fo’ofo|ky;ksa 

dh la[;k 
lkekU; ,oa O;olkf;d 

egkfo|ky;ksa dh 
la[;k 

lkekU; ,oa O;olkf;d 
Nk=&Nk=kvksa dh dqy 

la[;k 
1981&82 4 68 5]399 
1901&02 5 179 23]009 
1921&22 12 207 66]258 
1936&37 17 366 1]26]228 
1946&47 19 452 2]40]000 

Lora= Hkkjr esa mPp f’k{kk dk fodkl %& 
15 vxLr] 1947 dks gekjk ns’k Lora= gqvkA 1948 esa ^fo’ofo|ky; f’k{kk vk;ksx ¼jk/kkd”̀.ku 
deh’ku½ dh fu;qfDr dh x;hA bl vk;ksx us mPp f’k{kk ds lHkh igyqvksa ij xEHkhjrk ls fopkj 
fd;k vkSj mlesa lq/kkj gsrq vusd lq>ko fn;sA 1951 ls gekjs ns’k esa lHkh fodkl dk;Z 
;kstukc) rjhds ls izkjEHk fd;s x;sA 

izFke iapo”khZ; ;kstuk ¼1951&56½& esa f’k{kk ij dqy 153 djksM+ :i;s O;; fd;s x;sA bl 
;kstuk esa yxHkx 10 djksM+ :i;s mPp f’k{kk ds fodkl ij O;; fd;s x;sA ljdkj us 1953 esa 
fo’ofo|ky; vk;ksx ¼University Grant Commission, U.G.C.½ ds :i esa lEequr fd;kA 

f}rh; iapo”khZ; ;kstuk ¼1956&61½& esa f’k{kk ij dqy 273 djksM+ :i;s O;; fd;s x;sA ftlesa 
fo’ofo|ky;h f’k{kk ¼lkekU; ,oa O;olkf;d½ ij 48 djksM+ :i;s O;; fd;s x;s rFkk 24 djksM+ 
:i;s mPp rduhdh f’k{kk ds fodkl ij O;; fd;s x;sA 

1959 esa ^^jk”Vªh; lsok ;kstuk** N.S.S. dh ‘kq:vkr dh x;h vkSj vusd Nk= dY;k.k ;kstuk;sa 
‘kq: dh xbZA 

rr̀h; iapo”khZ; ;kstuk ¼1961&66½& esa ‘kSf{kd ;kstukvksa ij dqy 589 djksM+ [kpZ fd;s x;sA 
ftuesa ls 87 djksM+ :i;s fo’ofo|ky; f’k{kk ij rFkk 125 djksM+ :i;s mPp rFkk rduhdh f’k{kk 
ij O;; fd;s x;sA bl ;kstuk ds nkSjku 1963 esa mPp f’k{k.k laLFkkvksa esa jk”Vªh; ØsfMV dksj 
¼N.C.C.½ dh ‘kq:vkr dh x;h vkSj bls vfuok;Z :i iznku fd;k x;kA 

prqFkZ iapo”khZ; ;kstuk ¼1969&74½& esa ‘kSf{kd ;kstukvksa ij dqy 786 djksM+ [kpZ fd;s x;sA 
ftuesa ls 106 djksM+ :i;s rduhdh rFkk mPp f’k{kk ds fodkl ij O;; fd;s x;sA bl ;kstuk 
ds nkSjku foKku] df̀”k] fpfdRlk vkSj rduhdh f’k{kk ds izlkj ,oa mUu;u ds fy, fo’ks”k iz;Ru 
fd;s x;sA 

iape iapo”khZ; ;kstuk ¼1974&79½& esa ‘kSf{kd ;kstukvksa ij dqy 912 djksM+ [kpZ fd;s x;sA 
ftuesa ls 205 djksM+ :i;s fo’ofo|ky;h f’k{kk rFkk 107 djksM+ :i;s rduhdh rFkk mPp f’k{kk 
ds fodkl ij O;; fd;s x;sA mPp f’k{kk esa Nk=ksa ds c<+rs gq, izos’k ds ncko dh leL;k ds 
lek/kku ds fy, dkWfytksa esa la/;kdkyhu f’k{kk dh O;oLFkk dh xbZ] fo’ofo|ky; esa i=kpkj 
ikB~;Øe ‘kq: fd;s x;sA 

NBh iapo”khZ; ;kstuk ¼1980&85½& esa ‘kSf{kd ;kstukvksa ij dqy 2530 djksM+ [kpZ fd;s x;sA 
ftuesa ls 559 djksM+ :i;s fo’ofo|ky;h f’k{kk ij rFkk 273 djksM+ :i;s mPp rduhdh f’k{kk ds 
fodkl ij O;; fd;s x;sA bl ;kstuk ds nkSjku mPp f’k{kk izkIr O;fDr;ksa ds fy, lrr~ f’k{kk 
dh O;oLFkk dh x;hA 
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lkroha iapo”khZ; ;kstuk ¼1985&90½& esa ‘kSf{kd ;kstukvksa ij dqy 7633 djksM+ [kpZ fd;s x;sA 
ftuesa ls 500 djksM+ :i;s mPp rduhdh f’k{kk ij O;; fd;s x;s rFkk 1201 djksM+ :i;s 
fo’ofo|ky;h f’k{kk ij O;; fd;s x;sA bl ;kstuk ds nkSjku 1985 esa fnYyh esa ^^bfUnjk xk¡/kh 
jk”Vªh; eqDr fo’ofo|ky;** ¼IGNOU½ dh LFkkiuk dh xbZ vkSj nwj f’k{kk dk;ZØeksa dk fodkl 
fd;k x;kA lkFk gh mPp f’k{kk ds ikB~;Øeksa dks v|ru cukus dh eqfge ‘kq: gqbZA 

vkBoha iapo”khZ; ;kstuk ¼1992&97½& esa ‘kSf{kd ;kstukvksa ij dqy 19600 djksM+ O;; fd;s x;sA 
ftuesa ls 1300 djksM+ :i;s mPp rduhdh f’k{kk ij O;; fd;s rFkk 1516 djksM+ :i;s 
fo’ofo|ky;h f’k{kk ij O;; fd;s x;sA bl nkSjku u;s u;s O;olkf;d] rduhdh ,oa izcU/k f’k{kk 
ikB~;Øe ‘kq: fd;s x;s] eqDr fo’ofo|ky; dk dk;Z{ks= c<+k;k x;k vkSj nwj f’k{kk dk foLrkj 
fd;k x;kA 

uoha iapo”khZ; ;kstuk ¼1997&2002½& esa ‘kSf{kd ;kstukvksa ds fy;s 20381-6 djksM+ :i;s dk 
izko/kku fd;k x;k Fkk] ftlesa ls Øe’k% 2270-9 djksM+ fo’ofo|ky;h f’k{kk ij vkSj 2109-5 djksM+ 
:i;s rduhdh ,oa izcU/k f’k{kk ds izlkj ,oa mUu;u ds fy, vkoafVr fd;s x;sA 

nloha iapo”khZ; ;kstuk ¼2002&2007½& esa f’k{kk ds fy;s 42850 djksM+ :i;ksa dk izko/kku fd;k 
x;k gS] ftlesa ls 3607 djksM+ :i;s mPp f’k{kk vkSj 4300 djksM+ :i;s rduhdh f’k{kk ds fy;s 
vkoafVr fd;s x;s gSaA bl ;kstuk ds mPp f’k{kk lEcU/kh ikap eq[; y{; gSaA 

¼d½ mPp f’k{kk dk foLrkj djukA 

¼[k½ orZeku ikB~;Øeksa dks v|ru cukukA 

¼x½ bl Lrj ij u;s&u;s ikB~;Øe ‘kq: djukA 

¼?k½ mPp rduhdh f’k{kk laLFkkuksa dks lk/ku lEiUu cukukA 

¼³½ mPp rduhdh f’k{kk dk Lrj mBkukA 

iapo”khZ; ;kstukvksa esa f’k{kk dk ctV 

;kstuk f’k{kk ij dqy O;; ¼djksM+ esa) mPp ,oa rduhdh f’k{kk ij O;; izfr’kr 
izFke 153 10 6-53% 
f}rh; 273 48 17-58% 
rr̀h; 589 125 25-80% 
prqFkZ 786 106 13-49% 
iape 912 107 11-3% 
“k”Be 2530 273 10-3% 
lIre 7633 1201 15-7% 
v"Ve 19600 2816 14-3% 
uoe~ 20381-6 4380 21-4% 
n’ke~ 42850 7907 18-4% 

mi;qZDr lkfj.kh esa Li”V gS fd izkjfEHkd ikap iapo”khZ; ;kstukvksa esa dsUæh; ctV dk f’k{kk ij 
1000 :i;s ls de vkoafVr fd;k x;k gSA dsoy rr̀h; iapo”khZ; ;kstuk esa mPp f’k{kk ij 
yxHkx ctV dk 25 izfr’kr O;; fd;k x;kA ;|fi “k”Be~ iapo”khZ; ;kstuk esa iapo”khZ; 
;kstuk ls /ku esa rhu xquh of̀) dh x;hA blh izdkj lIre~ iapo”khZ; ;kstuk esa “k”Be~ ;kstuk 
xquk /ku vkoafVr gqvk gS vkSj v”Be~ iapo”khZ; ;kstuk esa Hkh lIre~ ;kstuk ls rhu xquk /ku 
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vkoafVr gqvkA ijUrq mPp f’k{kk esa vkoafVr /ku dk izfr’kr ugha c<+kA n’ke iapo”khZ; ;kstuk esa 
;|fi uoe~ ;kstuk ls f’k{kk /ku dk vkoaVu nks xquk dj fn;k x;kA ijUrq mPp f’k{kk ,oa 
rduhdh f’k{kk ij vkoaVu 21-4 izfr’kr ds LFkku ij dsoy 18-4 izfr’kr jg x;kA bldk dkj.k 
bu nksuksa ;kstukvksa esa ògn~ /kujkf’k loZ f’k{kk vfHk;ku esa izkFkfed f’k{kk ,oa iwoZ ek/;fed 
fo|ky;ksa esa feM Ms ehy ,oa fu%’kqYd iqLrd forj.k bR;kfn esa O;; fd;k x;kA esjk O;fDrxr 
fopkj gS fd dsUnzh; ctV dk de ls de 30 izfr’kr mPp f’k{kk ,oa rduhdh f’k{kk ij ljdkj 
dks O;; djuk pkfg, rHkh Hkkjr esa mPp f’k{kk dk leqfpr fodkl gksuk lEHko gSA 

Lora= Hkkjr esa mPp f’k{kk ds Øfed fodkl dks fuEufyf[kr rkfydk ds }kjk Li”V fd;k tk 
ldrk gSA 

Lora= Hkkjr esa mPp f’k{kk dh izxfr 

o”kZ mPp f’k{kk laLFkkvksa dh la[;k mPp f’k{kk Nk= la[;k 
fo’o& 
fo|ky; 

lkekU; 
egk& 

fo|ky; 

O;olkf;d 
,oa 

rduhdh 
egkfo|ky; 

dqy 
la[;k 

lkekU; O;olkf;d 
,oa 

rduhdh 

dqy 
la[;k 

1946&47 19 & & 452 & & 2]40]000 
1951 27 453 390 870 & & 3]60]000 
1961 45 967 443 1455 4]28]000 2]09]000 6]37]000 
1971 100 2285 668 3053 16]47]000 3]78]000 20]25]000 
1981 132 3421 844 4397 23]20]000 6]23]000 29]43]000 
1991 184 4862 1278 6324 36]72]000 9]01]000 45]73]000 
2001 259 & & 11348 & & 74]18]000 
2002 291 & & 12636 & & 80]00]000 

leh{kk& 

vk;ksxksa ds xBu uhfr;ksa o dk;ZØeksa ij cgl ds ckotwn Hkh vkt ge xq.koRrkijd mPp f’k{kk 
esa dgha Bgj ls x;s gSaA blh Bgjko dks nwj djus ds fy;s flQZ ,d fodYi utj vkrk gS] og 
gS futhdj.k dh izfØ;k ds :i esaA ,d laLFkk }kjk tkjh vius ‘kks/ki= ds vuqlkj iwjs ns’k esa 
d{kk 1 ds dsoy  43-8 Qhlnh cPps vaxzsth ds dSfiVy v{kjksa dks fy[k i<+ ldrs gSa vkSj 69 
Qhlnh cPps gh 1 ls ysdj 9 rd ds vadksa dks igpku ikrs gSaA tc gekjs ;gk¡ izkFkfed f’k{kk 
dk ;g gky gS ftuds fy;s ljdkjh Lrj ij vufxur iz;kl fd;s x;s gSa rks mPp f’k{kk esa 
xq.koRrk dh ckr djuk csbekuh gSA 

vejhdk ds bULVhV~;wV vkWQ b.Vjus’kuy ,twds’ku dh okf”kZd fjiksVZ vksisu MksV 2008 ds 
vuqlkj vejhdk esa mPp f’k{kk izkIr djus ds fy;s vkus okys Nk=ksa esa fjdkMZ la[;k esa 94563 
Hkkjrh; Nk= gSA 2001 ls Hkkjrh; Nk= gh lokZf/kd la[;k esa ;gkW i<+us vk jgs gSaA 

blh rjg ‘kh”kZ Hkkjrh; m|ksx laxBu ,lkspSu dh ,d fjiksVZ ds vuqlkj vejhdk] bXyS.M] 
vkWLVªsfy;k] dukMk] teZuh] flaxkiqj vkfn ns’kksa esa mPp f’k{kk izkIr djus ds fy;s 4-50 yk[k ls 
Hkh vf/kd Hkkjrh; izfro”kZ tkrs gSaA vkbZ-vkbZ-Vh- o vkbZ-vkbZ-,e- esa izos’k u ikus okys 90 Qhlnh 
Nk=ksa esa ls Hkh de ls de 25 Qhlnh Nk= bu ns’kksa esa mPp f’k{kk ds fy;s tkrs gSaA fons’kksa esa 
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i<+us ds ihNs yyd o etcwjh nksuksa gh gS D;ksafd ge f’k{kk tSlh ewyHkwr vko’;drk dks 
izkFkfedrk esa dHkh ‘kkfey ugha dj ik;sA 

ljdkj dk 11 oha iapo”khZ; ;kstuk ¼2006&11½ esa dqy vuqekfur [kpZ 84]943 djksM+ :i;s gSA 
,lkspSu ds vuqlkj bathfu;fjax vkSj eSustesaV tSls dkslsZt esa gh izfro”kZ Hkkjrh; vU; ns’kksa esa 
yxHkx 48 gtkj djksM+ [kpZ dj nsrs gSaA 

bl /kujkf’k dks vius ns’k esa jksdus ds fy, ljdkj dks mPp f’k{kk esa vR;f/kd fuos’k djuk 
gksxkA 

ljdkj us 11 oha ;kstuk esa 30 dsUnzh; fo’ofo|ky; 8 u;s vkbZ-vkbZ-Vh] 7 vkbZ-vkbZ-,e-] 10 
us’kuy bULVhV~;wV vkWQ VSDuksykWth ] 20 bf.M;u bULVhV~;wV vkWQ bUQkesZ’ku VsDuksykWth [kksyus 
dk izLrko fd;k gS] ijUrq bPNqd Nk=ksa dh la[;k dks ns[krs gq, ;s bULVhV~;wV i;kZIr ugha gSaA 
vr% ;k rks ljdkj viuk fuos’k c<+k;s ;k vU; fodYi <w<s+A vU; fodYi <w<+us dh bl izfØ;k 
esa ljdkj dks tks jkLrk utj vkrk gS og gS futhdj.k dkA 1991 ls ge oS”ohdj.k dh izfØ;k 
dks viuk;s gq, gSa] tks fd O;oLFkk ds futhdj.k ds fgek;rh gSaA HkSadstks dh fjiksVZ n’kkZrh gS fd 
futh laLFkkuksa ls i<+dj fudys 75 Qhlnh Nk= ukSdjh ij j[ks tkus yk;d gh ugha gksrs tcfd 
;s Nk= yk[kksa :i;s [kpZ djds fMxzh ikrs gSaA dgus dk vFkZ gS fd iSlk Qsaddj fMxzh rks yh 
tk ldrh gS ijUrq dkfcfy;r ughaA ,slk ugha gS fd bu f’k{k.k laLFkkuksa esa ;ksX; f’k{kd ugha vk 
ldrs ijUrq ‘kks”k.k ij vk/kkfjr ;g futhdj.k dh O;oLFkk ljdkjh prqFkZ Js.kh deZpkjh ls Hkh 
bUgsa de Hkqxrku djrh gSA ;g dgk¡ ls U;k;laxr gS fd ,d rjQ blh is’ks ls tqM+s yksx NBs 
osru vk;ksx dk ykHk mBk jgs gSa vkSj nwljh rjQ ;s Hkk= bldk 10 izfr’kr ikrs gSa vkSj buls 
vf/kd esgur o bZekunkjh dh vis{kk dh tkrh gSA ‘kksf”kr v/;kid] lk/kughu laLFkku ls 
vkf[kj ge fdl izdkj dh xq.koRrk dh vis{kk dj jgs gSaA fu;ekuqlkj rks lk/kughu] viw.kZ 
ekU;rk okys f’k{k.k laLFkkuksa dks ekU;rk ugha nh tkuh pkfg,A Vh0,u0 V.Mu lfefr ds lq>koksa 
dks ekurs gq, ekuo lalk/ku fodkl ea=h us 44 MhEM fo’ofo|ky;ksa dh ekU;rk [kRe djus dh 
ckr dhA yk[kksa fo|kfFkZ;ksa ds Hkfo”; dks ns[krs gq,] lqizhe dksVZ us gLr{ksi djrs gq, bl ij 
jksd yxk nh gS] ijUrq fQj Hkh iz’u mBrk gS fd fcuk MhEM fo’ofo|ky; ds ekudksa dks iwjk 
fd;s ;g dSls bl Js.kh esa vk x;sA ,slh fLFkfr esa t:jh gks tkrk gS fd mu fu;ked laLFkkvksa 
ij o f’k{kk ekfQ;kvksa ij udsy dlh tk;s tks O;oLFkk dks Hkn~nk etkd cuk Nk=ksa ds Hkfo”; 
ds lkFk f[kyokM+ djrs gSaA 

u;h uhfr;kW cukrs le; gesa lafo/kku fuekZrkvksa dh vfHkyk”kkvksas dks Hkh /;ku esa j[kuk gksxkA 
gesa ;g ugha Hkwyuk pkfg, fd lfn;ksa ls Hkkjrh; lekt dk ,d cM+k oxZ f’k{kk izkfIr ls vNwrk 
jgk gS] dgha ,slk u gks fd ftls nwj djus ds fy, lekt lq/kkjdksa dh egRoiw.kZ Hkwfedk jgh gS] 
futhdj.k dh cgrh gok ogh bfrgkl fQj u nksgjkus yxsA blds fy, cgqr lksp le>dj 
dne mBkuk gksxkA ;fn futhdj.k gh ,dek= fodYi utj vk jgk gS rks ;g Hkh /;ku j[kuk 
gksxk fd bls ykxw djus dk ,d lhfer nk;jk gks] ‘kqYd ij ljdkjh fu;a=.k gksA lHkh ds fy;s 
}kj [kqys gksaA blds vfrfjDr ;g Hkh egRoi.kZ gS fd iwjh mPp f’k{kk O;oLFkk dks Hkz”V jktuhfr 
ls nwj jgdj ikjn’khZ cuk;k tk;sA 

lUnHkZ lwph 
1& izks0 jeu fcgkjh yky& Hkkjrh; f’k{kk 

2& MkW0 vkj0,0 ‘kekZ& v/;kid f’k{kk vkSj mldh leL;k;sa 

3& MkW0 ch0,y0 ‘kekZ& ;w0th0lh0 f’k{kk 
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4& eSu ikoj izksQkby bf.M;kA 

5& vHkkoksa ls fNVh mPp f’k{kk] fujatuy dqekj] 1 ekpZ 2007] ‘kSf{kd eaFku ¼ekfld½ t;iqj 
i”̀B 14&15 

6& mPp f’k{kk ds fy;s dSlk gks ctV& MkW0 gfjds’k prqosZnh] 9 Qjojh] 2010] lEikndh; vej 
mtkyk i”̀B 6 

7& fn’kkghu QSlyksa ds f’kdkj gq, Nk=&22 tuojh] 2010 lEikndh; nSfud tkxj.k i”̀B &6 
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Hkkjrh; lekt esa ukjh dh fLFkfr ,oa df̀”k lef̀) fodkl esa ukjh dk ;ksxnku 

MkW0 vkfnR; d”̀.k flag pkSgku 
vflLVsUV izksQslj, foHkkxk/;{k] vFkZ’kkL= ladk;, ts0,l0 fo’ofo|ky;] ckykth dSEil, 

f’kdksgkckn] ftyk fQjkstkckn 

ukjh dk euq”;&tkfr dh l̀f”V esa gh egRoiw.kZ ;ksxnku ugha gS] vfirq lekt&fuekZ.k esa Hkh 
ukjh lekt dk vifjgk;Z vax gSA viuh y?kqrk esa Hkh egkurk] ‘khyrk esa Hkh thou dh m”ek 
rFkk lqUnje~ ru esa Hkh f’koe~] clk;s jgus okyh ukjh] lekt ds fy, ges’kk ls ,d izsjd rRo 
cuh jgh gS] iRuh ,oa ekrk ds :i esa ukjh vius fy;s tks vkn’kZ fuf’pr djrh gS vkSj ftl 
rjg og vius drZO;ksa dk ikyu djrh gq;h thou dk vFkZ O;Dr djrh gS] mlh ls lEiw.kZ 
ekuo tkfr ds HkkX; dk fu.kZ; gksrk gSA ukjh lnk uj dh izsjd ‘kfDr jgh gSA l̀f”V ds izkjEHk 
ls gh ukjh us lkekftd thou ds iks”k.k esa viuh eerk] okRlY;] R;kx] d#.kk] dkseyrk ,oa 
e/kqjrk ls viwoZ ;ksxnku fn;k gSA bfrgkl lk{kh gS fd iq:”k us thou esa izxfr&iFk ij vxzlj 
gksus ds fy, ek¡] cgu] iRuh vkSj is;lh vkfn fdlh u fdlh #i esa ukjh ls lgk;rk ,oa izsj.kk 
vo’; yh gSA ukjh fut LoHkko esa dkseyrk] Hkkoqdrk vkSj eerk dh ewfrZ cuh jgh gS mls 
lkekftd ifjfLFkfr;ksa esa ifjorZu ds lkFk&lkFk fHkUu&fHkUu fLFkfr;ksa ls fuiVuk iM+k gSA Hkkjr 
dh ugha oju~ lEiw.kZ fo’o dh ukjh tkfr dks ,slh ifjfLFkfr;ksa dk lkeuk djuk iM+k gSA dHkh 
og iwth x;h rks dHkh mls cU/ku ,oa fu”ks/kksa dh tathjksa esa tdM+ fn;k x;kA lEiw.kZ fo’o esa 
dksbZ Hkh ,slk LFkku ugha gS ogk¡ ukjh us vR;kpkj u lgk gksA izk;% lHkh ;qxksa esa] lHkh ns’kksa esa 
ukjh dks fofHkUu :iksa esa ns[kk x;kA ek¡ dk lEcks/ku ikus okyh ukjh xf.kdk] os’;k ,oa uxj o/kw 
dgyk;hA mls dHkh] nqxkZ] p.Mh vkSj Hkokuh dk uke fn;k x;k] rks ckn esa mls ik”kk.k&izfrek 
cukdj mldk thuk nwHkj dj fn;k x;kA 

osnksa esa ukjh dks xkSjoe; LFkku izkIr FkkA ;|fi iq=h dh vis{kk iq= dks vf/kd egRo izkIr Fkk] 
fQj Hkh iq=h ds tud dks mis{kk dh ǹf”V ls ugha ns[kk tkrk Fkk ^^izkphu le; esa lHkh 
firl̀RrkRed lekt esa yM+fd;ksa ds tUe dk lkekU;r% Lokxr de gksrk FkkA lHkh LFkkuksa ij 
iq= dks dU;kvksa dh vis{kk vf/kd egRo iznku fd;k tkrk FkkA 

osndky esa ukjh ,d jRu FkhA cPpksa ds laLdkj] fo’ks”k :i ls miu;u&laLdkj] iqf=;ksa ds fy;s 
Hkh lEiUu fd;s tkrs FksA ukjh f’k{kk dk Hkh ;Fks”V izpkj FkkA xkxhZ& eS=s;h vkfn fL=;ksa us 
‘kkL=kFkZ esa uke dek;k Fkk dgh&dgh lgf’k{kk Hkh FkhA i<+us&fy[kus esa fL=;ka iq:”kksa ls ihNs 
ugha FkhA oSfnd dky esa dU;kvksa dk viuk thou&lkFkh pquus dh LorU=rk izkIr FkhA Lo;aoj 
dh izFkk Hkh osnksa esa izpfyr FkhA _Xosndky esa cgq&fookg ik;s tkrs gSa ijUrq mUgsa vknj dh 
nf̀”V ls ugha ns[kk tkrk FkkA fnudj ds vuqlkj izFke fookfgr iRuh gh lgh vFkksZa esa iRuh ekuh 
tkrh Fkh cgq fookgksa dh la[;k ux.; FkhA 

xg̀lw=ksa ls ;g Hkh Li”V gksrk gS fd fookg ds le; fL=;ka inkZ ugha djrh FkhA inkZ izFkk dk 
mYys[k xg̀ lw=ksa esa ugha gSA mPp dqy dh fL=;ka vke turk ds chp fo’ks”k voljksa dks NksM+dj 
ugha tkrh Fkh] ysfdu mudk ijns esa jguk vko’;d ugha FkkA mPp dqy dh vkSjrsa vke turk 
ds chp ?kw¡?kV ds fcuk tkrh Fkh] ijUrq lk/kkj.kr% fL=;ka ?kwa?kV dk iz;ksx ugha djrh FkhA 
eqlyekuksa ds vkØe.k ds ckn tks inkZ izFkk izpfyr FkhA og mRrj&iwohZ; Hkkjr dh fgUnw fL=;ksa 
ds chp QSy x;hA 

jkek;.k dky esa dU;k tUe dks gs; nf̀”V ls ugha ns[kk tkrk Fkk] u gh dU;k ls ?k̀.kk] }s”k ;k 
mis{kk ds izek.k jkek;.k esa feyrs gSaA mudk ikyu&iks”k.k izse ls gksrk FkkA** bl dky esa ukjh 



International Journal of Advance and Innovative Research   
Volume 7, Issue 1 (H): January - March, 2020 
 

103 

ISSN  2394 - 7780 

ds lEcU/k esa lHkh fo}ku ,d er ugha fn[kkbZ nsrs] fQj Hkh bruk Li”V gS fd ukjh ds vf/kdkj 
igys dh vis{kk de gks x;s Fks vkSj vc og iq:”k dh lEifRr ekuh tkus yxh FkhA jkek;.k 
dky esa ukjh&f’k{kk Hkh izpfyr Fkh fQj Hkh vkJeksa esa efgykvksa dh mifLFkfr ,oa f’k{kk dh lwpuk 
feyrh gSA 

fo/kok thou foifRr Hkys gh ekuh tkrh Fkh fQj Hkh fo/kok L=h dks lekt mis{kk dh nf̀”V ls 
ugha ns[krk Fkk u gh ekaxfyd dk;ksZ esa fo/kok dh mifLFkfr v’kqHk ekuh tkrh FkhA fo/kok ds 
iquZfookg ugha gksrs FksA fo/kok L=h dks ;k rks irksfu”B thou O;rhr djuk gksrk Fkk vFkok 
mldks ifr ds lkFk gh lrh gksuk iM+rk FkkA fo/kok fookg cUn gks tkus ls lrh izFkk dk izkjEHk 
gks x;kA 

iqjk.kksa esa ifr lsok gh ukjh dk lcls cM+k /keZ cryk;k x;k ifr dh lsok djus ls ifr }kjk 
nsorkvksa vkSj firjksa ds izfr tks lsok] nku] /keZ vkfn fd;k tkrk mldk vk/kk Qy ifr&lsok ls 
iRuh dks fey tkrk gS Li”V gS fd bl dky esa ifr ukjh dh lEiw.kZ /kqjh cu pqdk FkkA ifr ds 
fcuk mldk dksbZ vfLrRo ugha jg x;k FkkA 

iqjk.kksa esa ifr lsok gh ukjh dk lcls cM+k /keZ cryk;k x;k ifr dh lsok djus ls ifr }kjk 
nsorkvksa vkSj firjksa ds izfr tks lsok] nku] /keZ vkfn fd;k tkrk mldk vk/kk Qy ifr&lsok ls 
iRuh dks fey tkrk gS Li”V gS fd bl dky esa ifr ukjh dh lEiw.kZ /kqjh cu pqdk FkkA ifr ds 
fcuk mldk dksbZ vfLrRo ugha jg x;k FkkA 

lekt esa ukjh ds lEcU/k esa mldk ;FkkFkZ Lo:i fn[kus esa oSfnd ,oa /keZ’kkL=h; lkfgR; esa 
dsoy ukjh dh iz’kalk gh ugha feyrh vfirq ukjh dh rhoz vkykspuk;sa Hkh ik;h tkrh gSaA okLro 
esa lekt dh cnyrh gqbZ ifjfLFkfr;ksa esa ukjh ds vf/kdkj ,oa [;kfr ij izHkko MkykA vU;Fkk] 
/keZ’kkL=ksa esa ukjh lnSo vknj dk ik= jgh gSA nsoh ds ftrus :i gS] mu lHkh dk izfrfcEc ukjh 
esa ekuk x;kA og fØ;k ls lEiUu] lkeF;Zorh] nku’khy] vUuiw.kkZ vkSj v{k;&lq[k ‘kkfUr dk 
vk/kkj dgh x;hA 

lekt esa cnyrs gq, fujUrj izxfr’khy izokg esa ukjh ds thou esa Øfed mrkj&p<+ko yk fn;kA 
Qyr% cnyrh gqbZ ifjfLFkfr esa ukjh Hkh mlls vNwrh ugha jg ldhA dkykUrj esa Øe’k% ukjh 
vius mPp ,oa xfjek vklu ls mrjrh pyh x;hA ukjh dh bl n;uh; fLFkfr ds fy;s orZeku 
i)fr us de egRoiw.kZ Hkwfedk ugha fuHkkbZA lekt esa ukjh f’k{kk ds izpyu ds dkj.k tc ukjh 
dks ‘kS{kf.kd&vf/kdkj ls oafpr ugha fd;k x;kA rc ukjh lekt esa cjkcj mPp in ij vklhu 
jgh] mldh fLFkfr lqn<̀+ jgh ,oa vf/kdkj lqjf{kr jgs ijUrq tc lekt us ukjh f’k{kk dh 
vogsyuk dh rks ukjh dh fLFkfr fcxM+rh pyh xbZA gekjs bfrgkl dk e/;dky bldk izek.k 
gSA ukjh esa f’k{kk dh deh gksus ls vizR;{k lekt esa cky&fookg] ukjh ds fy;s fookg dh 
vfuok;Zrk] fo/kok&iquZfookg fu”ks/k] fo/kokvksa dh n;uh; fLFkfr] lkEifRrd vf/kdkjksa esa deh 
vkfn dkj.kksa dks tUe fn;kA 

19oha ‘krkCnh ls iwoZ Hkkjrh ukjh dh nqcZyrk viuh pje lhek ij igq¡p pqdh FkhA bl ‘krkCnh ls 
iwoZ Hkkjrh; ukjh ?kj&:ih dkjkokl dh canh cu x;h FkhA izkphu le; esa ukjh iq:”k dh 
lg;ksfxuh vkSj lg/kfeZ.kh rks Fkh] mldh nklh dHkh ugha FkhA bl dky rd vkrs&vkrs Hkkjrh; 
ukjh ds thou dk bfrgkl osnuk dh d:.kre dgkuh cudj jg x;k ifjorZu dk pØ pyrk 
jgrk gS vkSj lekt dh ifjfLFkfr;ksa esa Hkh cnyko vkrk gSA ukjh ds iru dh pje lhek ds 
i’pkr~ iqu% mldh fLFkfr us djoV cnyhA 19oha ‘krkCnh dk izkjEHk fL=;ksa dh n;uh; fLFkfr dks 
cnyus dh psruk ds lkFk gqvkA fL=;ksa dh fnuksa fnu fxjrh gqbZ fLFkfr us lekt lq/kkjdksa dk 
/;ku viuh vksj vkdf”kZr fd;k vkSj mUgsa lekt ds mfpr LFkku fnykus ds fy;s lekt lq/kkj 
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tSls vkUnksyu dk usrR̀o djus ij etcwj fd;kA 1852 dh Lora=rk dh yM+kbZ esa y{ehckbZ dk 
lkgl] Lora=rk ds izfr izse vkSj ;q) dkS’ky us Hkkjrh; ukjh ds izfr cuh vusd HkzkfUr;ksa dks nwj 
fd;k FkkA ckn esa ukjh lq/kkj vkanksyu ds vxznwr jktk jkeeksgu jk; vkSj n;kuUn ljLorh] 
ukjh f’k{kk ds izlkjd bZ’oj pUnz fo|k lkxj vkSj ds’kopUnz lsu tSlh egku gfLr;ksa us ukjh 
lq/kkj ds fy;s dej dl yhA bu yksxksa ds Hkjiwj iz;Ruksa ls lrh izFkk] cky fookg] 
fo/kok&fookg fu”ks/k vkSj f’k’kq gR;k vkfn ls tqM+s iz’uksa dk lek/kku gksuk izkjEHk gks x;k vkSj 
lekt dk /;ku bl vksj vkd”̀V gqvkA 

efgyk vkUnksyu dh izorZdksa esa laLdr̀ dh egku fonq”kh jekckbZ] eSMe dkek] rksjknRr rFkk 
Lo.kZ dqekjh nsoh vkfn izcq) fL=;ksa us ukjh dks f’kf{kr djus dh nf̀”V ls iwuk esa lsok lnu] 
uflZax esMhdy ,lksfl;s’ku dh LFkkiuk djus esa egRoiw.kZ Hkwfedk fuHkkbZA blds vfrfjDr Jherh 
,suh cslsaV us ukjh&f’k{kk dh c<+rh vko’;drk ij cy fn;kA Jherh fot; y{eh iafMr] eka 
dLrwjck] galk esgrk] v:.kk vklQ vyh ,oa deyk nsoh pV~Vksik/;k; vkfn tkx:d efgykvksa 
us jktuhfr ds lkFk&lkFk ukjh f’k{kk ,oa fgUnw ukjh dks tkx̀r djus dh fn’kk esa fo’ks”k dk;Z 
fd;sA bu lHkh ds iz;Ruksa ls Hkkjrh; efgyk lfefr ,oa vf[ky Hkkjrh; efgyk QSMjs’ku dh 
LFkkiuk gq;hA blls ukjh dh fLFkfr esa ØkfUrdkjh ifjorZu vk;kA tc Lora=rk us igyh 
vaxMkbZ yh rc Hkkjr ds jktuSfrd vkSj lkekftd&thou esa fL=;ksa dks tks in izkIr gqvk] mls 
ns[kdj ckgjh nqfu;k pkSad iM+h D;ksafd og rks fgUnw&fL=;ksa dks fiNM+h gqbZ] vf’kf{kr vkSj ,d 
izfrfØ;koknh& lkekftd O;oLFkk esa tdM+h gq;h] le>us dh lE;Lr FkhA 

vkt e/;;qxhu vcyk&ukjh lcyk cuus dh vksj vxzlj gksrh tk jgh gSA nh?kZdky esa ^^ekSu** 
ukjh dk vkHkw”k.k le>k tkrk FkkA ijUrq vkt ukjh eq[kj cudj viuh leL;kvksa dks nwj djus 
ds fy;s iz;Ru’khy gSA ;qxksa ls pys vk jgs ukjh&’kks”k.k dks Lo;a ukjh us gh lewy u”V djus ds 
fy;s vc dej dl yh gSA dU;k dk tUe vc cqjk ugha ekuk tkrkA iq= tUe ij Hkys gh 
vis{kkdr̀ vf/kd [kq’kh eukbZ tkrh gSA fQj Hkh fo/kok fookg vkSj vUrZtkrh; fookg vkfn ds 
lEcU/k esa yksxksa esa dgha vf/kd tkx:drk vkbZ gSA 

1960 rd gekjs Lok/khu jk”Vª esa 80 izfr’kr fL=;ka ikB’kkyk ds njokts rd Hkh ugha igq¡p ik;ha 
orZeku le; esa izkFkfed] ek/;fed mPprj ek/;fed fo|ky;ksa ,oa egkfo|ky;ksa esa yM+fd;ksa dh 
la[;k c<+rh tk jgh gSA ukfj;ksa us iwjh f’k{kk u gksus dk ,d cgqr cM+k dkj.k orZeku lekt esa 
O;kIr ngst izFkk Hkh gSA blh dkj.k firk dks dU;k dh f’k{kk ij gksus okys O;; vkSj ngst O;; 
nksuksa dk gh cks> mBkuk iM+rk gSA ,sls ;qod de gh gSa tks ngst dh vis{kk f’kf{kr iRuh ysuk 
ilUn djrs gSaA orZeku lekt esa ‘kS{kf.kd&nf̀”V ls vkt dh ukjh fiNys dqN ,d n’kdksa dh 
rqyuk esa dgha vf/kd vPNh fLFkfr esa gSA 

Hkkjrh; ukjh us fiNys fnuksa ,d ,slk dhfrZeku LFkkfir fd;k gS] tks mlds xkSjo ds loZFkk 
vuqdwy rks gSa gh mlds mTToy Hkfo”; dk |ksrd Hkh gSa] mlus viuh drZO; ijk;.krk ls ;g 
izHkkfor dj fn;k gS] fd Lora=rk laxzke thrus esa ftl izdkj og iq:”kksa ds lkFk jgh gSA mlh 
jk”Vª dh Lora=rk dh j{kk djus esa Hkh og muls fdlh izdkj Hkh ihNs ugha jg ldrh gSA Hkkjr 
dks Lora= gq, vkt yxHkx 72 o”kZ iwjs gks jgs gSa bu o”kksZ esa Hkkjrh; lekt esa vusd jktuSfrd] 
vkfFkZd ,oa lkekftd ifjorZu gq, gSaA Hkkjrh; ukjh Hkh bu ifjorZuksa ls vNwrh ugha jgh gSA 
ifj.kkeLo:i vkt dh f’kf{kr ukjh vius thou esa ifjorZu ykus ds fy, dfVc) gS mlds 
O;fDrRo esa u;h vkdka{kkvksa] bPNkvksa vkSj Hkkoukvksa dk lw;Z mfnr gks pqdk gSA mlds 
lksp&fopkj djus ds rjhdksa esa vUrj vk;k gS] ftldk izHkko thou ds fofo/k {ks= 
;Fkk&jgu&lgu] [kkuiku] os’kHkw”kk] fookg&ifjokj] lkekftd nk;jk] lkfgR;&dyk vkSj /keZ 
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vkfn tSls {ks=ksa ij iM+rk gqvk fn[kkbZ nsrk gSA L=h dh bu miyfC/k esa gesa laLdf̀r dk ,d 
mTToy :i fn[kkbZ nsrk gSA dqN Hkzkafriw.kZ fopkjksa vkSj vkUnksyuksa ds dkj.k] ftuesa Hkkjrh; 
vkRek dks igpkuus dh {kerk ugha gS vkSj tks le; ds izokg us fons’kh ekU;rkvksa ls izHkkfor 
gksdj lekt dks foJa[ky dj jgs gSa] laLdr̀ dks fo”ke fLFkfr;ksa dk lkeuk djuk iM+sxkA 
orZeku le; esa f’kf{kr efgykvksa ds jgu&lgu esa Hkh ifjorZu gks jgk gSA vkt og flQZ 
?kj&xg̀LFkh dk dk;Z djds gh larq”V ,oa lq[kh ugha gks ik jgh gSA og vc dsoy vkVk xwWFkus 
dh e’khu] lUrkuksRifRr dk lk/ku] oL=kfn /kksus dk midj.k vkSj euksjatu dk lk/ku gh cudj 
ugha jg x;h gS f’k{kk dk izHkko mlds [kkuiku vkSj mlds vU; rkSj&rjhdksa ij Hkh iM+ jgk gSA 

orZeku le; esa e’khuh thou i)fr ,oa vlqj{kk dh Hkkouko’k bu lqgkx izrhdksa dks f’kf{kr 
efgyk;sa iguuk ,dne vko’;d ,oa vfuok;Z ugha Hkh ekurh gS buds iguus ;k u iguus esa 
bUgsa fdlh izdkj dh gkfu dh lEHkkouk fn[kkbZ ugha nsrh gSA /kkfeZd&nf̀”V ls Hkh vc os ,slk 
djuk t:jh ugha le>rh gSA 

bl izdkj vkt dh efgyk ijEijkxr jhfr&fjoktksa ,oa lkekftd ekU;rkvksa rFkk :f<+;ksa dk 
R;kx djds vkfFkZd ,oa lkekftd fodkl esa lg;ksx iznku dj jgh gSaA xzkeksa esa efgyk;sa iq:”k 
ds cjkcj vkSj dgha&dgha ij rks iq:”k ls vf/kd xzkeh.k fodkl dk;ZØeksa esa afgLlsnkjh cuk;s 
gq, gSaAa df̀”k ds izR;sd {ks= rFkk izR;sd dk;Z esa efgykvksa dh lfØ; fgLlsnkjh gSA xk¡oksa dh 
lef̀) ,oa fodkl esa efgykvksa dk lfØ; ;ksxnku gSA blds vfrfjDr tUe nj dks de j[kus 
,oa ifjokj dY;k.k dk;ZØe dks viukus esa Hkh budh fgLlsnkjh iq:”k oxZ ds xq:rj gSA bl 
izdkj ge dg ldrs gSa fd xzkeh.k fodkl dk;ZØeksa esa efgykvksa dk lfØ; ;ksxnku gksrk gSA 
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