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सचूना
‘योजना’ ह ेनिती आयोगाचया वतीि,े कें द्र 

सरकारचया मानहती व प्रसारण मंत्ालयाचया 
प्रकाश नवभागातर्फे  नहदंी, इगं्रजी, मराठी, 
गजुराती, कनिड, तलेगु,ू पजंाबी, उद ूदू, बंगाली, 
तनमळ, मलयाळम, उनडया व आसामी भाषातंिू 
प्रकानशत होत.े दशेाचया  सवाांगीण नवकासाची 
खलुी चचादू करणारे त े वयासपीठ आह.े 
योजिा मानसकात प्रनसद्ध झाललेया लखेातील 
मत-ेनवचार तया-तया  लखेकाचंी असतात.  
सरकार नकंवा लखेक कायदूरत असललेया 
ससं्ा तया मताशंी/नवचाराशंी सहमत 
असतीलच अस ेिवह.े लखेामंधय ेवापरणयात 
आलले े िकाश/ेधवज ह े केवळ प्रानतनिनिक 
आहते. राजकीय िकाशा तसचे भारताचा 
अ्वा अनय दशेाचा राष्ट्रधवज महणिू ते  
नयायालयीि बाबीसंाठी ग्राह्य िसतील. सपिादू 
परीक्ा पसुतक प्रकाशक तसचे मागदूदशदूक 
ससं्ाचया योजिा मानसकातील जानहरातीमधये 
केललेया दावयाचंी वाचकािंी सवतः खात्ी 
करूि घयावी. अशा जानहरातीमंिील 
मजकुराबाबत ‘योजिा' कुठलयाही प्रकारे 
जबाबदार असणार िाही. योजिा मानसकातील 
मजकुराच ेलखेी अिमुतीनशवाय सपंणूदू अ्वा 
अंशतःपिु:प्रकाशि नकंवा पिु: प्रसारण 
तसचे ‘योजिा' मानसकाचया िावाचा वापर 
वयावसानयक कारणासंाठी करणयास मिाई 
आह.े
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चला, एकत्र पढेु जाऊया

समाजातील प्रतयेक वयक्ी सक्म 
झालयािंतरच देशाचा नवकास वेगािे 

घडू शकतो. मात्, सक्मीकरणाचा अ द्ू 
वयक्ीसापके् आह.े एखादा  वयक्ी 
सक्म झालयाितंर तयाच ं तयाचया  
आयषुयावर नियंत्ण असते. समाजाचया 
सक्मीकरणािंतर समाजातील नवनवि 
घटकांिा तयांची प्रगती सािणयासाठी 
महतवपणूदू निणदूय घेता येव ू शकतात. 
तरुणांसाठी सक्मीकरण महणजे 
समाजाचया  प्र्ा आनण परंपरा याची पवादू 
ि करता जगण े हा असतो. वृद्धांसाठी 
तयांच े उवदूनरत आयषुय  आतमसनमािािे 
जगण े महणजे सक्मीकरण. परुुषांसाठी 
आन द्ूक सवावलंबि महणजे सक्मीकरण 
तर न्रियांसाठी नलंग भेदापासिू सवातंत्य 
महणजे सक्मीकरण

नवनवि जाती आनण जमातीचंया 
सक्मीकरणािंतर देशाची  प्रगती  होते. 
सरकारची िोरण े आनण योजिांच े
एकनत्करण केलयािंतर प्रतयेक 
समाजातील घटकाला नवकासाची संिी 
नदलयािंतरच प्रगतीची दारे खलुी होतात. 
तयासाठी सरकार समाजातील सवदू 
घटकांचया सक्मीकरणासाठी प्रयत्न करत 
आह.े 

मनहलांचया सामानजक, आन द्ूक आनण 
राजकीय क्मता वाढवण े महणजे मनहला 
सक्मीकरण होय. न्रियांचा नवकास 
सवादूनिक महतवाचा असिू यामळेु सवदूकष 
नवकासाला गती येते. तयामळेुच देशाचया 
नवकासात न्रियांचा मोलाचा वाटा आह.े 
पंतप्रिाि िरेंद्र मोदी यांचया िसुार, एक 
्रिी सक्म झालयािंतर सपंणूदू कुटुंब सक्म 
होते. परंत ु ददुफेवािे भारतात न्रियांिा 
सक्मीकरणासाठी जनमापासिूच सघंषदू 
करावा लागतो. ्रिी अभदूकाला तयाचया 

जनमासाठीही सघंषदू करावा लागतो. 
समाजातील ही सतयपनरनस्ती पाहिू 
सरकारिे ्रिी सबलीकरणासाठी सववोचच 
प्रिानय नदल ेआह ेआनण तयासाठी नवनवि 
योजिा आनण अनभयािांची  अंमलबजावणी 
देखील करणयात येत आह.े मलुगी 
वाचवा,मलुगी नशकवा,सकुनया समृद्धी 
योजिा,पंतप्रिाि वंदिा योजिा यासारखया 
योजिांमळेु न्रियांचा समाजातील दजादू 
उंचावत आह.े 

गरीब आनण मागास जाती उदाहरणा द्ू 
अिसुनूचत जाती, अिसुनूचत जमाती 
आनण इतर मागासवनगदूयांिा प्रतयेक 
गोष्ीसाठी सक्म करावे लागते. प्रा्नमक 
नशक्ण, चांगल े जगणयासाठी रोजगार 
आनण नवकासाची सिंीही तयांिा नमळत 
िाही. तयामळेुच समाजातील वंनचत 
घटकांचा सवाांनगण नवकास वहावा यासाठी 
सरकारिे िोकरीत आनण नशक्णात 
आरक्ण नदल ेआह.े यासोबतच पंतप्रिाि 
जििि योजिा, मदु्रा योजिा, सटाटदू अप 
इनंडया, सटटँड अप इनंडया, सकील इनंडया 
( पंतप्रिाि कौशलय योजिा) यासारखया 
योजिांचया पढुाकारािे वंनचत आनण 
शोनषत घटकांिा समाि नवकासाची सिंी 
उपलबि झाली आह.े 

जयेष्ठ िागनरकांची बदलती 
जिसांनखयकी रचिा व सामानजक-
आन द्ूक गरजा लक्ात घेता, जयेष्ठ 
िागनरकांसाठी िवीि राष्ट्रीय िोरण तयार 
करणयात येत आह.े वृद्ध िागनरकांकनरता 
सवदूसमावेशक कायदूक्रम देखील सरुु 
केला आह.े जयेष्ठ िागनरक अिभुवाच े
आनण ज्ािाच ेभांडार आहते. आयषुयाचया 
उत्तरािादूत ते उपनेक्ताच ेजीवि जगतात. 
तयामळेु जयेष्ठ िागनरकांसाठी सरकारिे 
राष्ट्रीय वयवक्ी योजिा,अटल पेंशि 

योजिा, वयव वंदि योजिांची सरुुवात 
केलीय. तयामळेु वनरष्ठ िागनरक सवयंपणूदू 
होऊि सनमािािे जीवि जगत आहते. 

नदवयांग वयक्ी हा समाजातील 
महतवाचा घटक आह.ेमात्, समाजाला 
तयांच े ओझ े वाटते.  तयांचयाही गरजा 
आहते आनण नदवयांग वयक्ीचंया गरजा 
ओळखिू तयांचया सबलीकरणासाठी 
योजिा आखलया आहते. नदवयांगांसाठी 
तांनत्क प्रकलप राबवणयात येत आहते. 
नशक्णाची सिंी, दीिदयाल उपाधयाय  
अपंग पिुवदूसि योजिांमळेु अंपगाच े
जीविमाि उंचावत आह.े

आनदवासी जमातीचंा जीवि जगणयाचा 
हकक नहराविू घेतला जातो. तयामळेु 
आनदवासीसंाठी सक्मीकरणाची सरुुवात 
जगणयाचया हककापासिू होते.  राष्ट्रीय 
िोरणात आनदवासीिंा वगळणयात येत 
असलयाची तयांची भाविा आह.े आनदवासी 
नवद्ारयाांिी उचच नशक्ण घयावे यासाठी 
कें द्र सरकारचया आनदवासी नवभागाकडूि 
उचच नशक्णासाठी नशषयवृत्ती देणयात येते. 
उचच नशक्णासाठी असललेया राष्ट्रीय 
नशषयवृत्ती योजिेअंतगदूत नशषयवृत्ती 
देणयात येते. वयावसानयक नशक्ण, गौण 
वि उतपादिासाठी हमीभाव, पारंपनरक 
वि निवासी (वि हकक  मानयता ) यामळेु 
आनदवासीचं े आन द्ूक आनण सामानजक 
जीविमाि उंचावत आह.े

नवकासात प्रतयके वयक्ीचा वाटा 
मोलाचा आह.े तयासाठी प्रतयके वयक्ीच े
सबलीकरण गरजचे े आह.े सरकारिे 
नवनवि योजिा आनण िोरणाचया माधयमातिू 
दशेातील प्रतयके िागनरकाचया समतोल 
नवकासाठी पावल ेउचलली आहते.
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समाजातलया  वंनचत आनण मागास 
वगादूला प्रनतषे्ठच,े सनमािाच े

जीवि लाभिू देशाचया  मिषुय 
बळामधये योगदाि देणाऱया समावेशक 
समाजाची,संनविािाचा आदर राखिू 
निनमदूती, ह े सामानजक नयाय आनण 
सबलीकरण मंत्ालयाच े उनदिष् आह.े 
समाजातलया अिसुनूचत जाती,इतर 
मागास वगदू आनण इतर वंनचत घटकांच े 
आन द्ूक,शकै्नणक आनण सामानजक 
सबलीकरण करण े ह े आपल े उनदिष् 
आह.ेसरकारचया सवदू कायदूक्रम आनण 
िोरणात वंनचत वगादूचया हककाबाबत 
जागरूक राहिू तयांचया नचतंांची दखल 
घेणयाबाबत दक् राहण ेह ेया नवभागाच े
मखुय काम आह.े

सरकारची िोरण े आनण कायदूक्रम 
प्रामखुयािे समाजाचा हा वगदू 
समोर  ठेविू आखली जातात.ग्राम 
सवराज अनभयाि,महतवाकांक्ी नजलह े
कायदूक्रम,नमशि अंतयोदय या सारखया 
सधया सरुु असललेया देशवयापी 
अनभयािांमधये याची प्रचीती आपलयाला 
येते. 

जववजक्षत लोक संखयाजवषयक  
आकडेवारी 

2011 चया जिगणिेिसुार 
देशाचया लोकसखंयेपकैी अिसुनूचत 
जातीची टककेवारी 16.6 %. 
देशातलया 522 नजलह्यांपकैी 
46859 गावात 50% पके्ा जासत 
अिसुनूचत जाती लोकसखंया आह.े

सवातंत्यािंतर इतर मागासवगादूची 
गणती करणयात आली िाही.मंडल 
आयोगाचया अिमुािािसुार इतर 
मागासवगादूची लोकसखंया 52% तर 
एिएसएसओ चा अंदाज 41.7 % 
(2009-10) जेष्ठ िागनरकांची 
सखंया 10.36 कोटी इतकी होती.

अनुसजूचत जाती जवकास 

अिसुनूचत जाती वगादूचया 
शकै्नणक सबलीकरणाच े उनदिष् 
साधय करणयासाठी या नवभागाचया 
नििीचा मोठा भाग नशषयवृत्तीसाठी 
ठेवला जातो. नियोनजत घटकांमिे 
या नशषयवृत्तीच े लाभ पोहोचवणयात 
लक्णीय यश प्राप्त झाल े आह.े या 
नवभागाचया योजिे अंतगदूत,अिसुनूचत 
जातीतलया नवद्ारयाांसाठी मॅनरिकोत्तर 
सककॉलरनशप (पीएमएस - एससी) 
देणयात येत असिू अिसुनूचत 
जातीतलया नवद्ारयादूचया शकै्नणक 
सबलीकरणासाठी कें द्र सरकारच े
ह े मोठे अनभयाि आह.ेमॅनरिक िंतर 
अगदी पीएचडी पयांत नशक्ण घेणाऱया 
समुारे 55 लाख नवद्ारयाांिा याचा 
लाभ होत आह.े 2014 ते 2018 
या कालाविीत 2,29,30,654 
नवद्ारयाांिी या सककॉलरनशपचा लाभ 
घेतला असिू तयासाठी 10,388 
कोटी रुपयांचया नििीचा वापर करणयात 
आला. जया  घटकांिा समोर ठेऊि 
ह े उनदिष् ठरवणयात आल े होते,तया 
घटकांमिलया साक्रतेचया प्रमाणावर 

सामाजजक नयाय आजि सबलीकरि

- नीलम साव्हनी 

देिाचया  मनुषय बळामधये 
योगदान देिाऱया समाविेक 
समाजाची,संजवधानाचा आदर 
राखनू जनजम्बती, ्ेह सामाजजक नयाय 
आजि सबलीकरि मंत्रालयाचे 
उजदिष्ट आ्हे. समाजातलया अनुसजूचत 
जाती,इतर मागास वग्ब आजि इतर 
वजंचत घ्टकांचे  आज ््बक,िैक्षजिक 
आजि सामाजजक सबलीकरि करिे 
्ेह आपले उजदिष्ट आ्हे.सरकारचया 
सव्ब काय्बक्रम आजि धोरिात वजंचत 
वगा्बचया ्हककाबाबत जागरूक रा्हनू 
तयांचया जचंतांची दखल घेणयाबाबत 
दक्ष रा्हिे ्ेह या जवभागाचे मखुय 
काम आ्ेह.

जवशे्षि
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याचा निनचितच सकारातमक पनरणाम 
झाला.तयाच बरोबर उचच नशक्णात 
या घटकांचा सहभाग वाढला आनण 
नशक्ण घेतािाचया गळतीच े प्रमाणही 
घटल.े यामळेु उत्तम पनरणाम साधय 
होणयाबरोबरच राष्ट्रनहतासाठी मािवी 
ससंािि उभारणयासाठीही तयाचा 
निनचितच सकारातमक पनरणाम झाला.
कें द्रीय मंनत्मंडळािे  या सदंभादूतलया 
्कीत रककमेपोटी राजय आनण 
कें द्रशानसत प्रदेशांकनरता  िकुतीच 
8737 कोटी रुपयांची मंजरुी नदली 
आह ेआनण 2018-19 या वषादूसाठी 
3000 कोटी रुपये मंजरू केल ेआहते.  
यानशवाय मॅनरिक पवूदू सककॉलरनशप, 
अववल शकै्नणक ससं्ांमधये नशक्ण 
घेणाऱया नवद्ारयाांसाठीची शकै्नणक 
योजिा आनण नवद्ापीठ अिदुाि 
आयोगासमवेत चालवली जाणारी 
राष्ट्रीय रे्लोनशप योजिा या आणखी 
काही योजिा,अिसुनूचत जातीतलया 
नवद्ारयाांसाठी राबवलया जातात.

अिसुनूचत जाती आनण अिसुनूचत 
जमाती वगादूचया  प्रनतषे्ठच े रक्ण 
करणयासाठी महतवाचा कायदा आह े
तो महणजे अिसुनूचत जाती आनण 
अिसुनूचत जमाती (अतयाचार 
प्रनतबंिक) कायदा 1989. या 
सरकारिे 14.04.2016 पासिू तो 
अनिक बळकट केला आह.े यामधये 
अिसुनूचत जाती -जमातीसबंंिी चया 
47 गनुहयाबाबत पीनडतांिा नमळणाऱया 
मदतीचया तरतदुीसदंभादूत सिुारणा, 
मदतीचया सदंभादूत ससुतू्ीकरण, 
गनुहयाचया तीव्रतेिसुार, मदतीचया 
रकमेत 85,000 वरूि 8,25,000 
रुपयांपय ांत वाढ, मदतीचया रकमेच ेसात 
नदवसांचया आत वाटप, खटला वेळेवर 
दाखल वहावा यासाठी, 60 नदवसात 
तपास पणूदू करूि आरोप पत् दाखल,या 
तरतदुीचंा समावेश आह.े

योजिांची  े्ट अंमलबजावणी 

करणयाबरोबरच अिसुनूचत जातीचया 
कलयाणासाठीचया नििी वाटपाचा 
(एडबलएूससी)लखेा जोखा ठेवते.
एडबलएूससी ह े अिसुनूचत 
जातीसाठीचया उप आराखडयाच े
िवे िाव आह.ेअिसुनूचत जाती-
जमातीचया नवकासासाठी नियोनजत 
ससंाििांचा योगय ओघ राहावा 
यासाठी अिसुनूचत जातीसाठी,नवशषे 
घटक आराखडा(एससीपी),ही 
सकंलपिा 1979-80 पासिूच 
अनसततवात आह.ेमागील नियोजि 
आयोगािे जारी केललेया अिसुनूचत 
जाती उप आरखडयाचया (एससी 
एसपी) मागदूदशदूक ततवािसुार, सवदू 
राजये,मंत्ालये, खातयांिी, देशातलया/

राजयातलया अिसुनूचत जातीचया 
टककेवारीचया प्रमाणात आपलया 
आराखडयात एससीएसपी अंतगदूत 
नििी राखिू  ठेवण े

आवशयक आह.े याच े िाव 
2017 मधये बदलिू अिसुनूचत 
जमातीचया कलयाणासाठी तरतदु 
(एडबलएूससी) अस े करणयात आल.े
एडबलएूससी साठीची  तरतदु 2015-
16 मधये 30850.88 कोटी वरूि 
56,618.50 कोटी रुपये करणयात 
आली महणजेच 83.52% वाढ 

करणयात आली. नवनवि मंत्ालयांकडूि 
आनण खातयांकडूि, नवत्तीय आनण  
पनरणाम दशदूक ऑिलाइि मानहती 
गोळा करणयासाठी आनण िीती 
आयोगािे आखललेया आराखडयािसुार 
देखरेख ठेवणारी मािके असलले ेवेब 
पोटदूल (e- utthaan.gov.in) खातयािे 
नवकनसत केल े आह.ेनवत्तीय देखरेख 
आनण सावदूजनिक नवत्तीय वयवस्ापि 
यंत्णा यांची सांगड घालणयात आली 
आह,े यामळेु वासतवदशशी देखरेख शकय 
होते. पोटदूलवर े्ट मानहती देता यावी 
यासाठी, सवदू िोडल अनिकाऱयांिा 
लकॉग इि आनण पासवडदू देणयात आल े
आहते.

नशक्णानशवा, या नवभागािे, 
नवभागवार अिसुनूचत जाती वसनतस्ािे 
डोळयासमोर ठेविू तयांचया नशक्ण, 
आरोगय, पोषण, कौशलय नवकास यावर 
लक् कें नद्रत केल ेआह.े अिसुनूचत जाती 
मोठया सखंयेिे असणाऱया खेडयांचा, 
कें द्र आनण राजय सरकारचया योजिांची 
सांगड घालिू, नज े् उणीव आह े ती  
भरूि काढणयासाठी मदतीचा हात परुविू 
तयाद्ारे एकानतमक नवकास सािणयाच े
प्रिाि मंत्ी आदशदू ग्राम योजिेच ेउनदिष् 
आह.ेअिसुनूचत जातीची लोकसखंया 
50% पके्ा जासत असणाऱया खेडयात 
हा कायदूक्रम हाती घेणयात आला आह.े
या नवभागाकडे असललेी ससंाििे आनण 
इतर नवभाग आनण मंत्ालये यांचयाकडूि 
सरुु असलले ेप्रयत्न एकवटणयासाठी ह े
खाते काम करत आह.े

मागासवग्ब जवकास

आणखी एका घटकाचया प्रगतीच े
उनदिष् ठेवणयात आल ेआह.े तो घटक 
महणजे मागास वगदू.मागास वगादूचया 
कलयाणासाठी 2018-19 मधये 
तरतदूीत 41.03% वाढ करत, 
2017-18 चया 1237.30 कोटी 
रुपयांवरूि 2018-19 मधये ही 
तरतदू 1747 कोटी रुपये करणयात 

आिखी एका घ्टकाचया प्रगतीचे 
उजदिष्ट ठेवणयात आले आ्ेह. तो 
घ्टक म्हिजे मागास वग्ब.मागास 
वगा्बचया कलयािासाठी 2018-
19 मधये तरतदूीत 41.03% 
वाढ करत, 2017-18 चया 
1237.30 को्टी रुपयांवरून 
2018-19 मधये ्ही तरतदू 
1747 को्टी रुपये करणयात 
आली.मागास वगा्बसाठी्ही, मॅजरिक 
पवू्ब, मॅजरिकोत्तर जिषयवतृ्ती, राष्टीय 
फेलोजिप यासारखया जिषयवतृ्तीवर 
मखुय भर राज्हला आ्ेह.
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आली.मागास वगादूसाठीही, मॅनरिक पवूदू, 
मॅनरिकोत्तर नशषयवृत्ती, राष्ट्रीय रे्लोनशप 
यासारखया नशषयवृत्तीवर मखुय भर 
रानहला आह.े

कौशलय नवकास ह े महतवाच े
अनभयाि, राष्ट्रीय मागास वगदू आनण 
नवकास महामंडळामार्दू त राबवणयात येत 
आह.े या घटकामधये उद्ोजकतवाचया  
क्मता नवकनसत करण ेआनण पनरणामी 
रोजगार निनमदूती सािण ेहा पढुचा टपपा 
आह.े ह े उनदिष् साधय करणयासाठी 
वह ेंचर कॅनपटल रं्ड निमादूण करणयाचा 
नवचार आह.े

सामाजजक संरक्षि

महतवाचा आनण बरेचदा दलुदूनक्त 
राहणारा घटक महणजे वनरष्ठ िागनरक.
या िागनरकांच े वृद्धावस्ा अवलंनबतव 
प्रमाण वाढत चालल ेआह.े लोकसखंयेच े
बदलते नचत्,जेष्ठ िागनरकांचया 
सामानजक-आन द्ूक गरजा, सामानजक 
मलूय वयवस्ा आनण तंत्ज्ािाची प्रगती 
लक्ात घेऊि जेष्ठ िागनरकांसाठी 
सिुानरत िोरण आखणयात येत आह.े
जेष्ठ िागरीकांसाठीचया सधयाचया 
एकानतमक कायदूक्रम योजिेअंतगदूत, 
एनप्रल 2015 पासिू खच दू निकष 
110% पयांत वाढवणयात आला. 
1/4/2015 पवूशीचा हा निकष 
288% वाढवणयात आला. (5.42 
लाखांपासिू ते 21.6 लाखापयांत, 
वृधदाश्रमांसाठी). या योजिे अंतगदूत 
नर्नजओ े्रनपसट आनण योग नशक्क 
यांची पदे निमादूण करणयात आली आहते.
वनरष्ठ िागरीकांसाठीचया घराची िोंदणी 
प्रमाणीकरण आनण दजादू देणयासाठी 
तरतदू करणयात आली आह.े

वृद्धांसाठी सहाययक उपकरण े
परुवणाऱया राष्ट्रीय वयोश्री योजिेसाठी 
292 नजलह्यांची निवड करणयात 
आली. 52 नजलह्यात नििादूरण कॅमप 
घेणयात आल े आनण 39 नजलह्यात 
नवतरण कॅमप आयोनजत करणयात 

आल ेतयाचा 43865 जेष्ठ वयक्ीिंा 
लाभ झाला.दानरद्य रेषेखालचया जयेष्ठ 
िागनरकांिा एकूण 99431 उपकरण े
परुवणयात आली.

िशा बंदी योजिेअंतगदूत, वयसि 
मकु्ी कें द्रासाठी, एनप्रल 2018 पासिू 
खचादूच ेनिकष 30% वाढवणयात आल.े
या कें द्रांिा सवयंपाकी,पणूदूवेळ डकॉकटर, 
आनण अनतनरक् चौकीदारही परुवणयात 
आला आह.े

अंमली पदा्ादूचया आहारी गेललेया 
वयक्ी हडुकूि काढणयासाठी प्र्मच 
राष्ट्रीय सवफेक्ण घेणयात आल.े 185 
नजलह्यात 1.5 लाख घरे आनण 6 
लाख वयक्ीचंा या सवफेक्णात समावेश 

आह.े ह ेसवफेक्ण सरुु असिू लवकरच 
ते पणूदू होईल.

मैला वा्हनू नेिाऱयांचया 
पनुव्बसनासाठी योजना आजि तयांचे 
राष्टीय सववेक्षि

राष्ट्रनपता महातमा गांिी यांचया 
150 वया जयंतीच े औनचतय साििू 
मैला वाहिु िेणाऱयांिी झलेललेा 
अनयाय आनण अप्रनतष्ठा दरू 
करणयासाठी आनण तयांिा प्रनतषे्ठच े 

जीविमाि परुवणयासाठी हा नवभाग 
कनटबद्ध आह.ेतयांिा प्रनतष्ठीत आयषुय 
लाभावे या दृष्ीिे 18 राजयातलया 
170 नववनक्त नजलह्यात या वयक्ीचं े
राष्ट्रीय सवफेक्ण करणयात आल.ेराजय 
सरकार आनण सामानजक सघंटिांचया 
सहकायादूिे राष्ट्रीय सर्ाई कमदूचारी 
नवत्त आनण नवकास महामंडळािे यावर 
देखरेखही ठेवली. 125 नजलह्यात 
सवफेक्ण कॅमप घेणयात आल े असिू 
5365 वयक्ी मैला वाहिू िेणाऱया 
असलयाच े आढळिू आल े आह.ेअशा 
वयक्ीिंा वि टाइम कॅश अनससटनस 
महणजे एकरकमी एकदाच 40000 
नवत्त सहायय देणयात येणार असिू योगय 
तया उपाय योजिांद्ारे तयांच े पिुवदूसि 
करणयात येईल.

यानशवाय ह ेराष्ट्रीय सर्ाई कमदूचारी 
नवत्त आनण नवकास महामंडळ, प्रनशक्ण, 
पिुवदूसि आनण जागृतीवर भर देणार 
आह.े 10000 सवच्छता कामगारांिा 
आनण कचरा वेचकांिा सरुनक्त, 
आरोगयाची काळजी आनण यांनत्क 
सवच्छतेबाबत प्रनशक्ण देणयासाठी 
नरकनगिशि ऑर् प्रायर लनि ांग 
कायदूक्रम राबवणयात येईल.मािवािे 
मैला वाहिू िेणयाच े काम करणयाला 
प्रनतबंि करणाऱया आनण तयांच े
पिुवदूसि करणयासदंभादूतला 2013 
चया कायद्ातलया तरतदुीबाबत जागृती 
करणयावरही भर देणयात येत असिू 
यासाठी महािगरपानलकांमधये, पानलका 
अनभयंते,सवच्छता निरीक्क,ककॉनरिॅकटर 
यांचयासह सबंंनितांचया कायदूशाळाही 
आयोनजत करणयात येत आह.े

या योजिेसाठी महापानलकांचीही 
मदत घेणयात येत आह.ेसवच्छतानवषयक 
सानहतय आनण वाहिे खरेदी करणयासाठी 
पंचायत आनण महािगर पानलकांशी 
करार करणयात येत आहते.अशी 
वाहिे आनण साििे खरेदी करणयासाठी 
सवच्छता कामगारांचया सवयंसहायता 
गटांिा कजदूही परुवणयात येत आह.े
यामळेु या कामगारांिा, मािवाकरवी 

राष्टीय सफाई कम्बचारी जवत्त 
आजि जवकास म्हामंडळ, प्रजिक्षि, 
पनुव्बसन आजि जागतृीवर भर 
देिार आ्हे. 10000 सवच्छता 
कामगारांना आजि कचरा वचेकांना 
सरुजक्षत, आरोगयाची काळजी आजि 
यांजत्रक सवच्छतेबाबत प्रजिक्षि 
देणयासाठी जरकजगनिन ऑफ प्रायर 
लजनांग काय्बक्रम राबवणयात येईल.
मानवाने मैला वा्हनू नेणयाचे काम 
करणयाला प्रजतबंध करिाऱया आजि 
तयांचे पनुव्बसन करणयासंदभा्बतला 
2013 चया कायद्ातलया 
तरतुदीबाबत जागतृी करणयावर्ही 
भर देणयात येत असनू
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केलया जाणाऱया सवच्छतेमळेु 
उदभवणाऱया असरुनक्तता आनण 
अिारोगयापासिू सरंक्ण नमळणार आह.े

म्हामंडळे

या खातयाला तीि नवत्तीय 
महामंडळे आहते, एिबी सीएर्डीसी 
(राष्ट्रीय मागासवगदू नवत्त आनण नवकास 
महामंडळ), एिएसकेएर्डीसी आनण 
एिएस एर्डीसी (राष्ट्रीय अिसुनूचत 
जाती नवत्त आनण नवकास महामंडळ).

नवनशष् गटांिा डोळयासमोर 
ठेविू तयांचया आन द्ूक उनिती आनण 
नवकासाला चालिा देऊि तयांच ेजीवि 
माि उंचावणयाच ेया महामंडळांच ेउनदिष् 
आह.े सरकारचा हा मदतीचा आणखी 
एक हात आह.े

डॉ आबंडेकर आतंरराष्टीय कें द्र 
(डीएआयसी) आजि डॉ. आबंडेकर 
नॅिनल मेमोजरयल (डीएएन एम)

डकॉ बाबासाहबेांची नशकवण आनण 
नवचारांचा प्रसार करणयासाठी या 
नवभागािे 15 जिप् िवी नदलली 
इ े्,डकॉ आबंेडकर आतंरराष्ट्रीय कें द्र 
(डीएआयसी) स्ापि केल े आह.े
पंतप्रिाि िरेंद्र मोदी यांचया हसते 7 
नडसेंबर 2017 रोजी या आतंरराष्ट्रीय 
कें द्राच ेउदघाटि झाल.े डकॉ बाबासाहबे 
आबंेडकर यांच ेनवचार आनण नशकवण 
यांचया नवचारांचा प्रसार करणयासाठी 
ह े कें द्र महतवाची भनूमका बजावेल. 
तयाचबरोबर सामानजक आनण आन द्ूक 
मदुद्ांवर  सशंोिि करणयाच ेमहतवाच े
कें द्र ठरणार असिू समावेशक नवकास 

आनण सामानजक-आन द्ूक मदुियांबाबत 
न्ंक टॅकं महणिू काम करेल.

डकॉ. आबंेडकर िॅशिल मेमोनरयल 
(डीएएिएम) च े अलीपरु रोड, िवी 
नदलली इ े् माििीय पंतप्रिािांचया हसते 
13 एनप्रल 2018 रोजी उदघाटि 
झाल.े डकॉ बाबासाहबेांचा जीविपट 
दशदूवणारे ह े सगं्रहालय पाहायला 
दररोज अिेक जण या सगं्रहालयाला 
भेट देतात.

जनषकष्ब

सनंविािाचया 38 वया कलमात 
जितेचया कलयाणासाठी योगय 
सामानजक नस्ती राखणयाच ेवचि पणूदू 
करणयासाठी हा नवभाग कनटबद्ध असिू  
‘सबका सा् सबका नवकास' ह े या 
सरकारच े मागदूदशदूक ततव अिसुरत 
हा नवभाग वाटचाल करत आह.े
समाजातला उपनेक्त आनण शोनषत वगदू 
आपलया खऱया क्मता साकारणयासाठी 
सबल होईल तेवहाच, या नवभागािे 
ठेवलले ेउनदिष् साधय होणार आह.े

nnn

लखेका कें द्रीय सामानजक नयाय आनण 
सबलीकरण मंत्ालयाचया सनचव 
आहते..
ई मेलः secywel@nic.in

अ. 
क्र योजनेचे नाव/प्रकलप 

2014-2018

जवत्तीय 
रुपये/को्टी 

लाभा्थी 

1 राष्ट्रीय अिसुनूचत जाती नवत्त आनण नवकास महामंडळ:

(i) पत आधाजरत योजना 1729.07 333245

(ii) कौिलय जवकास प्रजिक्षि काय्बक्रम 52.12 62159

एकूि : 1781.19 395404

2 राष्टीय सफाई कम्बचारी जवत्त आजि जवकास म्हामंडळ 

(i)  सव्बसाधारि कज्ब योजना  440.88 41645

(ii)  लघ ुजवत्त योजना  176.91 42890

(iii) कौिलय जवकास प्रजिक्षि काय्बक्रम 50.36 35017

एकूि : 668.15 119552

3 राष्टीय मागास वग्ब जवत्त आजि जवकास म्हामंडळ:

(i)  सव्बसाधारि कज्ब योजना 732.58 132124

(ii) लघ ुजवत्त योजना 734.50 531870

(iv) कौिलय जवकास प्रजिक्षि काय्बक्रम 59.78 57274

एकूि : 1526.86 721268
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सबलीकरण ही एक वयापक 
सकंलपिा असिू नवनवि 

प्रकारचया सामानजक आनण मािनसक 
बदलांचया सदंभादूत ही सजं्ा वापरली 
जाते. लोकांचया क्मता व निवडी यांची 
नवकासातमक वाढ महणजे सबलीकरण 
अशी या सकंलपिेची वयाखया करणयात 
आली आह.े यामधये क्मतांचा नवकास 
होतािा लोकांिा तयांचया प्रा्नमक 
गरजा सहजसाधय असतील व 
क्ुिा, इच्छा व वंनचत रानहलयामळेु 
होणारे िकुसाि या पनलकडे जाऊि 
नवकासाचया सिंी उपभोगता येणयाची 
व जीविाला प्रगतीप्ावर िेणयासाठी 
आवशयक निणदूय घेणयाची अिकूुल 
पनरनस्ती असण े अपनेक्त असते. 
सबलीकरणाची अशी नवसतृत वयाखया 
मांडतािा या सकंलपिेचया नवनवि 
सामानजक नवषयांचा सदंभदू गृहीत 
िरणयात आला आह.े मािवी हकक, 
आन द्ूक असरुनक्तता तसचे सामानजक 
लाभांपासिू वंनचत मािवी समदूायांचा 
सवदूसामानय सामानजक क्ेत्ाशी सपंकदू  
व तयािषंुगािे तयांचया क्मतांचा व 
कौशलयांचा नवकास व निणदूय घेणयाचा 
अनिकार प्राप्त होणयाची क्मता नकंवा 
निणदूय प्रनक्रयेत सहभाग नमळिू 
जीविातील महतवाचया घडामोडी ं
सवयंनियंत्णात राहिू योगय नदशा नमळेल 
अशी पनरनस्ती सबंोिणयाचया सदंभादूत 
सबलीकरणाची सकंलपिा लाग ू केली 
जाते. नसधदांनतकदृष्टया, सबलीकरण 
ही एक अशी प्रनक्रया आह े जयामधये 

कोणतयाही प्रनतकूल पनरनस्तीबाबत 
जागरूकता निमादूण होउि ती पनरनस्ती 
सिुरवणयासाठी योगय उपाययोजिा व 
कृती करण ेव समसयेवर सपंणूदू नियंत्ण 
रानहल यासाठी सतत पाठपरुावा करण.े

सबलीकरणाचया सामानजक 
सदंभादूतील निणदूय प्रनक्रयेत व 
तयािषंुगािे आवशयक सत्तापनरवतदूिात-
नवशषेतः काही नवनशष् सामानजक 
घटक तयांचया ऐनतहानसक सामानजक 
व सांसकृनतक पाश्वभूदूमीमळेु िेहमीच 
निणदूय प्रनक्रयेपासिू वंनचत राहतात. 
अशावेळी या दलुदूनक्त समदूायांिा 
निणदूप्रनक्रयेत आणणयासाठी राजकीय 
हसतक्ेप आवशयक व अटळ असतो. 
लोकशाही वयवस े्त सक्मीकरणामळेु 
सवदू सतरातील लोकांिा सत्तते 
प्रनतनिनितव करणयाची सिंी उपलबि 
होऊि लोकांिा आपलया समसया व 
बाज ू वयक् करूि तयांचया जीविावर 
पनरणाम करणारया बाबीसंदंभादूतील 
निणदूय प्रनक्रयेत सहभागी होणयाची सिंी 
नमळते. सामानजकदृष्टया मागासललेया 
व बनहषकृत समदूायांच ेराजनकय क्ेत्ात 
प्रनतनिनितव वाढलयास या घटकांिा 
सत्तते सहभागी राहता येऊि तयांचया 
नवकासाचया बाबतीत इतर पढुारललेया 
वगाांप्रमाण े निमादूण होणारया नवनवि 
संिीचंा लाभ नमळणयासाठी आवशयक 
निणदूय अनिकृतता नमळ ू शकेल. 
यािसुार राजनकय दृष्टया सबलीकरण 
महणजे, राजनकयक्ेत्ात सहभागी 

पचंायतराज संस ा्तंील दबु्बल समदुायाचें सबलीकरि

- डॉ. ब्रम्हानंदम व डॉ. के. व्ही. श्ीजनवास

सबलीकरिाचया सामाजजक 
संदभा्बतील जनि्बय प्रजक्रयेत 
व तयानुषंगाने आवशयक 
सत्तापजरवत्बनात-जविेषतः का्ही 
जवजिष्ट सामाजजक घ्टक 
तयांचया ऐजत्हाजसक सामाजजक व 
सांसकृजतक पाश्भू्बमीमळेु ने्हमीच 
जनि्बय प्रजक्रयेपासनू वजंचत रा्हतात. 
अिावळेी या दलु्बजक्षत समदूायांना 
जनि्बप्रजक्रयेत आिणयासाठी 
राजकीय ्हसतक्षेप आवशयक व 
अ्टळ असतो. 

दृष्टीक्षेप
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होणयाची अिकूुलता. यामधये नवनशष् 
वगादूच े राजकारणातील प्रनतनिनितवाच े
प्रमाण व तयािषंुगे तयांिा महतवाचया 
निणदूय प्रनक्रयेत सामील होणयाचा तयांिा 
नमळाललेा अनिकार होय. 

दबु्बल घ्टक

भारताची लोकसखंया १.३ अबज 
एवढी असिू लोकसखंयेची सरासरी 
आन द्ूक वाढ ६ ते ७ टकके एवढी 
आह.े  यापकैी एक चतु् ाांश लोकांच े
जीविमाि अतयंत नबकट आह.े भारत 
हा खेडयांचा देश मािला जातो कारण 
आजही देशातील दहा पकैी सात 
लोक ग्रामीण व खेडे गावात राहतात. 
या सवाांची आन द्ूक व सामानजक 
पनरनस्ती अतयंत खालावललेी आह.े 
कारण भारतात गनरबांच े आन द्ूक 
जीविमाि, समािता व सामानजक 
हकक ह े सामानजक जडणघडणीतच 
निनचित झालले ेनदसिू येतात. तयामळेु 
मागासलले ेव गनरब लोक सहज वेगळे 
नदसिू येतात. भारतातील समाजरचिेत 
पारंपानरक नवनभनितेिे िटललेी आन द्ूक 
व जातीनिहाय अिेक सतर असललेी 
समाजाची जडणघडण आह.े साक्रतेच े
कमी प्रमाण, हालाखीची गनरबी, 
गुंतागुंतीच े सामानजक व पारंपानरक 
वातावरण, गनरबीिे आललेी असहायता 
व असरुनक्तता नपढयािनपढया 
भोगललेया दडपशाहीमळेु गनरब व 
मागासललेा वगदू कायम नवकासापासिू 
वंनचत रानहललेा आह.े सनंविािािे 
मागासललेया जाती-जमातीिंा नवशषे 
सरंक्णातमक तरतदू केली असिू 
नवकासाचया समाि सिंी, समाि हकक 
व मािसनमािािे जगणयाचा अनिकार 
नदला आह.े आरक्णाचया सवरूपात 
शकै्नणक ससं्ा व सावदूजनिक क्ेत्ात 
सकारातमक संिी नमळतील अशीही 
तरतदू करणयात आललेी आह.े

तसचे सांनविानिक कायद्ािसुार 

कोणतयाही वयक्ीला समाजात वाईट 
नकंवा भेदभावाची वागणकू, शानरनरक 
इजा नकंवा कोणतयाही सिंी नकंवा 
नवकासापासिू जाणीवपवूदूक वंनचत 
ठेवण े इ. वर कायदेशीर प्रनतबंि 
ठेवणयात आला आह.े पंचायतराज 
ससं्ा या ग्रामीण प्रशासनकय कारभार 
चालवणारया  सावदूजनिक ससं्ा आहते. 
लोकशाहीची प्रा्नमक पायरी नकंवा 
लोकशाही वयवस े्चा पाया महणजे या 
ससं्ा. ग्रामीण सतरावरील प्रशासि 
ह े ते् ील सवदूसामानयांचया जीविाशी 
े्ट निगडीत असते. या ससं्ांचया 

कारभारात गावाखेडयात वसललेया 

गनरब व मागासवगशीय लोकांचा सहभाग 
लोकशाहीला भककम करणारा ठरतो. 
परंत ु अिेक सामानजक बंििांमळेु 
व उचचवगशीयांचया दबावतंत्ामळेु 
मागासवगशीयांचा पंचायतराज वयवस े्त 
सहभाग र्ारसा समािािकारक िाही. 
भारतीय राजकारणाचा नशरकावाचा 
मागदू हा ग्रामीण प्रशासिातिू होतो. 
मागासवगशीय समाजाचा राजकारणावर 
पकड असणारया उचच वगादूशी आन द्ूक 
व राजनकय सपंकादूचया अभावामळेु 
राजकारणातील सहभाग सहजसाधयपण े
होऊ शकत िाही.

ऐजत्हाजसक पाश््ब भमूी

सवातंत्यप्राप्तीिंतर देशातलया 
पंचायतराज वयवस े्ला मजबतूी देणयाची 
मखुय जबाबदारी भारत सरकारवर येऊि 
पडली. लोकशाहीचा नवसतार ग्रामीण 
भारत व देशाचया कािाकोपरयापयांत 
करतािा गावाखेडयांिा लोकशाहीचया 
मखुय प्रवाहात आणणयाचया कामात 
पंचायत राज ससं्ांची भनूमका 
महतवाची ठरली. महातमा गांिीजीचंा 
ग्राम सवराज या सकंलपिेवर दृढ 
नवश्वास होता. गांिीजीचंया मते, गावांच े
प्रशासि ह े गावकरयांिीच चालवल े
पानहजे व गावे सवयंपणूदू झाली पानहजेत 
तरच गावांचा खरया अ्ादूिे नवकास 
होईल. परंत,ु सनंविािाचया मसदु्ात 
कोठेही ग्रामपंचायतीचंा उललखे 
िवहता. गांिीजीचंया हसतक्ेपामळेु 
राजय िोरणांचया निदफेशक ततवांचया 
कलम ४० मधये पंचायतराज 
वयवस े्बाबत िोरण ेमांडणयात आली. 
सरुूवातीचया काळात पंचायतराज 
वयवस्ा महणावी नततकी लोकनप्रय 
झाली िाही. ग्रामीण लोकांिीही ही 
वयवस्ा सवीकारणयात नकंवा समजिू 
घेणयात र्ार उतसाह दाखवला िाही. 
१९५६ मधये नियोजि आयोगातर्फे  
बलवंत राय मेहता यांचया िेतृतवाखाली 
पंचायतराज वयवस े्चा पिुरावलोकि 
करणयासाठी एक अभयासगट िेमणयात 
आला. या अभयासगटािे मांडललेया 
नशर्ारसीिंसुार स्ानिक पातळीवरील 
िेतृतव स्ानिक लोकांिा जोडणारा 
दवुा महणिू देशाचया सवदू ग्रामीण 
भागांत नत्सतरीय स्ानिक सवराजय 
ससं्ांची भनूमका महतवाची ठरते.  
१९६० चया मधयापय ांत पंचायतराज 
वयवस्ा भारतातील जवळजवळ सवदू 
भागांत स्ापि झाली. याबरोबरच 
ग्रामीण भागातील जितेलाही ही 
वयवस्ा आपलीशी वाट ू लागली व 
आपल े स्ानिक प्रश्न सोडवणयात ही 
वयवस्ा प्रभावशाली काम करते आह,े 

ग्ामीि सतरावरील प्रिासन 
्हे ते् ील सव्बसामानयांचया 
जीवनािी ्े्ट जनगडीत असते. या 
संस्ांचया कारभारात गावाखेडयात 
वसलेलया गजरब व मागासवगथीय 
लोकांचा स्हभाग लोकिा्हीला 
भककम करिारा ठरतो. परंतु 
अनेक सामाजजक बंधनांमळेु व 
उचचवगथीयांचया दबावतंत्रामळेु 
मागासवगथीयांचा पंचायतराज 
वयवस्ेत स्हभाग फारसा 
समाधानकारक ना्ही. भारतीय 
राजकारिाचा जिरकावाचा माग्ब ्हा 
ग्ामीि प्रिासनातनू ्होतो.
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असा नवश्वास तयार झाला. परंत,ु 
दोि वषाांचया अंतरािे या वयवस े्चया 
नवसताराचा वेग मंदावला. तज्ांचया 
मते, सांनविानिक मंजरूी आनण सपष्ता 
िसलयामळेु बहतुांश पंचायती सवयंसवेी 
ससं े्ऐवजी सरकारी प्रनतनििी महणिू 
काम करतात. मा्रु यांचया मते, या 
वयवस े्कडे लोकसहभागाला प्रोतसाहि 
देत व लोकशाहीची पाळेमळेु दृढ 
करणारी प्रशासियंत्णा या दृष्ीकोिातिू 
पानहल ेि जाता केवळ राष्ट्रीय िोरणांची 
अंमलबजावणी सलुभ करणारी माधयमे 
या सकुंनचत दृष्ीकोिातिू पानहल ेजात 
असलयामळेु या वयवस े्च ेयश मयदूनदत 
रानहल.े 

७३ वा सांजवधाजनक दरुूसती 
कायदा

सपटेंबर १९९१ मधये पंचायती 
राज नविेयक मांडणयात आल े व 
१९९२ मधये ७३ वा सांनविानिक 
दरुूसती कायदा महणिू  पानरत करणयात 
आल.े  काही नकरकोळ बदल करूि 
२४ एनप्रल, १९९३ मधये हा कायदा 
लाग ू करणयात आला. या कायद्ाच े
प्रमखु वैनशष् अस ेकी, या कायद्ामळेु 
पंचायत राज ससं्ांिा सांनविानिक 
दजादू नमळाला व सवदू राजय सरकारांिा 
या कायद्ाची अंमलबजावणी करण े
अनिवायदू बिल.े दरुूसती कायद्ामळेु 
स्ानिक सवराजय ससं्ांचया रचिेत  व 
अनिकृत कायदूक्ेत्ात एकसतू्ता आली. 
तसचे यामळेु पंचायत राज ससं्ांिा 
सामानजक व आन द्ूक नवकास व ग्रामीण 
जीविमािात सिुारणा आणणयासाठी 
चालिा नदली. सवदूसामानय ग्रामीण 
जितेचा सत्ता व प्रशासि चालवणयातील 
े्टसहभाग असललेी पंचायत राज 

ससं्ांची निनमदूती ही कदानचत भारतीय 
लोकशाही वयवस े्तील सवादूत मोठे 
पनरवतदूि आह.े गाव, तालकुा व नजलहा 
अशा तीि सतरांवर पंचायत राज ससं्ांच े
काम चालते. या कायद्ाप्रमाण ेप्रतयेक 

गावात ग्राम सभा असली पानहजे. 
या कायद्ाच े खास वैनशष्टय महणजे 
सवदू पंचायतीमंधये, अिसुनूचत जाती 
आनण अिसुनूचत जमातीसंाठी तयांचया 
लोकसखंयेचया प्रमाणात जागा राखीव 
ठेवणयात आलया असिू एकूण जागांचया 
एक तृतीआशं जागा मनहलांसाठी 
राखिू ठेवलया आहते. अिसुनूचत 
जाती आनण अिसुनूचत जमातीचंया 
लोकसखंयेचया प्रमाणात ग्रामसभा 
अधयक्ांचया पदासाठी देणयात आललेया 
आरक्णामळेु देशाचया सामानजक-

राजकीय सरंचिेमधये मलूगामी बदल 
घडविू आणणयाची क्मता निमादूण 
झाली आह.े  या आरक्ण िोरणािसुार 
अिसुनूचत जातीसंाठी १८.५१ टकके, 
अिसुनूचत जमातीसंाठी ११.२६ 
टकके आनण देशातील २,३९,५८२  
पंचायतमधये मनहलांसाठी ३६.८७ 
टकके निवडणयाची सिंी उपलबि करूि 
नदली आह.े

सद्नस्तीत पंचायती राजचया 
सवदू सतरावर मनहलांसाठी ५० टकके 
आरक्ण लाग ूकेल ेजात आह.े आलोक 

यांचया मते, २०१३-१४ मधये  
देशभरातील एकूण  २७,७०,७५५ 
ग्रामपंचायतीमधये  अिसुनूचत जातीमंधये 
१५ टकके,  अिसूनुचत जमाती १९.२८ 
टकके आनण मनहलांपकैी ४३ टकके 
प्रनतनििी अनिवायदू आरक्णािे निवडूि 
आल े आहते. ह्यामळेु लोकशाहीत 
एक आभासी सवरूपाची क्रांती घडूि 
येणयाची नकमया प्रतयक्ात येतािा दर 
पाच वषाांचया कालाविीत ५० लक्ांहिू 
अनिक स्ानिक पातळीवर निवडूि 
येत आहते. तयापकैी १३ लाख 
मनहला आहते आनण ५.५ लाखांपके्ा 
अनिक अिसुनूचत जाती आहते. ५.५ 
लक् अिसुनूचत जातीमंधये मोठया 
सखंयेिे मनहला अधयक् आनण नवभाग 
सदसय महणिू निवडूि येत आहते. 
(तपशीलासाठी, पाि क्रमांक 46 
वरील सारणी पहा.)

मागासवगशीयांिा मखुय प्रवाहात 
आणणयासाठी शकय ते प्रयत्न करण ेहा 
मदुिा  देशाचया नवकासाचया नियोजिाचया 
दृष्ीकोिात र्ार महतवाचा ठरतो. मािवी 
हककांसबंंिी जाणीवा दृढ होणयाबरोबर 
पंचायत राज वयवस े्चया िवया 
नपढीत मागसवगशीय समाजातील लोक 
िेतृतवासाठी पढेु येऊि पंचायत राज 
वयवस े्त सहभागी होऊ लागल ेआह.े 
शतेकरयांिा शतेीपरूक वयवसायांसाठी 
कमी वयाजाच े कजदू उपलबि करूि 
देण,े रसते,नपणयाच ेपाणी, व सावदूजनमक 
नदवयाची योगय सोय अशा सारखया 
आवशयक बाबीवंर मागासवगशीय िेतृतव 
पढुाकारािे कृती कायदूक्रम राबवत 
आहते. आपला आजबूाजचूा पनरसर, 
आपल े लोक, गावपातळीवर नवकास 
अशा काही मदु्ांबाबत मागासवगशीय 
िेते आग्रही असलयाच े निनरक्ण 
िोंदवणयात आल ेआह.े  (वेंकट रवी 
व सुंदर राज यांिी आधं्र प्रदेशातील 
िललोर नजलह्याचया स्ानिक प्रशासि 
ससं े्चया कारभाराबाबत केललेया 
अभयास िोंदी िसुार)

सव्बसामानय ग्ामीि जनतेचा 
सत्ता व प्रिासन चालवणयातील 
्े्टस्हभाग असलेली  पंचायत 
राज संस्ांची जनजम्बती ्ही कदाजचत 
भारतीय लोकिा्ही वयवस्ेतील 
सवा्बत मोठे पजरवत्बन आ्ेह. गाव, 
तालकुा व जजल्हा अिा तीन 
सतरांवर पंचायत राज संस्ांचे 
काम चालते. या कायद्ाप्रमािे 
प्रतयेक गावात ग्ाम सभा असली 
पाज्हजे. या कायद्ाचे खास 
वजैिष्टय म्हिजे सव्ब पंचायतीमंधये, 
अनुसजूचत जाती आजि अनुसजूचत 
जमातीसंाठी तयांचया लोकसंखयेचया 
प्रमािात जागा राखीव ठेवणयात 
आलया असनू एकूि जागांचया एक 
तृतीआिं जागा मज्हलांसाठी राखनू 
ठेवलया आ्ेहत.
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सारिी – दबु्बल घ्टक व मज्हलांचे पंचायत राज संस्ांमधील प्रजतजनधीतव 

(१ एनप्रल २०१४ आकडेवारीिसुार )

क्र. राजय मज्हलांचे प्रजतजनधीतव

 

मागसवगथीय जातीचें 
प्रजतजनधीतव

मागासवगथीय 
जमातीचें प्रजतजनधीतव

एकूि खलुा 
वग्ब धरून

नंबर आरक्षि 
(%)

नंबर आरक्षि 
(%)

नंबर आरक्षि  
(%)

नंबर

1. आधं्र प्रदेश 129028 50.0 48720 18.88 23610 9.2 257,055

2. अरूणाचल प्रदेश 3889 33.0 NA NA 9372 99 9,372

3. आसाम 9903 50.0 1344 4.66 886 3.6 26,844

4. नबहार 68066 50.0 22201 16.36 1053 0.8 136,130

5. ्छनत्तसगढ 86538 50.0 19753 11.00 63864 32.0 158,776

6. गोवा 504 33.0 NA NA 92 8.0 1,559

7. गजुरात 40015 33.0 8247 7.00 25967 14.0 120,048

8. हरयाणा 24876 33.3 14684 20.00 NA NA 68,152

9. नहमाचल प्रदेश 13947 52.6 7467 24.70 1299 6.6 27,832

10. जमम ूव कानशमर 9905 33.0 2708 8 3723 11.0 33,847

11. झारखंड 31157 50.0 5870 11.00 18136 34.1 53,207

12. किादूटक 41577 50.0 17723 18.46 10275 9.6 95,307

13. केरळ 9907 50.0 867 5.00 187 1.7 19,107

14. मधय प्रदेश 204111 50.0 60726 15.00 113642 27.5 203,221

15. महाराष्ट्र 101569 50.0 22201 11.25 30236 14.1 396,918

16. मनणपरू 836 51.0 39 1.96 36 2.6 1,724

17. ओनडशा 78482 50.0 16390 16.25 22240 22.1 100,863

18. पंजाब 33484 33.0 30923 25.79 NA NA 96,576

19. राजस्ाि 60351 50.0 19542 17.20 15342 12.6 120,727

20. नसककीम 549 50.0 77 7.00 418 38.0 1,099

21. तनमलिाडू 40075 35.0 30270 24.00 1841 1.0 119,399
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दबुदूल घटकांिा लोकशाही यंत्णते 
े्ट सहभागी होता येणयाची सिंी 

पंचायत राज वयवस े्तील घटिातमक 
तरतदूीमंळेु निमादूण झाली. कलम २४३ 
डी िसुार पंचायत राज वयवस े्चया 
निवडणकूीसंाठी सवदू मतदारसघंात 
मागासवगशीय व दबुदूल घटकांसाठी 
राखीव जागा असण े अनिवायदू 
असलयाच े सांगणयात आल े आह.े 
या कायद्ािे एकाच मतदारसघंातिू 
दसुरया खेपलेा निवडणकू लढवता 
येणयाची मभुा नदललेी िसली तनरही 
या शजेारी मतदारसघंातिू राखीव 
जागांवरूि निवडूि येणयाची परवािगी 
नदललेी आह.े   

किादूटक, केरळ, तनमळिाडू, 
राजस्ाि व नसककीम इ. राजयांतील 
ग्रामीण भागात सवयंपणूदू नवकासाबाबत 
मोठया प्रमाणात  जिजागृती झाली 
आह.े या राजयांतील ग्रामसभा अतयंत 
प्रभावीपण ेकायदूरत असिू ग्रामसभांतिू 
घेणयात आललेया निणदूयांची 
अंमलबाजावणी यशसवी करणयासाठी 
नवशषे पढुाकार घेऊि लोकसहभागाला 
उत्तजेि नदल ेजात आह.े सवयंप्रशासिाची 
अिकुलिीय पायंडे पाडणयात पंचायत 
राज वयवस े्ची िवी नपढी यशसवी ठरत 
आह.े  

पंचायती राज वयवस े्तील 
मनहलांबाबत आणखी एक महतवाची बाब 

महणजे,  राजकीय सशक्ीकरणामळेु 
मनहलांची सामानजक प्रनतष्ठा वाढली 
आह.े समतावादी आिारावर समाजाशी 
सबंंनित सवदू बाबीमंधये मनहलांिा 
परुूषांचया बरोबरीिे  सहभागी होणयास 
सक्म केल ेआह.े पंचायत सदसयतवामळेु 
मनहलांचा सामानजक व सावदूजनिक 
क्ेत्ातील दजादूही सिुारला आह.े  आज 
मनहला सदसयांिा पंचायत क्ेत्ातील 
सवदू सामानजक कायादूमधये सहभागी 
होणयासाठी आमंनत्त केल े जाते. 
पद्मिाभ भट यांचया किादूटकमिील 
उनडपी  गावाचया अभयास लखेात या 
सदंभादूतील सवदू निनरक्ण ेदेणयात आली 
आहते. 

22. नत्परूा 2044 50.0 1508 27.11 309 5.1 5,676

23. उत्तराखंड 34494 50.0 12230 19.80 2067 3.1 61,452

24. उत्तरप्रदेश 309511 39.0 185159 24.0 NA NA 773,980

25. पनचिम बंगाल 
बंगालबंगाल

19762 50.0 17605 41.67 4168 14.3 58,865

कें द्रिाजसत प्रदेि

26. अंदमाि व 
निकोबार

289 33.8 NA NA NA NA 876

27. चनंदगढ 57 34.4 28 18.66 NA NA 149

28. दादरा िगर हवेली 47 36.9 3 2.00 112 81.8 125

29. दमण नदव 41 33.0 4 1.00 16 11.0 111

30. लक्यनद्प 41 33.0 NA NA 110 100 110

31. पकॉडुचरेी 370 36.2 239 21.00 NA NA 1,021

भारत 1355425 43.00 546528 15.00 349001 19.28 2950128

्रिोत: राजय सरकारांिी नदललेया मानहतीिसुार राजय सरकारांचया प्रायोनगक मलूयांकि 2013-14, भारतीय सावदूजनिक 
प्रशासनकय ससं्ा. नटप: मेघालय, नमझोरम, व िागालटँड ही तीि राजये ७३ वया सांनविानिक दरुूसती कायद्ाचया 
कायदूक्ेत्ातिू वगळणयात आली आहते.
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भरारीगेलया दोि दशकात पंचायती राज 
ससं े्चया कामकाजाचया अिभुवावरूि 
अस े नदसिू येते की, प्रशासनकय 
कायाांचया अंमलबजावणीत निनचितता 
आनण निरंतरता  प्राप्त होत आह.े 
त्ानप, अिेक पंचायतराज अधयक् व 
सदसय   जरी प्रतयक् नकंवा अप्रतयक् 
निवडणकुीतिू निवडूि आलले ेअसल े
तनरही  तयांचया स्ानिक प्रशासिामधये 
अ द्ूपणूदू भाग िसलयामळेु सवतःला 
कायदूनहि समजतात.

मागासवगथीयांसाठी प्रजतकूल 
ठरिारे घ्टक 

आधं्र प्रदेश, हरयाणा,नहमाचल 
प्रदेश, मधयप्रदेश, ओनडसा, ्छनत्तसगड, 
महाराष्ट्र, व राजस्ाि या राजयांिी 
केवळ दोि आपतय असललेयांिाच 
निवडणकू लढवता येईल, असा निकष 
जारी केला आह.े हा निकष ्रिी-
परुूष दोघांचया नवरोिात जात असला 
तनरही मनहलांिा नवशषेतः अिसुनूचत 
जाती जमातीतीलं मनहलांसाठी अनिक 
िकुसािकारक ठरला आह.े कारण 
यांपकैी बहसुखंय लोक मोठे व एकत् 
कुटुंब पधदती सवीकारणयावर भर 
देतात.  ग्रामीण भारतातील परंपरेिे 
सत्तवेर असणारया प्रभावशाली गटांच े
अजिूही कायम असलले े वच दूसव 
आनण ७३ वया दरुुसतीचया घटिातमक 
तरतदुीमंळेु नवरोिी व नववादग्रसत 
अशी पनरनस्ती ग्रामीण भागात निमादूण 
केली आह.े जयामळेु नहसंा, रक्पात 
आनण िकुसािासनहत मोठया प्रमाणात 
मािवी हककांच े उललंघि जीनवतहािी 
यांसारखया गनुह्यांच े प्रमाण वाढल े
आह.े बरयाचशा राजयांमधये पंचायत 
निवडणकुा होणयाआिी वयापक 
प्रमाणात नहसंा झाली आनण बरयाच 
जागा निवडणकू ि लढताच नजंकलया 
गेलया. यावरूि अस े नदसिू येते की 
सत्तचेी रससीखेच ही र्क् राजय 
आनण पंचायत यांचयात िवह े तर 

परंपरेिे सत्तवेर असणारया प्रभावशाली 
गट आनण मागासवगशीय जातीतंिू 
उदयास येणाऱया िवीि िेतृतवांमधयेही 
आह.े उचच प्रभावशाली सत्तािारी 
गट िेहमी सवदू ताकदीनिशी दबुदूल 
वगादूला नवशषेतः अिसुनूचत जाती-
जमातीतंील लोकांिा तयांच ेसांनविानिक 
अनिकार जस-े  मतदािाचया प्रनक्रयेत 
भाग घेण,े  निवडणकू प्रचार करण,े 
निवडणकू सभांिा उपनस्त राहण,े 
निवडणकू कायदूकक् उभारण,े आपलया 
प्रनतनििीसाठी प्रचार करण,े इतयादीचंा 
सवतंत्पण े वापर करणयाला नवरोि 
दशदूवत आल ेआहते.

जनषकष्ब 

७३ वया सांनविानिक कायद्ातील 
तरतदूीत भारतातील मागासललेया 
समहूांिा सबल करणयासाठी शासिाचया 
भनूमकेवर भाषय करणयात आल ेआह.े  
सरुूवातीचया काळात या कायद्ाची 
प्रभावी अंमलबजावणी ि झालयामळेु, 
जाती व वगदूनिहाय भेदाभेदांचया 
उतरंडीची नचवट मािनसकता, पारंपानरक 
समाजिारणा, परनकय हसतक्ेप, व 
मागासललेया समाजाची अतयंत नबकट 

आन द्ूक पनरनस्ती, निरक्रता इ. मळेु 
समाि हककाबाबत जागरूकतेचा 
अभाव या सवदू कारणांिी सामानजक 
सतरावरील  मागासवगशीय समाजाचा 
अपनेक्त नवकास खुंटावललेा रानहला. 
परंत,ु िंतरचया काळात ह े नचत् हळ ू
हळ ूबदलतािा नदसत आह.े आजचया 
घडीला मागासवगशीय समाजातील 
अिेक लोक समाि हकक नमळणयासाठी 
व आपल ेजीविमाि सबल करणयासाठी 
प्रनतनििीतव करणयासाठी पढेु सरसावत 
आहते. यामळेु काही सकारातमक 
बदलांिा सरुूवात झाली असली तनरही 
मागासवगशीय समाजातील मनहलांिा 
नवकासाचया प्रनक्रयेत सामील करूि 
घेण,े मनहलांचा सत्ताकारणात व 
तयािषंुगािे निणदूय प्रनक्रयेत समाि 
सहभाग इ.सारखया काही आवशयक 
बाबी ं अजिूही दलुदूनक्त रानहललेया 
आहते. पंचायत राज ससं्ांमधये 
मागासललेया मनहलांिा पढेु येता येईल 
अशी प्रोतसाहिातमक पनरनस्ती घडवण े
व कालािरुूप या मदुद्ांच ेमहतव जाणिू 
सकारातमक प्रयत्न झालयास मनहलांच े
नवशषेतः मागासवगशीय गटातील 
मनहलांच े सबलीकरण होणयास मोठा 
हातभार लागेल.

सबलीकरणाची नवसतृत वयाखया 
मांडतांिा या सकंलपिेचया नवनवि 
सामानजक नवषयांचा सदंभदू गृहीत 
िरला आह.े मािवी हकक, आन द्ूक 
असरुनक्तता तसचे सामानजक 
लाभांपासिू वंनचत मािवी समदूायांचा 
सवदूसामानय सामानजक क्ेत्ाशी सपंकदू  
व तयािषंुगािे तयांचया क्मतांचा व 
कौशलयांचा नवकास व निणदूय घेणयाचा 
अनिकार प्राप्त होणयाची क्मता नकंवा 
निणदूय प्रनक्रयेत सहभाग नमळिू 
जीविातील महतवांचया घडामोडी ं
सवयंनियंत्णात राहिू योगय नदशा 
नमळेल अशी पनरनस्ती सबंोिणयाचया 
सदंभादूत सबलीकरणाची सकंलपिा 
लाग ूकेली जाते.

पंचायती राज वयवस्ेतील 
मज्हलांबाबत आिखी एक 
म्हत्वाची बाब म्हिजे,  राजकीय 
सिक्ीकरिामळेु मज्हलांची 
सामाजजक प्रजतष्ा वाढली आ्ेह. 
समतावादी आधारावर समाजािी 
संबंजधत सव्ब बाबीमंधये मज्हलांना 
परुूषांचया बरोबरीने  स्हभागी 
्होणयास सक्षम केले आ्ेह. पंचायत 
सदसयतवामळेु मज्हलांचा सामाजजक 
व साव्बजजनक क्षेत्रातील दजा्ब्ही 
सधुारला आ्ेह.  आज मज्हला 
सदसयांना पंचायत क्षेत्रातील सव्ब 
सामाजजक काया्बमधये स्हभागी 
्होणयासाठी आमंजत्रत केले जाते.
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भारतीय सनंविािािे मागासललेया 
जाती-जमातीिंा नवशषे सरंक्णातमक 
तरतदू केली असिू नवकासाचया समाि 
सिंी, समाि हकक व मािसनमािािे 
जगणयाचा अनिकार नदला आह.े 
आरक्णाचया सवरूपात शकै्नणक ससं्ा 
व सावदूजनिक क्ेत्ात सकारातमक सिंी 
नमळतील अशीही तरतदू करणयात 
आललेी आह.े

पंचायतराज ससं्ा या ग्रामीण 
प्रशासनकय कारभार चालवणारया  
सावदूजनिक ससं्ा आहते. लोकशाहीची 
प्रा्नमक पायरी नकंवा लोकशाही 
वयवस े्चा पाया महणजे या ससं्ा. 
ग्रामीण सतरावरील प्रशासि ह े ते् ील 
सवदूसामानयांचया जीविाशी े्ट निगडीत 
असते. या ससं्ांचया कारभारात 
गावाखेडयांत वसललेया गनरब व 
मागासवगशीय लोकांचा सहभाग 
लोकशाहीला भककम करणारा ठरतो. 
परंत ु अिेक सामानजक बंििांमळेु 
व उचचवगशीयांचया दबावतंत्ामळेु 
मागासवगशीयांचा पंचायतराज वयवस े्त 
सहभाग र्ारसा समािािकारक िाही. 
भारतीय राजकारणाचा नशरकावाचा 
मागदू हा ग्रामीण प्रशासिातिू होतो. 
मागासवगशीय समाजाचा राजकारणावर 
पकड असणारया उचच वगादूशी आन द्ूक 
व राजनकय सपंकादूचया अभावामळेु 
राजकारणातील सहभाग सहजसाधयपण े
होऊ शकत िाही.

लोकशाहीचा नवसतार ग्रामीण भारत 
व देशाचया कािाकोपरया पयांत करतािा 
गावाखेडयांिा लोकशाहीचया मखुय 
प्रवाहात आणणयाचया कामात पंचायत 
राज ससं्ांची भनूमका महतवाची ठरली.

सनंविािाचया मसदु्ात कोठेही 
ग्रामपंचायतीचंा उललखे िवहता. 
गांिीजीचंया हसतक्ेपामळेु राजय 
िोरणांचया निदफेशक ततवांचया कलम 
४० मधये पंचायतराज वयवस े्बाबत 
िोरण े मांडणयात आली. सरुूवातीचया 

काळात पंचायतराज वयवस्ा 
महणावी नततकी लोकनप्रय झाली 
िाही. ग्रामीण लोकांिीही ही वयवस्ा 
सवीकारणयात नकंवा समजिू घेणयात 
र्ार उतसाह दाखवला िाही. १९५६ 
मधये नियोजि आयोगातर्फे  बलवंत 
राय मेहता यांचया िेतृतवाखाली 
पंचायतराज वयवस े्चा पिुरावलोकि 
करणयासाठी एक अभयासगट िेमणयात 
आला. या अभयासगटािे मांडललेया 
नशर्ारसीिंसुार स्ानिक पातळीवरील 
िेतृतव स्ानिक लोकांिा जोडणारा दवुा 
महणिू देशाचया सवदू ग्रामीण भागांत 

नत्सतरीय स्ानिक सवराजय ससं्ांची 
भनूमका महतवाची ठरते.  

सपटेंबर १९९१ मधये पंचायती 
राज नविेयक मांडणयात आल े व 
१९९२ मधये ७३ वा सांनविानिक 
दरुूसती कायदा महणिू  पानरत करणयात 
आल.े  काही नकरकोळ बदल करूि 
२४ एनप्रल, १९९३ मधये हा कायदा 
लाग ू करणयात आला. या कायद्ाच े
प्रमखु वैनशष् अस ेकी, या कायद्ामळेु 
पंचायत राज ससं्ांिा सांनविानिक 

दजादू नमळाला व सवदू राजय सरकारांिा 
या कायद्ाची अंमलबजावणी करण े
अनिवायदू बिल.े दरुूसती कायद्ामळेु 
स्ानिक सवराजय ससं्ांचया रचिेत  व 
अनिकृत कायदूक्ेत्ात एकसतू्ता आली. 
तसचे  यामळेु पंचायत राज ससं्ांिा 
सामानजक व आन द्ूक नवकास व ग्रामीण 
जीविमािात सिुारणा आणणयासाठी 
चालिा नदली.  

सवदूसामानय ग्रामीण जितेचा सत्ता 
व प्रशासि चालवणयातील े्ट सहभाग 
असललेी  पंचायत राज ससं्ांची 
निनमदूती ही कदानचत भारतीय लोकशाही 
वयवस े्तील सवादूत मोठे पनरवतदूि 
आह.े गाव, तालकुा व नजलहा अशा 
तीि सतरांवर पंचायत राज ससं्ांच े
काम चालते. या कायद्ाप्रमाण ेप्रतयेक 
गावात ग्राम सभा असली पानहजे. 
या कायद्ाच े खास वैनशष्टय महणजे 
सवदू पंचायतीमंधये, अिसुनूचत जाती 
आनण अिसुनूचत जमातीसंाठी तयांचया 
लोकसखंयेचया प्रमाणात जागा राखीव 
ठेवणयात आलया असिू एकूण जागांचया 
एक तृतीआशं जागा मनहलांसाठी राखिू 
ठेवलया आहते.

मागासवगशीयांिा मखुय प्रवाहात 
आणणयासाठी शकय ते प्रयत्न करण ेहा 
मदुिा देशाचया नवकासाचया नियोजिाचया 
दृष्ीकोिात र्ार महतवाचा ठरतो. 
मािवी हककांसबंंिी जाणीवा दृढ 
होणयाबरोबर पंचायत राज वयवस े्चया 
िवया नपढीत मागसवगशीय समाजातील 
लोक िेतृतवासाठी पढेु येऊि पंचायत 
राज वयवस े्त सहभागी होऊ लागल े
आह.े

कलम २४३ डी िसुार पंचायत 
राज वयवस े्चया निवडणकूीसंाठी 
सवदू मतदारसघंात मागासवगशीय व 
दबुदूल घटकांसाठी राखीव जागा 
असण ेअनिवायदू असलयाच े सांगणयात 
आल े आह.े या कायद्ािे एकाच 
मतदारसघंातिू दसुरया खेपलेा निवडणकू 

पंचायतराज संस्ा या ग्ामीि 
प्रिासजकय कारभार चालविारया  
साव्बजजनक संस्ा आ्ेहत. 
लोकिा्हीची प्रा्जमक पायरी जकंवा 
लोकिा्ही वयवस्ेचा पाया म्हिजे 
या संस्ा. ग्ामीि सतरावरील 
प्रिासन ्ेह ते् ील सव्बसामानयांचया 
जीवनािी ्े्ट जनगडीत असते. या 
संस्ांचया कारभारात गावाखेडयांत 
वसलेलया गजरब व मागासवगथीय 
लोकांचा स्हभाग लोकिा्हीला 
भककम करिारा ठरतो. परंतु 
अनेक सामाजजक बंधनांमळेु व 
उचचवगथीयांचया दबावतंत्रामळेु 
मागासवगथीयांचा पंचायतराज 
वयवस्ेत स्हभाग फारसा 
समाधानकारक ना्ही.
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लढवता येणयाची मभुा नदललेी िसली 
तनरही शजेारी मतदारसघंातिू राखीव 
जागांवरूि निवडूि येणयाची परवािगी 
नदललेी आह.े   

किादूटक, केरळ, तनमळिाडू, 
राजस्ाि व नसककीम इ. राजयांतील 
ग्रामीण भागात सवयंपणूदू नवकासाबाबत 
मोठया प्रमाणात  जिजागृती झाली 
आह.े या राजयांतील ग्रामसभा अतयंत 
प्रभावीपण ेकायदूरत असिू ग्रामसभांतिू 
घेणयात आललेया निणदूयांची 
अंमलबाजावणी यशसवी करणयासाठी 
नवशषे पढुाकार घेऊि लोकसहभागाला 
उत्तजेि नदल ेजात आह.े सवयंप्रशासिाच े
अिकुलिीय पायंडे पाडणयात पंचायत 
राज वयवस े्ची िवी नपढी यशसवी ठरत 
आह.े  

पंचायती राज वयवस े्तील 
मनहलांबाबत आणखी एक महतवाची बाब 
महणजे,  राजकीय सशक्ीकरणामळेु 
मनहलांची सामानजक प्रनतष्ठा वाढली 
आह.े समतावादी आिारावर समाजाशी 

सबंंनित सवदू बाबीमंधये मनहलांिा 
परुूषांचयाबरोबरीिे  सहभागी होणयास 
सक्म केल ेआह.े पंचायत सदसयतवामळेु 
मनहलांचा सामानजक व सावदूजनिक 
क्ेत्ातील दजादूही सिुारला आह.े  आज 
मनहला सदसयांिा पंचायत क्ेत्ातील 
सवदू सामानजक कायादूमधये सहभागी 
होणयासाठी आमंनत्त केल ेजाते.

nnn

डकॉ. ब्रमहािंदम ह ेस ेंटर र्कॉर मलटी 
नडनसपलीिरी डेवहलपमेंट व नरसच दू, 
िारवाड, किादूटक ये े् सहायक 
प्राधयापक महणिू कायदूरत आहते. डकॉ. 
के वही श्रीनिवास आधं्र प्रदेशातील 
आचायदू िागाजुदूि नवद्ापीठात पोसट 
डकॉकटरल रे्लो आहते.
इमेल: tdosamma@gmail.com

 गाव, तालकुा व जजल्हा अिा 
तीन सतरांवर पंचायत राज संस्ांचे 
काम चालते. या कायद्ाप्रमािे 
प्रतयेक गावात ग्ाम सभा असली 
पाज्हजे. या कायद्ाचे खास 
वजैिष्टय म्हिजे सव्ब पंचायतीमंधये, 
अनुसजूचत जाती आजि अनुसजूचत 
जमातीसंाठी तयांचया लोकसंखयेचया 
प्रमािात जागा राखीव ठेवणयात 
आलया असनू एकूि जागांचया एक 
तृतीआिं जागा मज्हलांसाठी राखनू 
ठेवलया आ्ेहत.
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काही काही जाती आनण जमातीिंा 
इतरांपके्ा जासत नवशषेानिकार 

नदलले ेआहते ह ेसामानजक सतय आह.े 
याच नयायािे इतर काही जाती आनण 
जमातीिंा तयांचयापके्ा सामानजकदृष्टया 
उचच जाती आनण जमातीचंया तलुिेत 
कमी सवलती नमळालया आहते, अिेक 
र्ायद्ांपासिू ते वंनचत आहते. िेमके  
हचे नवनशष् सामानजक सतय लक्ात 
घेऊि, कमी अनिकार नमळाललेया 
नकंवा अनत वंनचत गटांिा नयाय नदला 
जावा महणिू (अिेक वषफे िानमदूक 
नरतीभातीबंाबतचया पनरनस्तीवर 
आिानरत समाज वयवस े्मळेु वंनचत 
रानहलयाबदिल अिसुनूचत जातीिंा 
आनण भौगोनलकदृष्टया समाजाचया 
मखुय प्रवाहापासिू अतयंत लांब 
रानहलयामळेु िागरी र्ायद्ांपासिू 
वंनचत रानहलयाबदिल अिसुनूचत 
जमातीिंा) घटिेिे तयांचया हककांचया 
नवशषे सरुनक्ततेसाठी काही खात्ीशीर 
उपाययोजिा केलया आहते. सामानजक 
भेदभाव प्रनतबंिक, अतयाचार प्रनतबंिक 
आनण (अिसुनूचत जातीकंनरता) 
असपृशयतानवरोिी कायदा, (अिसुनूचत 
जातीकंनरता) जमीि मालकी आनण 
रनहवास हककांच े सरंक्ण कायदा, 
(अिसुनूचत जाती आनण जमातीमंिील 
िागनरकांसाठी) नशषयवृतयांच े नियोजि 
आनण नशक्ण तसचे िोकऱयांमधये 
आरक्ण यासारखया अिेक सकारातमक  
उपाययोजिा सरकारिे केलया आहते. 
अिसुनूचत जाती आनण जमातीमंिील 

िागनरकांचया कलयाणासाठी िकुतयाच 
सरकारिे कें द्रीय तसचे राजयांचया 
अ द्ूसकंलपात काही उप-योजिांसाठी 
नििीची तरतदू केली आह,े या िवया 
योजिा सरकारचया अिेक नवभागांचया 
एकनत्त सहकायादूिे कायादूननवत होणार 
आहते. खरेतर, उप योजिांसाठी 
केललेया तरतदुीमंळेु, गेलया दशकात 
अिसुनूचत जाती आनण जमातीमंिील 
िागनरकांमधये वयवसाय आनण वयापार 
करणाऱया वगादूचया निनमदूतीला हातभार 
लागला.

वाढतया महतवाकांक्ा आनण 
अपके्ांिा प्रोतसाहि देऊि िव-
वयावसानयक वगादूचा ्छोटा भाग महणिू 
उदयाला येतािा, देशािे अिसुनूचत 
जाती आनण जमातीमंिील िवया 
सनुशनक्त मधयमवगादूचा उदय होतािा 
पानहला. बंनदसत सामानजक चौकटीत 
हा बदल घडविू आणणयासाठी नशक्ण 
आनण रोजगारासबंंिीचया सकारातमक 
िोरणांिी जी भनूमका पार पाडली 
तयाचा अभयास केलयावर ही गोष् 
प्रकषादूिे लक्ात येते. निससंशयपण े
कोणीही असा दावा करू शकतो की 
उचच नशक्णातील तसचे सरकारी 
िोकऱयांमिील आरक्ण ह्यामळेुच 
सवातंत्योत्तर भारतात अिसुनूचत जाती 
आनण जमातीमंधये  िवा सनुशनक्त 
मधयमवगदू निमादूण होऊ शकला. उचच 
नशक्ण आनण सरकारी िोकऱयांमधये 
आरक्णाची कठोर अंमलबजावणी 

अनुसजूचत जाती आजि 
जमातीमंधील नागजरकांचया 
कलयािासाठी नुकतयाच सरकारने 
कें द्रीय तसेच राजयांचया अ ््बसंकलपात 
का्ही उप-योजनांसाठी जनधीची 
तरतदू केली आ्ेह, या नवया योजना 
सरकारचया अनेक जवभागांचया 
एकजत्रत स्हकाया्बने काया्बजनवत 
्होिार आ्ेहत. खरेतर, उप 
योजनांसाठी केलेलया तरतुदीमंळेु, 
गेलया दिकात अनुसजूचत जाती 
आजि जमातीमंधील नागजरकांमधये 
वयवसाय आजि वयापार करिाऱया 
वगा्बचया जनजम्बतीला ्हातभार 
लागला.

अनसुजुचत जाती-जमातीमंधय ेउचच जिक्षिाद्ारे सक्षमीकरि

- एस. श्ीजनवास राव आजि सुंदरेिा डी.एस.

उपाय
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झालयामळेुच अिसुनूचत जाती आनण 
जमातीमंिील िवया नपढयांिा समाज 
वयवस े्मधये असललेी जातीभेदांची 
पारदशदूक नभंत भेदण े शकय झाल.े 
तयामळेु, सामानजक,आन द्ूक आनण 
राजकीय अशा सवदू पातळयांवर 
तयांच ेसक्मीकरण सलुभ झाल.े अशा 
सक्मीकरणाचा पनरणाम शकै्नणक 
आनण सामानजक पातळयांवर नदसिू 
आला. एका अ्शी  ह ेपनरणाम चक्राकार 
आनण एकमेकांवर अवलंबिू आहते. 
राजयांचया िोरणांमळेु अिसुनूचत जाती 
आनण जमातीमंिील िागनरकांिा नशक्ण 
घेण ेसोप ेझाल,े ह्या नशक्णामळेु तयांिा 
तयांचया सामानजक आनण आन द्ूक 
पनरनस्तीत सिुारणा घडविू आणण े
शकय झाल े आनण ह्या सिुारणांमळेु 
अनिक उचच दजादूचया, उत्तम आनण 
अनिक नवसतारीत शकै्नणक संिी 
उपलबि झालया.

सगळयात प्र्म, वंनचत घटकांचया 
सामानजक सक्मीकरणाचा महतवाचा 
पनरणाम हा झाला की सक्मीकरण 
झालयामळेु, रोजगार नकंवा िोकरीचया 
उत्तम संिी नमळनवणयासाठी चांगल ेआनण 
काळाशी ससुगंत नशक्ण नमळनवणयाची 
आकांक्ा वाढीला लागली.राजय नकंवा 
नवभाग कोणताही असो, सगळयाच 
क्ेत्ात अिसुनूचत जाती आनण 
जमातीमंिील साक्रतेच े प्रमाण वाढल े
आह.ेप्रा्नमक नशक्णासाठी िाव िोंदणी 
करणाऱयांची सखंयादेखील वाढललेी 
नदसत आह.े प्रा्नमक शाळांमििू 
होणारी नवद्ारयाांची गळती रोखण ेआनण 
तयांिा नियनमतपण े शाळेत उपनस्त 
राहणयासाठी प्रोतसानहत करण ेया गोष्ी 
अजिूही नचतंेचा नवषय असला तरीही 
आता नवद्ारयाांचया गळतीच ेप्रमाण कमी 
झाल ेआह ेआनण नवद्ारयाांची नियनमत 
उपनस्तीदेखील वाढली आह.े  प्रा्नमक 
नशक्णाकडूि माधयनमक  नशक्णाकडे 
वाटचाल आनण नत्िू उचच नशक्णाकडे 
झपे घेणाऱयांच ेप्रमाण वाढल ेआह.े मात्, 

या नस्तयंतराचया प्रवासात अजिूही 
खपू काही करणयासारखे आह.े  

उचच जिक्षिातील स्हभाग आजि 
सक्षमीकरि

सामानजक आनण आन द्ूक 
सक्मीकरणामळेु अिसुनूचत जाती 
आनण जमातीमंिील नवद्ारयाांचा उचच 
नशक्णातील सहभाग वाढला आह ेआनण 
हा वाढता सहभाग हा  तयांचयासाठी उत्तम 
जीविशलैी, समाजातील पत आनण 
आन द्ूक सिंी वाढणयासाठी एक चांगला 
मागदू ठरत आह.े गेलया पंिरा वषाांत 
अिसुनूचत जाती आनण जमातीमिील 
नवद्ा्ाांचया सकल शाळा िोंदणी दरात 
मोठया प्रमाणावर वाढ झाली आह.े 

उदाहरणा द्ू, अिसुनूचत जातीमंिील 
नवद्ारयाांिी २०१५मधये सकल शाळा 
िोंदणी दरात मोठी वाढ िोंदवत ह े
प्रमाण १९.१% इतके िोंदनवल े जे 
२००५-०६ मधये र्क् ८.४% 
होते. (तक्ा क्र. १) तयाच प्रकारे, 
अिसुनूचत जमातीमंिील नवद्ारयाांचया 
िोंदणी दरात देखील सिुारणा झाली 
आह.ेउचच नशक्ण घेणाऱया  नवद्ारयाांच े
प्रमाण २००५-०६ मधये ६.६% होते 

ते सि २०१४-१५ मधये १३.७% 
पके्ा जासत झाल.े

खरेतर, वषदू १९९९-२००० 
पासिूच राजयांचया िोरणांचा दबाव 
आनण सरकारचया पढुाकारािे सरुु 
झाललेया काही योजिांमळेु िवीि 
सह्रिकाचया पनहलया दशकात उचच 
नशक्ण क्ेत्ात ससं्ातमक बांिणीची 
दसुरी पायरी सरुु झाली.जर आपण 
अिसुनूचत जातीसंाठीचया सकल िोंदणी 
दराचा नवचार केला तर १९९९ ते 
२००० या काळात ५.०९%असलले े
प्रमाण २०१४-१५ मधये जवळजवळ 
चौपट झालले े नदसते.अिसुनूचत 
जमातीचंया बाबतीत मात् ही वाढ 
र्क् दपुपट झाली आह.े(१९९९-
२००० या काळात ६.४३% तर 
२०१४-१५ या काळात १३.७%)
(राव २०१७,१५९; भारत सरकार 
२०१६: पाि क्रमांक २९ आनण 
३१). या उलट आरनक्त िसललेया 
सवदू लोकसखंयेसह सवदू गटांसाठी ह े
प्रमाण २००५-६ मधये ११.६ होते 
ते २०१४-१५ मधये वाढिू २४.३ 
झाल.े 

या मानहतीवरूि काही अिमुािे 
काढता येतील. सि २००० ते 
२०१५ या कालाविीत सवदू गटांमधये, 
नवशषेकरूि अिसुनूचत जातीचंया 
बाबतीत, उचच नशक्णासाठीचया िोंदणी 
दरात जासत वेगािे वाढ झाललेी 
नदसिू येते.अिसुनूचत जाती आनण 
जमातीमंिील न्रियांिा सदु्धा िवया 
सिुारणांचा जासत र्ायदा झाललेा 
आह.े उदाहरणा द्ू, अिसुनूचत जाती 
आनण जमातीमंिील न्रियांचा उचच 
नशक्णातील सहभाग २००५-६ मधये 
होता (अिसुनूचत जातीमिील न्रियांसाठी 
६.४ तर अिसुनूचत जमातीमंिील  
न्रियांसाठी ४.७) तयापके्ा २०१४-
१५ मधये जवळजवळ नतपपट 
(अिसुनूचत जातीमिील न्रियांसाठी 

सगळयात प्र्म, वजंचत 
घ्टकांचया सामाजजक 
सक्षमीकरिाचा म्हत्वाचा पजरिाम 
्हा झाला की सक्षमीकरि झालयामळेु, 
रोजगार जकंवा नोकरीचया उत्तम 
संधी जमळजवणयासाठी चांगले 
आजि काळािी ससंुगत जिक्षि 
जमळजवणयाची आकांक्षा वाढीला 
लागली.राजय जकंवा जवभाग 
कोिता्ही असो, सगळयाच क्षेत्रात 
अनुसजूचत जाती आजि जमातीमंधील 
साक्षरतेचे प्रमाि वाढले आ्ेह.
प्रा्जमक जिक्षिासाठी नाव 
नोंदिी करिाऱयांची संखयादेखील 
वाढलेली जदसत आ्ेह.
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१८.२ तर अिसुनूचत जमातीमंिील  
न्रियांसाठी १२.३) झाला आह े ह े
तकतयावरूि सपष् होते. अिसुनूचत 
जाती आनण जमातीमंिलया नवद्ा्ाांची  
उचच नशक्णासाठीचया सहभागातली 
नवनशष् वाढ ह ेआता सामानजक आनण 
आन द्ूक सक्मीकरणासाठी नशक्णाचया 
महतवाबदिल ते अनिकानिक सजग 
होत असलयाच े द्ोतक आह.ेयाचा 
अ द्ू असाही होतो की अिसुनूचत जाती 
आनण जमातीमंिील सधयाची नपढी 
उचच नशक्ण आनण तयायोगे होणाऱया 

सामानजक सक्मीकरणाचया प्रनक्रयेचया 
महतवाबाबत योगय अिमुाि लावायला 
नशकली आह.े अिसुनूचत जाती 
आनण जमातीमिील नवद्ा्शी आता 
िागरी सवेांमधये उचच पदे नमळवीत 
आहते. तयाचबरोबर एकेकाळी खास 
वयवसाय महणिू गणलया गेललेया 
अनभयांनत्की,वैद्कशा्रि,नविी आनण 
नवद्ापीठाच े प्राधयापक यासारखया 
क्ेत्ात देखील तयांिी सवतःला नसधद 
करूि दाखवायची सरुुवात केली 
आह.े याचा पनरणाम महणिू िजीकचया 

काळात या जाती आनण जमातीमिील 
मधयमवगदू तसचे वयवसायनवषयक 
पात्तांची िवयािे मांडणी होऊ लागली. 
त्ानप,आपलया ह े सदु्धा लक्ात येईल 
की मोठया प्रमाणातल े चौरया दजादूच े
रोजगार उदाहरणा द्ू,चौरया श्रणेीचया 
सरकारी आनण खासगी क्ेत्ातील 
िोकऱया अिसुनूचत जाती आनण 
जमातीमंिील वयक्ीिंी कमावललेया 
आहते, पण तयामळेु, सधयाचया 
आिनुिक, नििमशी जगात पवूादूपार 
चालत आललेी वणदूवयवस्ाच अजिूही 

तक्ा क्रमांक १ : उचच जिक्षिासाठीचा सकल नोंदिी दर(२००५-६ ते २०१४-१५)

वषां सव्ब ग्टांसाठी अनुसजूचत जाती अनुसजूचत जमाती

परुुष ज्रिया एकूि परुुष ज्रिया एकूि परुुष ज्रिया एकूि 

२००५-०६ १३.५ ९.४ ११.६ १०.१ ६.४ ८.४ ८.६ ४.७ ६.६ 
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सरुु आह ेअसचे वाटते. नशक्ण अिदूवट 
ठेविू मोठया प्रमाणावर नवद्ारयाांिी 
लवकर शाळा सोडत, औपचानरक 
रोजगार क्ेत्ात कमी दजादूचया 
िोकऱया सवीकारलयामळेु ही पनरनस्ती 
निमादूण झाली आह.ेमात् आतापयांत 
नदसिू आललेया ह्या पनरनस्तीची 
पवादू ि करता रूढी-परंपरागत कमी 
पातळीचया जीविशलैीकडूि उचच 
दजादूचया जीविशलैीत आनण आिनुिक 
वयावसानयक जगात प्रवेश केलयामळेु 
अिसुनूचत जाती आनण अिसुनूचत 
जमातीमंधये लक्णीय सामानजक 
बदल आनण प्रनतष्ठा निमादूण झाली. 
उदारमतवादी यगुाचया उदयािंतर अजिू 
एक गोष् अशी नदसिू आली की 
अिसुनूचत जाती आनण जमातीमंिील 
जासतीत जासत  सनुशनक्त वयावसानयक 
उचच नशक्ण आनण िोकऱयांसाठी 
परदेशी जाऊ लागल ेआनण तया तया 
यजमाि देशांमधये आपलया देश आनण 
जातीबांिवांचा समहू तयार करू लागल े

आहते. देशातील वंनचत िागनरकांच ेजे  
सामानजक आनण आन द्ूक सक्मीकरण 
घडूि आल ेआह े तयाचचे ह े निदशदूक 
आह.े याची नवरुद्ध बाज ूबघायची तर 
देशात मात् आजदेखील अतयाचार आनण 
भेदभावाची अिेक प्रकरण े उजेडात 
येत आहते. तयामळेु सक्मीकरणाच े

सकारातमक पनरणाम ्ोडे कमी झालले े
नदसतात.

का्ही जचंताजनक बाबी 

एवढे सगळे प्रयत्न असल े
तरीही काही नचतंा करणयासारखे मदुिे 
उरतातच. उचच नशक्णाचया वाढतया 
खासगीकरणाचा सामानजकदृष्टया 

तक्ा क्रमांक २ : नवनवि क्ेत्ात रोजगार करत असललेया, ग्रामीण भागातील 
अिसुनूचत जाती आनण जमातीमंिील घरांच ेएकंदर प्रमाण

अनुसजूचत जाती अनुसजूचत जमाती 
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वंनचत नवद्ारयाांवर झाललेा प्रनतकूल 
पनरणाम लक्णीयरीतया समोर आला. 
कारण खासगीकरणामळेु परदेशी 
नशक्ण घेऊ इनच्छणाऱया अिसुनूचत 
जाती आनण जमातीतलया नवद्ारयाांचया 
सामानजक स्लांतराचया आकांक्ांिा 
मयादूदा पडलया.ह्याच े दोि पनरणाम 
होऊ शकतील.एक महणजे २००० 
सालािंतर उचच नशक्ण क्ेत्ातील 
बहतुांश वाढ ही खासगी वयावसानयक 
उचच नशक्ण क्ेत्ात झाली आनण  भारतीय 
राजयघटिेिसुार देणयात आलले ेआरक्ण 
खासगी क्ेत्ात उपलबि िसलयामळेु 
अिसुनूचत जाती आनण जमातीमंिील 
मोठया वगादूला ते उचच नशक्ण नमळण े
सकुर िाही. ह्यामळेु, मोठया प्रमाणात 
अिसुनूचत जाती आनण जमातीमंिील 
नवद्ा्शी सवदूसामानय उचच नशक्णाकडे 
वळल ेआहते. याचा अ द्ू असा होतो 
की तयांचया रोजगाराचया संिी अरुंद 
होत जात आहते. दसुरे महणजे, सधया 
जया खासगी क्ेत्ात मोठया प्रमाणावर 
रोजगार सिंी उपलबि आहते नत े् 
आरक्ण िसलयामळेु अिसुनूचत जाती 
आनण जमातीमंिील वयक्ी सपिफेत 
मागे पडतात नकंवा सनुशनक्त बेरोजगार 
होतात. ह े जळेु मदुिे,एका अ्शी, 
देशाचया सवातंत्यािंतर सरुु झाललेया, 
वंनचतांमिलया सामानजक बदलाचया 
प्रनक्रयेचा वेग कायम ठेवत आहते. 
यानशवाय,सवदू गटांमधये नवशषेतः 
अिसुनूचत जाती आनण जमातीमंधये नलंग 
निरपके्ता ि पाळण ेही देखील गंभीर 
समसया आह.ेउचच नशक्णात न्रियांचा 
सहभाग वाढला असला तरी अजिूही 
तया परुुषांचया नकतीतरी मागे आहते.
आणखीि एक महतवाचा मदुिा महणजे 
अिसुनूचत जाती आनण जमातीतलया 
जया न्रिया शहरी भागात राहतात तया 
ग्रामीण भागात राहणाऱया अिसुनूचत 
जाती जमातीतलया न्रियांपके्ा नशक्ण 
क्ेत्ात जासत सहभाग घेतात. याचाच 
अ द्ू उचच नशक्ण घेऊ शकलयामळेु जो 
सामानजक बदल न्रियांचया जीविात 
होऊ शकतो तयापासिू या गटांमिील 

न्रिया अजिूही मोठया प्रमाणात वंनचत 
आहते. हा मदुिा देखील महतवाचा आह े
की शहरी भागातील अिसुनूचत जाती 
आनण जमातीमंिील जया न्रिया उचच 
नशक्णासाठी प्रवेश घेत आहते तया 
िवया िोरणांचया लाभारयाांचया दसुऱया 
नपढीचया प्रनतनििी आहते.याचाच अ द्ू 
असाही होतो की अिसुनूचत जाती आनण 
जमातीमंिील सवदूसामानय घरांमिील 
आिीचया नपढीतील िागनरक, नवशषेतः 
या सवदूसामानय घरांमिील न्रिया 
अजिूही सामानजक आनण आन द्ूक 
सक्मीकरणामळेु नमळणाऱया सिंीचंया 
आवाकयाचया आनण चौकटीचया 
बाहरेच आहते. हा मदुिा अनिक सपष् 
करणयासाठी सवदूसामानय रोजगार 
क्ेत्ातील अिसुनूचत जाती आनण 
जमातीचंया घरांची पनरनस्ती तपासिू 
पाह.ू 

तक्ा क्रमांक २ मधये जे रोजगार 
नमळवणयासाठी काही प्रमाणात नशनक्त 
असणयाची पवूदू अट आह े अशा 
औपचानरक रोजगार क्ेत्ात ग्रामीण 
भागातील अिसुनूचत जाती आनण 
जमातीचंया िागनरकांची लोकसखंया 
नकती आह े याची आकडेवारी नदली 
आह.ेनवकास आनण सक्मीकरणाचया 
वाटेवर मागदूक्रमण करतािा अिसुनूचत 
जाती आनण जमातीमंिील सवादूत वंनचत 
लोकांपय ांत पोहोचणयात सरकारी िोरण े
अपयशी ठरत आहते तयाचहेी नचत् 
यातिू सपष् होईल.

सनुशनक्त लोकांचया 
रोजगारासबंंिीचया या निराशाजिक 
नचत्ाच े अजिू एक कारण अस े
आह े की सवातंत्यािंतरचया काळात 
खासगीकरणाकडे वाढता कल 
असलयामळेु, सरकारी क्ेत्ातील 
रोजगारसंिी सकुंनचत होत गेलया, 
तयांचा नवसतार देखील होऊ शकला 
िाही. आनण खासगी क्ेत्ात आरक्णाची 
सोय िसलयामळेु,तया क्ेत्ात अिसुनूचत 
जाती आनण जमातीचंया सनुशनक्त 
उमेदवारांचया सक्मीकरणाची प्रनक्रया 

मंदावली, काही बाबतीत,अगदीच 
खरुटली. नशनक्त उमेदवारांबाबत 
रोजगार संिीचंया अभावामळेु 
अिसुनूचत जाती आनण जमातीचंया 
मिात नशक्णाबाबत निरुतसाह वाढीस 
लागेल अशी भीती आह.े

महणिूच, गेलया काही 
दशकांमधये, अिसुनूचत जाती आनण 
जमातीचंया बाबतीत अिेक गोष्ी 
पनरणामकारकरीतया सिुारलया असलया 
तरीही अजिूही सिुारणलेा खपू वाव आह.े
त्ानप, बदल घडविू आणणयासाठीची 
पायाभतू तयारी झाली आह े आनण 
अिसुनूचत जाती आनण जमातीमंिील 
िागनरकांिा आता नशक्णाच ेमहतव पट ू
लागल े आह.े या नशक्णामळेुच सवदू 
नवद्ारयाांिा समाि वागणकू देणारी, 
आरक्ण नवरनहत उचच नशक्ण पद्धती 
आनण समाजवयवस्ा समजिू घयायला 
तयांिा मदत होईल. सलुभतेिे उचच 
नशक्ण घेता येण,े ते नशक्ण नचकाटीिे 
पणूदू करण ेआनण तयातिू रोजगाराचया 
शाश्वत सिंी उपलबि होण े हचे या 
ऐनतहानसकदृष्टया दलुदूनक्त गटांचया 
सामानजक सक्मीकरणाच े योगय मागदू 
आहते यात शंकाच िाही.

nnn

एस. श्रीनिवास राव ह े झाकीर 
हसुिै कें द्र, शकै्नणक अभयास कें द्र, 
सामानजक शा्रि नवद्ालय,जवाहरलाल 
िेहरू नवद्ापीठ,िवी नदलली ये े् 
समाजशा्रिाच े प्राधयापक आहते तर 
सनुदरेशा डी.एस. ह े तयाच ससं े्त 
डकॉकटरेटच ेनवद्ा्शी आहते.
ई मेलः srinivas.zhces@gmail.com
      dssundresh@gmail.com
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एका उभरतया अ द्ूवयवस े्मधये 
सवदूसमावेशकता हवी. अशा 

वयवस े्मधये समाजातील सवदूचया सवदू 
घटकांिा समानवष् करुि घयायला हवे. 
गेलया सत्तर वषाांचया कालाविीमधये 
भारतांिे जाणीवपवूदूक आन द्ूक सबुत्ता 
आणणयाच े प्रयत्न केल.े तशा सिंी 
उपलबि करुि नदलया. समाजातील सवदू 
घटकांिा समानवष् करणयाचा प्रयत्न 
केला. अस ेअसिू सधुदा अजिू खपू 
काही करण ेबाकी आह.े तळागाळातील 
वंनचतािा समानवष् करुि तयांचा 
जीविसतर उंचावण ेबाकी आह.े तयात 
आन द्ूक आनण सामानजक प्रवाहात 
सामील करुि घेण ेगरजेच ेआह.े

अिेक वेळा अस ेनदसिू आल ेआह े
की अलपसखंयांक समदुाय, नदवयांग 
वयक्ी आनण मनहला यांचयामधये 
तयांचयातील नयिूगंडामळेु परकेपणाची 
भाविा निमादूण होते. तयाच प्रमाण े
सशक्, सदुृढ समाजाला देखील निकृष् 
जीवि कंठावे लागत आह.े समाजातील 
नवनवि घटकांमधये भेदभाव वाढीला 
लागला आह.े तयाचप्रमाण े वंनचतांचया 
लोकसखंयेचा नवचार करता समाजातील 
नलंगनभनिता आनण अकुशलता यांमळेु 
नवघनटत झाललेा समाज जर बाजलूा 
काढला तर ही सखंया अनिक 
कलशेदायक होईल. आन द्ूक प्रगती 
आनण आन द्ूक सवातंत्य यांिा बराच 
काळ लोटला असला तरी ्रिोत्ांचया 
समाि वाटप आनण समाि सिंीकनरता 

सवदूसमावेशक नवकास गाठणयास अपरेू 
ठरल ेआह.े

अनुकुल सामाजजक समज :-

प्र्म या ससं े्िे िीती 
आयोगाकनरता एक अभयास अहवाल 
तयार केला होता. तया अहवालात अस े
महटल ेआह ेनक एकूण प्रनतसाद नदललेया 
जितेपकैी 70 टकके जिता निमशहरी 
नकंवा ग्रामीण आह ेआनण सवयंरोजगार 
स्ापणयास प्रोतसानहत झाललेी आह.े ह े
लोक पणूदू क्मतेिे तयांचया उद्ोजकतेचया 
बळावर उद्ोग स्ाप ूइनच्छतात (इनंडयि 
एकसपसे 2016). यातिू एक नसधद 
होणारी एक िवी गोष् अशी की 
देशातील तरुण आनण तयातही नवशषेतः 
ग्रामीण भागातील तरुण िवीि उद्ोग 
स्ापिू बेरोजगारी व गनरबीवर मात 
करु इनच्छत आहते. भारत हा िाडसी 
यवुा लोकांचा त्ा उतसानहतांचा देश 
आह.े ये े् आपलयाला असहेी लक्ात 
येईल की ह ेतरुण कमकुवत समाजातिू 
आलले ेआहते. तयातही असा ग्रामीण 
समाजातिू, ते् े ्रिोतांची कमतरता 
आह.े परंत ुतयांचयामिील उद्ोगशीलता 
अनत प्रनेरत असिू यशसवी उद्ोग 
स्ापिू ते कायदू नसधदीला िेणयास ते 
नसधद आहते. िवीि उतपादिाचा शोि 
आिनुिक कायदूपधदतीिे सामानजक 
प्रश्नांची उकल आनण अनवरत काम 
करणयाच ेिोरण यवुकांिा प्रनेरत करीत 
आह.े समाजाच े ते प्ररेक दतू महणिू 
काम करुि इनच्छतात आपलयाला र्क् 

दबु्बल घ्टकासंाठी उद्ोजकतचेा जवकास काय्बक्रम

- डॉ. सजुनल िकुला

अनेक वळेा असे जदसनू आले 
आ्ेह की अलपसंखयांक समदुाय, 
जदवयांग वयक्ी आजि मज्हला 
यांचयामधये तयांचयातील नयनूगंडामळेु 
परकेपिाची भावना जनमा्बि ्होते. 
तयाच प्रमािे सिक्, सदुृढ 
समाजाला देखील जनकृष्ट जीवन 
कंठाव े लागत आ्हे. समाजातील 
जवजवध घ्टकांमधये भेदभाव 
वाढीला लागला आ्हे. तयाचप्रमािे 
वजंचतांचया लोकसंखयेचा जवचार 
करता समाजातील जलंगजभननता 
आजि अकुिलता यांमळेु जवघज्टत 
झालेला समाज जर बाजलूा काढला 
तर ्ही संखया अजधक कलेिदायक 
्होईल.

फोकसफोकस
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एवढेच करायच ेआह ेकी तयांिा हवा तसा 
शाश्वत पानठंबा देण ेसयुोगय मागदूदशदूि 
करण े आनण िवीि उद्ोगासाठीचंया 
तयांचया कलपिा उचलिू िरण े या 
माधयमातिू आपण यशसवी उद्ोजक 
घडव ूशकू. जगभरातील उद्ोग चक्रांचा 
अभयास करणारी सवादूत मोठी ससं्ा 
जेम अ्ादूत द गलोबल एटंरनप्रनियरनशप 
मकॉनिटर यांिी 2016-17 चया 
अहवालात अस ेिमदु केल ेआह ेकी, 
उद्ोग उभारणीचा वेग जो  2015-
16 साली 9% इतका होता तो सि 
2016-17 साली 14.9 इतका 
झाला आह.े यात आचियाांची बाब अशी 
की उद्ोगाबदिलचया भीतीचा आलखे 
(नर्यर ऑर् रे्लयअुर) 2015-16 
चया 44% वरुि सि 2016-17 
मधये  37.9% इतका घसरला आह.े 
जेमचा 2016-17 चा अहवाल अस े
सांगतो की प्रौढापकैी 44% वयसक, 
उद्ोग सरुु करणयाचया चांगलया संिीची 
वाट पहात असतात. तर 44% प्रौढांिा 
उद्ोग सरुु करणयाची क्मता  असते. 
एमवे इटंरनप्रिरनशप इनंडया या ससं े्चा 
2015चा अहवालात अस े नदसिू 
आल ेआह ेनक, प्रनतसाद देणाऱया 20% 
सवफेक्णातील वयक्ी सवतःचा उद्ोग 
सरुु करणयाचा नवचार करतात (ह े
सवफेक्ण 10768 वयक्ीमंिल ेआह.े 
21 राजयातील या सवफेक्णांतिू, उतपनि 
, शकै्नणक पाश्वदू भमूी तसचे ्रिी-परुुष 
यांचा नवचार करणयात आला.) वरील 
दोनही अहवालांचा अभयास केला 
असता-असा निषकषदू निघतो की, 
उद्ोगांबदिलची आनतमयता भनवषयाचा 
नवचार करता चांगलीच आश्वासक 
आह.े तयाच प्रमाण े उद्ोजगतेचया 
नवकासाचया दृष्ीतिू सलुक्णच आह.े

आव्हाने आजि संधी :

वंनचतांचया मागादूतील प्रमखु 
अड्ळा हा नशक्णाचा अभाव आनण 
अकुशलता हा आह.े तयाचा पनरणाम 

हा आतमनवश्वासातील कमतरता, 
आनण जबाबदारी झलेणयासाठी 
असललेा कमकुवतपणा हा होय. ही 
बाब नवशषेकरुि मनहलांमधये अनिक 
प्रमाणात ह ेजाणवते. यावर मात करता 
येव ू शकते. तयाकनरता उद्ोगांसाठी 
प्रनेरत करण ेआनण योगय ते प्रनशक्ण 
परुवण ेहा तो मागदू होय. उद्ोगांसाठीचया 
कायदूशाळा आनण बैठका या काळाचया 
कसोटीवर उतरणयारया आहते. 
तरुणांमधये या मळेु आतमनवश्वास निमादूण 
होत आह.े नियोजिबधद िोरणामििू 
जयामधये उद्ोगिंदयाबदिल प्रनशक्ण, 
मागदूदशदूि आनण सललामसलत करुि 
वंनचत समाजाला सवयंरोजगाराचया 
िविनवि सिंी उपलबि करुि देता 
येतील.

आन द्ूक कमतरता, िोका पलेणयाच े
भय, कायदूकारी साक्रतेचा अभाव 
ही उद्ोग क्ेत्ापासिू सवतःला लांब 
ठेवणयाची प्रमखु कारण े आहते. या 

पढेु जाविू सशंोििातिू असहेी नसधद 
झाल े आह े की, कचचया मालाचा 
अपरूा परुवठा, उद्ोग भांडवालाची 
कमतरता, अपरूी पणि वयवस्ा, ही 
ग्रामीण उद्ोजकतेमिील अड्ळयांची 
कारण े आहते. यानशवाय नशक्णाचया 
अभावामळेु ग्रामीण उद्ोजक उपजत 
हशुारी आनण सपिादूतमकता आदी 
मधयेही मागे पडतात. तयानशवाय तयांिा 
शहरांप्रमाण ेनमळणाऱया सनुविाही नमळत 
िाहीत.(सकसिेा 2012 पाि 24) 
आनद कारणांमळेुच उद्ोगवयवसाय 
सरुु करणयाऐवजी सवयंरोजगार प्राप्त 
करणयाऐवजी सवतःला रोजगाराचया 
कामी जुंपिू घेतात. ग्रामीण 
भारताकनरता वरील सवदू सदंभदू लक्ात 
घेता तयातील आवहािे आनण सिंी याचा 
नवचार करता, ग्रामीण भारतात उद्ोग 
सरुु करणयापवूशी ह ेसारे सदंभदू लक्ात 
घयायला हवेत. ग्रामीण भारतातील 
उद्ोग वाढीचं े नवकास कायदूक्रम 
ठरनवतािा ते् ील िैसनगदूक नस्ती तया 

उद्ोजगता नवकास 
कायदूक्रमाद्ारे सामानजक 

वंनचत घटकांची 
सामानजक आनण आन द्ूक 

प्रगती

सघंटिातमक कृतीतिू 
अिेक घटकांच ेसाहाय 
नमळविू ससं्ातमक 
दारे खलुी करणे

समाजातील वंनचत 
घटकांचा शोि 

घेऊि तयांचयामधये 
उद्मशीलतेची जाणीव 

निमादूण करुि ततसबंंिीची 
ओळख देणे

कायदूक्रमाच ेमलूयि आनण 
सिुारणसेाठी सशंोिि 
आनण सानहतयाआिारे 
प्रांतीय वगदूवारी करणे

दनलत समाज, सवयं 
सहाय मनहला आनण इतर 
मागास वगशीय यवुकांिा 
उद्मशीलतेच ेप्रनशक्ण

उद्मिीलतेचया जवकासाचया माधयमातनू वजंचतांसाठी सामाजजक आजि 
आज ््बक प्रगतीची दारे खलुी करिे
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तया भागातील गरजा यांचा प्रामखुयािे 
नवचार होण ेगरजेच ेआह.े तयाचबरोबर, 
बाजारातील अंतगदूत नस्ती आनण 
िोरणातमक चौकट यांचाही नवचार होण े
आवशयक आह.े

1990 िंतरचया आन द्ूक 
बदलािंतर भारतामधये तरुळक 
प्रमाणात का होईिा दनलत उद्ोजकांची 
सरुुवात झाली. परंत ुप्रानतनिनिकदृष्या 
उद्ोगांची मालकी आनण तयापासिू 
निमादूण होणारे रोजगार याच े प्रमाण 
खपूच, निमि सतरावर असलयाच े
जाणवते. (अययर खनिा आनण वषाांिे 
2011) अिसुनूचत जातीतील 
उद्ोजकांिी उभारललेया उद्ोगामधये 
काम करणाऱयांच ेप्रमाण कमी नदसते. 
अययर इतयादीिी याची िोंद घेतली 
आह.े अिसुनुचत जातीतील मालक 
अड्ळयांवर मात करणयात कमी 
पडत आहते. इतर मागासवगशीयांचया ते 
पढेु जाऊ शकल े िाहीत. तयाचप्रमाण े
अिसुनुचत जातीतील लोकांिा 
वयवसायवृधदी करण े कठीण जात 
आह.े कारण सपिादूतमकदृष्या तयांची 
क्मता नदसिू येत िाही. तयाबरोबर ह े
लक्ात घेतल ेपानहजे की इ े्ही तयांिा 
भेदभावांचा सामिा करावा लागतो. 
दनलत इनंडयि च ेंबर ऑर् ककॉमसदू ऍनड 
इडंसरिी (DICCI) यांिी तळागाळातील 
वंनचतातील तरुणांसाठी र्ार मोठया 
प्रमाणात पढुाकार घेतललेा आह.े वरील 
सवदू आवहािांवर मात करणयासाठी 
कें द्रशासिािे खालील नविायक 
िोरणांसाठी पढुाकार घेतललेा आह.े

अ) स्टा्ट्ब  अप इंडीया काय्बक्रम 

या कायदूक्रमाचा एक भाग महणिू 
कें द्र शासिािे 1000 कोटी रुपयांच े
सकंलि केल ेआह.े हा निनि 4 वषादूत 
खच दू केला जाणार आह.े ही कृतीयोजिा 
असि उदयोनमखु उद्मांिा आश्वस् 
करणारा हा नििी आह.े SIDBI  द्ारा 
या नििीच े वाटप होईल. नसडबी ला 

600 कोटी रुपये सपुतदू केल ेअसिू 
तयापकैी 90.62 कोटी रुपयांच े
प्रतयक् वाटप देखील झाल ेआहते. या 
मधये 17 पयादूयी गुंतवणकु नििीचा 
समावेश आह.े 75 सटाटदू अपस ्यनुिट 
साठी 337.02 कोटीचंया नििीचा 
मागदू मोकळा करुि ठेवललेा आह.े 
अशाच प्रकारचया अहवालािसुार 
74 प्रकलपांिा आयकर कायदयाचया 
कलम 80 चया अंतगदूत सटु देणयात 
आली आह.े या साऱया तरतदुी आपण 
केलयामळेु सटाटदू अप योजिेला उभारी 
येणार असिू िवचतैनय निमादूण 
होणार आह.े देशभर यामळेु उद्ोगाच े
वातावरण निमादूण होईल. परंत ुयातील 

महतवाचा मदु्ा असा आह े की, 
देशातील िवतरुणांिा यामळेु अनिक 
प्रोतसाहि नमळिू ते सबलतेचया नदशिे 
प्रवास करतील. अस े असल े तरी 
गेलया दोि वषादूचया काळात यातील 
अतयलप नििीचा वापर झाललेा नदसतो 
आह.े या कायदूक्रमांतगदूत प्रोतसाहीत 
झाललेयांसाठी एक आभासी उद्ोजक 
(VIRTUAL HUB) कें द्र स्ापल े
गेल ेआह.े जे े् तयांिा या सदंभादूतील 

सपंणूदू माहीती नमळेल. ह े एक पोटदूल 
आह.े या पोटदूलचया आिारे 75643 
शंकांच े समािाि झालयाची प्रा्नमक 
माहीती आह.े या पोटदूलसच े15000 
िोंदणीकृत सदसय आहते. नशका आनण 
नवकास करा या कलपिेच ेएक मोडयलु 
या मधये आह.े या मोडयलु वदारे 
189000 िकुतयाच अनसततवात 
आललेया उद्ोजकांिी माहीती घेतली 
आह.े या योजिेअंतगदूत घेतललेा 
पढुाकार कौतकुासपद आह ेयात शंका 
िाही परंत ुपनरणाम मात् अतयलप नदसिू 
येतो. एक बाब मात् िमदु करायला 
हवी, ती महणजे नवनवि शासकीय 
खातयािी या सदंभादूत योगय ती पावल े
उचलली असिू उद्ोजकांसाठी योगय ते 
वातावरण निमादूण करता येईल. यासाठी 
जाणीवपवूदूक प्रयत्न चाल ूआहते. 

ब) स्टटँड अप इंडीया पढुाकार -
उद्ोग क्ेत्ाला प्रोतसानहत करणारी 

ही एक योजिा असिू या मोहीमेचया 
पढुाकारातिु देशभरातील 1.25 
लाख बटँक शाखांमिुि अिसुनुचत 
जाती, अिसुनुचत जमाती व मनहला 
यांिा मखुयतवे नििी नवतरीत करणयाचा 
शासिाचा मािस आह ेत्ा देशामधये 
2.50 लाख िवे उद्ोजक तयार 
करणे असा आह.े या मागची भनुमका 
अशी नक 10 लाखा पासिू 100 
लाख पयांतच ेकजदू नवतरण, बटँकांचया 
शाखांमिुि एकातरी अिसुनुचत जाती/
जमाती नकंवा महीला यांिा नवतरीत 
करावे. अशा लोकांमधये असलेलया 
उद्ोजकतेला प्रोतसाही करणयासाठी, 
सटटँड-अप कायदूक्रम राबवला जात 
आह.े ही योजिा, जनुया व िवया 
योजिांमिील दवुा आह.े समाजवंनचत 
घटकांपय ांत पोहोचणयाचा मािस असिू 
मिोरयातील शेवटचया माणसाचा नवचार 
यामधये केला आह.े समुारे 2.5 लाख 
लाभा्शीिा तयाचा र्ायदा होईल. योजिा 
तयार करतािा याचा मळेु उदिेश हाच 
होता की रोजगार निनमदूती सह आन द्ूक 
सबलीकरणातिू तळागाळातील वंनचता 

अनुसजूचत जातीतील 
उद्ोजकांनी उभारलेलया उद्ोगामधये 
काम करिाऱयांचे प्रमाि कमी 
जदसते. अययर इतयादीनी याची 
नोंद घेतली आ्हे. अनुसजुचत 
जातीतील मालक अड्ळयांवर 
मात करणयात कमी पडत आ्ेहत. 
इतर मागासवगथीयांचया ते पढेु 
जाऊ िकले ना्हीत. तयाचप्रमािे 
अनुसजुचत जातीतील लोकांना 
वयवसायवधृदी करिे कठीि जात 
आ्ेह. कारि सपधा्बतमकदृष्टया 
तयांची क्षमता जदसनू येत ना्ही. 
तयाबरोबर ्ेह लक्षात घेतले पाज्हजे 
की इ्े्ही तयांना भेदभावांचा सामना 
करावा लागतो.
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पयांत पोहोचता यावे. या योजिेअंतगदूत 
आतापयांत 60795 अजदू प्राप्त झाल े
आहते. यावदारे 13217 कोटीचं े
कजदू नवतरीत होऊ शकते. राष्ट्रीय 
दृष्या नवचार करता 103 बटँकाचया 
133236 शाखांमिूि सटटँड अपची 
योजिा कायदूरत आह.े तयाच प्रमाणे या 
योजिेकनरता 10084 ऑिलाईि 
अजदू प्राप्त झाले असिु तयापैकी 
2908 कजादूकनरता पात् ठरल े
आहते.
क) मदु्रा योजना (प्रधानमंत्री मदु्रा 
योजना, एपीएमवाय)

सटटँड अप योजिेचाच मदु्रा योजिा हा 
एक भाग आह.े मदु्रा ह ेएक कायदूकारी 
मंडळ आह.े लघुनवकास घटक आनण 
पिुःनवदूतपरुवठा हा या मंडळांचा मळू 
उदिेशय आह.े देशाअंतगदूत लहाि लहाि 
उद्ोग घटकांिा नवत्तपरुवढा करणाऱया 
आन द्ूक संस्ािा नवत्त सहायय करण े
हा मदु्रा योजिेचा उदिेश आह.े लघ ु
घटकांसाठी ‘के्रडीट गॅरंटी रं्ड' सरुु 
करणयात आला होता यावदारे लघ ु
घटकांिा नवत्त परुवठा करणाऱया बटँका 
एिबी एर्सी, एमएर्आय, आनण 
इतर नवत्त संस्ा यांिा पतपरुवठा 
करणयासाठी या नििीचा उपयोग केला 
जातो. नशश,ु नकशार आनण तरुण अशी 
वगदूवारी लघु घटकांसाठी करणयात 
आली असिु तया-तया उद्ोगाचया 
प्रगती प्रमाणे नवनवि पातळीवर आन द्ूक 
गरजा पाहिू कजदू परुवठा केला जातो. 
प्रिाि मंत्ी मदु्रा योजिे अंतगदूत 12 
कोटी लाभा्शीिा 6 रिीलीयि कजादूच े
वाटप झाले आह.े या 12 कोटी 
लाभा्शी पैकी 28% महणजे 3.25 
कोटी लाभा्शी ह ेपात् ठरलेले उद्ोजक 
होते. यातील प्र्मतः िोंद घेणयासारखा 
भाग महणजे 74% लाभा्शी महणजे 
समुारे 9 कोटी लाभा्शी या मनहला 
उद्ोजक होतया. तयाचप्रमाणे 55% 
लाभा्शी ह े अिसुनुचत जाती, जमाती 
तसचे इतर मागासवगशीय होते. गेलया 
तीि वषादूचया काळात तळागाळातील 
सामानय जितेचा सतर उंचावणयाचा 

प्रयत्न झाला आह.े अस े असिुही 
अजिू बरेच कायदू करणे बाकी आह.े

योगय तो पाठपरुवठा आनण उद्ोग 
शाळेसाठी सयुोगय वातावरण यामळेु 
शाश्वत उदिीष् गाठता येईल. शासिाला 
अनिकानिक रोजगार निनमदूतीकरता  
उद्ोगांचा आलेख उंचावता येईल.
स्टा्ट्ब  अप जव्हलेज ए्ंटरजप्रनजिप 
प्रोग्मॅ (एसव्हीइपी)

सि 2014-15 चया 
अ द्ूसंकलपीय अनिवेशिात ग्रामीण 
उद्ोग कायदूक्रमाची घोषणा केली होती. 
ग्रामीण तरुणांिा सवयंरोजगाराचया 
माधयमातिू संिी उपलबि करुि देणे हा 
याचा मळू उदिेश होता. राजयशासिाच े
आन द्ूक पाठबळ घेवूि उद्ोगांसाठी 

तयांिा प्रनेरत करणे ह ेअपेनक्त होते. 
ग्राम उद्ोगाची आखणीच अशी केली 
आह ेकी, ग्रामीण अ द्ूवयवस े्ला गती 
नमळावी आनण सकू्म नवत्त योजिेचया 
माधयमातिु आन द्ूक समावेशि वहावे 
आनण ग्रामीण समाजाला आन द्ूक 
सवयंपतूदूता यावी हा उदिेश पणूदू 
होईल. कें द्र शासिाचया ग्रामनवकास 
मंत्ालयाचया अखतयारीत ‘राष्ट्रीय 
ग्रामीण जीविािार' कायदूक्रम राबवला 
जातो. या कायदूक्रमाकडूि याची 

अंमलबजावणी वहावी अस े प्र्मतः 
ठरेलेले होते. सि 2015 ते 
2019 या कालाविीत या योजिेिे 
आपले योगदाि द्ायला सरुवात 
देखील केली आह.े 24 राजयांमिील 
125 नवभागावदारे 1.82 लाख 
गावात 3.78 लाख गामीण 
रोजगार निनमदूतीची शकयता आह.े 
कायदूक्रमाचया अंमलबजावणीसाठी 
रुपरेखा आखावी लागेल. शाश्वत 
ग्रानमण उद्ोगशीलतेसाठी नवभागवार 
अंमलबजावणी करणे ही गरजेच ेआह.े 
जनषकष्बः 

समाजातील वंनचत दीि, दबुळया, 
सामानजक दृष्या मागासलेलया 
वगादूतील उद्ोजकतेला वाव देऊि 
तयांचया क्मतांचा नवकास हा 
बहआूयामी प्रगतीचया दृष्ीिे टाकलेल े
पाऊल होय. (तयातही निमिजातीचया 
समाजातील दबुदूल न्रिया यािा संिी 
देणे ही महतवाची बाब आह.े) ह ेएक 
हतयार असिू सामानजक दजुाभावात 
याचा वापर करता येईल. साततयपणूदू 
उद्ोजकतेचा नवकास, वेळोवेळी  
केलेले पनरक्ण, सकु्म उद्ोजकतेसाठी 
एकानतमक िोरण, सकु्मनवत्त परुवठा 
करुि सवयंपणूदूता, तयाचप्रमाण े
सवयं सहाययता गट स्ापि करुि 
मागासवगशीय जितेला प्रोतसाहीत 
करुि उद्ोगांमधये सपिादूतमकता 
आणता येईल. हचे आपलया देशाचया 
अ द्ूवयवस े्ला गती देवू शकतील. 
तयाही पढेू जावूि रोजगार प्रनशक्ण 
आनण जीविािारासाठीची कौशलये 
हा दहुरेी उदिेश साधय करुि उद्ोगांिा 
प्रोतसानहत करुि एका बाजलुा रोजगार 
निनमदूती साधय करता येईल तर दसुऱया 
बाजलूा ि वापरात आलेलया ्रिोतांचा 
शोि घेणे आनण िविनवि संिी शोिण े
शकय होणार आह.े

nnn

लखेक भारतीय उद्ोजगता नवकास 
ससं े्च ेसचंालक आहते.
ई मेलः sunilshukla@ediindia.org

स्टटँड अप योजनेचाच मदु्रा योजना 
्हा एक भाग आ्ेह. मदु्रा ्ेह एक 
काय्बकारी मंडळ आ्हे. लघजुवकास 
घ्टक आजि पनुःजव्बतपरुवठा ्हा 
या मंडळांचा मळू उदिेशय आ्ेह. 
देिाअतंग्बत ल्हान ल्हान उद्ोग 
घ्टकांना जवत्तपरुवढा करिाऱया 
आज ््बक संस्ाना जवत्त स्हायय 
करिे ्हा मदु्रा योजनेचा उदिेि आ्ेह. 
लघ ु घ्टकांसाठी ‘के्रडी्ट गॅरं्टी 
फंड' सरुु करणयात आला ्होता या 
वदारे लघ ु घ्टकांना जवत्त परुवठा 
करिाऱया बटँका एनबी एफसी, 
एमएफआय, आजि इतर जवत्त संस्ा 
यांना पतपरुवठा करणयासाठी या 
जनधीचा उपयोग केला जातो.
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भारतीय राजयघटिेचया कतयाांिी 
आिीच नवचार करूि सामानजक 

सरुक्ा, आन द्ूक सरुक्ा यावर परेुशा व 
अनिवायदू तरतदुी केलया आलया आहते. 
तयािंतर अिेक सरकारांिी ही िोरण े
पढेु िेली. वेळोवेळी िोरणात अनभिव 
बदल करणयात आल.े गनरबांिा इतर 
समाजाचया बरोबरीिे आणणयाच ेप्रयत्न 
करणयात आल.े नवनवि सरकारांिी 
तयासाठी घटिेत व  कायद्ांमधये बदल 
केल.े समाजातील शवेटचया माणसाच े
आन द्ूक व सामानजक नहत जपणयासाठी 
प्रयत्न केल ेगेल.े 

सरुूवातीचया टपपयात बटँकांच े
राष्ट्रीयीकरण करणयात आल.े बटँकांचया 
माधयमातिू प्रमखु क्ेत्ात कजदूसनुविा 
सरुू करणयात आलया. बटँकांिी 
सरकारचया िोरणांिा मतूदू सवरूप 
देणयासाठी योजिा राबवलया. प्रादेनशक 
ग्रामीण बटँकांची स्ापिा यात करणयात 
आली. ग्रामीण भागातील लोकांिा 
बटँनकग वयवस े्त जोडणयाचा प्रयत्न 
करणयात आला. बटँक सवेा तयांचया 
दारात पोहोचली. क्ेत्ीय सवेा दृनष्कोि 
अंमलात आणणयात आला. सवमदत 
गट या कायदूक्रमांिा जोडणयात आल.े 
तयातिू गरज ूलोकांिा वयवसाय सरुू 
करणयासाठी मदत झाली. तयांिा तयांचया 
अनभिव कलपिा अंमलात आणता 
आलया. तयातिू र्ायद्ाच े आन द्ूक 
वयवहार शकय झाल.े समाजातील 
गनरबांिा आन द्ूक सवेा नमळावयात 

यासाठी नरझवहदू बटँक ऑर् इनंडयािे 
अिेक उपाययोजिा केलया. गरज ूकमी 
उतपनि व कमकुवत गटांिा वेळचयावेळी 
कजदू नकर्ातशीर दरािे उपलबि करूि 
देण ेआवशयक असते. तयातिू आन द्ूक 
सवदूसमावेशकतेची प्रनक्रया पणूदू होते. 
सवदू समावेशक वाढ व नवकास यासाठी 
आन द्ूक सवदूसमावेशकता आवशयक 
असते. यात सरकार, नरझवहदू बटँक, 
राष्ट्रीयकृत बटँका, शडेयलूड बटँका, 
प्रादेनशक ग्रामीण बटँका, सकू्म नवत्त ससं्ा 
यांचा सवदूसमावेशक वाढीतील अड्ळे 
दरू करूि आवहािे सवीकारणयात 
मोठा वाटा आह.े सवदूसमावेशकतेतील 
परुवठयाचया बाजिूे असललेया अडचणी 
यातिू दरू झालया. 

जागनतक पातळीवर अिेक देश 
आता आन द्ूक सवदूसमावेशकतेवर काम 
करीत आहते तयाचा अ द्ू सवांकष 
आन द्ूक वाढ असा अपनेक्त आह.े 
तयात देशातील लोकांिा तयांची आन द्ूक 
पात्ता सिुारणयासाठी आन द्ूक साििे 
उपलबि होतात. तयातिू देशही आन द्ूक 
उनितावस े्क़डे वाटचाल करतो. आन द्ूक 
सवदूसमावेशकता हा कें द्र सरकारचया 
िोरणातील एक महतवाचा मदुिा असिू 
तयात आन द्ूक समाितेवर आिानरत 
समाज  निमादूण करण ेमहतवाच ेआह.े 
याच ेकारण महणजे भारतातील बरीच 
जिता ही आन द्ूक पातळीवर असरुनक्त 
आह.े आन द्ूक सवदूसमावेशकतेसाठी 
649481 खेडी बटँक सवेेिे जोडली 

आज् ्बक सव्बसमाविेकततेनू कमकुवताचें सक्षमीकरि

- डॉ. मनुीराज-ू एसबी

सरुूवातीचया ्टपपयात बटँकांचे 
राष्टीयीकरि करणयात आले. 
बटँकांचया माधयमातनू प्रमखु क्षेत्रात 
कज्बसजुवधा सरुू करणयात आलया. 
बटँकांनी सरकारचया धोरिांना मतू्ब 
सवरूप देणयासाठी योजना राबवलया. 
प्रादेजिक ग्ामीि बटँकांची स्ापना 
यात करणयात आली. ग्ामीि 
भागातील लोकांना बटँजकग वयवस्ेत 
जोडणयाचा प्रयत्न करणयात आला. 
बटँक सेवा तयांचया दारात पो्होचली. 
क्षेत्रीय सेवा दृजष्टकोन अमंलात 
आिणयात आला. सवमदत ग्ट 
या काय्बक्रमांना जोडणयात आले. 
तयातनू गरज ू लोकांना वयवसाय 
सरुू करणयासाठी मदत झाली.

जविेष लखे
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गेली आहते. मोठया लोकसखंयेसाठी ही 
सवेा आवशयक होती. 

आज ््बक सव्बसमाविेकतेतील 
अडचिी

देशात अिेक कायदे, िोरण, 
नरझवहदू बटँकेची मागदूदशदूक ततवे, 
बटँकांचया योजिा असिूही आन द्ूक 
सवदूसमावेशकतेत अडचणी आहते. 
भारती डी. बी (2016) यांिी केललेया 
सशंोििािसुार मागणीचया बाजिूे नवचार 
करता जागरूकतेचा अभाव, कमी 
उतपनि व दानरद्य ह े काही अड्ळे 
आन द्ूक सवदूसमावेशकतेत आहते. 
परुवठयाचया बाजिूे नवचार करता बटँक 
शाखांची समीपता, वेळा, नकचकट 
कागदपत्,े प्रनक्रया, बटँक कमदूचाऱयांचा 
दृनष्कोि व भाषा ह ेमदुिे नवचारात घयावे 
लागतात, रंजिी व बापट (2015 म) 
मधये करणयात आललेया सशंोििािसुार 
कागदपत्ांची पतूदूता, कजदू मंजरुीचया 
प्रनक्रया, लवनचक िसललेया परतरे्ड 
अटी, गरजांबाबत सजं्ापिाचा  अभाव, 
कमी कजादूसाठी  बटँकांकडे ि जाणयाची 
वृत्ती अस े अिेक मदुिे आन द्ूक 
समावेशकतेचया आड  येतात. 

चरण नसहं (2014 ) यांिी 
केललेया सशंोििािसुार नरझवहदू बटँक 
व भारत सरकार यांिी आखललेया 
योजिांच े समािािकारक पनरणाम 
अजिू नदसलले े िाहीत. ग्राहक व 
तंत्ज्ाि याचयाशी निगनडत प्रश्नांचा 
तयांिी यात नवचार केला आह.े 
ग्राहकांशी सबंंनित व तांनत्क अस े
तयांिी समसयांच ेवगशीकरण केल ेआह.े 
मोबाईल क्रमांक िोंदणी व नपि िंबरची 
निनमदूती या यातील दोि महतवाचया 
अडचणी तर आहतेच नशवाय आन द्ूक 
निरक्रता हाही एक मदुिा आह.े सपंकदू  
मागदू, मोबाईल सवेा परुवठादारांशी 
समनवय ह े बटँकांसाठी अडचणीच े मदुिे 
आहते. आन द्ूक सवेांची कमी पोच, 
उद्ोग प्रनतनििीचंी कमी कायदूक्मता या 

मदुद्ांचा यात समावेश होतो. तयामळेु 
आन द्ूक समावेशकतेचया यशात काही 
अडचणी आहते. 

राजीव गपु्ता (2014) व सनचदं्र 
जी.आर (2013) यांिी तयांचया 
सशंोििात महटल ेआह ेकी, मधयम व 
कमकुवत शतेकरी, भमूीहीि शतेमजरू, 
सवयंरोजगार असलल े लोक, शहरी 
झोपडप्टटीवासीय, असनंघटत 
क्ेत्ातील उद्ोग, स्लांतनरत, वांनशक 
अलपसखंयाक, सामानजक वंनचत 
गट , जयेष्ठ िागनरक, मनहला ह े या 
सगळया आन द्ूक सवदूसमावेशकतेतिू 
बाहरे आहते. यातील आवहािे सपष् 

करतािा ते महणातात की, 1) प्रनतनििी 
व बटँकेची एक ससं्ा महणिू जोखीम 
2) वसतूंचया खपािसुार खचादूची 
नवभागणी 3) बंद पडललेी खाती  
4) परेुशी जागरूकता िसण े
5) पायाभतू सनुविांचा अभाव 
6) कमी साक्रता 7) बचतीचया 
सवयीचंा अभाव 8) परतरे्डीच े
प्रश्न 9) लहाि रकमांच े वयवहार, 
जासत रकमांचया वयवहारांचा खच दू 
10) शाश्वततेचा मदुिा.

आशं ू(2014) यांिी महटलयाप्रमाण े

ग्रामीण भागात बटँक शाखांचा प्रसार 
अवघड आह.े कारण बटँक वयवहारांचा 
खच दू अनिक असतो. वयवहार प्रनतनििी 
प्रारूप ह े ग्रामीण भागापरुते मयादूनदत 
आह.े आन द्ूक साक्रता िसण े व 
आन द्ूक उतपादिांच े वाईट पद्धतीच े
नवपणि तयामळेु अिौपचानरक कजदू 
्रिोतांबबातची गनरबांिा असललेी 
मानहती अपरुी असते. अिौपचानरक 
कजादूचया साििांमळेु लोक बटँकांकडे 
कजदू घयायला जात िाहीत कारण 
सावकार तयांिा सहज कजदू देतो. 
गुंतागुंतीचया आन द्ूक सवेा बाजारपठेेत 
अिेक उतपादिे आहते पण तयांचया 
वापराबाबत अज्ािच आह.े

राव एस.के (2010) यांिी 
अभयासातिू अस े सचुवल े आह े की, 
सवदूसमावेशक नवकास हा 1969 मधये 
झाललेया बटँकांचया राष्ट्रीयीकरणाचा 
मोठा पनरणाम आह.े तयांिी नरझवहदू बटँकेिे 
नदललेया मानहतीचया नवशे्षणाचया 
आिारे अस ेमहटल ेआह ेकी, बटँकांचया 
राष्ट्रीयीकरणािंतर बटँनकंगचा प्रसार 
ग्रामीण भागात झाला. नज े् बटँका 
िवहतया नत े् तया झालया. बटँकाचा मोठा  
शाखा नवसतार झाला असला तरी 
आन द्ूक समावेशकतेच ेउनदिष् हवे तेवढे 
मात् साधय झालले ेनदसत िाही. देशात 
पणूदू आन द्ूक सवदूसमावेशकतेसाठी 
िवीि मागदू शोिणयाची गरज आह.े 

बडाजेिा एस.एि व प्रा, गुंडीमेडा 
एच (2010) यांिी केललेया 
अभयासात सवमदत  गटांचा 2008 
चया काळात सोळा राजयातील आन द्ूक 
सवदूसमावेशकतेशी असललेा सबंंि 
तपासणयात आला. औपचानरक बटँनकंग 
प्रणाली उपलबि असिूही मलूभतू 
आन द्ूक सवेा समाजाचया मोठया 
भागापय ांत पोहोचललेया िाहीत.

सधयाची पनरनस्ती- भारत सरकार 
आन द्ूक सवदूसमावेशकतेच े सवदू पलै ू
हाताळत आह.े गेलया पाच वषादूत 

चरि जसं्ह (2014) यांनी 
केलेलया संिोधनानुसार जरझव्ह्ब बटँक 
व भारत सरकार यांनी आखलेलया 
योजनांचे समाधानकारक पजरिाम 
अजनू जदसलेले ना्हीत. ग्ा्हक व 
तंत्रज्ान याचयािी जनगजडत प्रशांचा 
तयांनी यात जवचार केला आ्ेह. 
ग्ा्हकांिी संबंजधत व तांजत्रक असे 
तयांनी समसयांचे वगथीकरि केले 
आ्ेह. मोबाईल क्रमांक नोंदिी व 
जपन नंबरची जनजम्बती या यातील दोन 
म्हतवाचया अडचिी तर आ्ेहतच 
जिवाय आज ््बक जनरक्षरता ्हा्ही 
एक मदुिा आ्ेह.
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पनरनस्ती खपू बदलली आह.े सामानजक 
व आन द्ूक सक्मीकरणात सिुारणा 
झाली आह.े िागरी सहभागातमक 
नवकास प्रारूपाकडे आपण वळलो 
आहोत. पंतप्रिाि िरेंद्र मोदी यांिी 
देशाचया आन द्ूक प्रणालीत वेगािे बदल  
घडविू आणणयाचा पिुरूचचार केला 
आह.े तस ेवचिच तयांिी देशाला नदल े
आह.े

आज ््बक सव्बसमाविेकता व 
सरकार

राष्ट्रीय अिसुनूचत जाती अ द्ू व 
नवकास महामंडळ (एिएससीएर्डीसी)- 
एिएससीएर्डीसी ही ससं्ा भारत 
सरकारिे 1989 मधये सरुू केली होती. 
िा िर्ा िा तोटा ततवावर कलम 25 
अनवये कंपिी कायदा 1956 िसुार 
नतला कंपिीचा  दजादू देणयात आला. या 
ससं े्चा वयापक उदिेश. अिसुनूचत जाती 
जमातीचया दपुपट दानरद्य रेषेखालील 
लोकांिा आन द्ूक सक्मीकरणासाठी 
अ द्ूपरुवठा, नििीच े वाटप नकंवा 
उपलबिता हा होता. एिएससीएर्डीसी 
या ससं े्िे मधय मदुतीची. सकू्म नवत्त, 
नशक्ण व वयावसानयक नशक्ण कजफे 
सवलतीचय दरात नदली. राजयातील 
ससं्ा व प्रादेनशक ग्रामीण बटँका यांचया 
माधयमातिू तयांिा पिुनवदूत्ताची सोय 
करूि देणयात आली. यात प्रोतसाहिपर 
योजिात कौशलय नवकास व नवपणि 
यासाठी मदत देणयात आली. 31 माच दू 
2015 अखेरीस एिएससीएर्डीसीिे 
एकूण 3019.87 कोटीचंी कजफे 
राजय नवतरण ससं्ांिा नदली. तयातिू 
अिसुनूचत जाती जमातीचया डीपीएल 
(डबल पकॉवहटटी लाइि) खालील 
941034 लोकांिा लाभ देणयात 
आला. 

राष्ट्रीय अिसुनूचत जमाती अ द्ू व 
नवकास महामंडळ (एिएसटीएर्डीसी)- 
ही ससं्ा 2001 मधये सरुु करणयात 
आली नतच े सवरूप सरकारी कंपिी 

असचे होते. कंपिी कायदा 1956 
अनवये कलम 25 अिसुार कंपिीस 
परवािा देणयात आला. यात अिसुनूचत 
जमातीचया लोकांिा आन द्ूक व 
शकै्नणक नवकासासाठी कजफे देणयात 
आली. 

एिएसटीएर्डीसीचया वतीिे 
सवमदत गटांिा सहायय केल े जाते. 
25 लाख रूपयांचया सवमदत गटाचया 
प्रकलपांिा िववद टकके आन द्ूक 
मदत नदली जाते. प्रतयेत सदसयामागे 
पनिास हजार रूपयांच े कजदू नवतनरत 
केल े जाते. आनदवासी कारागीरांिा 
प्रकलपाशी निगनडत सामगु्री खरेदीसाठी 

खेळते भांडवल महणिू ह ेपसै ेउपयोगी 
पडतात. योगय तया प्रकलपांिा 
यनुिटमागे 25 लाखांच े कजदू देणयात 
येते तयात प्रकलपाचया िववद टकके 
अ द्ूसहाय केल ेजाते. उवदूनरत रककम 
ही अिदुािे, प्रवतदूकांच े योगदाि, 
अनतनरक् पसै े यातिू भरूि काढली 
जाते. पाच लाखांपय ांत वयाजदर हा 6 

टकके तर 10 लाखांसाठी 8 टकके 
10 लाखांचया पढेु 10 टकके असतो. 
आनदवासी मनहला सशक्ीकरण योजिा 
(एएमएसवाय) योजिेत अिसुनूचत 
जमातीचया मनहलांच े सक्मीकरण 
केल े जाते एिएसटीएर्डीसी ही 
ससं्ा 1 लाखांपय ांतचया प्रकलपात 
िववद टकके कजदू 4 टककयांिी देते. 
एिएसटीएर्डीसी या ससं े्िे आतापयांत  
12 वषादूत महणजे 31 माच दू 2017 
अखेर 1654.92 कोटी रूपये कजदू 
नवतनरत केल ेआह.े एिएसटीएर्डीसी 
अिसुनूचत जमातीचंया कौशलय 
नवकासासाठी आनदवासी नशक्ा ऋण 
योजिा (एएसआरवाय), जिजागृती 
यासारखया योजिा आणलया. 

राष्ट्रीय सर्ाई कमदूचारी नवत्त व 
नवकास महामंडळ (एिएसकेएर्डीसी)- 
एिएसकेएर्डीसी या ससं े्ची स्ापिा 
कंपिी कायदा 1956 चया  कलम 
25 िसुार 24 जािेवारी 1997 
रोजी झाली असिू ती सरकारी 
मालकीची आह.े तयात भारत सरकारच े
सहाश कोटीचं े भागभांडवल आह.े 
एिएसकेएर्डीसीिे राजय ससं्ांचया 
मार्दू त तसचे  प्रादेनशक ग्रामीण बटँका 
व राष्ट्रीयकृत बटँकांचया माधयमातिू 
लाभा्थींिा मदतीच े वाटप केल.े 
राजयससं्ांिी तयात नजलहा समाज 
कलयाण खातयाची मदत घेतली. सािारण 
योजिेत 15 लाख तर सवच्छता उद्मी 
योजिेत 25 लाखांपय ांत कजफे देणयात 
आली. 

राष्ट्रीय मागास वगदू नवत्त व नवकास 
महामंडळ (एिबीसीएर्डीसी) - ही 
ससं्ा भारत सरकारिे कंपिी कायदा 
1956 चया कलम 25 िसुार  13 
जािेवारी 1992 रोजी स्ापि केली 
असिू नतच े अनिकृत भागभांडवल ह े
1500 कोटी रूपये आह.े महामंडळाला 
1124 कोटीचं े खेळते भांडवल 
2017 पयांत देणयात आल.े मागास 

राष्टीय मागास वग्ब 
जवत्त व जवकास म्हामंडळ 
(एनबीसीएफडीसी) - ्ही संस्ा 
भारत सरकारने कंपनी कायदा 
1956 चया कलम 25 नुसार  
13 जानेवारी 1992 रोजी 
स्ापन केली असनू जतचे अजधकृत 
भागभांडवल ्ेह 1500 को्टी 
रूपये आ्ेह. म्हामंडळाला 1124 
को्टीचें खेळते भांडवल 2017 
पयांत देणयात आले. मागास जातीचंा 
जवकास व गरीब लोकांचा कौिलय 
जवकास ्हा यातील ्ेहत ू आ्हे. 
म्हामंडळाने 46 राजय संस्ांना 
जवजवध राजयात ्हातािी धरून 31 
माच्ब 2017 अखेर 3575.52 
को्टी रूपयांचे वा्टप केले असनू 
तयाचा लाभ इतर मागासवगथीयातील 
2300363 जिांना  झाला आ्हे. 
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जातीचंा नवकास व गरीब लोकांचा 
कौशलय नवकास हा यातील हते ूआह.े 
महामंडळािे 46 राजय ससं्ांिा नवनवि 
राजयात हाताशी िरूि 31 माच दू 
2017 अखेर 3575.52 कोटी 
रूपयांच ेवाटप केल ेअसिू तयाचा लाभ 
इतर मागासवगशीयातील 2300363 
जणांिा  झाला आह.े 

राष्ट्रीय अलपसखंयाक नवत्त व 
नवकास महामंडळ (एिएमडीएर्सी)- 
कंपिी कायदा 1956 चया कलम 
25 अिसुार 30 सपटेंबर 1994 
रोजी ही ससं्ा स्ापि झाली असिू 
अलपसखंयाकांिा कमी वयाजदरात 
सवयंरोजगार व उतपनिाची साििे 
परुवण े हा तयाचा हते ू आह.े राष्ट्रीय 
अलपसखंयाक आयोग कायदा 1992 
िसुार  मनुसलम, जैि , नरिचिि, शीख, 
बौद्ध पारशी, यांचा अलपसखंयाकात  
समावेश आह.े जैि समाजाचा यात 
जािेवारी 2014 मधये समावेश 
करणयात आला होता. एिएमडीएर्सी 
कायदूक्रमात मनहला व कारागीर यांिा 
प्रािानय देणयात आल.े 1994 ला ही 
ससं्ा स्ापि झालयापासिू 30 जिू 
2018 अखेर तयांिी 4680.16 
कोटी रूपयांच े वाटप 1426308 
लाभा्थींिा केल े आह.े 2017-18 
मधये एकूण 570.83 कोटीचं ेवाटप 
लाभा्थींिा करणयात आल.े 2018-
19 मधये 30 जिू 2018 अखेर 
एिएमडीएर्सीिे 10800 लाभा्थींिा 
112 कोटीचं ेकजदू वाटप केल.े 

राष्ट्रीय नवकलांग नवत्त व नवकास 
महामंडळ (एिएचएर्डीसी) या ससं े्ची 
स्ापिा कंपिी कायदा 1956 चया 
कलम 25 अिसुार झाली. तयात 
नवकलांग वयक्ीचंया आन द्ूक नवकासाचा 
हते ू आह.े 24 जािेवारी 1997 
रोजी स्ापि झाललेया या ससं े्च े
भागभांडवल 400 कोटीचं े असिू 
नवकलांग महणजे नदवयांगजिांसाठी 

काम करणारी ही सववोचच ससं्ा आह.े 
नदवयांगांचा आन द्ूक व सामानजक सतर 
उंचावणयासाठी ही ससं्ा आन द्ूक मदत 
करीत असते. तयांिा उचच नशक्णासाठी  
सवलतीचया दरात कजफे नदली जातात. 
एिएचएर्डीसीिे आतापयां 31 माच दू 
2017 अखेर 142349 नदवयांगांिा 
801.66 कोटीचं ेवाटप केल ेआह.े 

राष्ट्रीय मनहला कोश- राष्ट्रीय मनहला 
कोश ही सवयंसवेी ससं्ा असिू ती 
मनहला व बालनवकास मंत्ालयाअंतगदूत 
काम करते नतची िोंदणी सोसायटी 
िोंदणी कायदा 1860 अिसुार झाली 
असिू ती सववोचच सकू्म नवत्त ससं्ा 
आह.े तयाचा प्रमखु उदिेश हा गरीब 
मनहलांिा रोजीरोटीसाठी अ द्ूसाह्य देण े
हा आह.े तयातिू या मनहला उतपनि 
नमळविू गजुराण करू शकतात. 
ग्राहकसिेही प्रनक्रयेिे सवलतीचया दरात 
यात कजफे नदली  जातात. तयातिू 
सामानजक व आन द्ूक नवकास साधय 
होतो. राष्ट्रीय मनहला कोशातिू गरीब 
व सपंनिहीि मनहला उद्ोजकांिा 
मधयस् ससं्ांमार्दू त (इटंरनमजीयरी 
आगदूिायझशेनस)  कजफे नदली जातात. 
सहा टकके वयाजािे ही कजफे नदली 
जातात िंतर या ससं्ा सवमदत गटांिा 
14 टकके दरािे कजदू देतात. 

मदु्रा योजिा- अ द्ूमंत्ी अरूण जेटली 
यांिी 2015-16 मधये मदु्रा बटँकेची 
घोषणा केली. 8 एनप्रल 2015 रोजी 
पंतप्रिाि िरेंद्र मोदी यांिी तयाच ेउदघाटि 
केल.े कंपिीतर, कृषी बाह्य लघ ु व 
सकू्म उद्ोगांिा यात 10 लाखांपय ांत 
कजदू नदल े जाते. वयावसानयक बटँका, 
प्रादेनशक ग्रामीण बटँका, लघ ु नवत्त 
बटँका, सहकारी बटँका, एएर्आय व 
एिबीएर्सी यांचया माधयमातिू ही कजफे 
नदली जातात. यात लाभा्शी यातील 
कुठलयाही ससं े्कडूि कजदू घेऊ शकतो 
तयासाठी मदु्रा पोटदूलवर ऑिलाइि अजदू 
करावा लागतो. पीएमएमवाय, अंतगदूत 
मदु्रा बटँकेची तीि उतपादिे आहते. 
नशश,ु कशोर व तरूण. तयात वाढीचया 
अवस्ािसुार लाभा्शीला कजदू नदल े
जाते. 

पीएमएमवायची सामानजक 
गटनिहाय कामनगरी 8 एनप्रल 2015 
ते 29 जिू 2018 (रककम कोटीत)

्रिोत –मदु्रा जमिन

सटटँड अप इनंडया योजिा- प्रतयेक 
बटँक शाखेतिू अिसुनूचत जाती व 
जमातीचया प्रतयेकी एका उमेदवाराला 
10 लाख तर मनहलसे 1 कोटी कजदू 
ग्रीिनर्लड उद्ोगांसाठी नदल े जाते. 

अनु 
क्रमांक

प्रवग्ब खातयांची 
संखया 

मंजरू रककम प्रवग्बजन्हाय 
कज्ब घेिारांची 
्टककेवारी 

1 सािारण 59233552 395056.94 45.20%

2 अिसुनूचत जाती 
(एससी) 

23357466 62982.95 17.82%

3 अिसुनूचत जमाती 
(एसटी)

6620737 20035.25 5.05%

4 इतर मागास 
(ओबीसी) 

41834204 137084.29 31.92%

5 एकूण 131045959 615159.43  
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तयात उतपादि, सवेा नकंवा वयापार 
क्ेत्ातील प्रकलपांचा समावेश आह.े 
यात एमएसएलआर पलस 3 असतो. 
यात मानजदूि मिी 25 टकके असिू तो 
कें द्र व राजय योजिांचया माधयमातिू 
नदला जातो. सावदूजनिक, खासगी व 
प्रादेनशक बटँकांिी सटटँड अप इनंडया 
अंतगदूत 7 माच दू 2018 अखेर  
अिकु्रमे 51888, 2445, 1009 
इतकया लाभा्थींिा कजफे नदली आहते. 
प्रादेनशक ग्रामीण बटँकांिी अिसुनूचत 
जातीचया 180 लाभा्थींिा कजफे नदली 
आहते. 

उद्म भांडवल नििी योजिा- ही 
योजिा सामानजक नयाय मंत्ालयािे 
सरुू केली असिू तयातिू अिसुनूचत 
जातीतील लोकांमधये उद्ोजकता 
वाढवणयाचा उदिेश आह.े तयांिा यात 
सवलतीचया दरात अ द्ूसाह्य नदल ेजाते. 

27 जनू 2018 अखेर जस्ती

कजदू नवसतार हमी योजिा - अ द्ूमंत्ी 
अरूण जेटली यांिी जलु ै 2014 
मधये 2014-15 चया अ द्ूसकंलपीय 
भाषणात 200 कोटीचंी तरतदू या 
योजिेत केली होती. तरूण व िव 
उद्मीिंा ह ेअ द्ूसाह्य केल ेजाते. िव 
मधयमवगादूत प्रवेश करू इनच्छणाऱया 
कमकुवत सामानजक गटातील 
लोकांसाठी ही योजिा असिू सामानजक 
नयाय व सक्मीकरण खातयािे  कजदू 
नवसतार हमी योजिा (अिसनुचत 
जातीसंाठी) ही योजिा प्रायोनजत 
केली आह.े यातील पात् कजदूदार व 
जोखीम हमी 31.12.2017 अखेर 
पढुीलप्रमाण े एकूण 21.27 कोटीचं े
कजदू 14.40 कोटीचंया हमीिसुार 
देणयात आल ेआह.े याबाबत जिजागृती 
सरुू असिू तयात दनलत च ेंबसदू ऑर् 

ककॉमसदू, सटेट  लवेहल बटँकसदू कनमटी, 
सावदूजनिक बटँका सहभागी आहते. 

पंतप्रिाि जििि योजिा – 
(पीएमजेडीवाय)- पंतप्रिाि िरेंद्र मोदी 
यांिी 15 ऑगसट 2014 रोजी 
ही योजिा जाहीर करूि कमकुवत 
गटांचया आन द्ूक सवदूसमावेशकतेचा 
प्रयत्न केला तयात या समाजाला बटँनकंग, 
पनेशि व नवमा या सनुविा देणयात 
आलया. मागील योजिांच ेिकारातमक 
पनरणाम यात टाळिू 1.5 कोटी बटँक 
खाती सरुू करणयात आली. कमकुवत 
गटांचया आन द्ूक सवदू समावेशकतेसाठी 
सरकार प्रयत्नशील असलयाची खात्ी 
या योजिेतिू पटली आह.े सधयाचया 
सरकारिे कमकुवत गटातील लोकांचया 
आन द्ूक सक्मीकरणासाठी मोठे प्रयत्न 
केल ेअसिू तयात समाजातील वंनचत 
गटांची गनरबी दरू करणयाचा प्रयत्नही 
आह.े 

nnn

लखेक ह े निती आयोगाच े सामानजक 
क्ेत् गटातील उप सललागार आहते.
ई मेलः  mraju.sb@gov.in, / 
mrajusb@gmail.com

जववरि सधयाची जस्ती 

अ द्ूसाह्य मंजरू केललेय कंपनयांची सखंया 71 कंपनया 

मंजरू रककम रू. 255.37 कोटी 

पसै ेनमळाललेया कंपनयांची सखंया 56 कंपनया 

एकूण नवतरण 176.76 कोटी 
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महाराष्ट्र शासिाचया सामानजक नयाय 
आनण नवशषे सहायय खातयामार्दू त 

अिेक कलयाणकारी योजिा राबनवलया 
जात आहते. अिसुनुचत जाती, जमाती 
आनण दबुदूल, वंनचत घटकांसाठी 
राबनवलया जात असललेया योजिांची 
मानहती पढुील प्रमाण ेआह.े समाजातील 
दबुदूल वंनचत घटकाचा सामानजक, 
शकै्नणक व आन द्ूक असा सवाांनगण 
नवकास करणयासाठी शासिािे गेलया 
साडेतीि वषादूत अिेक महतवपणूदू 
निणदूय घेतल ेआहते. याचा लाभ घेऊि 
अिेकांच े जीविमाि उंचावत आह.े 
िवयािे काही योजिा सरुु करणयात 
आलया आहते. पढुील काळातही 
कलयाणकारी योजिा राबविू अिसुनूचत 
जाती, जमाती, दबुदूल वंनचत घटकाला 
समाजाचया मखुय प्रवाहात आणणयाचा 
प्रयत्न रानहल. 

सवाधार योजना

जया नवद्ारयाांिा वसतीगृहात प्रवेश 
नमळाला िाही अ्वा तयांिी प्रवेश घेतला 
िाही अशा मागासवगशीय नवद्ारयाांसाठी 
‘सवािार’ ही योजिा िवयािे राबनवणयास 
सरुुवात करणयात आली आह.े यामधये 
नवद्ारयाांचया शकै्नणक खचादूची 
प्रनतपतूशी करणयात येते. इयत्ता 11 
वी, पदवी, पदवयतु्तर नशक्ण घेणाऱया 
नवद्ारयाांिा मुंबई, पणु े व िागपरू 
सारखया शहरात वानषदूक खचादूसाठी 
48 हजार ते 60 हजार रुपये अिदुाि 
देणयात येते. गेलयावषशी या योजिेचा 

7 हजार 110 इतकया नवद्ारयाांिा 
लाभ झाला आह.े सि 2017-18 
साठी 25 हजार नवद्ारयादूची निवड 
करणयात आली आह.े मागासवगशीय 
शासकीय वसतीगृहात अनभयांनत्की 
व तंत्निकेतिाचया नवद्ारयाांिा प्रवेश 
देणयाबाबत निणदूय घेणयात आला आह.े 
तयामळेु े्ट दसुऱया वषादूत प्रवेश 
घेतललेया नवद्ारयाांिा याचा लाभ होणार 
आह.े

अपंगांचया खाजगी 123 नवशषे 
निवासी व अनिवासी शाळा व 
कायदूशाळांिा अिदुाि ततवावर मंजरुी 
देणयात आली आह.े िोकरी नकंवा 
शकै्नणक बाबीसंाठी जात पडताळणी 
आवशयक असलयािे जात पडताळणी 
जलद होणयाचया दृष्ीिे प्रतयेक 
नजलह्यात जात पडताळणी सनमती 
स्ापि करणयाचा निणदूय घेतला आह.े 

िैक्षजिक प्रगतीसाठी

समाजातील दबुदूल घटकातील 
नवद्ारयाांची शकै्नणक प्रगती वहावी 
यासाठी नवद्ारयाांिा नवनवि सतरावर 
आनण वेगवेगळया प्रकारची नशषयवृत्ती 
देणयात येत आह.े ही नशषयवृत्ती महा-
डीबीटी या वेबपोटदूलचया माधयमातिू  
नवद्ारयाांचया बटँक खातयात े्ट जमा 
करणयास सरुुवात करणयात आली 
आह.े अिसूनूचत जातीचया मलुा-मलुीिंा 
परदेशात उचच नशक्ण घेता यावे 
यासाठी सरुु करणयात आललेया परदेश 
नशषयवृत्ती योजिेत सिुारणा करणयात 

दबु्बल घ्टकाचंया सवाांगीि जवकासाचा धयास

-राजकुमार बडोले

समाजातील दबु्बल वजंचत 
घ्टकाचा सामाजजक, िैक्षजिक व 
आज ््बक असा सवाांजगि जवकास 
करणयासाठी म्हाराष्ट िासनाने 
गेलया साडेतीन वषा्बत अनेक 
म्हतवपिू्ब जनि्बय घेतले आ्ेहत. याचा 
लाभ घेऊन अनेकांचे जीवनमान 
उंचावत आ्हे. नवयाने का्ही योजना 
सरुु करणयात आलया आ्ेहत. पढुील 
काळात्ही कलयािकारी योजना 
राबवनू अनुसजूचत जाती, जमाती, 
दबु्बल वजंचत घ्टकाला समाजाचया 
मखुय प्रवा्हात आिणयाचा प्रयत्न 
राज्हल.

प्रगती
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आली आह.े यापवूशी उतपनिाची मयादूदा 
रुपये 3 लाख होती. ही मयादूदा आता 
रुपये 6 लाख इतकी करणयात आली 
आह.ेतसचे या पवुशी पनिास नवद्ारयादूची 
असललेी मयादूदा वाढविू ती आता 75 
करणयात आली आह.े

नवमकु् जाती व भटकया जमाती 
प्रवगादूतिू इयत्ता 10 वी आनण 12 वी 
पनरक्ेत राजयात व मंडळात (बोडादूत) 
प्र्म येणाऱया गणुवंत्त नवद्ा्शी व 
नवद्ा्शीिीस शासिाचया वतीिे सि 
2015-16 या शकै्नणक वषादूपासिू 
सव.वसतंराव िाईक गणुवत्ता परुसकार 
सरुु करणयात आला आह.े प्र्म 
आललेया नवद्ा्शी व नवद्ा्शीिीस 
प्रतयेकी 1 लाख तर नवभागीय मंडळात 
(बोडादूत) प्र्म आललेया नवद्ा्शी/
नवद्ा्शीिीस प्रतयेकी 51 हजार रुपये 
रोख, समृनतनचनह व प्रमाणपत् देणयात 
येते. 

लोकशाहीर अणणाभाऊ साठे यांचया 
िावािे 50 नवद्ारयाांिा एम.नर्ल. 
व पीएच. डी. नशक्णासाठी देशातील 
पनहली रे्लोनशप सरुु करणयात आली 
आह.े

आतंरराष्टीय दजा्बचे समारक

इदं ूनमलचया साडेबारा एकर जागेवर 
आतंरराष्ट्रीय दजादूच े डकॉ. बाबासाहबे 
आबंेडकर यांच े भवय समारक 
उभारणयात येत असिू बांिकामास 
सरुुवात झाली आह.े डकॉ.बाबासाहबे 
आबंेडकर यांचया पावि सपशादूिे 
पनुित झाललेया ऐनतहानसक स्ळांचया 
सवंिदूि आनण नवकासाचा निणदूय 
घेतला आह.े आता ही सारी कामे 
प्रगतीप्ावर आहते. तळेगाव दाभाडे 
ये्ील डकॉ.बाबासाहबे आबंेडकर यांच े
निवासस्ाि ऐनतहानसक समारक महणिू 
नवकनसत करणयात येणार आह.े 

सानहतयरत्न लोकशाहीर अणणाभाऊ 
साठे यांच ेसांगली नजलह्यातील वाटेगाव 
ये े् आनण मुंबईतील घाटकोपर 

नचरागिगर ये े् समारक उभारणयात 
येणार आह.े तसचे क्रांतीवीर लहजूी 
साळवे यांच ेपणुयातील सगंमवाडी ये े् 
समारक उभारणयाचा प्रसताव आह.े 

समता व सामाजजक नयाय वष्ब

सि 2015-16 ह ेवषदू भारतरत्न 
डकॉ.बाबासाहबे आबंेडकर यांच े 125 
वे जयंती वषदू ह ेसमता व सामानजक 
नयाय वषदू महणिू साजरे करणयात आल.े 
मुंबई ये्ील गेट वे ऑर् इनंडया ये े् 
नवश्वशांती पनरषदेच ेआयोजि करणयात 
आल े होते. कें द्र शासिािे स्ापि 
केललेया डकॉ.बाबासाहबे आबंेडकर 

र्ाऊंडेशिचया ितशीवर महाराष्ट्रात 
डकॉ.बाबासाहबे आबंेडकर समता 
प्रनतष्ठािाची स्ापिा करणयात आली. 
मुंबई, पणु ेव िागपरू या शहरात काम 
करणाऱया मनहलांसाठी वककींग वमुनस 
वसतीगृह सरुु करणयात आली आह.े 
50 तालकुयांमधये मलुीसंाठी वसनतगृह े
सरुु करणयात आली आहते.

निवडक अिसुनूचत जाती व िवबौद्ध 
वसतीचंया सवांकष नवकासाची योजिा 
तयार करुि कायादूननवत करणयाचा 
निणदूय घेतला. पाली-नत्पीटकच ेमराठी 

भाषांतर करणयाचा निणदूय घेतला असिू 
तयासाठी सनमती गनठत करणयात आली 
आह.े 

जयेष् नागजरक धोरि

जयेष्ठ िागनरकांचया कलयाणासाठी 
िोरण तयार करणयात आल े आह.े 
यामधये जयेष्ठ िागनरकांसाठी समपुदेशि 
कें द्र, नवरंगळुा कें द्र, आरोगय सनुविा 
कें द्र, तक्रार निवारण कें द्र याचा समावेश 
आह.े जयेष्ठांिा आतमसनमािािे जीवि 
जगता यावे यासाठी अिेक तरतदुी 
करणयात आलया आहते.

वयसनमकु्ी संकलप

वयसिामळेु अिेक तरुणांच े
जीवि उधवसत होते. महणिू तरुणांिी 
वयसिापासिू लांब राहावे. तयांिा 
वयसि लाग ूिये याकनरता जिजागृती 
करणयाचया दृष्ीिे वयसिमकु्ीचा 
सकंलप करणयात आला आह.े प्रतयेक 
वषशी वयसिमकु्ी सानहतय समंेलि 
आयोनजत करणयात येते. वयसिमकु्ी 
क्ेत्ात कायदूरत समाजसवेक आनण 
ससं्ांचा सनमाि करणयात येतो. 
वयसिमकु्ीच े कायदू प्रभावी वहावे, 
यासाठी सवयंसवेी ससं्ांिा अिदुाि 
देऊि वयसिमकु्ी कें द्रे सरुु करणयात 
आली आहते. 

सामानजक नयाय नवभागाचया योजिा 
तळागाळापयांत पोहोचावयात यासाठी 
बाटटीमार्दू त तालकुा समनवयक तसचे 
समतादतू यांची िेमणकू करणयात 
आली आह.े सवयंसवेी ससं्ांमार्दू त 
चालनवलया जाणाऱया वसतीगृहांवरील 
नियंत्णासाठी ह े तालकुा समनवयक 
कायदू करणार आहते. 

औरंगाबाद, पणु,े िागपरू ये े् 
यपुीएससीचया अिसुनुचत जाती 
प्रवगादूतील 50 सपिादू पनरक्ा्थींसाठी 
मोर्त निवासी प्रनशक्ण कें द्र सरुु केल े
आह.े िोकरी करणाऱया मागासवगशीय 
मनहलांसाठी िागपरू, पणु ेआनण मुंबईत 

औरंगाबाद, पिुे, नागपरू ये्े 
यपुीएससीचया अनुसजुचत जाती 
प्रवगा्बतील 50 सपधा्ब पजरक्षा्थींसाठी 
मोफत जनवासी प्रजिक्षि कें द्र सरुु 
केले आ्ेह. नोकरी करिाऱया 
मागासवगथीय मज्हलांसाठी नागपरू, 
पिुे आजि मुंबईत प्रतयेकी एक 
वसतीग्ृह सरुु केले आ्हे. 
जजलह्ात बेरोजगार तरुिांसाठी 
कौिलयजवकासाचे प्रजिक्षि कें द्र े
सरुु आ्ेहत. सव्बच म्हामंडळाचया 
कारभारात एकसतू्रीपिा 
आिणयासाठी सव्बच म्हामंडळे 
एका ्छत्राखाली आििार आ्होत. 
ये् े सव्ब  म्हामंडळाचा कारभार 
एक जखडकीतनू चालवला जाईल.
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प्रतयेकी एक वसतीगृह सरुु केल े
आह.े नजलह्यात बेरोजगार तरुणांसाठी 
कौशलयनवकासाच े प्रनशक्ण कें द्रे सरुु 
आहते. सवदूच महामंडळाचया कारभारात 
एकसतू्ीपणा आणणयासाठी सवदूच 
महामंडळे एका ्छत्ाखाली आणणार 
आहोत. ये े् सवदू  महामंडळाचा 
कारभार एक नखडकीतिू चालवला 
जाईल. दनलत उद्ोजक उभा रानहला 
पानहजे यासाठी औद्ोनगक सहकारी 
ससं्ांिा कजदू देतािाच, वैयनक्क 

कौशलयप्राप्त तरुणांसाठीही उद्ोगाची 
योजिा लवकरच सरुु करणार आहोत. 
औद्ोनगक वसाहतीमधये दनलत 
उद्ोजकांसाठी राखीव जागा ठेवणयाचा 
निणदूय घेतला. एअरहोसटेसचया नदललेया 
प्रनशक्णातिू 34 मलुीचंी निवड झाललेी 
आह.े अशा प्रनशक्णातिू अनिकानिक 
एअरहोसटेस तयार वहावयात असा 
प्रयत्न आह.े 

किादूटक आनण आधं्रप्रदेशचया 
ितशीवर महाराष्ट्र अिसुनुचत जाती 

अनिनियम हा नवशषे कायदा करणयाच े
प्रसतानवत  आह.े असा कायदा 
अनसततवात  आलयास नवशषे घटक 
योजिा तसचे  इतर अिसुनुचत जाती 
उपयोजिेसाठी असललेया नििी  इतर 
नवभागाकडे वळवता येणार िाही.

nnn

लखेक महाराष्ट्र राजयाचया सामानजक 
नयाय या खातयाच ेमंत्ी आहते.
ई मेलः rajkumar.badole@gov.in

uesKekeÀebvee DeeJeenve
³eespevee ceeefmekeÀemeeþer uesKe HeeþefJeleevee uesKekeÀebveer UNICODE (Mangal)  
eEkeÀJee  KRUTI DEV ³ee HeÀe@vì ceO³es®e DeeHeues uesKe HeeþJeeJesle, ner efJevebleer.
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वषादूिवुषदू दलुदूक्, वंचिा, अनलप्तपणा 
आनण वगळले गेलयाची भाविा, 

याच ेद;ुख सहि करणारा भारतातील 
सवादूत मोठा अलपसंखय गट महणजे 
नदवयांग वयक्ीचंा (पी डबलय ू डी)  
गट. भारतामधये आजही, नदवयांग 
असलेलया वयक्ीबंाबत असलेलया 
कनिष्ठ दजादूच,े असम द्ू, अपरेु आनण 
कुटुंबावर आनण समाजावर ओझ े
अशाप्रकारचया समाजाचया साचबेधद 
आनण पवूदूग्रहदनूषत समजांमळेु 
नदवयांगांिा, अनयानयत, मयादूनदत, संपणूदू 
िागनरकतवाचया आनण सहभागाचया 
संिी तसचे वाजवी दजादूच ेगुणवत्तापणूदू 
आयषुय िाकारणयात येणारे अस े
दलुदूनक्त आयषुय जगावे लागत आह.े 
सि २०११ चया जिगणिेिसुार, 
भारतात असलेलया नदवयांग वयक्ीचंी 
संखया, एकूण लोकसंखयेचया २.२१ 
% इतकी महणजे २,६८,१४,००० 
इतकी आह.े तयापैकी शानररीक 
हालचालीवंर मयादूदा आणणारे 
अपंगतव सवादूत जासत (५४.३७), 
बनहरेपणा(५०.७३) आनण दृष्ीदोष 
(५०.३३) यांचा समावेश आह.े

आज नदवयांगांचया पिुवदूसि 
क्ेत्ातील वयावसानयकांचा दृनष्कोि 
बदलत असिू, तो नदवयांगांच े हकक, 
तयांिा समाि संिी आनण समाजाचया 
मखुय प्रवाहात तयांच े एकीकरण 

असा आह.े आता अस े अनिकृतपण े
मािले जाते की नदवयांग ही देखील 
माणसचे असिू इतर लोकांप्रमाण े
तयांिाही, आन द्ूक, भावनिक, 
शानररीक, बौनधदक, अधयानतमक, 
सामानजक आनण राजकीय अशा सवदू 
प्रकारचया गरजा असतात. जरी या 
नदशेिे बरेच मागदूक्रमण झाले असल े
तरीही, नदवयांगांचया सबलीकरणाद्ारे,  
सवदूसमावेशक, अड्ळा-मकु् आनण 
हककावर आिानरत समाजासाठी अजिू 
बरेच काही करणयाची आवशयकता 
आह.े 

सबलीकरण या संज्ेच,े नवनवि 
सामानजक, सांसकृनतक आनण राजकीय 
संदभादूिसुार, सवयंशक्ी, नियंत्ण, 
सवत:चया हककांसाठी लढणयाची 
क्मता, सवातंत्य, तसचे सवत:च ेनिणदूय 
घेणयाची क्मता इतयादी वेगवेगळे 
अ द्ू अस ू शकतात. सबलीकरण ह े
वैयनक्क नकंवा सामानजक पातळीशी 
संबंनित अस ूशकते, तसचे, आन द्ूक, 
सामानजक आनण राजकीय माधयमाद्ारे 
एखाद्ाचया आयषुयावर परीणाम 
करणारया ्रिोत नकंवा निणदूयावर 
नियंत्ण आनण एखाद्ाचया अनिकारात 
वाढ करता येऊ शकते. सामानजक 
कायदू तसचे समदुाय नवकासाची 
ततवे यांचा अवलंब करणयासाठी 
सामानजक सबलीकरण ह े एक मोठे 

सन २०११ चया 
जनगिनेनुसार, भारतात असलेलया 
जदवयांग वयक्ीचंी संखया, एकूि 
लोकसंखयेचया २.२१ % इतकी 
म्हिजे २,६८,१४,००० आ्ेह. 
तयापैकी िाजररीक ्हालचालीवंर 
मया्बदा आििारे अपंगतव 
सवा्बत जासत (५४.३७), 
बज्हरेपिा(५०.७३) आजि 
दृष्टीदोष (५०.३३) यांचा समाविे 
आ्ेह.आज जदवयांगांचया पनुव्बसन 
क्षेत्रातील वयावसाजयकांचा दृजष्टकोन 
बदलत असनू, तो जदवयांगांचे ्हकक, 
तयांना समान संधी आजि समाजाचया 
मखुय प्रवा्हात तयांचे एकीकरि 
असा आ्ेह.

जदवयांगांसाठी सामाजजक सक्षमीकरि

- डॉ. संधया जलमये

सजुवधासजुवधा
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क्ेत् आह.े सामानजक कायादूमधये, 
सबलीकरणामळेु, ्रिोतकें द्रीत 
हसतक्ेपाचा एक वयावहानरक दृनष्कोि 
तयार होतो.

जदवयांग लोकांचया सामाजजक 
सबलीकरिासाठी िासकीय 
पढुाकार

नदवयांगांच े कलयाण आनण 
सबलीकरणाच े लक्य असललेया 
िोरणाचया मदु्ावर लक् कें द्रीत 
करणयासाठी आनण तयाबाबतचया 
कृतीिंा पाठबळ देणयासाठी, सामानजक 
नयाय आनण सबलीकरण मंत्ालयािे, 
१२ मे २०१२ रोजी एक सवतंत् 
नवभाग सरुू केला आह.े सामानजक 
सबलीकरणासह एडीआयपी, 
एसआयपीडीए, डीडीआरएस अशा 
प्रकारचया योजिांचया नवनवि पलैूंबाबत 
नदवयांगांच े पिुवदूसि करण े हा या 
नवभागाचा मखुय उदिेश आह.े

१. जदवयांगांसाठी उपकरिांचया 
खरेदी/ जफज्ंटगबाबत अनुदान 
योजना 

या योजिे अंतगदूत गेलया ३ वषादूत 
(२०१४-२०१७) ४३० कोटी 
९८ लाख इतकया रकमेचा नवनियोग 
केला गेला असिू तयासाठी आयोनजत 
केलेलया ५२६५ नशनबरातिू तयाचा 
लाभ ७ लाख ३ हजार नदवयांगांिा 
झाला आह.े पनहलयांदा, सि २०१४ 
मधये जागनतक नदवयांग नदिाचया 
नदवशी देशातील १७२ रूगणालयांमधये 
ए डी आय पी योजिेअंतगदूत कोचलर 
इंपलांट कायदूक्रमाला सरुूवात झाली. 
या कालाविीत समुारे ७९४ 
श्रिनक्रया (ए डी आय पी अंतगदूत 
६६७ आनण सी एस आर अंतगदूत 
१२७) पार पडलया आनण या सवदू 
प्रकरणांमधये श्रिनक्रयेिंतर पिुवदूसि 
करणयात आले होते. ए डी आय 
पी योजिेअंतगदूत, नवभागाकडूि रू. 

३७,००० नकंमतीची तीि चाकी 
सायकल नदवयांगांिा सवलतीचया 
दरात रू.२५,००० ला देणयात येते. 
(उरलेले रू.१२,००० खासदार 
नििी, आमदार नििी, राजय सरकारच े
सहायय नकंवा सवत: लाभारयादूकडूि 
घेतले जातात.) अशाप्रकारे गेलया 
तीि वषादूत ३६३९ लाभारयाांिा ९ 
कोटी १० लाख रूपये नकंमतीचया 
मोटारसायकली नमळालया आहते. 
अशाप्रकारे या अिदुािामळेु नदवयांगांिा 
अनिक सवायत्तता आनण गतीशीलता 
नमळालयामळेु तयांचया सामानजक 
सहभागात आनण समावेशामधये वाढ 
होते.

तंत्रज्ान जवकास प्रकलप मो्हीम: 
नदवयांगांिा रोजगाराचया संिी 
नमळणयासाठी आनण तयांचा समाजातील 
सहभाग वाढणयासाठी, योगय आनण 
खचादूला अिसुरूि, तंत्ज्ािाचया 
सहाययािे, मदत परुनवणयाचया 
दृनष्कोिातिू १९९०-९१ मधये 
ही योजिा सरुू केली होती. या 
योजिेअंतगदूत, योगय ते संशोिि आनण 
नवकास प्रकलप सरुू करूि, सहायय 
आनण अिदुािासाठी नििी परुनवणयात 
येतो. या योजिा भारतीय तंत्ज्ाि 
संस्ा, शैक्नणक संस्ा, संशोिि 

संस्ा आनण सवयंसवेी संस्ांमार्दू त 
राबनवलया जातात. यामधये १००% 
आन द्ूक नििी परुनवला जातो. ह ेचार 
सललागार गट, प्रकलप निवडणे, 
तयातील नदवयांगतवाचया नवनवि 
प्रकारचया पातळयावरील प्रगती, यावर 
लक् ठेवतात. नदवयांगतवाचया नवनवि 
प्रकारांमधये, ऑ्वोपेनडक अ्ादूत 
हाडांचया नवकृती संदभादूत (सरेेब्रल 
पालसी सह) डोळयांचया, बोलणयाचया, 
ऐकणयाचया, तसचे मािनसक 
नवकृतीचंा समावेश आह.े यामधये 
तांनत्क सललागार गटािे सचुनवलेल े
प्रकलप, सामानजक नयाय आनण 
सबलीकरण मंत्ालयाचया सनचवाचया 
अधयक्तेखालील सववोचच पातळीवरील 
सनमती समोर ठेवणयात येतात.

2. माधयजमक सतरावरील 
जदवयांगांसाठी समाविेी जिक्षि 
(आयईडीएसएस)

या योजिेद्ारा १४ वषाांवरील 
नदवयांग मलुांिा िववी ते बारावी 
पय ांतच े माधयनमक नशक्ण, सरकारी, 
स्ानिक सवराजय संस्ांचया तसचे 
अिदुानित शाळांमिूि पणूदू करणयासाठी 
मदत करणयात येते. या योजिेद्ारे, 
मलू प्रा्नमक शाळेतिू माधयनमक 
शाळेत येतािा, तयाचया नदवयांगतवचया 
ओळखपत्ाची तरतदू केली जाते, 
तसचे तयांचया नदवयांगतवासाठी मदत 
आनण उपकरणे, शैक्नणक सानहतय, 
वाहतकुीची सोय, निवासाची सोय, 
नशषयवृत्ती, पसुतके, मदत करणारे 
तंत्ज्ाि आनण लेखनिक तसचे वाचक  
परुनवले जातात. नदवयांग नवद्ारयाांिा, 
तयांच े उचच नशक्ण पणूदू करणयासाठी 
नवनवि नशषयवृतया नदलया जातात. या 
सवदूसमावेशक नशक्णामळेु, नदवयांग 
नवद्ारयादूला सवदूसािारण नवद्ारयाांमधये 
सहभागी होणयासाठी मदत होते तसचे 
समावेशाचा मागदू खलुा होतो.

जदवयांगांचे कलयाि आजि 
सबलीकरिाचे लक्य असलेलया 
धोरिाचया मदु्ावर लक्ष कें द्रीत 
करणयासाठी आजि तयाबाबतचया 
कृतीनंा पाठबळ देणयासाठी, 
सामाजजक नयाय आजि सबलीकरि 
मंत्रालयाने, १२ मे २०१२ रोजी 
एक सवतंत्र जवभाग सरुू केला 
आ्ेह. सामाजजक सबलीकरिास्ह 
एडीआयपी, एसआयपीडीए, 
डीडीआरएस अिा प्रकारचया 
योजनांचया जवजवध पैलूंबाबत 
जदवयांगांचे पनुव्बसन करिे ्हा या 
जवभागाचा मखुय उदिेि आ्ेह.
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3. सलुभ भारत मोज्हम-

नदवयांगांिा, निनमदूत वातावरणात, 
परीवहि सवेेत, मानहती आनण सभंाषण 
तंत्ज्ािात (आय सी टी) तसचे 
पयादूवरणामधये सावदूनत्क प्रवेशयोगयता 
नमळावी महणिू प्रिािमंत्यांिी 
३.१२.२०१५ रोजी या मोहीमेला 
सरुुवात केली. नदवयांगता ही, वयक्ीची 
मयादूदा आनण अपात्ता यावर अवलंबिू 
िाही तर जया प्रकारे समाज सघंनटत 
आह े तयावर अवलंबिू असते या 
नदवयांगतेचया सामानजक आदशदू 
नसधदांतावर ही मोहीम,  आिारीत आह.े 
बांिकाम वयावसानयक आनण कायदूकतफे 
यांचयासह सवदू प्रमखु भागिारकांिा 
सवेंदिशील करणयासाठी जागरूकता 
कायदूक्रम आनण कायदूशाळा आयोनजत 
करणयाचया दृष्ीिे तज्ांचा एक गट, 
नवसतृतपण ेकायदू करत आह.े कोणतयाही 
इमारतीचया उपलबितेबाबत लोकांिा 
र्ोटो आनण मते मांडणयासाठी एक वेब 
पोटदूलही बिनवणयात आल ेआह.े

४. जदवयांग लोकांसाठी कायद्ाचया 
अमंलबजाविीसाठी योजना 
(एसआयपीडीए)

ही एक नवसतृत श्रणेी योजिा 
आह,े जयामधये कौशलय नवकास, 
अड्ळामकु् वातावरण निनमदूती, तसचे 
या कायद्ाचया अंमलबजावणीसाठी 
आवशयक ते सबंंनित उपक्रम आनण तया 
क्ेत्ात काम करणारी ससं्ा चालनवण े
इतयादीसंाठी आन द्ूक सहायय नदल े
जाते. उदाहरणा द्ू, नदवयांगासाठीचया 
कायद्ाचया ४६ वया कलमािसुार, 
सरकारी इमारतीमंधये, नदवयांगांसाठी 
अड्ळामकु् वातावरण आवशयक 
आह.े यासाठी रॅमपस,् रेलस, नलफ्टस, 
वहीलचअेरचया वापरायोगय शौचालये 
बिनवण,े ब्रेल नलपीमधये नचनह ेबिनवण,े 
श्रवणसकेंत, सपशादूिे जाणवेल अस े
टॅकटाइल फलोअरीगं इतयादीचंी तरतदू 
करण.े

५. जदवयांगांसाठी दीनदयाळ 
पनुव्बसन योजना (डी डी आर एस)

नदवयांगांचया पिुवदूसिाच े कायदू 
करणारया सामानजक ससं्ांिा 
प्रकलपासाठी आन द्ूक सहायय परुनवल े
जाते; 18 उप-घटकांद्ारे तयांचया 
चांगलया भौनतक, सवेंदिाक्म, बौनद्धक, 
मािनसक आनण / नकंवा सामानजक 
कायादूतमक पातळीपयांत पोहचनवण े
आनण तयांच ेपालि करण,े तयांिा सक्म 
करण ेह े या योजिेच ेउदिीष् आह.े

६. माज्हती, संवाद आजि तंत्रज्ान 
(आयसी्टी) –

शहरामधये सावदूजनिक उपयोनगतेचया 

दृष्ीिे नदवयांगांिा अिकूुल अस,े मानहती 
परुनवणारे, मोबाईल अॅप सरुू करणयात 
येणार आह.े मोबाईलवरील सवंादामळेु 
अपंगांिा अिेक िवया सिंी उपलबि 
होव ू शकतात. सगंणकासाठी आवाज 
ओळखणारया प्रणाली सारखी िवीि 
साििे  या क्ेत्ात सतत नवकनसत होत 
आहते. याचा उपयोग ए टी एम, बॅकंा, 
मकॉलस, शौचालये इतयादी नठकाणी 
करणयात येइल, आनण ही नठकाण े
नकती प्रमाणात नदवयांगांिा अिकूुल 
आहते याबदिल वापरकतयाांकडूि मते 
नवचारणयात येतील.

दृष्ीदोष असणारया माणसालाही 

उपयोगी पडतील अस े दरूनचत्वाणीच े
कायदूक्रम तयार करणारे सटे टकॉप बकॉकस 
बिनवणयाचा नवचारही सरकार करीत 
आह.े सधया अस ेखणुांचया भाषेत नदल े
जाणारे एकच बातमीपत् आह.े पढुचया 
पाच वषाांसाठी महणिू सरकारकडूि, 
प्रतयेक वषशी २०० जणांिा खणुांचया 
भाषेच ेप्रनशक्ण नदल ेजाईल. नदवयांगांिा 
अिकूुल अस े दरूनचत्वाणी वरील 
कायदूक्रम बिनवणयाचया दृष्ीिे दरूदशदूि 
पासिू सरुूवात करूि २५ टककयापके्ा 
जासत कायदूक्रमांसाठी खणुांची भाषा 
वापरणयास सरुूवात करणयात येईल.

दृष्ीदोष असललेया अपंगांसाठी 
सरकारी वेबसाईट वरील मानहतीच े
सक्रीि रीडर प्रणालीचया सहाययािे 
मजकुराच ेभाषणामधये रूपांतर करणयात 
येईल.

७. जागरूकता जनजम्बती आजि 
प्रजसद्धीसाठीची योजना

नदवयांगांचया कलयाणासाठी तसचे 
तयांिा समाजात सामाविू घेणयाचया 
दृष्ीिे, सक्म वातावरण तयार 
करणयासाठी, कें द्र तसचे राजय सरकार 
तर्फे  आयोनजत केलले ेकायदूक्रम नकंवा 
योजिा यांची इलकेरिकॉनिक माधयमातिू, 
्छपाई माधयमातिू,  नचत्पट माधयम,  
नकंवा मलटी मीनडयाद्ारे कायदूक्रम 
आिानरत  मोठया प्रमाणावर प्रनसद्धी 
करणयाचया हतेिूे ही योजिा २०१४ 
मधये सरुू करणयात आली. नदवयांगांचया 
कायदेशीर अनिकारांबाबतचया 
मानहतीचा प्रसार करण,े नदवयांग 
वयक्ीचंया नवशषे गरजांवर नियोक् े
आनण अनय ततसम गटांिा सवेंदिशील 
करण,े  नवनवि प्रकारचया नदवयांगांचया 
पिुवदूसिासाठी सामग्री नवकनसत करण,े 
तयांिा हलेपलाईि परुनवण े इतयादी या 
योजिेची उदिीषे् आहते.

जनषकष्ब

नदवयांगांच े आयषुय गणुवत्तापणूदू 

मोबाईलवरील संवादामळेु 
अपंगांना अनेक नवया संधी उपलबध 
्होव ू िकतात. संगिकासाठी 
आवाज ओळखिारया प्रिाली 
सारखी नवीन साधने  या क्षेत्रात 
सतत जवकजसत ्होत आ्ेहत. 
याचा उपयोग ए ्टी एम, बॅकंा, 
मॉलस, िौचालये इतयादी जठकािी 
करणयात येइल, आजि ्ही जठकािे 
जकती प्रमािात जदवयांगांना अनुकूल 
आ्ेहत याबदिल वापरकतयाांकडनू 
मते जवचारणयात येतील.
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होणयाचया दृष्ीिे सामानजक सबलीकरण 
ह े अपनरहायदू आह े आनण ही एक 
निरंतर प्रनक्रया तसचे पनरणाम दोनही 
आह.े सामानजक सबलीकरण ह ेनवशषे 
करूि चार पातळयांवर अंमलात 
आणल ेजाते: (१) वैयनक्क पातळी,- 
जे े् वयक्ी सवत:ला माि देते आनण 
सक्रीयपण े जीविात सहभागी होऊ 
इनच्छते, (२) कौटुं नबक पातळी- जे े् 
कुटुंब तयांचयातील नदवयांग वयक्ीला 
सामानजक पिुवदूसिासाठी मागदूदशदूि 

करते तसचे आिार देते, (३) समदुाय 
पातळी- जे े् जागरूकता कायदूक्रम 
आयोनजत केल े जातात. सरकारी 
िोरणांबरोबर समदुायाकडूि सामानजक 
आिार नमळालयास सामानजक समावेश 
शकय होतो आनण एका वयक्ीची 
तयाचया/नतचया वैयनक्क पनरनस्तीत 
आनण समावेशक वातावरणांमधये 
भरभराट होणयास मदत होते आनण 
(४) सामानजक िोरण पातळी- जे े् 
नदवयांगांसह सवदू वयक्ीचंया सामानजक 

नयाय आनण समावेशासाठी स्ानिक 
आनण राष्ट्रीय पातळीवरूि प्रयत्न केल े
जातात. अस ेअसल ेतरी, समावेशक 
नशक्ण आनण सामानजक-आन द्ूक 
एकत्ीकरण, यासारखया इतर मागादूिीही 
सामानजक सबलीकरणासाठी प्रयत्न होव ू
शकतात. सामानजक सबलीकरणास 
मदत करणयासाठी साििे, पद्धती 
आनण दृष्ीकोि या सनुविा आहते. 
अशाप्रकारे, सामानजक िोरण े
आनण सनुविा नदवयांगांिा सामानजक 
सबलीकरणासाठी प्रोतसाहि देणयासाठी 
प्रभावी साििे होऊ शकतात.

nnn

लनेखका मुंबई ये्ील टाटा सामानजक 
नवज्ाि ससं े्त नदवयांग नवषयक 
नवभागात सहयोगी प्राधयानपका आहते. 
मागील 32 वषादूपासिू नदवयांग नवषयक 
नवनवि उपक्रमात तया सनक्रय आहते.
ई मेलः limaye.sandhya@gmail.
com

प्रकािन जवभागाची नवी पसुतके

एका पसुतकाची जकरकोळ  
जवक्री

जकंमत 30 रुपये प्रतयेकी

चार पसुतकांचा संच
100 रु.
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कें द्र सरकारिे 2018-19 
सालचया खरीप हंगामातील 

14 नपकांच े नकमाि आिार भाव 
आिी अ द्ूसंकलप सादर करतािा 
घोषणा केलयाप्रमाणे उतपादि खच दू 
अनिक पनिास टकके िर्ा आकारूि 
निनचित केले आहेत. या वषशीचया 
अ द्ूसंकलपापूवशी महणजे 2014 
सालचया सावदूजनिक निवडणकुीचया 
तोंडावर श्री िरेंद्र मोदी यांिी 
शेतकरयांिा आश्वासि नदले होते 
की, सत्तेवर आलयास सवानमिा्ि्  
आयोगाचया नशर्ारसीिसुार 
शेतमालाचा उतपादि खच दू अनिक 
50 टकके िर्ा अशी नकमाि नकंमत 
नमळणयाची वयवस्ा केली जाईल. या 
मागादूवरील पनहले पाऊल सरकारिे 
जुलै 2018 मधये उचलले आहे. 
सरकारिे नकमाि आिार भावात 
घसघशीत वाढ केली आहे. परंत ु
खरा प्रश्न आहे तो शेतकरयांिा 
कृषी उतपनि बाजारामधये प्रतयक्ात 
हे भाव पदरात पडणयाचा! कृषी 
मूलय आयोगाचया 2018-19 या 
वषादूसाठीचा खरीप हंगामाचा अहवाल 
वाचला तर सरकार पुढील या घोनषत 
िोरणाची अंमलबजावणी करणयाचया  
मागादूवरील अडचणीचंा लांबलचक 
पाढा नदसेल. तरीही खरीप हंगामातील 
नपके बाजारात नवक्रीसाठी  येणयापूवशी 
सरकार या संदभादूतील िोरण निनचित 
करील अशी आशा आपण बाळगूया.

आज पंतप्रिाि श्री िरेंद्र मोदी 
यांचया सरकारिे शतेमालाच े भाव 
घसघशीत वाढविू एक क्रांनतकारी 
िसल ेतरी मोठे  पाऊल टाकल ेआह.े 
2006 साली सवानमिा्ि्  आयोगाचा 
अहवाल हातात पडलयावर 2007-
08 चया रबबी हगंामात सयंकु् 
परुोगामी आघाडी सरकारिे गवहाचया 
आिार भावात 33,1/3 टककयांची 
वाढ केली होती. तसचे 2008-09 
चया खरीप हगंामात तांदळुाचया आिार 
भावात समुारे 22 टककयांची वाढ केली 
होती. कृषी मलूय आयोग व सरकार 
यांचया कृतीमळेु देशात महागाईचा 
आगडोंब उसळला होता. या वाढतया 
महागाईचया प्रश्नावर नवरोिी पक्ांिी 
ससंदेत सरकारवर खरपसू टीका केली 
होती. परंत ू हा महागाईचा आगडोंब 
प्रामखुयािे सरकारिे गह ूआनण तांदळु 
यांचया नकमाि आिार भावात वाढ 
केलयामळेु उसळला होता ही बाब 
तयावेळी नवरोिकांचया िजरेमििू 
सपशले सटुली होती. सदर भाववाढीची 
कारणमीमांसा करणारी माझी पनुसतका 
भारतीय कमयनुिसट पक्ािे प्रकानशत 
केली होती. 

अ द्ूशा्रिाचया पनरघात सरकारचया 
या कृतीचा नवचार करायचा तर 
सरकारचया या निणदूयामळेु भाववाढीचया 
प्रनक्रयेला सवाभानवकपण े चालिा 
नमळणार आह.े अिेक अ द्ूतजज्ांिी 
सरकारचया या कृतीमळेु महागाई 

आधारभावात वाढ - एक आश्ासक पाऊल

- रमेि पाधये

या वषथीचया अ ््बसंकलपापवूथी 
म्हिजे 2014 सालचया 
साव्बजजनक जनवडिुकीचया तोंडावर 
श्ी नरेंद्र मोदी यांनी िेतकरयांना 
आश्ासन जदले ्होते की, सत्तवेर 
आलयास सवाजमना्न ् आयोगाचया 
जिफारसीनुसार िेतमालाचा उतपादन 
खच्ब अजधक 50 ्टकके नफा अिी 
जकमान जकंमत जमळणयाची वयवस्ा 
केली जाईल या मागा्बवरील पज्हले 
पाऊल सरकारने जलुै 2018 मधये 
उचलले आ्ेह. सरकारने जकमान 
आधार भावात घसघिीत वाढ 
केली आ्ेह. परंतु खरा प्रश आ्ेह तो 
िेतकरयांना कृषी उतपनन बाजारामधये 
प्रतयक्षात ्ेह भाव पदरात पडणयाचा!

जवचार
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वाढणयाचा दर एक टककयािे  वाढेल 
अस ेसनुचत केल ेआह.े सधया महणजे 
मे 2018 या मनहनयात महागाई 
वाढणयाचा दर पाच टककयांचया जवळ 
पोहचला होता. तो िनजकचया काळात 
सहा टकके वहावा अशी कृती मोदी 
सरकारिे केली आह.े नरझवदू बटँक आनण 
सरकार यांिी महागाई वाढणयाचा दर 
2 ते 6 टकके या दरमयाि राखणयाच े
िोरण आिीच जाहीर केल ेआह.े तयामळेु 
महागाई वाढणयाचा दर सहा टकके 
झाला महणजे तयात  आणखी वाढ होऊ 
िये यासाठी नरझवदू बटँकेला आपलया 
पसैा नवषयक िोरणािसुार वयाज दरात  
वाढ करण े क्रमप्राप्त ठरणार आह.े 
तस े झाल े की उद्ोगिंद्ासाठी नदलया 
जाणारया कजादूसाठी वयाजयाचया दरात 
वाढ झालयामळेु उद्ोजक भांडवली 
गुंतवणकुीचा निणदूय पढेु ढकलणयाची 
शकयता आह.े 

सरकारिे शतेमालाच े भाव 
वाढनवणयाचया कृतीला नहरवा  कंदील 
दाखनवलयामळेु मोटारी व दचुाकी अशी 
उतपादिे करणारे उद्ोगपती सिि 
शतेकरयांप्रमाणचे खषू झाल े आहते. 
कारण िनजकचया भनवषयात तयांचया 
उतपादिांसाठी बाजारपठेेत असणारी 
मागणी वाढणार आह.े वयापार व 
वयवसाय यांचया सदंभादूत मानहती 
परुनवणारया वतदूमाि पत्ात या नवषयावर 
सनवसतर चचादू मला वाचायला नमळाली. 
सिि शतेकरयांच ेउतपनि  वाढल ेकी 
ते सवतःसाठी अनलशाि मोटार व 
आपलया सज्ाि मलुामलुीसाठी दचुाकी 
खरेदी करणार ह े निनचित. उतपनिात 
वाढ झालले े काही शतेकरी अद्ावत 
बंगला बांिणयाचया कामाला सरुुवात 
करतील. तयामळेु नसमेंट, पोलाद, नवटा 
या सारखया उतपादिांचया मागणीत वाढ 
होईल. 

वाढती महागाई हा गोरगरीब 
लोकांवर लादललेा व तयांिा ि 

चकुनवता येणारा कर असतो अस े
अ द्ूशा्रि सांगते. आपलया देशात अशा 
गोर-गरीब लोकांची टककेवारी नकमाि 
75 टकके असले असा निषकषदू डाॅकटर 
अजुदूि सिेगपु्ता यांिी सयंकु् परुोगामी 
आघाडी सरकारला सादर केललेया 
अहवालाचया आिारे काढता येतो. अशा 
असघंनटत क्ेत्ात राबणारया लोकांिा 
महागई वाढली महणिू महागाई भत्ता 
नमळत िाही. तयामळेु खाद्ानि महाग 
झाल ेकी तयांचयावर पोट आवळणयाची 
वेळ येणार ह ेउघड आह.े अस ेझाल े
महणजे देशात अनििानयाचया खपात 
घट होऊि िानयाच ेसाठे वाढत जातील 

आनण ते जागनतक बाजारपठेेत नवकूि 
सरकारला खनिज तेल आयात करता 
येईल. तसचे सरकारलाही अबकारी 
कराचया माधयमातिू चार चववल अनिक 
नमळतील. राजकोषीय तटू (fiscal 
deficit) नियंत्णात ठेवणयासाठी हा 
पसैा अ द्ूमंत्यांिा मदतकारक ठरेल. 

खाद्ानिाच े भाव वाढल े महणजे 
ग्राहक मलूय निदफेशांकात घसघशीत 
वाढ होईल. कारण सदर निदफेशांकात 
खाद्ानिाचा भार समुारे पनिास टकके 

एवढा जासत आह.े ग्राहक मलूय  
निदफेशांकात वाढ झाली की सघंनटत क्ेत्ात 
काम करणारया  व गललेठठ पगार 
असणारया लोकांचया दैिंनदि खचादूत 
होणारया वाढीपके्ा तयांचया महागाई 
भतयात अनिक वाढ होईल. राष्ट्रीय 
लोकशाही आघाडीच े सरकार स्ापि 
झालयापासिू ही महागाई वाढणयाची 
प्रनक्रया काही प्रमाणात मंदावली होती. 
तयामळेु सघंनटत क्ेत्ातील खास करूि 
पाच सहा अंकी पगार घेणारया लोकांिी 
सरकारचया या बदलललेया पनवत्याच े
सवागतच करायला हवे. कारण तयांिा 
वाढीव महागाई भतयाचया रुपािे भरपरू 
पगारवाढ नमळणार आह.े

अ द्ूशा्रिाचया चौकटीमिील 
सवादूत अवघड असणारा भाग महणजे 
मलूय नवषयक नसद्धांत. अनभजात 
अ द्ूशा्रिािसुार काॅिदू इज इिपटु अ ॅणड 
काॅिदू अ ॅज आऊटपटु अशी शतेी क्ेत्ाची 
अवस्ा असते. याचा अ द्ू शतेी क्ेत्ात 
काम करणारे लोक िानय खाऊि 
उपनजनवका करतात आनण िानयाच े
उतपादि करतात. तयामळेु िानयांचया 
नकमती वाढलया की आन द्ूक प्रनक्रयेचया 
दसुरया आवतदूिात उतपादि खचादूत 
वाढ झालयामळेु िानयाचया नकमती पनुहा 
वाढतात. तयामळेु पनुहा महागाई वाढते. 
अ द्ूवयवस े्तील आन द्ूक प्रनक्रयेच े
सवरूप अस ेरानहलयामळेु िानयाचया वा 
खाद्ानिाचया नकमती सतत वाढतात 
तेवहा तयाचा खरा लाभ भांडवल 
सिि उद्ोगांिा होतो. श्रमसिि 
उद्ोग नदवाळखोरीचया उंबरठयावर 
येतात. ही गुंतागुंतीची आन द्ूक प्रनक्रया 
आिनुिक गनणताचा वापर करूि 
उलगडूि दाखनवणयाच ेकाम इटलीमधये 
जनमललेया आनण कें नब्रज नवद्ापीठात 
प्रोरे्सर असणारया श्री नपअरो श्रार्ा 
यांिी सम द्ूपण े केल े आह.े तयांच े
‘प्रोडकशि आॅर् कमाॅनडटीज' बाय 
मीनस आॅर् कमाॅनडटीज ह े्छोटे पसुतक 
अभयासकाला  वासतव उलगडूि 

सरकारने िेतमालाचे भाव 
वाढजवणयाचया कृतीला ज्हरवा  
कंदील दाखजवलयामळेु मो्टारी व 
दचुाकी अिी उतपादने करिारे 
उद्ोगपती सधन िेतकरयांप्रमािेच 
खषू झाले आ्ेहत. कारि नजजकचया 
भजवषयात तयांचया उतपादनांसाठी 
बाजारपेठेत असिारी मागिी 
वाढिार आ्ेह. वयापार व वयवसाय 
यांचया संदभा्बत माज्हती परुजविारया 
वत्बमान पत्रात या जवषयावर सजवसतर 
चच्ब मला वाचायला जमळाली. 
सधन िेतकरयांचे उतपनन  वाढले 
की ते सवतःसाठी अजलिान मो्टार 
व आपलया सज्ान मलुामलुीसाठी 
दचुाकी खरेदी करिार ्ेह जनजचित.
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दाखनवणारे आह.े शकय असले तया 
वाचकांिी ह ेपसुतक नमळविू श्री श्रार्ा 
यांचा नवचार जाणिू घेणयाचा जरूर 
प्रयास करावा. 

2014 साली सत्तास्ािी 
आलयापासिू महागाई नियंत्णात 
ठेवणयासाठी नवनवि उपाय योजणयाच े
काम मोदी सरकारिे केल.े तयात 
तयांिा काही प्रमाणात यशही नमळाल.े 
2014-15 आनण 2015-16 या 
पाठोपाठचया महाभयंकर दषुकाळाचया  
वषाांत खाद्ानिाचया नकमती वाढ ूियेत 
यासाठी सरकारिे योगय ती पावल े
उचलली. तयासाठी मोदी सरकारच े
अनभिंदि करायला हवे. आज शतेकरी 
सकंटग्रसत झाल ेआहते. ते खाद्ानिाच े
भाव वाढल ेिाहीत महणिू िवह,े तयांची 
आन द्ूक पनरनस्ती खालावली आह ेती 
2014-15 आनण 2015-16 या 
पाठोपाठचया दोि वषाांतील दषुकाळामळेु. 
भनवषयात शतेकरयांवर अशी वेळ येऊ 
िये महणिू सरकारिे प्रिािमंत्ी र्सल 
नबमा योजिा सरुू केली आह.े ही बाबही 
सवागताहदू आह.े परंत ु या गोष्ीची 
पानहजे तशी दखल प्रसार माधयमांिी 
घेतली िाही ही ददुदैवाची गोष् आह.े 

शतेकरी सघंटिांिी या िोरणाच े
मिापासिू सवागत केल े आह े का? 
मळुीच िाही. सरकारिे केवळ 
उतपादिाचा खच दू नवचारात घेतला, 
शतेजनमिीच ेआभासी भाडे (imputed 
rent) नवचारात घेतल ेिाही महणिू ते 
िाराज आहते. शतेकरयांचया िेतयांिा 
उतपादिखच दू महणिू सवदूसमावेशक 
खचादूचया, महणजे कृषी मलूय आयोगाचया 
C2 या सकंलपिेचया  दीडपट एवढे 
शतेमालाच ेभाव सरकारिे वाढवायला 
हवे होते. शतेकरी आयोगाच ेअधयक् 
डाॅ. एम.एस. सवानमिा्ि यांचहेी 
सरकारचया घोषणमेळेु समािाि झालले े
िाही. परंत ु तयांिी सवतः नलनहललेा 
अहवाल िीट वाचला तर तयात C2  

खचादूचया दीडपट हमीभाव देणयाची 
नशर्ारस सदर अहवालात करणयात 
आललेी िवहती ह ेतयांचया लक्ात येईल. 
सरकारिे आज जाहीर केललेया हमी 
भावाचया दीडपट नकमाि आिार भाव 
नििानरत केल ेअसते तर देशातील गोर-
गरीब लोकांवर पोट आवळणयाची िवह े
तर टाचा घासत उपाशी मरणयावाचिू 
दसुरा पयादूय तयांचयासाठी उरला िसता. 

शतेमालाच े भाव वाढल े की 
असघंनटत क्ेत्ात काम करणारया 
मजरुांवर कुरहाड कोसळते ह ेआपण 
पानहल ेआह.े परंत ुशतेकरी समदुायातील 
नवनवि गटांवर तयाचा काय पनरणाम 

होतो ते जाणिू घेणयाचा आपण प्रयत्न 
करू या. शतेकरी समहुातील सीमांत 
शतेकरी, अलप भिूारक शतेकरी आनण 
मधयम आकारमािाची शतेी असणारे 
शतेकरी यांचया नखशात शतेमालाच े
भाव वाढलयामळेु चार चववल जासत 
पडणयाची सतुराम शकयता िाही. कृषी 
मलूय आयोगाचया ताजया अहवालात 
अोनडसा राजयातील शतेकरयांचया 
नवनवि गटांत या भाव वाढीचया लाभाच े
वाटप कस ेहोईल ह ेदशदूनवणारा तक्ा 
देणयात आला आह.े चोखंदळ वाचकांिी 
तो िीट समजिू घयावा. अलप भिूारक 

2014-15 आजि 2015-
16 या पाठोपाठचया म्हाभयंकर 
दषुकाळाचया  वषाांत खाद्ाननाचया 
जकमती वाढ ूनयेत यासाठी सरकारने 
योगय ती पावले उचलली. तयासाठी 
मोदी सरकारचे अजभनंदन करायला 
्हव.े आज िेतकरी संक्टग्सत 
झाले आ्हेत. ते खाद्ाननाचे भाव 
वाढले ना्हीत म्हिनू नव्ेह, तयांची 
आज ््बक पजरजस्ती खालावली आ्हे 
ती 2014-15 आजि 2015-
16 या पाठोपाठचया दोन वषाांतील 
दषुकाळामळेु. सवुि्बसंधी!

योजिा मानसकाच ेजिुे अंक 
वाचकांचया खास आग्रहासतव 
उपलबि करूि देणयात येत 
आहते. इच्ुछकांिी यासाठी 
योजिा कायादूलयात सपंकदू  
सािावा. 

दरूधविी- 022-27566582 
email : myojanadpd@gmail.com

शतेकरी तयांचया कुटुंबाचया निवादूहासाठी 
खाद्ानि खरेदी करायला ग्राहक महणिू 
बाजारात प्रवेश करतात. तयांची 
खाद्ानिाच े भाव वाढलयामळेु होरपळ 
होणार ह ेउघडच आह.े एवढेच िवह ेतर 
मधयम आकारमािाची शतेी असणारे 
कोरडवाह ू शतेकरी खाद्ानिाच े र्क् 
ग्राहक िसल ेतरी तयांचयाकडे बाजारात 
नवक्री करणयासाठी मोठया प्रमाणावर 
शतेमाल िसतो. तयामळेु शतेमाल 
महाग झाला महणिू तयांची ससहेोलपट 
होत िाही. इतकीच तयांचयासाठी जमेची 
बाज.ू 

nnn

लखेका जेष्ठ सतंभलखेक आनण 
कृषीक्ेत्ाच ेअभयासक आहते. 
ई मेलः padhyeramesh27@gmail.
com
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भारतातील माता मृतयचू े प्रमाण 
1990 ते 2015 या 

कालाविीत तीि चतु् ाांश इतकयािे 
कमी झाल ेआह.े माता मृतय ू दराचया 
बाबतीतील सह्रिक नवकास उनदिष् 
5.1 ह े भारतािे गाठल ेआह ेआनण 
ही मोठीच प्रगती आह.े आत्ताचया िमिुा 
िोंदणी पधदतीचया मानहतीिसुार भारताच े
माता मृतय ू गणुोत्तर (MMR) आता 
130 प्रनत लाख जीनवत प्रसतूी अस े
आह.े 2011-13 मधये हचे प्रमाण 
167 प्रनत लाख जीनवत प्रसतूी अस े
होते. याचाच अ द्ू तबबल 37 अंकांिी 
ह ेप्रमाण कमी झाल ेआह.े 

सह्रिक नवकास धयेय (MDG) 
याच ेउनदिष् कस ेगाठता आल,े याचा 
नवचार करणयापवूशी माता मृतय ूगणुोत्तर 
(MMR) याच ेकाय महतव आह,े ह े
समजिू घेऊया. गभादूरपण वा (अपघात 
नकंवा प्रासनंगक कारण सोडूि) गभादूरपण 
आनण प्रसतूी या दरमयािच ेवयवस्ापि 
अ्वा गभदूपातािंतरच ेबेचाळीस नदवस 
(गभादूरपणाचा कालाविी वा स्ाि 
यांिा नवचारात ि घेता) या सवाांमळेु 
उद्भवलले े माता मृतय ू प्रनत एक 
हजार सतंती जनम अशी माता मृतय ू
गणुोत्तराची वयाखया केली आह.े ये े् ह े
गणुोत्तर आह,े दर िवह ेह ेलक्ात घेतल े
पानहजे. प्रसनूतक्म मनहलांची सखंया 
(सािारण 14 ते 45) ही माता मृतय ू
दर काढतािा ्छेद सखंया महणिू घेतली 
जाते. मात् माता मृतय ूगणुोत्तर काढतािा 

्छेद सखंया ही सतंती जनम सखंया आह.े 
यामधये माता गभदूवती झालयावर नतचया 
जीविाला असललेया िोकयाची सचूिा 
आह.े यामधये प्रजोतपत्ती क्मतेला 
नवचारात घेतलले ेिाही. तयामळेु माता 
मृतय ूदरापके्ाही याला प्रमाण मािणयात 
आल े आह.े यामळेु मग पढुील प्रश्न 
उद्भवतो. माता मृतय ूगणुोत्तर हा एक 
महतवाचा निदफेशक का मािणयात 
येतो? तयाच े महतव काय? MMR 
ह े सपंणूदू राष्ट्रीय आरोगय प्रणालीच े
प्रनतनबंब आह.े तयाच ेर्ायदे आनण तोटे 
यांच े र्नलत, आतंर क्ेत्ीय सहभाग, 
पारदनशदूता आनण नवषमता या सवाांिा ते 
सनूचत करते. यानशवाय ती समाजाची 
सांसकृनतक, राजकीय आनण आन द्ूक 
नवचारसरणी काय आह,े यावरही भाषय 
करते. तयामळेुच, या देशातील मातांिा 
गभदूवती अवस े्त वा प्रसतूीदरमयाि 
येणाऱया समसयांिा दरू ठेवणयात वा 
निवारण करणयात ये्ील आरोगय 
वयवस्ा नकती यशसवी ठरली आह,े 
ह े ते गणुोत्तर दशदूवते. तयाचप्रमाण,े 
एकंदर देशाचया प्रगती व नवकासाच े
नचत्ही रंगवते.

आपलयाला MMR च े महतव 
कळलचे असले आनण आपलया 
भारतािे MDG दजादूही प्राप्त केला 
आह.े आता या दजादूला प्राप्त करणयाचा 
टपपा पार करण े का नवशषे आह?े 
2013 पासिू 22% माता मृतय ू
गणुोत्तर कमी झाल.े याचा अ द्ू 

माता मतृय ूप्रमािात आश्ासक घ्ट

-मजनषा वमा्ब / पजूा पससी

MMR ्ेह संपिू्ब राष्टीय आरोगय 
प्रिालीचे प्रजतजबंब आ्ेह. तयाचे 
फायदे आजि तो्ेट यांचे फजलत, 
आतंर क्षेत्रीय स्हभाग, पारदजि्बता 
आजि जवषमता या सवाांना ते सजूचत 
करते. याजिवाय ती समाजाची 
सांसकृजतक, राजकीय आजि 
आज ््बक जवचारसरिी काय आ्हे, 
यावर्ही भाषय करते. तयामळेुच, 
या देिातील मातांना गभ्बवती 
अवस्ेत वा प्रसतूीदरमयान येिाऱया 
समसयांना दरू ठेवणयात वा जनवारि 
करणयात ये्ील आरोगय वयवस्ा 
जकती यिसवी ठरली आ्ेह, ्ेह ते 
गिुोत्तर दि्बवते. तयाचप्रमािे, 
एकंदर देिाचया प्रगती व जवकासाचे 
जचत्र्ही रंगवते.

आढावा
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भारतािे माता मृतयचू े प्रमाण चांगलचे 
कमी केल ेआह.े 2013 चया तलुिेत 
2016 मधये वानषदूक माता मृतय ूबारा 
हजारांिी कमी झाल.े पवूशी 44000 
ही माता मृतयूंची सखंया होती. ती आता 
32000 झाली आह.े महणजेच, प्रनत 
नदवस 2013 चया तलुिेत 30 माता 
गभादूरपण वा प्रसतूी दरमयाि दगावत 
िाहीत. उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड आनण 
आसाम ह े यात अग्रभागी आहते. 
तयांचया MMR  मधये 60 इतकया 
सखंयेिे घसरण झाली आह.े (तयांचा 
MMR हा MDG धयेयापके्ा जासत 
आह)े टककेवारीत सांगायच े झालयास 
उत्तरप्रदेश/उत्तराखंड (29%), केरळ 
(25%), मधय प्रदेश/्छत्तीसगड 
(22%) यांचया MMR मधये घट 
झाली आह.े ती घट राष्ट्रीय सरासरी 
22% पके्ा जासत नकंवा समाि आह.े 
ही आकडेवारी र्ार आश्वासक आह.े 
आपल ेप्रयत्न योगय नदशिेे चाल ूआहते, 
ह ेकळलयािे उत्तजेि नमळते. यामळेुच, 
सयंकु् वानषदूक MMR गणुोत्तरात घट 
या सखंयेत 38% वाढ झालयािे आपण 
तयात झपे घेतली आह े अस े महणता 
येईल. पवूशी तो 5.8 टकके (2007-
09 ते 2011-13) होता. तो 8.01 
टकके (2011-13 ते 2014-16) 
झाला आह.े

एकंदर 10 राजयांिी MMR, 
MDG उनदिष् (139/प्रनत लाख 
सतंती जनम) गाठल े आह े आनण 
सहा राजयांिी राष्ट्रीय आरोगय िोरण 
उनदिष् 100 प्रनत लाख सतंती जनम 
इतके साधय केल ेआह.े भारत SGD, 
MMR उनदिष् 70/1लाख सतंती 
जनम गाठणयाचया मागादूवर आह.े कारण 
(केरळ (46), महाराष्ट्र (61) आनण 
तानमळिाडू (66) यांिी ह े आत्ताच 
साधय केल ेआह.े

यातिू एक नवचार येतो की, ह े
सवदू साधय करायला काय काय करावे 

लागल ेअसले, ह ेकदानचत सोप ेवाटेल. 
परंत,ू या बाबतीत कें द्रीय आरोगय 
मंत्ालयाची भनूमका बहपूडेी आह.े 
मंत्ालयािे परुवठा, मागणी, सहज 
उपलबिता, गभादूरपणासबंंिी आरोगय 
वयवस े्चा खच दू, कायदूक्रमांतगदूत घटक 
अशा अिेक घटकांवर नवचार केला 
आह.े 

आता मागणी वाढवण,े यानवषयी 
पाह ू या. यामधये सरुनक्त प्रसतूी या 
उनदिष्ांतगदूत आरोगय सनुविांकडे 
गभदूवती मनहललेा घेऊि येण,े ह े येते 
आनण आपतकालीि प्रसतूी काळजी 
इतयानद मदुिे येतात. जििी सरुक्ा योजिा 
(JSY) ही योजिा अंमलात आणली 

जात आह.े याचा र्ायदा 1.04 कोटी 
गभदूवती मनहलांिा झाला आह.े जििी 
नशश ुसरुक्ा कायदूक्रम हा राबवला जात 
आह.े शासकीय आरोगय कें द्रात प्रसतूी 
होणाऱया प्रतयेक गभदूवती मनहललेा 
मोर्त औषि, निदाि, आहार, मोर्त 
प्रसतूी वा श्रिनक्रयेद्ारा प्रसतुी, घरी 
आणण े व सोडण े इतयानद सनुविा या 

कायदूक्रमांतगदूत परुनवलया जातात. या 
सनुविा आजारी अभदूकांिा सािारण 1 
वषदू परुनवलया जातात. 1.3 कोटीहिू 
जासत गभदूवती मनहलांिा JSSK च े
र्ायदे प्रनतवषशी नमळतात. 24000 
हिू जासत रूगण वानहका यासाठी 
वापरलया जात आहते. एका टोलमकु् 
क्रमांकावर आिानरत (आणीबाणीसदृश 
पनरनस्तीत) वाहतकू सवेा यासाठी 
यांचा वापर होतो. आता परुवठा या 
मदुियाकडे पाह.ू प्रसतूीसबंंिी माता, 
िवजात नशश ु आनण पौगंडावस े्तील 
बालक यांसाठी आरोगय सवेेसाठी 
एकानतमक नििी परुनवला जातो. यातिू 
प्रसतूी कें द्रांिा भरभककम आिार 
नमळतो. अशा 20,000 प्रसतूी कें द्रांिा 
प्रसतूी कें द्र महणिू ससुजज केल ेआह.े 
बावीसशहेिू अनिक सनुविा या प्र्म 
आिार कें द्रात (FRU) सरुू केलया 
आहते. यातिू गंभीर प्रसतूी सरुक्ा 
सवेा परुवलया जातात. यानशवाय, 
पनिासहिू अनिक प्रसतूीसबंंिी HDUS 
/ ICUS (अनतदक्ता नवभाग) उभारल े
आहते. यातिू, मातांिा गुंतागुंतीचया 
नजवावर बेत ूशकतील अशा आरोगय 
समसयांमधये उपयोगी सवेा परुवलया 
जातात. गभदूवती मनहला व बाळांिा 
अतयतु्तम दजादूचया आरोगय वयवस्ा 
परुवणयासाठी शंभर, पनिास वा तीस 
खाटांचया माता व नशश ु आरोगय 
(MCH) कक्ांिा मंजरुी नमळाली आह.े 
जे े् जासत खाटा गभदूवती मनहलांसाठी 
लागत असतील, ते् े एकंदर 
32,000 जासत खाटा या एकंदर 
25 राजयांतील 590 आरोगय कें द्रात 
परुवलया आहते. परेुसा आनण सरुनक्त 
रक्ाचा व रक्घटकांचा परुवठा हा 
घटक, पायाभतू सनुविांमधये महतवाचा 
ठरतो. यासाठी, 133 रक् पढेी आनण 
1352 रक् साठवणकू कें द्रेही कायदूरत 
आहते. केवळ पायाभतू सनुविाच िवह,े 
तर 2.27 लाखाहिू अनिक मािव 
ससंाििे ही अनसततवात आहते. यात, 

प्रसतूीसंबंधी माता, नवजात 
जिि ु आजि पौगंडावस्ेतील 
बालक यांसाठी आरोगय सेवसेाठी 
एकाजतमक जनधी परुजवला जातो. 
यातनू प्रसतूी कें द्रांना भरभककम 
आधार जमळतो. अिा 20,000 
प्रसतूी कें द्रांना प्रसतूी कें द्र म्हिनू 
ससुजज केले आ्ेह. बावीसिे्हनू 
अजधक सजुवधा या प्र्म आधार 
कें द्रात (FRU) सरुू केलया आ्हेत. 
यातनू गंभीर प्रसतूी सरुक्षा सेवा 
परुवलया जातात. याजिवाय, 
पननास्हनू अजधक प्रसतूीसंबंधी 
HDUS / ICUS (अजतदक्षता 
जवभाग) उभारले आ्ेहत. यातनू, 
मातांना गुंतागुंतीचया जजवावर बेत ू
िकतील अिा आरोगय समसयांमधये 
उपयोगी सेवा परुवलया जातात.
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नवशषेज्, डकॉकटर, पनरचानरका, आयषु 
(AYUSH), परावैद्क अंतभूदूत आहते. 
दगुदूम भागात सनुविा नमळावया यासाठी 
आनण उपलबिता सिुारावी यासाठी 
10 लाख अनिकृत मानयताप्राप्त 
आरोगय कायदूकतफे (ASHA’S) िेमलले े
आहते. मािवी ससंाििे ही केवळ 
िेमललेी िाहीत, तर तयांची पणूदू क्मता 
उपयोगात आणणयासाठी प्रयत्न चाल ू
आहते. MBBS पदवीप्राप्त डकॉकटरांिा 
भलूतंत् (LSAS) आनण प्रसनूतसबंंिी 
आस्ा आनण नसझर श्रिनक्रया 
(EMOC) कौशलये यावीत, यासाठी 
प्रयत्न चाल ू आहते. खपूदा या सवदू 
नक्रयांतील नवशषेज्ांची ग्रामीण भागात 
टंचाई जाणवते. तयावर यातिू मात 
करता येईल. आत्तापयांत 1800 
वैद्कीय अनिकाऱयांिा EMOC च े
प्रनशक्ण नदल े आह,े तर 2200 
वैद्कीय अनिकाऱयांिा LSAS च े
प्रनशक्ण नदल े आह.े याचप्रमाण,े 5 
राष्ट्रीय कौशलय प्रयोगशाळा आनण 
54 कौशलय शाळा आजपयांत स्ापि 
केलया आहते. यामधये प्रसनूतकें द्रामधये 
10,000 आरोगय सनुविा देणाऱया 
कमदूचाऱयांिा प्रनशक्ण नदल ेजात आह.े

कायदूक्रम आघाडीवर नवचार 
केलयास सरुक्नेवषयक आस्ा या 
िोरणाशी ससुगंत असचे िोरण आखल े
जात आह.े RMNCH+A या पवूशीचया 
िोरणाची चागंली आखणी करूि 
तयासोबत गभदूवती, सतिदा मनहला आनण 
पौगंडावस े्तील मलुी अशा आयषुयाचया 
नभनि अवस्ातील न्रियािंा लोह आनण 
र्कॉनलक ऍनसडच ेपरूक वाटप ह ेआरोगय 
कें द्रात व दगुदूम भागात जाऊि केल े
जात आह.े प्रिािमंत्ी सरुनक्त मातृतव 
अनभयाि 2016 मधय े सरुू झाल.े 
यामधय े प्रसतूीपवूदू काळजी घेणयासाठी 
प्रतयके मनहनयाचया 9 तारखेला न्रियाचंी 
तपासणी होत.े आजपयदूत 1.25 कोटी 
न्रियाचंी प्रसतूीपवूदू तपासणी झाली आह.े 

आरोगय सरुक्ा माता व बालक 
याचंी िोंदणी (MCTS) आनण माता व 
बालक िोंद सनुविा कें द्र यामधय ेवाढतया 
प्रमाणावर मानहती तंत्ज्ािाचा वापर 
सरुू झाला आह.े िाव, दरूधविी, पत्ता 
यावर आिानरत Webenabled प्रणाली 
सरुू झाली आह.े यात प्रतयके गभदूवती 
मनहला (13.54 कोटी गभदूवती 
मनहला) आनण मलु े(11.7 कोटी मलु)े 
याचंी िोंदणी झाली आह.े यामळेु, तयािंा 

वेळेवर दजफेदार आरोगय सनुविा (ANC, 
JSY) व लसीकरण इतयानद नमळेल. 

वरील समग्र नववेचि ह े मंत्ालय 
करीत असललेया प्रयत्नानंवषयी असल े
तरी त ेर्क् नहमिगाच े नशखर आह.े 
आजचा MMR साधय करतािा वेगवेगळी 
राजय ेआनण नवकासाच ेभागीदार घटकही 
कारणीभतू आहते. सवदू नहतसबंंिीिंी 
आपली ताकद एकवटली िसती, तर ह े
गणुोत्तर गाठता आल ेिसत.े नवशषेतः, 
आरोगय अनिकारी व तळागाळातील 
गभदूवती मनहलापंयदूत आरोगय सनुविा 
पोहचनवणयासाठी प्रयत्नशील आरोगय 
कमदूचारी याचंा उललखे ये्  े केला 
पानहज.े

माता मृतयसूबंंिी िोरणातमक नवकास 

धययेाच ेउनदिष् गाठणयाच ेवैनश्वक साल 
जरी 2030 असल ेतरी आपला दशे 
त ेआिीच गाठणयासाठी सजज आह.े ह े
आपण साधय करणयासाठी आता प्रतयके 
राजयाि ेतयाचंया प्रदशेातील वैनशष्टयपणूदू 
आवहािावर लक् कें द्रीत केल े पानहज.े 
आपण बरेचदा महणतो, भारतातील 
प्रतयके राजय ह े एक प्रकारे सवतंत् 
दशे आह ेआनण या प्रादनेशक नभनिता 
ओळखिू तयावर आपण उपाययोजिा 
केली पानहज,े महणज े अजिू काही 
मातािंा वाचनवता यईेल.

nnn

लखेका मनिषा वमादू कें द्रीय आरोगय 
आनण कुटुंबकलयाण मंत्ालयाचया 
माधयम प्रमखु आहते तर पजुा पससी 
याच मंत्ालयात वनरल सललागार 
आहते.
ई मेलः v.manisha@gmail.com
       drpooja.mohfki@yahoo.in

आरोगय सरुक्षा माता व बालक 
यांची नोंदिी (MCTS) आजि 
माता व बालक नोंद सजुवधा कें द्र 
यामधये वाढतया प्रमािावर माज्हती 
तंत्रज्ानाचा वापर सरुू झाला आ्ेह. 
नाव, दरूधवनी, पत्ता यावर आधाजरत 
Webenabled प्रिाली सरुू झाली 
आ्ेह. यात प्रतयेक गभ्बवती मज्हला 
(13.54 को्टी गभ्बवती मज्हला) 
आजि मलुे (11.7 को्टी मलुे) 
यांची नोंदिी झाली आ्ेह. यामळेु, 
तयांना वळेेवर दजवेदार आरोगय 
सजुवधा (ANC, JSY) व लसीकरि 
इतयाजद जमळेल.
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उतपादक वृद्धतव (Productive 
Ageing)  ही सकंलपिा शरीरातील 

जोमदारपणाची पातळी आनण शारीनरक 
हालचाली करणयाची तसचे  मािनसक 
कायदूक्मता यांचयातील साततयपणूदू 
ससुवंादाचया पातळी यातच सामावललेी 
आह,े या ठोस शा्रिीय परुावयावर 
आिारललेी आह.े  बहतुेक सवरूपाचया 
मािनसक कायदूक्मतेत  वाढतया 
वयामळेु होणारे नबघाड परत नर्रवल े
जाऊ शकतात. सधया नसिेजेनिकस 
ह े अगदी अलीकडच े उदयास येऊ 
लागलले े शा्रि वासतनवक रामबाण 
उपाय असिू वासतवात  लासवेगास 
सारखया शहरांत तर ही जोरदार लाट 
आली आह.े  तयाचा नियनमत सराव 
करणारयास तयाचया अमलूयपणाची 
खात्ीच नमळते. (टाईम, २५ एनप्रल, 
२०११) वािदूकयाच ेशा्रि आनण नयरुो 
मािसशा्रिातील सशंोििािे ह ेदाखविू 
नदल ेआह ेकी, मािनसक हालचालीमळेु 
मजजातंततुिू बाहरे पडणारे मजजािागे 
नवकनसत होतात जे इतर मजजातंतुंशी 
सपंकदू  स्ानपत करतात. ह ेमजजािागे 
जेवहा मि नवचारहीि असते तेवहा 
आकंुचि पावतात. अगदी सोपया भाषेत 
सांगायच ेतर जेवहा एखादी वयक्ी प्रश्न 
सोडवणयाच े ्ांबवते तेवहा नज े् प्रश्न 
सोडवता येत िाहीत अशा नबंदपूाशी 
येऊि पोहोचते. यातिू नमळत असललेा 
िडा: सतत नवचार करत रहा. तमुही 
जर सक्रीय रानहलात तर वृद्धतव आनण 
तयाच े भीतीदायक ढासळत जाण े हा 

प्रकार राहणारच िाही. निवड तमुचया 
हातात आह.े

या बाबतीत जे शकै्नणक नसद्धांत 
आहते - नवअर अटँड नटअर नसद्धांत, 
नयरुो इडंोक्राईि नसद्धांत, उतक्रांती नवरुद्ध 
जीवाचा इनतहास नसद्धांत, अिवुांनशक 
नियंत्ण नसद्धांत, फ्ी रॅनडकल नसद्धांत, 
चरबी सचंय नसद्धांत, कॅलरी मयादूदा 
नसद्धांत, उतपादक वृद्धतव- जया  
नसद्धानतांमळेु आपण आज दीघादूयषुयाचा 
आिंद घेत आहोत आनण वृद्धांचया 
राहणीमािाचा दजादू सिुारणयास 
वासतवात मदत झाली आह,े तया 
नसद्धांताच े  सवागत करणयाचा नवचार 
काही गैर िाही. वसततुः अशा प्रकारचया 
ज्ािामळेु रोजचया जीविात काहीस े
चतैनय निमादूण करता येते आनण जयेष्ठ 
िागनरक असा सकारातमक पनवत्ा 
घेऊि सवतःला प्ररेणा देऊ शकतात. मी 
जेवहा वृद्धतवावर सशंोििाचा िांडोळा 
घेतला तेवहा मी अतयंत उतसानहत झालो 
होतो.

वाढतया वयावरील सशंोििाचया 
क्ेत्ात गेलया दशकात सपंणूदू सकं्रमण 
झाल ेआह.े जेवहा एकेरी गणुसतू् ेबदलली 
जातात तेवहा जे प्राणी वृद्ध असायला 
हवेत ते तरुणच राहतात. मािवामधये 
उतक्रांत झाललेया गणुसतु्ांमळेु  ९० 
वषादूचा वृद्ध ४५ वषफे वयाचया 
वयक्ीसारखा नदसतो आनण तयालाही 
तसचे वाटते, अस े होऊ शकेल. या 
आिारावर आमही अस ेनवचार करणयास 

उतपादक वदृ्धतव

- डॉ. िैल ुश्ीजनवासन 

वाध्बकयाचे िा्रि आजि नयरुो 
मानसिा्रिातील संिोधनाने ्ेह 
दाखवनू जदले आ्हे की, मानजसक 
्हालचालीमळेु मजजातंतुतनू बा्ेहर 
पडिारे मजजाधागे जवकजसत ्होतात 
जे इतर मजजातंतुंिी संपक्ब  स्ाजपत 
करतात. ्ेह मजजाधागे जेव्हा मन 
जवचार्हीन असते तेव्हा आकंुचन 
पावतात. अगदी सोपया भाषेत 
सांगायचे तर जेव्हा एखादी वयक्ी 
प्रश सोडवणयाचे ्ांबवते तेव्हा 
जज्े प्रश सोडवता येत ना्हीत अिा 
जबंदपूािी येऊन पो्होचते. यातनू 
जमळत असलेला धडा: सतत जवचार 
करत र्हा.

जमंमासा
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सरुुवात करतो की वाढते वय हा असा 
आजार आह े जो बरा करता येऊ 
शकतो नकंवा नकमाि पढेु तरी ढकलता 
येतो. वृद्धतवाचा अभयास करणयाचया 
क्ेत्ात जण ूसशंोििाचा सर्ोट होणयास 
सरुुवात झाली आह ेकारण अिेक जण 
वृद्धतवाची आनण कदानचत तारुणयाचया 
कारंजयाची कारण े शोिणयाचया आनण 
ती सापडणयाचया शकयतेिे उत्तनेजत 
झाल े आहते. वृद्धतववाद महणजे 
वृद्धांबदिल जे काही चकुीच े ठरानवक 
्छापाच ेगैरसमज आनण अर्वा आहते, 
तया दरू करणयास ज्ाि हाच  सवादूत 
मलुभतू उपाय ठरेल. 

परंत ु या सवदू पाचिातय प्रबळ 
सकंलपिा आहते. भारतात आमही 
अजिूही दशेातील साठीचया वरील 
वयाचया ९ कोटी दहा लाख लोकासंाठी 
अनि, निवारा, वैद्कीय सवेा, नवमा, 
उतपनिाची सरुक्ा अशा प्रश्नाशंी झुंज 
दणेयाचयाच अवस े्त आहोत. दशेावर 
राजय करणाऱया सरकारचा मोठया 
प्रमाणावर पढुाकार आवशयक असला 
तरीही काही नवषय अस े आहते की 
जयात एिजीओज आनण समहू कायदू 
करू शकतात. या लखेात तयाबाबत 
माझया कलपिा माडंलया आहते. 

जया समाजात वृद्ध वयक्ीबंदिल 
िकारातमक प्रनतमा आह े आनण 
पनरणामसवरूप पक्पात पराकोटीचया 
वाईट सतरावर आह,े तया समाजात एखादा 
काय करू शकेल, हा मळू प्रश्न आह.े 
एक उदाहरण महणिू ह ेपहा. मुंबईतील 
८१ वषाांच े ई ए अब्राहम याचंी दिैा 
अशी की, तयािंा ससंकृत नशकणयासाठी 
एका स्ानिक महानवद्ालयात िाव 
िोंदवायच े होत.े सवदूत् तयािंा वयाचया 
मदु्ावर प्रवेश िाकारणयात आला. 
अखेर तयािंी मुंबई नवद्ापीठात पीएच 
डी पदवीसाठी काम सरुु केल.े कारण 
ती एकच शकयता तयाचंयासाठी उरली 
होती नज े् वय बाद होणयाचा प्रश्न िाही. 

उतपादक वृद्धतवास सिंी 
िाकारलयाची अिेक उदाहरण ेनडनगिटी 
डायलकॉग या भलया मोठया ग्रं् ात वृद्धतव 
शा्रिासबंंिी सानहतयात िोंद केललेी 
आढळतात. उतपादक वृद्धतववरील 
मानसक असिू तयात वगदूणीदारांिी 
आपल ेद:ुख, निराशा, भ्रमनिरास आनण 
अगदी र्सवणकुीलाही वाचा र्ोडली 
आह.े 

वयसकर लोकांच ेजीवि  अनिक 
सकुर होणयासाठी तयांिा रचिातमक 
सिंी देणयाची तरतदू करण े ह े मग 
आपलयापढुील आवहाि आह े कारण 
देशाचया वयासबंंिी कलपिानचत्ात यरुोप 
आनण जपाि यांतील िेहमी आढळणारे 

कल गृहीत िरल ेआहते. जलु ै१९९६ 
मधये जयेष्ठ िागनरकांसाठी आयोनजत 
पनहलया पनरषदेच े अधयक्स्ाि 
भषूवतािा टाटा इननसट्टयटू ऑर् 
सोशल सायनससेच े माजी सचंालक 
डकॉ. पा द्ूिा् मखुजशी यांिी केवळ वृद्ध 
िागनरकांसाठी असललेया आमचया 
सगंणक वगादूत सगंणकीय कौशलय 
नशकूि घेतल.े तयांिी सांनगतल े की, 
’भारताचा लोकसखंयानवषयक कल 

पाहता अशा उचच अखेरीचया सिंी 
परुवणयासाठी वैयनक्क एिजीओजचा 
पढुाकार अतयंत महतवपणूदू आह.े 
सरकारपके्ा एिजीओ क्ेत् अनिक 
िानवनयपणूदू कलपिा घेऊि पढेु येत आह े
अस ेनदसते.’’

सामानजक कायदूकतादू आनण 
समाजशा्रिाचा नवद्ा्शी या िातयािे 
आनण जयेष्ठ िागनरकांिा सपंनि जीवि 
जगता यावे महणिू सवेा चालवणारा 
महणिू माझा अिभुवजनय निषकषदू असा 
आह े की, भारतातील मधयमवगशीय 
जयेष्ठ िागनरक ज्ाि आनण उतपादक 
वृद्धतव उपक्रम  अतयंत जलद गतीिे 
आतमसात करूि घेतात. पनचिमेत जे े् 
निवृत्तीिंतर र्ावला वेळ घालवण,े 
स्ुट्टयाचा आिंद लटुण,े उत्तम अनि, 
मौजमजा आनण उडया मारण ेयावर जोर 
नदला जातो. तयाचया अगदी नवपरीत 
भारतीय जयेष्ठ िागनरक सामानजक 
कायादूसाठी सिंी सवीकारतात. 
भारतातील निवृत्त वयक्ी निवृत्तीिंतरच े
जीवि वेळ घालवणयासाठी नवरंगळुा 
आनण मौजमजा यापासिू दरू जात 
एखाद्ा सामानजक कायादूसाठी काम 
करणयाला उचच प्रािानय देते. 

वरील वाकयाचा परुावा मुंबईत 
६६३ वयोवृद्ध िागनरकांिी मुंबई 
महापानलकेशी सहकायदू करूि 
‘कलीनिंग मुंबई नव् नडनगिटी' या 
प्रकलपात सहभाग घेतला तयात 
पाहता येतो. तयांच े सकाळच े नर्रण े
पानलकेचया सर्ाई कामगारांशी 
चच फेत पनरवतशीत झाल े असिू तयांचया 
साप्तानहक बैठकीच े रुपांतर  िागरी 
समसया नवषयक आपल े अिभुव 
सांगिू प्रभाग अनिकाऱयांमार्दू त तया 
सोडवणयाचया पधदतीवर चच फेत झाल े
आह.े सवातंत्य नदि साजरा करतािा 
तयाची सांगड कचरयापासिू मकु्ी 
आदंोलिाशी घातली गेली. समदुायाच े
िेते महणिू जयेष्ठ िागनरकांिा देणयात 

भारतातील मधयमवगथीय जयेष् 
नागजरक ज्ान आजि उतपादक 
वदृ्धतव उपक्रम  अतयंत जलद गतीने 
आतमसात करून घेतात. पजचिमेत 
जे्े जनवतृ्तीनंतर फावला वळे 
घालविे, स्ुट्टयाचा आनंद ल्ुटिे, 
उत्तम अनन, मौजमजा आजि उडया 
मारिे यावर जोर जदला जातो. तयाचया 
अगदी जवपरीत भारतीय जयेष् 
नागजरक सामाजजक काया्बसाठी 
संधी सवीकारतात. भारतातील 
जनवतृ्त वयक्ी जनवतृ्तीनंतरचे जीवन 
वळे घालवणयासाठी जवरंगळुा 
आजि मौजमजा यापासनू दरू जात 
एखाद्ा सामाजजक काया्बसाठी काम 
करणयाला उचच प्राधानय देते.
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आललेया सिंीचा तयांिी परेुपरू सवीकार 
करत रनहवाशांिा कचरा रसतयावर 
रे्कणयापासिू परावृत्त करणयात मदत 
केली. तयांच े सवत:च े आदशदू रसते 
इतर िागनरकांिा अिकुरणासाठी 
दाखवणयाची तयांिी तयारी दशदूवली 
जात.े कचरयाच े वगशीकरण आनण 
इमारतीचया आवारात कमपोसट खत 
प्रकलप महणजे जयेष्ठ िागनरकांिी 
केललेया चमकदार सामानजक सवेेचया 
पाऊलखणुा आहते. पयादूवरण रक्णाप्रती 
प्रचडं उतसाह तयांिा सक्रीय आनण 
सामानजक दृष्टया एकानतमक राहणयाचया 
गरजेला नदशा दाखवतो. वाढतया 
वयाबाबत सहसा अनसततवात असललेया 
सामानजक िकारावरील सामानजक सवेा 
हाच जालीम उतारा आह,े या निषकषादूला 
पषु्ी देणारे ह े जयेष्ठ िागनरक साक् 
आहते. 

नकंवा तयांचया हलेपलाईिच ेउदाहरण 
घया, नज े् २०० जयेष्ठ सवयंसवेक 
मुंबईतील एक्टया राहणाऱया जयेष्ठांिा 
साहचयदू सवेा देणयाच े काम करत 
आहते. हलेपलाईिमधये काम करणाऱया 
सवयंसनेवका िनगदूस ओनलया (७५)  या 
सांगतात की, काही वेळा जयेष्ठ िागनरक 
र्ोिवर तबबल चाळीस नमनिटे बोलतात 
आनण आपलया जीविातील अिभुव 
सांगत असतात.’’ सवदू सवयंसवेक 
५० वयाचया वरील असिू त ेसपंत्तीशी 
सबंंनित मदु्ांवर मलु ेनकंवा िातवेाईक 
यांचयाकडिू ्छळ केलया जाणारया वृद्ध 
िागनरकांशी सपंकदू  स्ानपत करणयात 
यशसवी झाल े आहते. सवगशीय मेत्ािी 
(८५) यांिी सांनगतल ेकी, सामानजक 
पानठंबयाची गरज असललेया वृद्ध 
लोकांपय ांत गेलयावर आमच ेसवतःचया 
आयषुयातील कंटाळवाणपेण आनण 
निराशा जी मला नचतंाजिक वाटत होती 
तयापासिू आमची सटुका झाली.’’

उतपादक वृद्धतव या कलपिलेा 
लाभदायक काम इतकयापरुतचे मयादूनदत 

ठेवल ेजाता कामा िये. दसुरी कारकीददू 
नकंवा निवृत्तीिंतर उद्ोग याची आदशदू  
वयाखया काम आनण नवरंगळुा यांचा 
सववोतकृष् नमलार् अशी केली पानहजे. 
जेवहा उतपादकतचेया कलपिेचा नवसतार 
कामगार वगादूतील सहभागाचया पढेु 
जाऊि अतयंत आवडीि ेहाती घेतलले े
उपक्रम (जे तमुहाला िहेमीच करावे 
वाटत होत े परंत ु पनहलया कारनकदटीत 
तमुही करू शकत िवहता) यांिा 
सामानजक महतव प्राप्त होत.े 

प्र्म, वेगवेगळया नपढयांचया 
समाितचेया राजकारणातील यनुक्वादात 
याचा उपयोग होतो. वाढत े वृद्धतव ह े
अजिूही उतपादक आह े ह े दाखविू 
नदलयास वृद्ध वयक्ी या कौटुंनबक/
सामानजक ्रिोत खाऊि टाकणाऱया 
आहते, ही समजतू िाकारणयास मदत 
होत.े दसुरे, वृद्ध वयात उतपादकतचे े
निनचितच मािनसक र्ायदे आहते जस े
की, उत्तम आरोगय, प्ररेणा नमळण,े 
आकलिातमक कायदूरत असण,े जीविात 
समािाि नकंवा सवयं वासतनवकीकरण 

इतयादी. नतसरे, समाजाचया नकरकोळ 
लाभांवर जगणयापके्ा सामानजक 
एकनतमकता आनण सहभाग यामळेु 
तयाच ेसामानजक महतवही आह.े 

जयेष्ठ िागनरकांमिील उतपादकतेची 
सववोचच अनभवयक्ी महणजे सवप्रनतष्ठा. 
भारतातील जयेष्ठ िागनरकाला प्रनसद्धी, 
िाव, पैसा नकंवा भागय ह ेकाही िको 
असते, तयाला हवी असते प्रनतष्ठा. 
तयाची केवळ जाणीव असणेच िवह ेतर 
उतपादक असलेले इतरांिी पाहणयािे 
तयाचया सव आदराचया जाणीवेला 
प्रचडं मलूय प्राप्त होते. जेवहा िात ू
आपली आजजी सवतःच े आयषुय 
काही तरी अ द्ू आनण उदिेशयासाठी 
जगत आह,े ह े पाहतो तेवहा तयाला 
आपलया आजजीबदिल नवनशष् प्रमाणात 
अनभमाि तर वाटतोच परंत ुआपलया 
आजजीचया वयसत कायदूक्रमाबाबत 
तो अनतशयोक्ी करणयात गुंतलेला 
असतो. िवया नपढीला आपल े
उतपादक आई वडील आनण आजजी 
आजोबांबदिल अनभमािी असणयात 
आिंद वाटतो जयांिी संवादाचया 
माधयमातिू सवतःची काळजी घेणयाच े
नशकले आहते आनण आपलया अ द्ूपणूदू 
उद्ोगांत जयांिी सवतःला गुंतवूि घेतल े
आह.े नडनगिटी र्ाऊंडेशििे घेतलेलया 
मलुाखती, लेख, वैयनक्क बैठका, 
पत्वयवहार यांतिू समोर आलेले ह े
आमच े वासतनवक निषकषदू आहते. 
जयेष्ठ िागनरकांची इच्छा तयाच/ेनतच े
उरलेले आयषुय आदर आनण प्रनतषे्ठिे 
जगावे, हीच असते.  

वृद्धतव महणजे संनयासावर भर 
नदलेला जीविाचा अखेरचा भाग हा 
प्राचीि आनण मधय यगुीि दृष्ीकोि 
झपा्टयािे बदलत असिू आिुनिकतेचा 
ऐनहक, वैज्ानिक आनण वैयनक्क 
दृष्ीकोिासाठी मागदू मोकळा करूि 
देत आह.े नकमाि सवातंत्योत्तर काळात 
जनमाला आलेली नपढीबाबत ह े खरे 

जयेष् नागजरकांमधील 
उतपादकतेची सववोचच अजभवयक्ी 
म्हिजे सवप्रजतष्ा. भारतातील जयेष् 
नागजरकाला प्रजसद्धी, नाव, पैसा 
जकंवा भागय ्ेह का्ही नको असते, 
तयाला ्हवी असते प्रजतष्ा. तयाची 
केवळ जािीव असिेच नव्ेह तर 
उतपादक असलेले इतरांनी पा्हणयाने 
तयाचया सव आदराचया जािीवलेा 
प्रचंड मलूय प्राप्त ्होते. जेव्हा नात ू
आपली आजजी सवतःचे आयषुय 
का्ही तरी अ ््ब आजि उदिेशयासाठी 
जगत आ्हे, ्ेह पा्हतो तेव्हा तयाला 
आपलया आजजीबदिल जवजिष्ट 
प्रमािात अजभमान तर वा्टतोच 
परंतु आपलया आजजीचया वयसत 
काय्बक्रमाबाबत तो अजतियोक्ी 
करणयात गुंतलेला असतो.
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आह े नजला उदारमतवादी नशक्णाच े
लाभ झाले आहते. 

समाजाचया उतपादक क्मतेत 
संभावय योगदाि देणारे महणिू वृद्ध 
लोकािा समजणे हा उपनसद्धांत 
नततकाच महतवाचा आह े नजतका की 
ते महतवाची बाजारपेठ घडवू शकतात 
यास मानयता देणे आह.े वकॉल सरिीट 
जिदूलिे महणिूच अस ेजाहीर केले की, 
वृद्धतव आनण तयामळेु होणारे आजार 
यांचा समावेश करणारी वैद्क शा्रिाची 
शाखा जरानवज्ाि यात खपू सोनयाचा 
खनजिा आह-े भारतात वयावसानयकांिी 
या क्मतेचा मोठया प्रमाणावर शोि 
घेतलेलाच िाही. नवमा, गृहनिमादूण, 
आरोगय, स्ुट्टया आनण सांसकृनतक 
अनभमखु काळजी घेणाऱया सवेा 
खास जयेष्ठ िागनरकांसाठी असणयाची 
गरज आह.े ह े होत िाही तोपय ांत 
एिजीओजिा जयेष्ठ िागनरक उतपादक 
वृद्धतवाचया शकयतांकडे वळतील, या 
दृष्ीिे खतपाणी घालिू बहमुलुय सवेा 
द्ावया लागतील. नडनगिटी र्ाऊंडेशि 
संस े्िे २०११ मधये मुंबई, चनेिई, 
बेंगळरूू आनण पणुयात सपटेंबर मधये 
आयोनजत केलेलया निवृत्तीनवषयक  
प्रदशदूिात  वृद्ध लोकांिा समोर ठेवूि 
उतपादिे आनण सवेांचया बाजारपेठीय 
क्मता अिोरेनखत केलया होतया. 

भारतातील वृद्धांबदिल असलेली 
मोठी जबाबदारी आनण वृद्ध लोकसंखयेचा 
होणारा पनरणाम याची सरकारिे दखल 
घेणयाची वेळ आली आह.े हा नवषय 
अतयंत गुंतागुंतीचा, नवशाल असिू 
तयाचया आयामांचा नवचार करणयासाठी 
नवशेष ज्ाि असणयाची आवशयकता 
आह.े वृद्ध लोकसंखयेचा सवदू सतरावर 
होणारया वयापक पनरणामांचा नवचार 
करणयासाठी एक नवचार गट (Think 
Tank) िेमा, अशी आमही सरकारला 
नविंती करतो. १९९९ मधये वृद्धांसाठी  

तयार केलेले राष्ट्रीय िोरण अनतशय 
चमकदार असिू प्रागनतक दृष्ीकोणाच े
आह.े परंत ुवृद्धतवात िवीि आयामांची 
भर पडली आह,े उदाहरणा द्ू ८० 
वषाांचया वरील वयाचया लोकांची 
संखया उचच दरािे वाढत असिू हा 
दर आता ७०० टकके इतका झाला 
आह.े वृद्ध लोकसंखयेचा वाढीचा दर 
सािारण लोकसंखयेचया तलुिेत ३५० 
टकके इतका उचच आह.े तयामळेु 
भारतातील वयसकर लोकांचया गरजा 
भागवणारया अिेक योजिा तवनरत 
अमलात आणणयाची आवशयकता 
आह.े अिेक एिजीओजिी सरकारकडे  
साििसंपत्ती जमा करणयाची तयारी 

केली असिू सरकारकडूि पढुाकाराची 
प्रतीक्ा ते करत आहते. 

राजय सरकारचया पातळीवर 
केरळ, तनमळिाडू, मधय प्रदेश आनण 
नहमाचल प्रदेश यासारखया राजयांिी 
वृद्ध लोकांचया समसयांच े निराकरण 
करणयासाठी अिेक प्रशंसिीय योजिा 
तयार केलया आहते. एकमेकाकडूि 
नशकणयाला अतयंत वाव आह.े 

येतया दशकात राजकीय वगदू 
आनण िोकरशाहीला नशनक्त करण े
हा एिजीओजचा अजेंडा असले. 
भारतातील वृद्धतवाकरता िोरण तयार 
करणयासाठी जयेष्ठ िागनरकांचा 
गट आनण मठुभर एिजीओज 
सरकारबरोबर काम करणयासाठी 
अतयंत सक्रीय आहते. परंत ु िवी 
नदललीतील अिेक मंत्ालयांिा काम 
करणयासाठी नक्रयाशील करणयास 
अनिक शाश्वत प्रयत्नांची आवशयकता 
आह.े याची सरुुवात महणिू उत्तम 
संघटीत अशा एिजीओज, समहू आनण 
जयेष्ठ िागनरकांचया संघटिा सरकारी 
नवभागांकडे जाऊि एकनत्त आवाज 
उठवूि संवाद सािू शकतील. 
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लखेक नडनगिटी र्ाऊंडेशि आनण 
नडनगिटी लाईर्सटाईल र्ाऊंडेशि  
ससं े्च े ससं्ापक अधयक् असिू 
नडनगिटी डायलकॉग या मानसकाच े
सपंादक आहते.
ई मेलः sheilu.sreeninasan@
dignityfoundation.com

१९९९ मधये वदृ्धांसाठी  तयार 
केलेले राष्टीय धोरि अजतिय 
चमकदार असनू प्रागजतक 
दृष्टीकोिाचे आ्ेह. परंतु वदृ्धतवात 
नवीन आयामांची भर पडली आ्ेह, 
उदा्हरिा ््ब ८० वषाांचया वरील 
वयाचया लोकांची संखया उचच 
दराने वाढत असनू ्हा दर आता 
७०० ्टकके इतका झाला आ्ेह. 
वदृ्ध लोकसंखयेचा वाढीचा दर 
साधारि लोकसंखयेचया तुलनेत 
३५० ्टकके इतका उचच आ्हे. 
तयामळेु भारतातील वयसकर 
लोकांचया गरजा भागविारया 
अनेक योजना तवजरत अमलात 
आिणयाची आवशयकता आ्ेह. आगामी अकं

जविेषांक
सप्टेंबर 2018
‘रोजगार आजि 
सवयंरोजगार’
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पंतप्रधानांनी साधला देिभरातील िेतकऱयांिी संवाद
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जव्हडीओ जब्रजचया माधयमातनू देिभरातील िेतकऱयांिी ्े्ट संवाद साधला. 
समुारे 2 लाखा्हनू अजधक सामानय सेवा कें द्र ेआजि 600 कृषी जवज्ान कें द्र ेजव्हजडओ जब्रजचया माधयमातनू 
जोडणयात आली ्होती. सरकारी योजनांमधील जवजवध लाभारयाांिी जव्हजडओ कॉनफरजनसंगचया माधयमातनू 
संवाद साधणयाची पंतप्रधानांची ्ही सातवी वळे ्होती.

l 600 हिू अनिक नजलह्यांमिील शेतकऱयांशी 
संवाद साितांिा आिंद होत असिू, शेतकरी 
हे आपलया देशाच े 'अनिदाता' आहेत, अस े
पंतप्रिाि महणाले. देशाचया अनिसरुक्ेच े
संपूणदू श्रये शेतकऱयांिा द्ायला हवे, असे ते 
महणाले.

l सेंद्रीय शेती, िीलक्रांती, पशुपालि, 
र्लोतपादि, आनद शेतीसंबंिी क्ेत्ांतील 
नवनवि मुद्ांवर पंतप्रिािांिी शेतकऱयांशी 
संवाद सािला.

l देशातील शेतकऱयांचया सवांकष 
कलयाणाबाबतच े सवपि अिोरेनखत करतांिा पंतप्रिाि महणाले की, 2022 सालापयांत शेतकऱयांच े उतपनि 
दपुटीिे वाढनवणयासाठी आनण शेतकऱयांिा तयांचया उतपादिासाठी कमाल भाव नमळावा यासाठी सरकार 
प्रयत्नशील आहे. शेतीचया सवदू टपपयांमधये पेरणीपासिू नवक्रीपयांत शेतकऱयांिा मदत नमळावी यासाठी प्रयत्न 
सरुु असलयाच ेते महणाले. कचचया मालाचा कमी दर, उतपादिाला नयाय भाव,उतपादिातील िासाडी ्ांबनवण े
आनण शेतकऱयांिा उतपनिाचा पयादूयी स्ोत उपलबि होईल, याकडे सरकारच ेनवशेष लक् असलयाच ेते महणाले.

l ‘नबयाणे ते बाजारपेठ' या टपपयामधये नवनवि उपक्रमांद्ारे पारंपानरक शेती सिुारणयासाठी शेतकऱयांिा मदत 
झाली असे शेतकऱयांिा वाटायला हवे,यासाठी सरकार कनटबद्ध असलयाच ेते महणाले.

l कृषी क्ेत्ाचया पनरवतदूिाबाबत बोलतािा िरेंद्र मोदी महणाले की, गेलया 48 मनहनयात कृषी क्ेत्ाचा वेगािे 
नवकास केला आहे. याकाळात देशात दिु,र्ळे आनण भाजयांच ेनवक्रमी उतपादि झालयाच ेतयांिी सांनगतले.

l (2014-2019) दरमयाि कृषी क्ेत्ासाठी सरकारिे जवळपास दपुपट महणजेच 2,12,000 कोटी रुपये 
इतकी अ द्ूसंकलपीय तरतूद केली आहे. आिीचया सरकारचया पाच वषाांचया काळात ती 1,21,000 कोटी 
रुपये इतकी होती. तयाच प्रमाणे 2017-18 मधये अनििानयाच ेउतपादि 279 दशलक् टि पयांत वाढले. 
2010-2014 दरमयाि ते सरासरी 255 दशलक् टि इतके होते. गेलया 4 वषादूत िीलक्रांतीमुळे मतसय 
शेतीमधये 26 टकके, तर पशुपालि आनण दिु उतपादिात 24 टकके वाढ नदसिू आली.

l शेतकऱयांचया सवाांनगण कलयाणासाठी सरकारिे मृदा आरोगय काडफे, नकसाि के्रनडट काडादूचया माधयमातूि कजदू 
पुरवठा, निमआच्छानदत युरीया द्ारे दजफेदार खत, नपक नवमा योजिेद्ारे नपक नवमा आनण प्रिािमंत्ी कृषी 
नसंचाई योजिेद्ारे नसंचि सनुविा उपलबि करुि नदलयाच ेपंतप्रिािांिी शेतकऱयांशी संवाद साितांिा सांनगतले. 
प्रिािमंत्ी कृषी नसचाई योजिेअंतगदूत देशभरात आत्तापयांत समुारे 100 नसंचि प्रकलप पूणदू केले जात आहेत 
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आनण समुारे 29 लाख हेकटर जमीि नसंचिाखाली आणणयात आली आहे.

l सरकारिे शेतकऱयांिा तयांचा शेतमाल योगय दरािे नवकता यावा, यासाठी ई-िाम हा ऑिलाईि मंच सरुु केला 
आहे. गेलया 4 वषादूत 585 हिू अनिक नियंनत्त घाऊक बाजारपेठा ई-िाम अंतगदूत आणणयात आलया आहेत. 
सरकारिे समुारे 22 लाख हेकटर जमीि सेंद्रीय शेती अंतगदूत आणली आहे. 2013-14 मधये हे प्रमाण केवळ 
7 लाख हेकटर इतके होते. ईशानय प्रदेशांिा सेंद्रीय शेतीच ेकें द्र महणिू प्रोतसाहि देणयाचा सरकारचा नवचार 
आहे.

l शेतकरी उतपादक गट आनण शेतकरी उतपादक संघटिा स्ापिेचया माधयमातूि शेतकऱयांिी दाखवलेलया 
सामुनहक सामरयादूबाबत पंतप्रिािांिी यावेळी आिंद वयक् केला. या गटांचया माधयमातूि शेतकऱयांिा शेतीसाठी 
लागणारा माल कमी दरात उपलबि होईल, तसेच तयांचया मालाच ेनवपणि प्रभावीपणे होऊ शकेल. गेलया 4 
वषादूत 517 कृषी उतपादक संघटिा स्ापि करणयात आलया आनण शेतकऱयांमधये सहकायदूतेला प्रोतसाहि 
देणयासाठी शेतकरी उतपादक कंपनयांिा प्राप्तीकरातूि सटु देणयात आली.

िेतकऱयांचे मनोगत 

v पंतप्रिािांशी संवाद साितांिा शेतकऱयांिी  नवनवि कृषी योजिांचया  उतपादि सिुारणयासाठी नवनवि सरकारी 
योजिांची कशाप्रकारे मदत झाली याची मानहती नदली. तसेच मृदा आरोगय काडादूच ेमहतव  अिोरेनखत केल े
आनण सहकारी चळवळीच ेअिभुव नवषद केले.तसेच एकानतमक शेती पद्धतीच ेर्ायदेही सांनगतले.

nnn



50 ऑगस्ट 2018 51ऑगस्ट 2018

³eespevee³eespevee

सामाजजक सरुक्षा योजनांचया लाभारयाांिी  
पंतप्रधानांनी साधला संवाद

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जवजवध सामाजजक सरुक्षा योजनांचया देिभरातलया लाभारयाांिी  जव्हजडओ ब्रीजचया 
माधयमातनू संवाद साधला. अ्टल जवमा योजना, प्रधानमंत्री जीवनजयोती योजना, प्रधानमंत्री सरुक्षा जवमा 
योजना आजि वयवदंना योजना या चार म्हतवाचया सामाजजक सरुक्षा योजनांचया लाभारयाांचा यात समाविे 
्होता. जवजवध सरकारी योजनांचया लाभारयाांिी पंतप्रधानांचया जव्हजडओ कॉनफरजनसंगद्ारे संवाद माजलकेतला 
्हा आठवा भाग ्होता.

l सकंटावर मात करुि उभे 
रानहललेयांशी सवंाद साितािा 
आपलयाला आिंद होत 
असलयाच े पंतप्रिाि महणाल.े 
सामानजक सरुक्ा योजिा 
लोकांिा सक्म करतात. 
सधयाचया सरकारचया सामानजक 
सरुक्ा योजिा जीविातील 
अनिनचिततेचा सामिा 
प्रभावीपण े करणयात लोकांिा 
साहायय करणाऱया आहते. 
तयाचबरोबर कुटुंबाला नवत्तीय 
नववंचिेतिू बाहरे काढणयासाठी 
तयांिा सक्म करत आहते, अस े
पंतप्रिाि महणाल.े

l गरीब आनण असरुनक्तांसाठी नवत्तीय सरुक्ा परुवणयाचया सरकारचया प्रयत्नांच ेनवनवि पलै ूपंतप्रिािांिी अिोरेनखत 
केल.े ते गरीबांसाठी बटँकेची दारे उघडणारे आहते, लघ ुउद्ोगांसाठी आनण उदयोनमखु उद्ोजकांसाठी भांडवलाची 
गवाही देणारे आहते आनण गरीब व असरुनक्तांिा सामानजक सरुक्ेच ेकवच देणारे आहते.

l 2014 ते 2017 या काळात प्रिािमंत्ी जििि योजिेंतगदूत 28 कोटी बटँक खाती उघडणयात आली. जगभरात 
उघडणयात आललेया एकूण बटँक खातयांचया ती 55 टकके आहते, अस े पंतप्रिािांिी सांनगतल.े देशात आता 
अनिकानिक मनहलांची बटँक खाती असलयाबदिल आनण बटँक खातयांच ेप्रमाण 2014 चया 53 टककयांवरुि 80 
टककयांवर पोहोचलयाबदिल पंतप्रिािांिी आिंद वयक् केला.

l लोकांवर आललेी सकंटे पंतप्रिािांिी जाणिू घेतली. एखाद्ा वयक्ीचया निििामळेु झाललेी हािी किीही भरूि 
काढता येऊ शकत िाही, पण सकंटग्रसत कुटुंबाला आन द्ूक सरुक्ेची हमी देणयासाठी सरकारिे िेहमीच प्रयत्न केल े
असलयाच ेपंतप्रिाि महणाल.े समुारे 300 रुपयांचा अतयंत कमी हप्ता असललेया प्रिािमंत्ी जीविजयोती योजिेचा 
लाभ 5 कोटीहंिू अनिक लोकांिा झाला आह,े अस ेतयांिी सांनगतल.े

l प्रिािमंत्ी सरुक्ा नवमा योजिा या अपघात नवमा सरुक्ा योजिेचा लाभ 13 कोटीहंिू अनिक जणांिा नमळाला आह.े 
प्रिािमंत्ी सरुक्ा नवमा योजिेंतगदूत वषादूला 12 रुपयांचा हप्ता भरुि लोक दोि लाख रुपयांपय ांत अपघात नवमा 
सरुक्ेसाठी दावा करु शकतात, अस ेपंतप्रिािांिी सांनगतल.े

l वृद्ध आनण जयेष्ठ िागनरकांची काळजी घेणयासाठी सरकारचया नवनवि उपक्रमांची मानहती पंतप्रिािांिी या 
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सवंादादरमयाि सांनगतली. 60 
वषाांवरील िागनरकांसाठी गेलया 
वषशी सरुु करणयात आललेया 
वयवंदिा योजिेचा लाभ 3 
लाखांहिू अनिक वृद्ध वयक्ीिंा 
झाला आह.े या योजिेंतगदूत, 
10 वषाांसाठी निनचित 8 टकके 
परतावयाची तरतदू आह.े या 
खेरीज प्रानप्तकर सवलतीची 
मयादूदा जयेष्ठ िागनरकांसाठी 
2.5 लाखांहिू 3 लाखांपय ांत 
वाढवणयात आली. जयेष्ठ 
िागनरकांचया कलयाणासाठी 
सरकार प्रनतबद्ध असलयाची गवाही पंतप्रिािांिी नदली.

l सवाांिा सामानजक सरुक्ा परुवणयासाठी सरकार वचिबद्ध असलयाचा पिुरुचचार पंतप्रिािांिी केला. प्रिािमंत्ी सरुक्ा 
नवमा योजिा, प्रिािमंत्ी जीविजयोती योजिा आनण पनेशि योजिा या तीि महतवाचया सामानजक सरुक्ा योजिांच े
कवच गेलया तीि वषादूत 20 कोटीहंिू अनिक लोकांिा परुवणयात आलयाच ेतयांिी सांनगतल.े

l सवदू िागनरकांचया कलयाणासाठी नवशषेत: गरीब आनण असरुनक्त घटकातलया िागनरकांचया कलयाणासाठी सरकार 
सवदूतोपरी प्रयत्न सरुु ठेवेल अशी गवाही पंतप्रिािांिी लाभारयाांिा नदली.

l अतयंनतक गरज असतािा या योजिांमळेु कशी मदत नमळाली ह ेनवनवि सामानजक सरुक्ा योजिांचया लाभारयाांिी 
पंतप्रिािांिा उलगडूि सांनगतल.े सरकारचया योजिा अिेकांसाठी जीवि पनरवतदूक ठरलया असिू या योजिांसाठी 
लाभारयाांिी पंतप्रिािांच ेआभार मािल.े

लाभारयाांचे मनोगत 

v नवनवि सामानजक सरुक्ा योजिेतील लाभारयाांिी यावेळी आपल ेमिोगत वयक् केल.े अडचणीचया काळात सरकारचया 
योजिेचा र्ायदा कसा झाला ह ेयावेळी लाभारयाांिी सांनगतल.े तसचे या नवनवि योजिांची सरुुवात केलयामळेु तयांिी 
पंतप्रिािांच ेआभार मािल.े पंतप्रिांिांचया नवनवि योजिांमळेु जीविामधये आमलूाग्र बदल झालयाचहेी लाभारयाांिी 
सांनगतल.े

मज्हला सक्षमीकरिासाठी भारत सरकारचया जवजवध योजना
कोणतयाही समाजाचा नवकास मनहलांचया नवकासानशवाय 

अशकय आह.े मनहलांचया नवकासाठी कें द्र सरकारचया 
बाल आनण मनहला नवकास नवभागाकडूि नवनवि योजिा 
राबवणयात येत आहते. मनहला सक्मीकरणासाठी नवनवि 
योजिांची मानहती जाणिू घेऊयात. 

मलुगी वाचवा, मलुगी जिकवा योजना (BBMP)

मलुीचं े नशक्ण आनण रक्णाला प्रोतसाहि देणयासाठी 

ही योजिा सरुुवात करणयात आली आह.े 

या योजिेचा मखुय उदिेश िागनरकांमधये नलंग 
गणुोत्तराचया प्रमाणािसुार मलुीचंया कमी होत असललेया  
सखंयेबदिल जागरुकता निमादूण करण ेहा आह े. 

पंतप्रधान मातृतव वदंना योजना (PMMVY)

पंतप्रिाि मातृतव वंदिा योजिा िवीि सवरुपात सादर 

आपिास माज्हत आ्हे का?
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करणयात आली आह.े या योजिेत  मनहलांचया पोषणाकडे 
नवशषे लक् देणयात आल ेआह.े गभदूवती आनण बाळंतीणीचं े
कुपोषण रोखणयासाठी तयांिा आन द्ूक सहायय करणयात येते

जकिोरवयीन मलुीसंाठी योजना 

ही योजिा 11 ते 18 वषफे वयोगटातील मलुीसंाठी आह.े 
या योजिेअंतगदूत मलुीचंी सामानजक नस्ती सिुारणयासाठी 
नवशषे जोर देणयात आला आह.े या योजिेअंतगदूत मलुीिंा 
वयावसानयक प्रनशक्ण देणयात येते. तसचे कुपोषण होऊ 
िये यासाठीही उपाययोजिा करणयात आली आह.े 

पंतप्रधान मज्हला िक्ी कें द्र योजना

या योजिेत नवद्ा्शी सवयंसवेकाचया सहकायादूिे ग्रामीण 
भागातील मनहलांच ेसक्मीकरण केल ेजाते.

राष्टीय जििगु्ृह योजना

िोकरी करणाऱया मनहलांचया लहाि मलुांसाठी 
नशशगृुह उपलबि करुि देणयात आल ेआह.े 6 मनहिे ते 
6 वषादूपय ांतचया मलुांिा या नशशगृुहात प्रवेश देणयात येतो.

राष्टीय मज्हला कोष (RMK) 

या योजिेत गरीब मनहलांचा सामानजक आनण 
आन द्ूक सतर उंचावणयासाठी लघ ु नवत्त परुवठा करणयात 
येतो. मनहलांिा कमी दरात नवत्त परुवठा केला जातो. या 
नवत्तपरुवठयामळेु ग्रामीण भागातील मनहलांच े जीविमाि 
उंचावणयास मदत होते. तसचे तया चनरता द्ू चालवणयासाठी 
लहाि वयवसाय करत आहते. 

मज्हलांसाठी सवआधार योजना 

निरािार, गरीब  आनण पीनडत मनहलांसाठी सवआिार 
गृह  योजिा सरुु करणयात आलया आहते. या योजिेअंतगदूत 
पीनडत मनहलांच ंपिुवदूसि करणयात येते. मनहलांिा अनि, 
व्रि, निवारा, सरंक्ण, वैद्कीय मदत, नशक्ण, प्रनशक्ण 
सनुविा आनण कायदेनवषयक सलला देणयात येतो. 

मज्हलांसाठी उजजवला योजना 

मनहलांची शानररीक शोषण आनण देह वयापारातिू 
मकु्ता वहावी यासाठी उजजवला योजिा सरुु करणयात 
आली आह.े या योजिेत पीनडत मनहलांिा मकु् करुि 
पिुवदूसि करणयात येते. 

नोकरदार मज्हलांसाठी वसजतग्ृहे 

मनहला सक्मीकरणासाठी िोकरदार मनहलांसाठी 
अद्यावत सनुविा असणारी वसनतगृह ेउपलबि करुि नदली 
जातात. या योजिेअंतगदूत नहमाचल प्रदेशात गेलया तीि 
वषादूत दोि प्रकलप सरुु आहते. तर दोि िवीि प्रकलपाच े
प्रसताव मंजरू झाल ेआहते. 

पीजडत मज्हलांसाठी ्हेलपलाईन 

नहसंाचारािे पीनडत मनहलांसाठी एकाच ्छताखाली 
(OSC) हलेपलाईिची सोय करणयात आली आह.े पीनडत 
मनहलांिा सरंक्ण, वैद्कीय मदत,समपुदेशि  कायदेनवषयक 
सलला देणयात येतो. पीनडत मनहलांिा नशक्ण प्रनशक्णही 
देणयात येते.

nnn
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अनुसजूचत जमातीचंया कलयािासाठी कें द्र सरकारचया 
म्हत्वाचया  उपाययोजना 

अनुसजूचत जमाती व इतर पारंपजरक वन जनवासी 
(वन ्हकक  मानयता ) अजधजनयम २००६

अंतगदूत सामनूहक वि हककाचया माधयमातिू विाच े
वयनक्गत व सामनुहक अनिकार नदल े गेल े आहते. हा 
कायदा अशा विनिवासी अिसुनूचत जमाती व पारंपानरक 
विनिवासीकंरीता केला आह,े जयांच ेवासतवय नपढयािनपढया 
जंगलात असिूही तयांचया हककांची कोणतयाही प्रकारची िोंद 
घेतली गेली िाही, आनण अनिकारांिा मानयता नदली गेली 
िाही. अस े विहकक नयाययपण े िोंदविू तयाच े अनभलखे 
तयार करणयाची रचिा निमादूण करुि तयासाठी आवशयक 
अशा नवनवि परुावयांच ेसवरुप सनुिनचित करणयाची हमी हा 
कायदा देत आह.े

अिसुनूचत जमाती आनण इतर पारंपनरक वि निवासी यांिा 
सवत:चया उपजीनवकेकरीता शतेी कसणयासाठी वि जनमिी 
िारण करणयाचा व तयामधये राहणयाचा हकक, निसतार सारखे 
हकक, गावाचया सीमांतगदूत नकंवा सीमेबाहरे पारंपानरकनरतया 
गोळा केल ेजाणारे गौण विोतपादि, तयाचा वापर करण ेनकंवा 
तयाची नवलहवेाट लावण ेयासाठी सवानमतव हकक, पाणयामिील 
मतसय व अनय उतपादि, चराई करण,े पारंपानरक मोसमी सािि 
सपंत्ती करणयात आललेया कोणतयाही सामानजक वि्रिोताच े
सरंक्ण, पिुनिदूमाण, सवंिदूि, वयवस्ापि करणयाच ेहकक इ. 
नवनवि विहकक प्राप्त झाल ेआहते.

अनुसजूचत जमातीचंया जवकास जनधीची देखरेख 

आनदवासीचंया  उप योजिेसाठी कें द्र सरकारकडूि 
शंभर टकके अिदुाि देणयात येते.  या योजिेचा 
मखुय उदिेश अिसुनूचत जमाती आनण इतर जातीमंिील 
नवकासाची दरी कमी करुण मखुय प्रवाहात आणण ेहा आह.े 
नशक्ण,आरोगय,सवच्छता,पाणी परुवठा, जीविमाि उंचावण,े 
कौशलय नवकास, लहाि पायाभतू सनुविा  यासारखया योजिा 
राबवणयात येत आहते. आनदवासीचंया या उपाययोजिांचया 
प्रभावीपण े अंलबजावणीसाठी कें द्र सरकारची 37 मंत्ालये 
आनण नवभागांची स्ापिा करणयात आली आह.े आनदवासी 
उप योजिांसाठी(TSP) नििीची तरतदू करणयात आली 
आह.े आनदवासीचंया नवकासासाठी नवनवि क्ेत्ातलया 298 
योजिांची अंमलबजावणी करणयात येत आह.े 

भारतीय घ्टनेचया अजधजनयम 275(1) अनुसार 
अनुदान 

राजय सरकारकडूि अिसनूचत जाती व जमातीचंया 
नवकासासाठी  योजिा राबवणयात येत आहते. या योजिेला 
कें द्र सरकारकडूि शंभर टकके अिदुाि मंजरू केल ेजाते. 
कें द्र सरकारकडूि राजयांिा नवनवि क्ेत्ातील योजिेसाठी 
अिदुाि नदल े जाते. तयासोबतच अिसुनूचत जमातीचंया 
महामडंळाचा कारभार चालवणयासाठीही अ द्ूसहाययाची 
तरतदू आह.े महामंडळामार्दू त सवयंवयवसायासाठी अ द्ूसहायय 
परुवल ेजाते. ढाबा, वीटभ्टटी, नकराणा दकुाि, चहा, ्ंडपये 
दकुाि, र्ळे व भाजापाला नवक्री, ऑटो वकदू शकॉप, घरगतुी 
दगुिवयवसाय, प्रवासी वाहिे खरेदी यासाठी कजदू नदल ेजाते. 

गौि वन उतपादनासाठी  ्हमीभाव 

गौण वि उतपादिातिू नमळणारे उतपनि गरीबातलया 
गरीब आनदवासीसंाठी र्ार महतवाच ेउतपनिाच ेसािि आह.े 
देशभरातील समुारे 10 कोटी आनदवासीिंा वि उतपादि 
हमीभावातिू अनि,पशखुाद्, निवारा, औषिी आनण उतपनिाच े
ह े महतवाच े सािि आह.े गौण वि उतपादि हमीभावाचा 
मनहला आनदवासीिंा मोठा र्ायदा होत आह.े गौण उतपादि 
गोळा करण ेआनण नवक्री करण ेयात आनदवासी मनहलांचा 
सहभाग असलयािे आनदवासी मनहलांिा आन द्ूक आिार 
नमळतोय. हमीभावामळेु देशभरात वानषदूक एक कोटी नदवस 
रोजगार उपलबि झाला आह.े  कें द्र सरकारिे जंगलामििू 
गोळा करणयात येत असललेया वसतूंिा हमीभाव देणयाचा  
महतवकांक्ी निणदूय घेतला आह.े सरुुवातीला या योजिेअंतगदूत 
9 राजयामधये 10 कें द्र सरुु करणयात आली आहते. तयािंतर 
देशभरात 24 हमीभाव कें द्र सरुु करणयात येणार आहते. 
या योजिेअंतगदूत िैसनगदूक सािि सपंत्तीच े रक्ण आनण 
शाश्वत कापणी तंत् आनण माकफे नटंगसदंभादूत प्रनशक्ण नदल े
जाते. तयासोबतच जंगलातिू गोळा करणयात आललेया 
वसतूंच े मलूयविदूि करणयासाठीही प्रोतसाहि नदल ेजाते. या 
सवदू उपाययोजिामळेु िैसनगदूक साििसपंत्तीचा योगय वापर 
करणयात येतो.
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आजदवासीसंाठी जवकास योजना 

कें द्रीय आनदवासी नवकास मंत्ालयाकडूि आनदवासी 
जिजातीचंया (आनदम जमाती) नवकासासाठी नवशषे 
योजिा राबवत आह.े ही योजिा 8 राजये आनण अंदमाि 
निकोबार या कें द्रशासीत प्रदेशातील 75 आनदवासी 
जाती-जमातीसंाठी राबवणयात येत आह.े आनदवासीचंया 
सामानजक आनण आन द्ूक नवकासासाठी जनमिीच ेवाटप, 
घरेबांिणी,जनमि नवकास,कृषी आनण पशसुवंिदूि,रसते 
निनमदूती, वीज परुवठयासाठी अपारंपनरक ऊजादू स्ोत निनमदूती 
,तसचे आनदवासीिंा नवमयाच ेकवच नमळावे यासाठी जिश्री 
नवमा योजिा राबवणयात येत आह.े 
िैक्षजिक काय्बक्रम

आनदवासी नवभागाकडूि गरज ू नवद्ारयाांसाठी 
नशषयवृत्तीची सोय केली आह.े ही नशषयवृत्ती दहावीपय ांत 
नशक्ण (प्रीमॅनरिक) तसचे दहावीिंतर नशक्ण घेणाऱया 
नवद्ारयाांसाठी आह.े प्री मॅरिीक नशषयवृत्ती योजिेमळेु शाळा 
सोडणाऱया नवद्ारयाांची सखंया कमी होत आह.े नशषयवृत्ती  
योजिेमळेु  पालयांिा आन द्ूक सहायय नमळत असलयािे 
पालकांचया आन द्ूक बोजयात घट होते. तयामळेु आनदवासी 
नवद्ारयाांच ेशाळा सोडणयाचया प्रमाणात कमालीची घट होत 
आह.े तयासोबतच दहावीिंतर नशषयवृत्ती नदलयािे आनदवासी 
नवद्ारयाांमधये उचच नशक्ण घेणयाच ेप्रमाण वाढत आह.े 
आजदवासी जवद्ारयाांना उचच जिक्षिासाठी सजुवधा 

आनदवासी नवद्ारयाांिी उचच नशक्ण घयावे यासाठी कें द्र 
सरकारचया आनदवासी नवभागाकडूि उचच नशक्णासाठी 
नशषयवृत्ती देणयात येते. पदवी आनण पदवयतु्तर नशक्णासाठी 

नशषयवृत्तीची योजिा आह.े अनभयांनत्की, आयटी तसचे 
इतर उचच नशक्णासाठी नशषयवृत्ती देणयात येते. उचच 
नशक्णासाठी असललेया राष्ट्रीय नशषयवृत्ती योजिेअंतगदूत 
नशषयवृत्ती देणयात येते. या योजिेअंतगदूत लाभारयाांिा 
आनण ससं्ांिा े्ट अ द्ूसहायय मंजरू करणयात येते. 
भागभांडवलावदारे  एनएस्टीएफडीसी/
एस्टीएफडीसीनंा अ ््बस्हायय 

या योजिेअंतगदूत कें द्रीय आनदवासी नवकास 
मंत्ालयाकडूि  राष्ट्रीय आनदवासी नवकास महामंडळ 
आनण नवनवि राजयातील आनदवासी नवकास महामंडळांिा 
आन द्ूक सहायय करणयात येते. नवनवि राजयातील 
आनदवासीचंी आन द्ूक नस्ती सिुारणयासाठी आनदवासी 
नवकास महामंडळाकडूि योजिा राबवणयात येत आहते. 
काही  योजिांसाठी एिएसटीएर्डीसीकडूि अ द्ूसहायय 
करणयात येते. दगुि वयवसाय, कुककुटपालि, शळेीपालि, 
वराहपालि, र्ळबाग लागवड कृषीपंप, सकू्म नसचंि 
यासाठी आनदवासीसंाठी योजिा आहते. बांब ू र्निदूचर 
निनमदूती यनुिट, राईस नमल,सटील रे्नब्रकेशि या 
वयवसासायासाठी सहायय करणयात येत आह.े सवेा क्ेत्ात 
वाहि दरुुसती वकदू शकॉप,बकु बायनडंग,डाटा प्रोसनेसगं,टेंट 
हाऊस या वयवसायांिा अ द्ूसहायय उपलबि आह.े ऑटो 
नरक्ा आनण इतर वाहतकू वाहिांसाठी अ द्ूसहाययाची सोय 
करणयात आली आह.े 
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