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(डॉ. सुननल मगर)
संितालक

महाराष्ट्र राजय पाठ्यपुसतक नननम्णती ्व
अभयासक्रम संशोधन मंडळ, परुे.

nwUo
{XZm§H$ … 20 OyZ 2019, 
          ^maVr¶ gm¡a … 30 Á¶oîR> 1941.

न्वद्ा्थी नमत्रानंों,
 अकरा्वीचया ्वगा्णत तुमचे स्वागत आहे. अ््णशासत्र हा न्वरय अकरा्वीत प्र्मच स्वतंत्र न्वरय महरून 
आपलयापुढे येत आहे. आपर अ््णशासत्रातील काही संकलपना इयतता पाच्वीपासून भूगोल ्व गनरत या शालेय 
न्वरयांमधये अभयासलया आहेत.
 भारतीय अ््णवय्वस्ेतील अनेक महत््वाचया बिलांची मानहती या पाठ्यपुसतकातून होईल. राष्ट्रीय अभयासक्रम 
आराखडा-२००५ आनर राजय अभयासक्रम आराखडा-२०१० मधये तयार करणयात आला, तयाला अनुसरून २०१९-
२०२० या शैक्षनरक ्वरा्णपासून पुनर्णनचत अभयासक्रम ्व  पाठ्यक्रमाची नननम्णती करणयात आली आहे. तया्वर आधाररत 
हे पाठ्यपुसतक महाराष्ट्र राजय पाठ्यपुसतक नननम्णती ्व अभयासक्रम संशोधन मंडळ, (बालभारती), पुरे यांचयातफफे 
आपरापुढे ठे्वत आहोत.
 इयतता ११ ्वी चया सतरा्वर ‘अ््णशासत्र’ या न्वरयाची स्वतंत्र ओळख पाठ्यपुसतकाद्ारे करणयात यरेार आहे. 
या न्वरयाचा सैदांनतक पाया मजबूत करणयाचा प्रयतन यातून साधय होईल. पाठ्यक्रमाचा वया्वहाररक जी्वनाशी सांगड 
घालणयाचा प्रयतन करणयात आला आहे. िैनंनिन वय्वहारात ्वापरलया जाराऱया अ््णशासत्रीय संकलपना उिाहररा््ण, 
पैसा, आन््णक ्वृदी ्व न्वकास, आन््णक सुधाररा, आन््णक ननयोजन, संखयाशासत्र इतयािींचा ऊहापोह करणयात आला 
आहे. यानश्वाय भारतीय अ््णवय्वस्ेसमोर असराऱया न्वन्वध आवहानांचा सारासार न्वचार केला आहे. या अनरुंगाने 
इयतता ११ ्वी पुनर्णनचत अ््णशासत्र न्वरयाचया अधययन-अधयापनाची स्व्णसाधारर उच्दिष्े ही ज्ानरचना्वािाचा ्वापर 
करून ननच््चत केली आहेत.
 पुनर्णनचत अभयासक्रम आनर पाठ्यक्रमाची मांडरी करताना मूता्णकडून-अमूता्णकडे, ज्ाताकडून-अज्ाताकडे, 
अंशातून-पूर्णत्वाकडे या अधययन-अधयापन सतू्रांचा ्वापर केला आहे. अ््णशासत्र न्वरयाचया पाठ्यक्रमात प्र्मतःच 
आशयाबरोबर न्वन्वध कृतींचा समा्ेवश केला आहे. या कृतींमधून आशयज्ानाबरोबर पूरक आनर अनधक ज्ान प्राप्त 
करणयाची संधी उपलबध करून निली आहे. तयासाठी कयू.आर.कोडचया माधयमातून ई-लननिंगचा समा्वेश केला आहे. 
तसेच कृनतयुक्त अधययन, गटांतून अधययन, चचा्ण, स्वयंअधययनास पुरेशी संधी नमळेल यांचाही न्वचार करणयात आला 
आहे.
 या पाठ्यपुसतकाची मांडरी ही अ््णशासत्रीय भारेशी कोरतीही तडजोड न करता सोपया ्व साधया भाराशैलीचा 
्वापर करून केली आहे. अ््णशासत्राचया संकलपना सपष् होणयासाठी आ्व्यक ते् े न्वन्वध नचत्राकृती, आलेख, तक्ते 
इतयािींचा ्वापर केला आहे. तयाचा तुमहांला अभयासासाठी ननच््चतच उपयोग होईल. अ््णशासत्र न्वरयातील अ्वघड 
संकलपना, शबि यांसाठी पाठ्यपुसतकाचया शे्वटी पररनशष्ही िेणयात आले आहे, तयाचा उपयोग न्वद्ारयािंप्रमारेच 
नशक्षक, पालक ्व सपधा्ण परीक्षाचंया उमेि्वारांसाठीही नक्कीच होईल. या पाठ्यपुसतकाचे न्वद्ा्थी आनर नशक्षक 
ननच््चतच स्वागत करतील, असा न्व््वास आहे.
 आपलया स्वािंना मनःपू्व्णक शुभेच्ा!

प्रस््ताविता



इयत्ता अकरतावी अर्थशतास्त्र
क्षम्ता नवधतािे

• नैसनग्णक शासत्र ्व सामानजक शासत्र यांतील भेि सांगतो.
• न्वन्वध अ््णतजज्ांचया न्वचारातील दृच्ष्कोनांचा ्वेध घेऊन नभन्नता सपष् करतो.
• अ््णशासत्राचया न्वन्वध वयाखयांचे न्व्लेरर करतो.
• सूक्म ्व स्ूल अ््णशासत्रातील न्वन्वध संकलपना उिाहररांसह सपष् करतो.

• ्वसतुन्वननमयातील अडचरी समजून घेऊन पैशाचया उियाची आ्व्यकता सपष् करतो.
• पैशाचया न्वन्वध वयाखया सपष् करतो.
• पैशाचया उतक्रांतीचे टपपे सांगतो.
• चांगलया पैशाचे गरुधम्ण सपष् करतो.
• पैशाची प्रा्नमक, िुययम आनुरंनगक कायये समजून घेतो.
• काळ्ा पैशाबाबत ननमा्णर होराऱया समसयां्वर चचा्ण करतो.

• मधयगा, चतु््णक, िशमक, शतमक यांचा अ््ण सपष् करतो.
• न्वभाजन मूलयांची गरज सपष् करतो आनर सरासरीचया तुलनेत न्वभाजन मूलयांचे श्ेष्ठत्व सपष् करतो.
• ्वैयच्क्तक, खंनडत ्व अखंनडत शे्रीचया आधारे चतु् ्णके, िशमके, शतमके शोधणयासाठी संखयाशासत्रीय कौशलयांचा ्वापर करतो.

• महाराष्ट्राचया अ््णवय्वस्ेची रचना सपष् करतो.
• इतर राजयांशी तुलना करून महाराष्ट्राचया अ््णवय्वस्ेचया ्वैनशष्टांची चचा्ण करतो.
• महाराष्ट्राचया आन््णक न्वकासातील न्वन्वध क्षेत्राचे योगिान सपष् करतो.
• महाराष्ट्रातील कृरी, औद्ोनगक ्व से्वा क्षेत्रातील न्वन्वध समसया सपष् करतो.
• महाराष्ट्र सरकारकडून अमलात आरलेलया न्वन्वध उपाययोजनांचा आढा्वा घेतो.

• ग्ामीर न्वकासाचा अ््ण, वयाखया ्व महत््व सांगतो.
• कजा्णचा हेतू ्व काला्वधीचया आधारे करृी पतपुर्वठा रचनेचे ्वगथीकरर करतो.
• संस्ातमक ्व नबगर संस्ातमक पतपुर्वठा स्ोतांतील फरक सांगतो.
• न्वन्वध कृरी पतपुर्वठा संस्ांची भूनमका सपष् करतो.

• भारतातील लोकसंखया ्वाढीचया प्र्वाहाबाबत चचा्ण करतो.
• भारतातील लोकसंखया न्वसफोटा्वर पररराम करराऱया न्वन्वध घटकांचे न्व्लेरर करतो.
• सरकारने केलेलया उपाययोजनांचे मूलयमापन करतो.
• भारतातील मान्वी संसाधनाचे महत््व सपष् करतो.

• बेरोजगारीची संकलपना सपष् करतो.
• ग्ामीर ्व शहरी बेरोजगारीचे प्रकार सपष् करतो.
• बेरोजगारीची कारर सपष् करतो.
• सरकारने केलेलया न्वन्वध रोजगार नननम्णती योजनांची मानहती जमा करून समजून घेतो.

• बहुआयामी िाररद्राची मानहती सांगतो.
• सापेक्ष ्व ननरपेक्ष िाररद्रातील फरक सांगतो.
• िाररद्ररेरेचा अ््ण सांगून उि् निष्े सपष् करतो.
• ग्ामीर ्व शहरी िाररद्र यांतील फरक सांगतो.
• िाररद्राची प्रमुख काररे सपष् करतो.
• िाररद्र न्वसताराबाबत आढा्वा घेतो.
• िाररद्ररेरेची संकलपना सपष् करतो.
• िाररद्र ननमू्णलनाचया उपाययोजनांचे मूलयमापन करतो.

• १९९१ चया आन््णक धोररांची उि् निष्े सपष् करतो.
• उिारीकरर, खाजगीकरर, जागनतकीकरराची वयाखया सांगतो.
• १९९१चया धोररांतग्णत उिारीकरर, खाजगीकरर, जागनतकीकरर यांसाठी केलेलया न्वन्वध उपाययोजनांचे न्व्लेरर करतो.
• १९९१ चया आन््णक धोररांचे मूलयमापन करतो.

• आन््णक ननयोजनाचा अ््ण ्व वयाखया सांगतो.
• आन््णक ननयोजनाची ्वैनशष्टे सपष् करतो.
• न्वन्वध पंच्वानर्णक योजनांची उि् निष्े ्व यशपूतथीबाबत न्व्लेरर करतो.
• बारावया पंच्वानर्णक योजनेचे न्व्लेरर करतो.
• ननती आयोगाची रचना ्व काय्णपि् धती सपष् करतो.
• ननयोजन आयोग ्व ननती आयोग यांचया आराखड्ाची तुलना करतो.



 इयतता ११ ्वी च ेपनुर्णनचत पाठ्यपसुतक आपलया हातात ितेाना 
आमहाला आनिं होत आहे. पाठ्यपसुतक बन्वताना अधययन-
अधयापन सतू्रांचा ्वापर कलेा आह.े तयाचबरोबर ज्ानरचना ्वािाचा 
उपयोग  करून अधययन क्षमता ्वाढ्वणयाचा प्रयतन कलेा आह.े 
कृतीयुकत, प्रायोनगक ्व नान्वनयपरू्ण नशक्षर ही काळाची गरज आह.े 
अभयासक्रम आराखडा हा न्वद्ारया्णला काय नशक्वल े जात े ्व 
न्वद्ा्थी बाहरेील जगातनू काय अनुभ्व घतेात यातील एक ि्ुवा 
आह.े अधययन-अधयापन प्रनक्रया समि्ृ ध कररे आनर अपनेक्षत 
अधययन पररराम साधय करर े यासाठी खाली निललेया माग्णिश्णक 
तत्वांचा उपयोग होईल.

P	पाठ्यपुसतक प्र्म स्वतः समजून घया्वे.

P	सिर पाठ्यपसुतक रचनातमक पि् धतीने ्व कृतीयकुत 
अधयापनासाठी तयार केलेले आहे.

P	न्वद्ारयािंमधये आ्वड ननमा्णर करणयासाठी ्व ्वैचारीक 
कृतीला प्रोतसाहन िेणयासाठी नशक्षकांनी प्रतयेक पाठातील 
कृतींचे कौशलयपू्व्णक ननयोजन करा्वे.

P	योग्य ननयोजन करून पाठाचे अधयापन करा्वे.

P	न्वरयाचया आकलनासाठी सुयोग्य शैक्षनरक साधनांचा ्वापर 
करा्वा.

P	पाठांचे न्वरय-न्व्वेचन सन्वसतर करा्वे.

P	अनुक्रमनरकेत निलयाप्रमारे पाठांचे अधयापन करा्ेव कारर 
ज्ान सं्वध्णन सुलभतेने होणयासाठी घटकांचे ननयोजन 
क्रमबि् ध केलेले आहे.

P	संखयाशासत्राशी संबनंधत नतसऱया प्रकररामधये 
आंतरनक्रयातमक दृषटीकोनाचया आधारे अधयापन करा्वे. 
न्वद्ारयािंना तयापुढील प्रकररांमधील अ््णवय्वस्ेसंबंधीचया 
समसया सोडन्वणयासाठी संखयाशासत्रीय ज्ानाचा ्वापर करता 
येईल.

P	संखयाशासत्रीय मानहती्वर आधारीत प्र्न न्वचारा्वेत. 
तयांचया कल ्व प्रकारानुसार पया्णयी प्र्न न्वचारा्वेत. 
अद्या्वत मानहती उपलबध करून िेणयाचा प्रयतन करा्वा. 
नशक्षकांनी न्वद्ारयािंना तरय संकलन ्व तरय न्व्लेरराचे 
महतत्व समजा्वून सांगा्वे.

- नशक्षकतंासताठी -

P	अ््णशासत्राचया बहुताशं संकलपना या शासत्रीय आधारा्वर ्व 
अमतू्ण बाबीं्वर अ्वलबंनू असतात. गटकाय्ण, परसपर सहकाया्णने 
नशकर ेइतयािींना प्रोतसाहन द्ा्व ेतयासाठी आ्व्यकतनेसुार 
्वग्णरचनते बिल करा्वा.

P	अधययन-अधयापनातील अंतरनक्रया, प्रनक्रया यामधये स्व्ण 
न्वद्ारयािंसह आपला सक्रीय सहभाग असा्वा.

P	अधययन-अधयापनामधये अंतरनक्रया, प्रनक्रया यामधये स्व्ण 
न्वद्ारयािंचा सहभाग आ्व्यक आहे आनर तयासाठी 
आपले सक्रीय माग्णिश्णन आ्व्यक आहे.

P	‘्ुमहतांलता मताही् आहे कता?’ हा भाग मलूयमापनासाठी 
न्वचारात घेऊ नये ्व तयाबि् िल न्वद्ा्थी अनधक मानहती 
नमळ्वतील  याची खातरजमा नशक्षकांनी करा्वी.

P	‘्ुमहतांलता मताही् हवं’  हा भाग मलूयमापनासाठी न्वचारात 
घया्वा.

P	पाठातील स्वाधयाय ्वेग्वेगळ्ा ननकरानुसार बन्वलेले 
आहेत. उिा. ननरीक्षर, सह-संबंध, नटकातमक न्व्वेचन, 
न्व्लेररातमक तक्क इतयािी. प्रतयेक पाठाला समान भारांक 
आहेत. मूलयमापन योजना ही निलेलया ननकरा्ंवर आधारीत 
असा्वी. प्र्नाचंया स्वरूपामधये ्ैवन्वधयपूर्ण संयुकतीकरर 
असा्वे. तयाचप्रमारे एकाच प्रकारचया प्र्नाचंी पुनरा्वृतती 
टाळा्वी.

P	पाठ्यपुसतकात निलेलया QR कोडचा ्वापर करा्वा. 
अद्या्वत मानहती नमळन्वणयासाठी QR कोड सतत 
तपासत रहा्वा.

P	संिभा्णसाठी संकेतस्ळे निलेली आहेत ्व तयाचप्रमारे 
संिभ्णग्ं्ांची यािी िेखील निलेली आहे. याचा उपयोग 
नशक्षकांनी ्व न्वद्ारयािंनी अ्वांतर ्वाचनासाठी आनर न्वरय 
सखोल समजणयासाठी करा्वा.

P	पाररभानरक शबिसूचीमधील शबि पाठ्यपसुतकातील प्रतयेक 
प्रकररात ननळ्ा शाईने अधोरेखीत केलेले आहेत.

P	अ््णशासत्रात ्वापरलया जाराऱया संनक्षप्त रूपांची यािी 
पाठ्यपुसतकात शे्वटी निलेली आहे, तयाचा उपयोग अनधक 
सपष्ीकररासाठी करा्वा.

  अधयापन अनुभुतीसाठी हानि्णक शुभेच्ा!
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प्रस्तावनता :
  नवनवीन वैज्ञाननक शोध व नवीन गोष्ी शोधून कञाढणे यञा 
बञाबींचञा ठसञा आजचयञा जगञावर उम्लेलञा आहे. शञास्तञातील 
लक्षणीय प्रगतीमुळे शञास्त म्हणजे नेमके कञाय? यञा प्रशनञाचञा शोध 
लञावणयञाचञा आपण प्रयत्न करू लञागतो. शञास्त ही एक पद् धतशीर 
मञांडणीची ज्ञात शञाखञा आहे. शञास्तञाचे मुखय दोन प्रकञार आहेत.
• नैसनगगिक शञास्त  • सञामञानजक शञास्त
• जयञा शञास्तञातील ननयमञंानञा वैशशवक मञानयतञा आहे आनण यञा 
ननयमञांची सत्यतञा बंनदस्त प्रयोगशञाळेत ननयंतणञंातगगित पडतञाळून 
पञाहतञा येते अशञा शञास्तञालञा नैसनगगिक शञास्त म्हणतञात. प्रयोग व 
अनुमञान यञांवर आधञाररत अभयञासञामुळे यञा शञास्तञालञा तंतोतंत 
शञास्त म्हणूनही ओळखले जञाते. उदञा. गनणत,  पदञारगिनवज्ञान, 
रसञायन शञास्त इत्यञादी.
• सञामञानजक शञास्तञास वतगिणकू शञास्त नकवंञा अमतूगि शञास्त म्हणतञात. 
यञा शञास्तञात मञानवी वतगिणकुीचयञा कोणत्यञा न कोणत्यञा पलैचूञा 
अभयञास कलेञा जञातो. उदञा. ‘मञानसशञास्त’ ह े मञानवी मनञाचयञा 
वतगिणकुीशी संबनंधत ज्ञान दते.े सञामञानजक शञास्त ह ेमञानव समहूञातील 
एक घ्क असनू त्यञा संदरञागिन ेत्यञाचयञा सञामञानजक घ्कञाबञाबत ज्ञान 
दते.े मञानवी वतगिणकू ही बनंदस्त प्रयोगशञाळेत तपञासतञा येत नञाही 
तसचे ती ननयनंतत पद ्धतीनेही अभयञासतञा यते नञाही. सञामञानजक 
शञास्तञाचयञा ननयमञंानञा वशैशवक मञानयतञा नसत.े मञात ह ेननयम मञानवी 
प्रवृत्तींचयञा सदंरञागिन ेकलेलेी सवगिसञाधञारण नवधञाने असतञात. 
अर्थशतासत्ताचता अर्थ : अरगिशञास्त हे सञामञानजक शञास्त आहे. 
‘अरगिशञास्त’ (Economics) हञा शब्द मूळ ग्ीक शब्द 
‘ऑइकोनोनमयञा’ (OIKONOMIA) यञापञासून आलञा आहे. 
यञाचञा अरगि ‘‘कौ्ंुनबक वयवस्रञापन’’ असञा आहे.
  पॉल सॅम्युलसन यञांनी अरगिशञास्तञाचे वणगिन ‘सञामञानजक 
शञास्तञांची रञाणी’ असे केले आहे. अरगिशञास्त हे मञानवञाचयञा 
आनरगिक वतगिणुकीचयञा अभयञासञाशी ननगनडत आहे. यञा शञास्तञातून 
मञानव आपलयञा अमयञागिद गरजञा मयञागिनदत सञाधनञांद् वञारे कशञा पूणगि 
करतो हे हञातञाळले आहे. 
  अरगिशञास्तञाचयञा कञाही प्रनसद ्ध वयञाखयञांचञा अभयञास करून 
यञा नवषयञाची अनधक मञानहती नमळवूयञात.

रोडे आठवता :
    खञालील संबोध तुम्ही कुठे नशकलञा आहञात?  आनरगिक 

प्रकरण - १ : अर्थशतासत्ता्ील मूलभू्  संकल्पनता

प्रणञालीचे प्रकञार, रञांडवलशञाही, समञाजवञाद आनण नमश्र 
अरगिवयवस्रञा इत्यञादी.

कौटिल्य ्यतांचता अर्थशतासत्ी्य दृष्ीकोन : 

  कौन्लय यञाचंयञा मत े अरगि म्हणज े
‘सपंत्ती’ आनण शञास्त म्हणज े‘नवज्ञान’, 
म्हणनूच अरगिशञास्त म्हणज े सपंत्तीचे 
सपंञादन आनण वयवस्रञापन. मलूत: 
कौन्लय यञंाचञा अरगिशञास्त हञा रञाजकीय 
अरगिवयवस्रवेरील वयञापक गं्र आहे.

कौटिल्य ्यतंाच्यता अर्थशतासत्ी्य दृष्ीकोनताचे महत्त्वताचे मुद् दे :
 १) सरकञार नकंवञा रञाजयञाची महत्त्वपूणगि रूनमकञा.
 २) संपत्ती ननमञागिण करणयञावर लक्य केंनरित करून   

 रञाजयञाचे कलयञाण.
 ३) सुशञासनञासञाठी कञायगिक्षम प्रशञासन यंतणेची आवशयकतञा.
 ४) अरगिशञास्तञामधये रञाजकीय कलपनञांचे संकलन.

्ुमहतांलता मताही् आहे कता?
 कौन्लय ह ेमौयगि कञालखडंञातील एक महञान रञाजकञारणी, 
तत्तवज्ञानी, अरगिशञास्तज् व रञाजकीय सललञागञार होते. तसेच 
त्यञानंञा चञाणक्य नकवंञा नवषणुगपु्त म्हणून ओळखल े जञात.े 
त्यञानंी प्रञाचीन रञारतञातील अरगिवयवस्रेवर ‘अरगिशञास्त’ हञा 
रञाजकीय गं्र नलनहलञा आह.े

अर्थशतासत्ताच्यता व्यताख्यता :
१) ॲडम टसमर ्यतंाची स्ंपत््ी संबटंि् अर्थशतासत्ताची    
व्यताख्यता :

  ॲडम नस्मर यञांनञा सनञातनवञादी 
अरगिशञास्तज् तसेच ‘‘अरगिशञास्तञाचे 
जनक’’ असे मञानले जञाते. त्यञांनी 
अरगिशञास्तञाची  संपत्तीनवषयक वयञाखयञा 
१७७६ मधये प्रकञानशत केलेलयञा 
‘रञाष्ट्ञाची संपत्ती’ (''An Inquiry 

आकृ्ी १.१ 
कौटिल्य

आकृ्ी १.२ 
ॲडम टसमर   



2

३) टलओनेल रॉटबनस ्यतंाची दटुम्थळ्ेवर आितारर् 
अर्थशतासत्ताची व्यताख्यता :  

 अरगिशञास्तञाची ही अनतशय प्रनसद ्ध 
वयञाखयञा आह.े रॉनबनस यञानंी १९३२ 
सञाली ‘‘अरगिशञास्तञाच ेस्वरूप व महत्त्व’’ 
(An Essay on the Nature 
and Significance of Economic 
Science) ह े पसु्तक प्रकञानशत केल.े 
यञात त्यञानंी अरगिशञास्तञाची दनुमगिळतवेर 
आधञाररत वयञाखयञा सञानंगतली.

  ‘‘अमयञागिद गरजञा आनण मयञागिनदत परंतु दुनमगिळ व  
पयञागियी उपयोगञाची सञाधने यञांचञा मेळ घञालतञानञा करणयञात 
येणञाऱयञा मञानवी वतगिनञाचञा अभयञास करणञारे शञास्त म्हणजे 
अरगिशञास्त होय’’.

रॉटबनस ्यतांच्यता व्यताख्येचे महत्त्वताचे मुद् दे :
 १) अमयञागिद गरजञा/सञाधये
 २) मयञागिनदत सञाधने
 ३) गरजञांचञा प्रञाधञानयक्रम
 ४) सञाधनञांचे पयञागियी उपयोग

्ुमहतांलता मताही् आहे कता?

 टवचतार अर्थशतासत्जतांची नतावे
सनञातन संप्रदञाय - १८ वे 
शतक

ॲडम शस्मर, डशेवहड 
ररकञाडडो, जे.एस् .नमल, 
्ी.आर ्.मञालरस इत्यञादी.

नव सनञातन सपं्रदञाय - १९ वे 
शतक व २० वयञा शतकञाचयञा 
सुरवञातीचञा अधञागि रञाग

आलफ्ेड मञाशगिल, ए.सी.
नपगू, आयनविंग निशर 
इत्यञादी.

आधुननक संप्रदञाय - २० वयञा 
शतकञा पञासून आज पयिंत.

जे.एम.केनस,  
नलओनेल रॉनबनस,  
पॉल समॅ्युलसन इत्यञादी.

अर्थशतासत्ताच्यता शताखता :  
  सर रॅग्नर नफ्श, यञांनी १९३३ सञाली अरगिशञास्तञाची 
दोन शञाखञांमधये नवरञागणी केली. त्यञा शञाखञा म्हणजे सूक्म 
अरगिशञास्त व स्रलू अरगिशञास्त होय. हे शब्द ग्ीक शब्द 
‘मञायक्रोस’ (Mikros) व ‘मकॅ्रोस’ (Makros) यञापञासून 
आले आहेत.

अ) सूक्म अर्थशतासत् : 
  ‘सूक्म’ म्हणजे लहञान. सूक्म अरगिशञास्तञात वैयनक्तक 
घ्कञांचयञा आनरगिक वतगिनञाचञा अभयञास केलञा जञातो. उदञा. 
कु्ुंब, कञामगञार, िमगि, उद्ोग इत्यञादी.

into the Nature and Causes of the Wealth of 
Nations.'') यञा गं्रञात मञाडंली. ॲडम नस्मर यञाचंयञा मत,े 
‘‘अरगिशञास्त ह े सपंत्तीच े शञास्त आह.े’’

ॲडम टसमर ्यतंाच्यता व्यताख्येचे महत्त्वताचे मुद् दे :
 १) ननहगिस्तक्षेपञाचे धोरण 
 २) रञांडवल व स्ञांपत्तीचञा सञाठञा
 ३) आनरगिक घडञामोडींमधये नैसनगगिक ननयम
 ४) वृद ्धीचयञा नसद् धञंातञामधये ‘श्रम नवरञाजन’ यञा 
  नवनशष् पैलूलञा महत्त्व

्ुमहतांलता मताही् आहे कता?

 ‘पॉल रोमर’ आनण ‘नवलयम नॉरधॉस’ यञंानञा २०१८ 
सञालचञा अरगिशञास्तञासञाठी नोबेल स्मृती पुरस्कञार प्रञाप्त 
झञालञा आहे. पॉल रोमर हे आनरगिक वृद् धीचे अभयञासक 
आहेत. नॉरधॉस यञंानी पयञागिवरणीय अरगिशञास्तञामधये 
उललेखनीय योगदञान नदले आहे.

शोिता ्पताहू!
 अरगिशञास्तञातील इतर नोबेल पञाररतोनषक नवजेते.

२) प्रता. अतालफ्रेड मताश्थल ्यतांची कल्यताणकतारी अर्थशतासत्ताची 
व्यताख्यता : 
  प्रञा. आलफ्डे मञाशगिल यञानंी 

कलयञाणकञारी अरगिशञास्तञाची वयञाखयञा 
मञाडंली. त ेनवसनञातनवञादी अरगिशञास्तज् 
असनू त्यञानंी ‘‘अरगिशञास्तञाची 
मलूतत्तव’े’ (Principles of 
Economics) ह े पसु्तक १८९० 
सञाली प्रकञानशत कले.े 

आलफ्डे मञाशगिल यञाचंयञा मत े ‘‘अरगिशञास्त हे मञानवी कलयञाणञाचञा 
अभयञास करणञार े शञास्त आह,े यञा शञास्तञात प्रञाप्ती व 
अञावशयकतनेसुञार उपलब्ध सञाधनञाचंञा पयञागिप्त वञापर यञासंबनंधत 
वयैशतिक व सञामञानजक वतगिणुकीचञा अभयञास कलेञा जञातो.’’ 

मताश्थल ्यतंाच्यता व्यताख्येचे महत्त्वताचे मुद् दे :
 १) अरगिशञास्त म्हणजे सञामञानय मञाणसञाचञा अभयञास. 
 २) अरगिशञास्त म्हणजे आनरगिक वतगिनञाचे शञास्त.
 ३) अरगिशञास्त म्हणजे रौनतक कलयञाणञाचञा अभयञास.   
 ४) अरगिशञास्त केवळ संपत्तीचञा अभयञास नञाही.

आकृ्ी १.३ 
प्रता.आलफ्रेड मताश्थल

आकृ्ी १.४ 
टलओनेल रॉटबनस
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क्रेनेर बतेालडींग ्यतांची सूक्म अर्थशतासत्ताची व्यताख्यता :
  ‘‘नवनशष् उत्पञादन ससं्रञा, नवनशष् कु्ंुब, वयैनक्तक 
नकमंती, वतेन, उत्पन्न, वयैशतिक उद्ोग आनण नवनशष् 
वस्तूचंञा अभयञास करणञार े शञास्त म्हणज े सकू्म अरगिशञास्त होय’’.

सूक्म अर्थशतासत्ताच्यता मूलभू् संकल्पनता :

१) गरजता : मोजक्यञा शब्दञामंधय े गरजचेी वयञाखयञा करण े कठीण 
आह,े पण अरगिशञास्तीयदृष्ीन े समञाधञानञाचयञा अरञावञाची जञाणीव 
म्हणज े ‘गरज’ होय. यञा जञाणीवतेनू मञानव वयैशतिक गरज पणूगि 
करणयञाचञा प्रयत्न करतो.

मञानवी गरजञा वञाढणयञाची मुखय दोन कञारणे आहेत.

 • नवीन शोध आनण  नवप्रवतगिनञामुळे रञाहणीमञानञाचञा दजञागि 
सुधञारणयञाची इच्ञा.

 • लोकसंखयेमधये झञालेली वञाढ.

गरजतंाची वैटशष्ेट :

 i) अम्यता्थटद् गरजता : गरजञा यञा पुनहञा पुनहञा ननमञागिण होत 
असून, त्यञा कधीही न संपणञाऱयञा असतञात. एक गरज पणूगि 
करेपयिंत दुसरी गरज पुनहञा ननमञागिण होते. गरजञा सञातत्यञाने 
ननमञागिण होतञात. 

 ii)  गरजता ्यता ्पनुरुद ्भवी अस्ता् : कञाही गरजञा पनुहञापनुहञा 
ननमञागिण होतञात. तर कञाही गरजञा प्रसंगञानरुूप ननमञागिण होतञात. 

 iii) गरजता व्यतानुसतार बदल्ता् : वेगवेगळ्ञा गरजञा व त्यञांचे  
समञाधञान वयोपरत्वे  बदलत असते. 

  (आकृती १.५ अ, ब, क) 
 iv) गरजता टलंगभेदतानुसतार बदल्ता् : स्ती-पुरुषञांचयञा गरजञा 

आवशयकतेनुसञार बदलतञात.
 v) गरजता ्पसं्ीक्रमतानुसतार बदल्ता् : प्रत्यके वयक्ती 

आपञापलयञा सवयी, आवडीननवडी आनण पसंतीनुसञार 
गरजञांची ननवड करतो.

आकृ् ी १.६ ॠ्ू आटण गरजता

क)

अ)
ब)

आकृ्ी १.५ अ, ब, क  ः व्य आटण गरज
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 vi) गरजता हवतामतानतानुसतार बदल्ता् : गरजञा यञा वेगवेगळ्ञा 
हवञामञानञानुसञार, ॠतुमञानञानुसञार बदलत असतञात.    
(आकृती १.६)

 vii) गरजता संसकृ्ीनुसतार बदल्ता् : गरजञा यञा संस्कृतीनुसञार 
बदलत असतञात. गरजञंाचयञा ननवडीवर ससं्कृतीचञा प्ररञाव 
पडतो. नवशेषत:  आहञार, वेशरूषञा इत्यञादी.

गरजतांचे वगगीकरण :
 गरजञंाचे वगगीकरण खञालील प्रकञारे करतञा येते.
 i)  आटर्थक आटण आटर्थक्रेत््र गरजता :
 •  जयञा गरजञंाची पूतगितञा पैशञांचयञा सञाहञाययञाने केली जञाते त्यंञानञा 

आनरगिक गरजञा असे म्हणतञात. वैयशतिकररत्यञा त्यञांचञा 
मोबदलञा पैशञाचयञा स्वरूपञात नदलञा जञातो. उदञा. अन्न , 
औषधे इत्यञादी.

 • जयञा गरजञा पैशञांनशवञाय पूणगि करतञा येतञात त्यञा म्हणजे  
आनरगिकते्तर गरजञा होय. उदञा. हवञा, सूयगिप्रकञाश इत्यञादी.

 ii) वै्यट््क गरजता आटण सतामूटहक गरजता :
 • जयञा गरजञा वैयनक्तक पञातळीवर पूणगि केलयञा जञातञात त्यञानंञा 

वैयनक्तक गरजञा असे म्हणतञात. उदञा. डॉक््रञांचञा 
स््ेस्रञास्कोप, नयञायञानधशञाचञा को्.

 • सञामूनहक गरजञा  यञा सञामञानजक गरजञा आहेत जेरे गरजञांची 
सञामूनहक पूतगितञा होते.  उदञा. रेलवे प्रवञास.

 iii) जीवनतावश्यक, सुखसो्यीच्यता आटण चैनीच्यता गरजता :
 • मूलरूत गरजञा म्हणजे जीवनञावशयक गरजञा होय. उदञा. 

अन्न, वस्त, ननवञारञा, नशक्षण, आरोग्य इत्यञादी.
 • जयञा गरजञा वयक्तीलञा जीवनञामधये सुखसमञाधञान देतञात 

त्यञांनञा सुखसोयीचयञा गरजञा असे म्हणतञात. उदञा. धुलञाई 
यंत, नमक्सर, प्रेशर कुकर इत्यञादी.

 • जयञा गरजञांमुळे वयक्तीलञा आनंद व सञामञानजक  प्रनतषठञा 
नमळते त्यञांनञा चैनीचयञा गरजञा असे म्हणतञात.                         
उदता.  वञातञानुकूनलत गञाडी, िननगिचरयुक्त घर.

२) वस्ू आटण सेवता : ही एक अरगिशञास्तञामधील प्रनसद् ध  
संकलपनञा आहे. 
 • जयञा घ्कञाद् वञारे मञानवी गरज पणूगि केली जञाते त्यञास 

वस्तू असे म्हणतञात. वस्तूंनञा रौनतक अशस्तत्व असते. 
उदञा. नशक्षकञाने वञापरलेलञा खडू. 

 • सेवञादेखील मञानवी गरजञा रञागवतञात. परंतु सेवञांनञा 
रौनतक अनस्तत्व नसते. उदञा. नशक्षकञांचे नशकवणे.

३) उ्प्योटग्ता : वस्तू व सेवञांमधये असणञारी मञानवी गरज 
रञागवणयञाची क्षमतञा म्हणजे उपयोनगतञा होय.

४) मूल्य : अरगिशञास्तञामधये ‘मलूय’ दोन प्रकञारे सञांनगतले 
जञाते. उपयोनगतञा मूलय व नवननमय मूलय.
 • उ्प्योटग्ता मूल्य ः उपयोनगतञा मलूय हे एखञाद्ञा 

वस्तूचयञा मूलयञाशी संबंनधत आहे. सोपयञा शब्दञात 
सञांगञायचे झञालयञास एखञाद्ञा वस्तूची उपयुतितञा म्हणजे 
त्यञा वस्तूचंे उपयोनगतञा मूलय होय. उदञा. कोणञालञाही 
सयूगिप्रकञाशञासञाठी नकंमत द्ञावी लञागत नञाही, पंरतु 
प्रत्येकञासञाठी तो आवशयक आहे. अरगिशञास्तीय 
परररञाषेत सयूगिप्रकञाशञालञा उपयोनगतञा मूलय आहे. हे 
नवनञामूलय वस्तूचे उदञाहरण आहे.

 • टवटनम्य मलू्य ः नवननमय मूलय म्हणजे एखञाद्ञा 
वस्तूचे दुसऱयञा वस्तूचयञा नकंवञा सेवेचयञा रूपञात वयक्त 
केलेले मूलय होय. हे मूलय पैशञांचयञा स्वरूपञात सञांनगतले 
की ती वस्तूची नकंमत असते. जयञा वस्तलूञा पैशञांत 
नकंमत मोजञावी लञागते त्यञालञा आनरगिक वस्तू म्हणतञात. 

  उदञा. ्ीवही, कञार इत्यञादी.

 • टहरे-्पताणी टवरोिताभतास ः कञाही वस्तूंचे उपयोनगतञा 
मूलय जञास्त तर नवननमय मलूय कमी असते. उदञा. 
पञाणी तसेच कञाही वस्तूंचे उपयोनगतञा मूलय कमी, पण 
दनुमगिळतेमुळे नवननमय मलूय जञास्त असते. उदञा. नहरञा.

  (आकृती १.७)

आकृ्ी १.७ टहरे-्पताणी टवरोिताभतास

शोिता ्पताहू :

खतालील उदताहरणतांवरून टवनतामूल्य वस्ू टकंवता आटर्थक 
वस्ू शोिता.
•	नदीचे पञाणी
•	ऑशक्सजन नसलेंडर
•	सूयगिप्रकञाश
•	शुद् धीकरण केलेले नपणयञाचे पञाणी
•	हवञा
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असते व त्यञाच वस्तूची देवञाणघेवञाण करतञा येते अशञा वस्तूंनञा 
संपत्ती असे म्हणतञात.’’
संपत्तीची वनैशषेट :

 i) उपयोनगतञा
 ii) दुनमगिळतञा
 iii) नवननमयतञा
 iv) मनुषयबञाह्यतञा

 i) उ्प्योटग्ता : वस्तूंमधये मञानवञाची गरज पणूगि करणयञाची 
क्षमतञा असली पञानहजे. उदञा. िननगिचर, नफ्ज इत्यञादी.

 ii) दुटम्थळ्ता : मञागणीचयञा तुलनेत वस्तूंचञा पुरवठञा दुनमगिळ 
असेल तरच त्यञाचञा समञावेश संपत्तीमधये होतो. उदञा. सवगि 
आनरगिक वस्तू, जयञा वस्तूसञाठी नकंमत मोजली जञाते.

 iii) टवटनम्य्ता : वस्तूंचञा नवननमय एकञा वयक्तीकडून दुसऱयञा 
वयक्तीकडे, एकञा नठकञाणञाहून दुसऱयञा नठकञाणी करतञा  
आलञा पञानहजे. जयञा वस्तू मूतगि असतञात त्यञांचेच हस्तञांतरण 
एकञा नठकञाणञाहून दुसऱयञा नठकञाणी होते. उदञा. वञाहने, 
दञागदञानगने इत्यञादी.

 iv) मनुष््यबताह्य्ता : वस्तू ही केवळ मञानवी शरीरबञाह्य असेल 
तरच ती हस्तञातंरीत केली जञाऊ शकते. हे त्यञाचयञा बञाह्य  
आनण वैयनक्तक गुणधमञागिनुसञार झञाले पञानहजे. उदञा. नपशवी,  
खुचगी इत्यञादी.

्मुहतालंता मताही् आह ेकता?
 जनमजञात नमळणञाऱयञा गणुवत्तचेञा समञावशे सपंत्तीत होत 
नञाही. उदञा. सौंदयगि, आवञाज इत्यञादी. ह ेएकञा वयक्तीकडून 
दसुऱयञा वयक्तीकडे हस्तञातंरण करतञा यते नञाही.

करून ्पहता.
 रौनतक हस्तञांतरण क्षमतञा व मञालकी हस्तञांतरण 
क्षमतेनुसञार वस्तूंची यञादी तयञार करञा.

्ुमहतांलता मताही् आहे कता?
भौट्क हस्तां्रण क्षम्ता : यञामधये प्रत्यक्ष वस्तू एकञा 
वयक्तीकडून दुसऱयञा वयक्तीकडे आनण एकञा नठकञाणञाहून 
दुसऱयञा नठकञाणी हस्तञांतररत केली जञाते. उदञा. वञाहने
मतालकी हस्तां्रणक्षम्ता : यञामधये कञाही बदल करू शकत 
नञाही, परंतु त्यंञाचयञा मञालकी हक्कञाचे हस्तञांतर करतञा येते. 
उदञा. जमीन

६) व्ैयक्तिक उत््पन्न : वयक्तीलञा त्यञाचयञा सवगि स्तोतञांकडून 
नमळणञारे मोबदले म्हणजे त्यञाचे वैयनक्तक उत्पन्न होय.

७) वै्यट््क व्य्यश््य उत््पन्न :  वैयनक्तक उत्पन्नञातील 
असञा रञाग जो प्रत्यक्ष कर म्हणजे उत्पन्न कर,  वैयनक्तक 
संपत्ती कर इत्यञादी, ररलयञानंतर उरतो त्यञालञा  वैयनक्तक 
वययशक्य उत्पन्न म्हणतञात.

्ुमहतांलता मताही् हवे:

उत््पन्नताचे खतालील प्रमताणे टवटवि प्रकतार आहे्.

अ) टसरर उत््पन्न : नवनशष् कञालञावधीत नस्रर असणञारे  
  उत्पन्न होय. उदञा. रञाडे, वेतन इत्यञादी.

ब) अटसरर उत््पन्न : नवनशष्  कञालञावधीत अनस्रर  
  असणञारे उत्पन्न होय. उदञा. निञा. निञा हञा  
  धनञात्मक, ॠणञात्मक व शूनय असू शकतो.

क) ्पेैशता्ील उत््पन्न (प्रताप्ी) : जे उत्पन्न देशञाचयञा  
  चलनञात प्रञाप्त होते. त्यञालञा पैशञातील उत्पन्न नकंवञा  
  मौरिीक उत्पन्न म्हणतञात. उदञा. ` ५००० उत्पन्न.

ड) वतास्व उत््पन्न : प्रत्यक्ष खचगि करणयञायोग्य उत्पन्न  
  होय. उदञा. पैशञाचयञा मोबदलयञात वस्तूची खरेदी.

इ) करतारतात्मक उत््पन्न : नवनशष् ननयम व शतगीनुसञार  
 नमळणञारे उत्पन्न होय. उदञा. खंड, मजुरी इत्यञादी.

ई) उव्थरर्/शेष उत््पन्न : उत्पञादन घ्कञांनञा सवगि  
  मोबदले नदलयञानंतर नशललक रञाहणञारे उत्पन्न  
  म्हणजे उवगिररत उत्पन्न होय. उदञा. निञा.

उ) अटज्थ् उत््पन्न : उत्पञादन प्रनक्रयेत सहरञागी  
 झञालयञानंतर नमळणञाऱयञा उत्पन्नञास अनजगित उत्पन्न  
 म्हणतञात. उदञा. खंड, वेतन, वयञाज, निञा  
 इत्यञादींपञासून नमळणञारे उत्पन्न.

ऊ) अनटज्थ् उत््पन्न : कोणत्यञाही उत्पञादन प्रनक्रयेत  
 सहरञागी न होतञा इतर मञागञागिने प्रञाप्त होणञारे उत्पन्न  
 म्हणजे अननजगित उत्पन्न होय. उदञा. लॉ्री,  
 अनपेनक्षत लञार इत्यञादी.

८) आटर्थक टक्र्यता : आनरगिक नक्रयञांचे वगगीकरण चञार प्रकञारे 
केले जञाते, जयञामधये उत्पञादन, नवतरण, नवननमय व उपरोग 
यञांचञा समञावेश होतो.

५) सं्पत््ी : ‘‘संपत्ती म्हणजे जयञा वस्तूलञा बञाजञार मलूय 
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आकृ्ी १.८ आटर्थक टक्र्यता

 अ) उत््पतादन : ‘‘उपयोनगतञांची नननमगिती म्हणजे उत्पञादन 
होय’’. रूमी, श्रम, रञांडवल आनण संयोजक हे चञार 
उत्पञादनञाचे प्रमुख घ्क आहेत. 

हे नेहमी लक्षता् ठेवता.
 जे उपक्रम केवळ दञान ्ंद केले जञातञात नतरे 
आनरगिक नवननमय नसते तरेे अरगिवयवस्रेलञा अनुत्पञादक 
मञानले जञाते. त्यञाद्ञारे जीवनञात अमुलय मूलय वञाढवू 
शकतञात.

उत््पतादनताचे चतार घिक :
 १)  भमूी : ‘रमूी’ हञा उत्पञादनञाचञा नसैनगगिक घ्क असनू नवनञामलूय 

दणेगी आह.े ‘‘रू ्पृषठञालगत, रूपृषठञाचयञावर व रपूषृठञाचयञा 
खञाली उपलब्ध असललेयञा नसैनगगिक सञाधनसपंत्तीस 
अरगिशञास्तञामधय े ‘रमूी’ असे म्हणतञात’’. उदञा. खननज े ही 
रपूषृठञाखञाली नमळतञात, मदृञा व पञाणी ह ेरू ्पषृठञालगत नमळते 
तर हवञा व सयूगिप्रकञाश रू ्पृषठञावर नमळतञात. म्हणजे 
अरगिशञास्तञात रमूी ही वयञापक सकंलपनञा आह.े उत्पञादन 
कञायञागित सहरञागी झञालयञाबद ्दल रमूीलञा खडं नमळतो.

 २)  श्रम : उत्पञादन प्रनक्रयेत श्रम हञा मञानवी घ्क आहे.  
आनरगिक मोबदलञा नमळनवणयञाचयञा हेतूने मञानवञाने केलेले 
कोणतेही शञारीररक व बौद् नधक कञाम म्हणजे ‘श्रम’ होय. 
श्रम यञा उत्पञादन घ्कञालञा वेतन, मजुरी यञा स्वरूपञात 
मोबदलञा नमळतो. उदञा. सुतञार, लेखननक, अनरयंतञा 
इत्यञादींची कञामे.

 ३)  भतांडवल : पुढील उत्पञादन वञाढीसञाठी रञांडवलञाची नननमगिती 
केली जञाते. रञांडवल हञा उत्पञादनञाचञा मञानवनननमगित घ्क 
आहे. रञांडवल यञा उत्पञादन घ्कञालञा वयञाजञाचयञा स्वरूपञात 
मोबदलञा  नमळतो. उदञा. यंतसञामग्ी, तंतज्ञान, कञारखञानयञाची 
इमञारत इत्यञादी.

 ४)  सं्योजक : ‘‘उद्ोगञाचञा प्रमुख वयवस्रञापक व कप्तञान 
म्हणजेच संयोजक होय’’. उत्पञादन प्रनक्रयेतील संयोजन 
कौशलयञाबद् दल त्यञालञा नफयञाचयञा स्वरूपञात मोबदलञा 
नमळतो. 

आ) टव्रण :  उत्पञादनञाचे समञाजञाचयञा नवनवध रञागञांमधये नवतरण 
होते. उत्पञादन घ्कञांचे मोबदले खंड, वेतन, वयञाज, निञा 
यञा स्वरूपञात नवतरण वयवस्र ेद् वञारे नवतरीत केले जञातञात.

 इ) टवटनम्य : ‘‘नवननमय म्हणज े आनरगिक वस्त ू व सवेञंाची 
देवञाण-घवेञाण नकवंञा खरेदी-नवक्री होय’’. अरगिशञास्तञामधये 
नवननमय हञा प्रञामखुयञान े आनरगिक वयवहञारञाशी सबंनंधत 
आह.े

 ई) उ्पभोग : ‘‘उपरोग म्हणजे मञानवी गरजञा पणूगि 
करणयञासञाठी वस्त ू व सेवञांचञा उपयोग करणे होय’’. 

ब) सरूल अर्थशतासत् : 
  स्रलू म्हणजे मोठे नकंवञा एकूण. स्रलू अरगिशञास्तञामधये 
एकूण घ्कञांचञा म्हणजेच एकूण रोजगञार, रञाष्ट्ीय उत्पञादन, 
एकूण गुंतवणूक, एकूण बचत, एकूण उपरोग, एकूण पुरवठञा 
व एकूण मञागणी, सञामञानय नकंमत पञातळी इत्यञादींचञा अभयञास 
केलञा जञातो.

क्रेनरे बोलडींग ्यतांची  सरूल अर्थशतासत्ताची व्यताख्यता : 
  ‘‘स्रूल अरगिशञास्तञाचञा संबंध वैयनक्तक पररमञाणञांशी 
नसून एकूण पररमञाणञांशी येतो, वैयशतिक उत्पन्नञाशी नसून 
रञाष्ट्ीय उत्पनञाशी येतो, वैयशतिक नकंमतीशी नसून सवगिसञाधञारण 
नकंमत पञातळीशी येतो. तसेच वैयनक्तक उत्पञादनञाशी नसून 
रञाष्ट्ीय उत्पञादनञाशी येतो.’’

सरूल अर्थशतासत्ताच्यता मूलभू् संकल्पनता :

 १) रताष्िट्ी्य उत््पन्न : रञाष्ट्ीय उत्पन्न हे देशञाचयञा आनरगिक 
वयवहञारञांशी संबंधीत असते त्यञालञा देशञाचे एकूण उत्पन्न 
असेही म्हणतञात.  
  ‘‘एकञा आनरगिक वषञागित अरगिवयवस्रमेधये उत्पञानदत 
झञालेलयञा अनंतम वस्त ू व सेवञांची बञाजञाररञावञानुसञार केलेली 
गणनञा म्हणजे रञाष्ट्ीय उत्पन्न होय’’.
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रताष्िट्ी्य उत््पन्न सटम्ीने टदलेली व्यताख्यता : 
  ‘‘रञाष्ट्ीय उत्पन्न म्हणजे एखञाद्ञा नवनशष् कञालखंडञात 
उत्पञानदत करणयञात आलेलयञा वस्तू व सेवञंाची दुहेरी गणनञा 
्ञाळून केलेले मञापन होय’’.

२) बच् : उत्पन्नञाचञा असञा रञाग, जो रनवषयञातलयञा गरजञा 
पूणगि करणयञासञाठी सधयञाचयञा उपरोगञाचञा त्यञाग करून नशललक 
रञाहतो त्यञास बचत म्हणतञात. तसेच बचत म्हणजे उत्पन्नञाचञा 
असञा रञाग, जो चञालू उपरोगञावर खचगि केलञा जञात नञाही.

३) गुं्वणूक : बचतीतून रञांडवलञाची नननमगिती होते आनण 
रञंाडवलञाचञा वञापर उत्पञादन प्रनक्रयेसञाठी करणे म्हणजे गुंतवणूक 
होय. उदञा. यंतसञामग्ी, उपकरणे इत्यञादी.

४) व्यता्पतार चक्र : अरगिवयवस्रेत घडून येणञाऱयञा आनरगिक 
चढ-उतञारञामुळे जे वयञापञारञात बदल घडून येतञात त्यञांनञा 
वयञापञारचक्र ेअसे म्हणतञात. ते प्रञामुखयञाने आनरगिक नक्रयञांमधील 
चढ-उतञारञांमुळे ननमञागिण होतञात.

चढ आटण उ्तार म्हणजे तेजी व मंदी होय.

	 • ्ेजी : सञातत्यञाने सञामञानय नकंमत पञातळीत होणञारी वञाढ 
म्हणजे तेजी होय.

	 • मंदी : सञातत्यञाने सञामञानय नकंमत पञातळीत  होणञारी 
घ् म्हणजे मंदी होय. 

्ुमहतांलता मताही् आहे कता?

 वयञापञारञातील चक्रीय बदलञामुळे ननमञागिण होणञाऱयञा 
बेकञारीस ‘चक्रीय बेकञारी’ असे म्हणतञात.

५) आटर्थक वृद ्िी : आनरगिक वृद ्धी यञा संकलपनेलञा 
संखयञात्मक दृनष्कोन आहे. सोपयञा शब्दञातं सञांगञायचे तर 
आनरगिक वृद ्धी म्हणजे दीघगिकञाळञात देशञाचयञा वञास्तव उत्पन्नञात 
झञालेली संखयञात्मक वञाढ होय.

६) आटर्थक टवकतास : आनरगिक नवकञास ही वयञापक संकलपनञा 
असून यञात एक गुणञात्मक दृनष्कोन आहे. आनरगिक नवकञास 
म्हणजे आनरगिक वृद् धींसोबत मञानवञाचयञा कलयञाणञासञाठी 
आवशयक असणञाऱयञा घ्कञांमधय े गुणञात्मक बदल घडवून 
आणणे होय. उदञा. नशक्षण, आरोग्य इत्यञादी.

शोिता ्पताहू :

 खतालील्पकैी कोणत््यता सजंता सकू्म अर्थशतासत् आटण 
सरलू अर्थशतासत्ताच्यता आहे् . 
• जञागनतक दञाररद्र्य  
• वस्तचूी नकमंत
• वयवहञार तोल
• उद्ोगञाचञा निञा
• रञाष्ट्ीय उत्पन्न

कता्यम लक्षता् ठेवता

आटर्थक वृद् िी आटर्थक टवकतास

१) आनरगिक वृद ्धी 
म्हणजे देशञाचयञा 
वञास्तव उत्पन्नञात 
होणञारी वञाढ.

१) आनरगिक नवकञास म्हणजे 
आनरगिक वृद् धीबरोबरच  
महत्तवपूणगि आनरगिक घ्कञात 
पररवतगिनशील बदल जे 
लोकञंाचयञा कलयञाणञात वञाढ 
करतञात.

२) ही संकलपनञा 
संकुनचत व 
संखयञात्मक आहे.

२) ही संकलपनञा वयञापक व 
गुणञात्मक आहे.

३) आनरगिक वृद ्धी 
आनरगिक 
नवकञासञानशवञाय 
शक्य आहे.

३) आनरगिक नवकञास आनरगिक 
वृद् धीनशवञाय शक्य नञाही.

४) आनरगिक वृद ्धी ही 
एकञांगी संकलपनञा 
आहे.

४) आनरगिक नवकञास 
सवगिसमञावेशक संकलपनञा 
आहे.

५) आनरगिक वृद ्धी ही 
स्वयंस्िूतगि आनण 
प्रनतगञामी होणञारञा 
बदल आहे.

५) आनरगिक नवकञास हञा सहेतुक 
व पुरोगञामी होणञारञा बदल 
आहे.

६) आनरगिक वृद ्धी ही 
रञाष्ट्ीय उत्पन्न व 
दरडोई उत्पन्नञाद् वञारे 
मोजली जञाते.

६) आनरगिक नवकञास हञा कृषी 
उत्पञादकतञा, औद्ोनगक 
उत्पञादकतञा, जीवनमञान दजञागि 
इत्यञादींद ्वञारे मोजलञा जञाते.

्तिता ः १.१
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प्र.१. ्योग््य ्प्यता्थ्य टनवडता :
 १) अर्थशतासत्ताच्यता बताब्ी् ्पुढील टविताने लतागू हो्ता्.
  अ) अरगिशञास्त हे एक सञामञानजक शञास्त आहे.
  ब) अरगिशञास्त यञा संकलपनेचे मूळ ग्ीक शब्द 

‘ऑइकोनोनमयञा’(OIKONOMIA) पञासून आले आहे.
  क) अरगिशञास्त हे मञानवञाचयञा आनरगिक वतगिणुकीचयञा   

अभयञासञाशी ननगनडत आहे.
  ड) अरगिशञास्त हे कौ्ुंनबक वञा संपत्तीचे वयवस्रञापन करणञारे 

शञास्त आहे.

्प्यता्थ्य : १) अ, ब, क २) अ आनण ब
  ३) ब आनण क ४) अ, ब, क आनण ड

 २) ॲडम टसमर ्यतांच्यताबताब्ी् कोण्े टवितान टकंवता टविताने 
लतागू हो् नताही्.

  अ) ॲडम नस्मर यञांनञा सनञातनवञादी अरगिशञास्तज् म्हणतञात.
  ब) ॲडम नस्मर यञानंी ‘रञाष्ट्ञाची सपंत्ती’ हञा ग्रं नलनहलञा.
  क) ‘अरगिशञास्त’ हे संपत्तीचे शञास्त आहे.
  ड) अरगिशञास्त हे सञामञानय मञाणसञाचञा अभयञास करते.

्प्यता्थ्य : १) ड २) अ,ब आनण क
  ३) अ आनण ड ४) क आनण ड

 ३) टलओनेल रॉटबनस ्यतांच्यता व्यताख्ये् ्पुढील मुद ्दतांचता टवचतार 
क्रेलता आहे.

  अ) अमयञागिद गरजञा ब) मयञागिनदत सञाधने
  क) गरजञांनञा अग्क्रम नसतो ड) सञाधनञांचे पयञागियी उपयोग

्प्यता्थ्य : १) अ आनण ब २) ब आनण क
  ३) अ, ब, क आनण ड ४) अ, ब आनण ड

 ४) सं्पत््ीच्यता बताब्ी् खतालील टविताने लतागू हो्ता्.
  अ) संपत्ती म्हणजे अशी कोणतीही वस्त ूनजलञा बञाजञारमलूय 

आहे आनण त्यञाची देवञाणघेवञाण करते.
  ब) संपत्तीत मनुषयबञाह्यतञा आहे.
  क) संपत्तीत उपयोनगतञा नसते.
  ड) संपत्तीत दुनमगिळतञा आनण नवननमयतञा आहे.

्प्यता्थ्य : १) अ, ब, ड २) अ, क आनण ड 
  ३) ब, क आनण ड ४) यञापैकी नञाही.

 ५) रताष्िट्ी्य उत््पन्नता् खतालील घिकतांचता टवचतार क्रेलता जता्ो.
  अ) रञाष्ट्ीय उत्पन्नञात अंनतम वस्तू व सेवञांचञा समञावेश होतो.
  ब) यञात आनरगिक वषञागितील उत्पञानदत वस्तू व सेवञंाचञा  

समञावेश होतो.
  क) दुहेरी मोजदञाद ्ञाळली जञाते.
  ड) बञाजञाररञावञानुसञार मलूय नवचञारञात घेतले जञाते.

्प्यता्थ्य : १) अ आनण क २) ब आनण क
  ३) अ, ब आनण ड ४) अ, ब, क आनण ड

प्र. २. सहसंबिं ्पूण्थ करता :
 १) नसैनगगिक शञास्त : ततंोततं शञास्त :: सञामञानजक शञास्त : 
  २) रौनतक शञास्त :  :: मञानसशञास्त : सञामञानजक शञास्त
 ३) अरगिशञास्त : कौन्लय :: रञाष्ट्ञाची संपत्ती :  
 ४) आवशयक गरजञा :  :: सुखसोयीचयञा गरजञा :  

धुलञाई यंत
 ५) नवनञामलूय वस्त ू: उपयोनगतञा मलूय :: आनरगिक वस्त ू: 

प्र. ३. खतालील उदताहरणतंाच्यता आितार ेसकंल्पनता ओळखून स्पष्ि करता
 १) वनडलञंानी मलञा दुचञाकी गञाडी नवकत घेऊन नदली. त्यञामुळे 

मञाझी रोजचयञा प्रवञासञाची गरज रञागते.
 २) रमेशचयञा क्ुुंबञाचयञा वञानषगिक उत्पन्नञाचञा अभयञास.
 ३) आनरगिक वषगि २०१८-१९ नुसञार देशञाचयञा उत्पञादनञात वस्तू व 

सेवञंामधये २० ्के् वृद्ी झञाली.
 ४) करुणञाची आई नतचयञा पगञारञातून दरमहञा ` १००० वञाचवते.
 ५) रञामचयञा वनडलञांनी त्यञांनञा नमळञालेलञा प्रॉवहीडं् िंड 

नकरञाणञामञालञाचे दुकञान रञा्णयञासञाठी वञापरलञा.

प्र.४. खतालील प्रशनताचंी उत््रे टलहता :
 १) संपत्तीची वनैशषटे स्पष् करञा.
 २) मञानवी गरजञांची वनैशषटे स्पष् करञा.

प्र. ५. खतालील टवितानताशी सहम्/असहम् आहता् कता्य? सकतारण 
स्पष्ि करता :
 १) सवगिच गरजञा  एकञाच वेळी पणूगि होत असतञात.
 २) मञानवी गरजञा ह्यञा हवञामञान व पसंतीक्रमञानुसञार बदलत 

असतञात.
 ३) उपयोनगतञा मूलय व नवननमय मूलय दोनही एकच आहेत.

प्र.६. सटवस्र उत््रे टलहता :
 १) स्रलू अरगिशञास्तञाचयञा मूलरूत संकलपनञा स्पष् करञा.



सवताध्यता्य
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प्रस्तावनता :

 मञानव हञा बद्ु नधमञान प्रञाणी आहे. पशैञाचञा शोध हञा जगञातील 
अनके महत्तवपणूगि व मलूरतू शोधञंापैकी एक आह.े क्रञाऊरर यञाचंयञा 
मत ेज्ञानञाचयञा प्रत्येक शञाखते कञाही मलूरूत सशंोधन असते. उदञा.
नवज्ञानञात अग्ीचञा शोध, यञंानतक शञास्तञात चञाकञाचंञा शोध इत्यञादी. 
पशैञाचञा शोध हञा असञाच एक महत्तवपूणगि शोध असनू, त्यञान े
मञानवञाचयञा आनरगिक आयषुयञात क्रञानंतकञारी बदल घडवनू आणलञा 
आह.े पशैञादं्ञारे नवनवध वस्तू व सवेञाचंी खरदेी-नवक्री करतञा यते.े 
पशैञामुळ ेगरजञाचं ेसमञाधञान होते. आधनुनक अरगिवयवस्रञा पशैञावर 
अवलंबनू आह.े दनंैनदन वयवहञारञात पसैञा हञा वस्तनुवननमयञातील 
समस्यञा दरू करतो.

आकृ्ी २.१ वस्ुटवटनम्य

वस्टुवटनम्य : वस्तूचयञा बदलयञात वस्त ू दणे-ेघेण े म्हणज े वस्तू 
नवननमय होय.

वस्ुटवटनम्यता्ील अडचणी  : 

 १) गरजतांच्यता दुहेरी सं्योगताचता अभताव : वस्तुनवननमय 
वयवस्रचेी मुखय मयञागिदञा म्हणजे गरजञांचयञा दुहेरी संयोगञाचञा 
अरञाव होय. उदञा. ‘अ’ वयतिीकडे कञापड आहे 
त्यञाबदलयञात त्यञालञा तञांदूळ हवञा आहे. ‘ब’ वयक्तीकडे 
तञांदूळ आहे पण त्यञालञा ‘अ’ वयक्तीकडून कञापड नको 
आहे यञामधये दुहेरी संयोगञाचञा अरञाव असलयञाने 
वस्तूनवननमय शक्य नञाही.

 २) मूल्यताच्यता सतामताट्यक मता्पदंडताचता अभताव : वस्तुनवननमय 
पद्तीत वस्तचूे मूलय मोजणयञासञाठी प्रमञानणत मञापकञाचञा 
अरञाव होतञा. उदञा. दोन ली्र दुधञाची तुलनञा दोन नकलो 
तञांदळञाबरोबर करतञा येत नञाही.

 ३) वस्ूंचता सताठता करण्यता्ील अडचण : रनवषयञाचयञा 
उपरोगञासञाठी वस्त ूसञाठवणे गरजेचे असते. परंतु  नञाशवंत 
वस्तूचंञा सञाठञा करणे अवघड होते. उदञा. दूध, अंडी, मञासे, 
रञाजीपञालञा इत्यञादी, तसेच जञागेचयञा अरञावञामुळे अवजड 
वस्त ूसञाठवणे कठीण होते.

 ४) वस्ूच्यता टवभताज्य्ेची अडचण : प्रञाणी, घर इत्यञादींचे 
्ोटञा रञागञात नवरञाजन करणे गैरसोयीचे होते, त्यञामुळे 
एकञा वस्तचूञा दुसऱयञा वस्तशूी नवननमय करणे अवघड होते. 
उदञा. ‘अ’ यञा वयक्तीकडे गवहञाचे पोते आहे. त्यञालञा 
नवननमयञात शेळी हवी आहे. ‘ब’ यञा वयक्तीकडे शेळी 
आहे, त्यञालञा गवहञाचे अधधेच पोते हवे आहे. अशञा वेळेस 
गवहञाचे अधधे पोते असे नवरञाजन करणे शक्य आहे, परंतु 
नजवंत शेळीचे नवरञाजन करणे शक्य नञाही. नवरञाजयतेची 
अडचण ननमञागिण झञालयञामुळे नवननमय होऊ शकत नञाही.

 ५) टवलटंब् देणी देण्यता्ील अडचण : नवलंनबत देणी म्हणजे 
रनवषयञातील देणी व कजञागिची परतिेड होय, परंतु वस्तू 
नवननमयञात वस्तरूूपञाने कजगि परत करणे हे अवघड होते. 

वस्तूंचञा सञाठञा करणयञातील 
अडचण

गरजञांचयञा दुहेरी 
संयोगञाचञा अरञाव

मूलयञाचयञा सञामञाईक 
मञापदंडञाचञा अरञाव

नवरञाजयतेची अडचण

नवलंनबत देणी देणयञातील 
अडचण

वस्ुटवटनम्यता्ील 
अडचणी

प्रकरण २ : ्पैसता
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उदञा. रनवषयञात नञाशवंत वस्तूंची त्यञाच स्वरूपञात परतिेड करणे अवघड होते.

्पैशताची व्यताख्यता : 
 १) प्रता. क्रताऊरर : ‘‘जी वस्तू नवननमय मञाधयम म्हणून सवगिसञाधञारणपणे स्वीकञायगि असते  

आनण त्यञाचबरोबर जी वस्तू मूलयमञापनञाचे व मूलयसंचयनञाचे कञायगि करते अशी कोणतीही  
वस्तू म्हणजे पैसञा’’.

 २) प्रता. वॉकर : ‘‘जो पैशञाची कञायधे करतो तो पैसञा होय’’.

्पैशताची उत्क्रतां्ी : ‘पैसञा’ अशस्तत्वञात येणयञाचे कञारण ‘उत्क्रञांती’ आहे ‘क्रञांती’ नवहे. पैशञाचे स्वरूप 
कञाळञाची गरज व संस्कतृीचञा नवकञास यञांनुसञार 
सतत बदलले आहे. 

  आजचयञा आधुननक कञाळञात वञापरलयञा 
जञाणञाऱयञा पैशञाचे स्वरूप हञा कञाळञाप्रमञाणे 
झञालेलयञा बदलञांचञा पररणञाम आहे. 

  पैशञाचयञा उत्क्रञातंीनुसञार चलनञाचे नवनवध 
प्रकञार खञालीलप्रमञाणे आहेत. 
(आकृती २.२)

्पैशताचे प्रकतार : 
  १)  ्पशू ्पैसता : इनतहञास पवूगिकञाळञात देवञाणघेवञाणीचे मञाधयम  म्हणून पशूपैसञा वञापरलञा जञात होतञा. 

उदञा. गञायी, शेळ्ञा, मेंढ्ञा इत्यञादी. परंतु नवरञाजनञाचयञा अडचणीमुळे वस्त ूपैसञा अशस्तत्वञात 
आलञा. 

 २)  वस्ू ्पैसता : जुनयञा कञाळञात जयञा वस्तू पैसञा देवञाणघेवञाणीचे  मञाधयम म्हणून वञापरलयञा जञात 
होत्यञा त्यञा हवञामञानञाची शस्रती व ससं्कृती यञंावर अवलंबून होत्यञा. उदञा. प्रञाणयञांची कञातडी, 
धञानय, नशंपले, पीसे, हशस्तदंत, मीठ, दगड व दुनमगिळ वस्त ू हे नवननमयञाचे मञाधयम म्हणून 
वञापरले जञात होते, परंतु वस्तूंचञा सञाठञा करणयञाचयञा अडचणीमुळे धञातू पैसञा अशस्तत्वञात आलञा.

 ३)  िता्ू ्पैसता : धञातू पैसञा तयञार करतञानञा सोने, चञांदी, तञांबे, ॲलयुनमननअम, ननकेल इत्यञादी 
धञातूंचञा वञापर केलञा जञात होतञा. परंतु मौलयवञान धञातू व धञातूंचयञा तुकड्ञातील समञानतेचयञा 
अरञावञामुळे धञातूंचयञा नञाणयञांचञा शोध लञागलञा.

 ४)  िता्ूंची नताणी : पवूगीचयञा कञाळी नवनवध रञाजयञांचे रञाजे त्यञांची मुरिञा असलेली नञाणी बनवत 
असत. कञाळपरत्वे शञासकीय धोरणञानुसञार मौरिीक नञाणयञांमधये एकवञाक्यतञा व कञायदेशीर 
शस्ररतञा आणणयञाचयञा उद ्देशञाने प्रणञाली ननशशचत केली गेली. नञाणयञांचे वगगीकरण खञालीलप्रमञाणे-

  अ) प्रमताटण् टकंवता प्रितान नताणी : प्रमञानणत नञाणी म्हणजे जयञांचे दशगिनी मूलय व अंतररक मूलय 
सञारखे असते. अनधकृत यंतणेद् वञारे दशगिनी मूलयञाचे नवनीमय मूलय ननशशचत केले जञाते. ही नञाणी 
सोने, चञंादी, इत्यञादी धञातंूपञासून बननवलेली असतञात. नरिन्श कञालखंडञात कञाही नदवस 
प्रमञानणत नञाणी वञापरली जञात होती.

  ब) गौण नताणी टकंवता लताक्षटणक नताणी : लञाक्षनणक नञाणी म्हणजे जयञांचे दशगिनी मूलय हे अंतररक 

८) इलके््ट्ॉननक पैसञा

७) प्शॅस््क पैसञा
६) पत पसैञा

५) कञागदी पसैञा

४) धञातचूी नञाणी

३) धञात ूपसैञा

२) वस्त ूपसैञा

१) पश ूपैसञा

आकृ्ी २.२
 ्पैशतांची उत्क्रतां्ी

इट्हतास्पूव्थकताळ

सद: क्सर्ी



11

मूलयञापेक्षञा जञास्त असते. ही नञाणी ॲलयुनमननअम, ननकेल 
यञांसञारखयञा कमी दजञागिचयञा धञातूपञासून बननवलेली असतञात. 
रञारतञाचयञा चलनञातील सवगि नञाणी लञाक्षनणक नकंवञा गौण 
नञाणी आहेत. गौण नञाणी ही कमी मूलयञाची असलयञाने 
तुलनेने कमी रकमेचयञा वयवहञारञांमधये वञापरली जञातञात. 
गौण नञाणयञांचयञा वहननयतेचयञा अडचणीमुळे कञागदी पैसञा 
अनस्तत्वञात आलञा.

 ५)  कतागदी ्पैसता : कञागदी पैसञा हञा धञातूचयञा पैशञालञा पयञागिय 
आहे. रञारतञात नो्ञा चलनञात आणणयञाचञा एकञानधकञार 
मधयवतगी बँकेकडे आहे. रञारत सरकञार व मधयवतगी 
बँकेकडून अंमलञात आणलेलयञा कञागदी चलनञाचञा समञावेश 
कञागदी पैशञात होतो.

    रञारतञामधये एक रुपयञाची नो् व सवगि प्रकञारची नञाणी 
रञारत सरकञारकडून चलनञात आणली जञातञात व त्यञापुढील 
चलनञाचयञा नननमगितीचे अनधकञार मधयवतगी बँकेकडे (ररझवहगि 
बँक ऑि इनंडयञा) आहेत. कञागदी पैसञा हञातञाळणयञातील 
गैरसोय व पैसञा सञाठवणयञातील जोखीम यञा कञारणञांमुळे बँक 
पैसञा अशस्तत्वञात आलञा.

 ६)  ्प््पसैता टकवंता बकँ ्पसैता : पतपसैञा म्हणज ेबकँ पसैञा होय.  
बकँञा लोकञाकंडून ठवेललेयञा ठवेींचयञा आधञार ेपतपसैञा ननमञागिण 
करतञात. त्यञाचञा वञापर पतपसैञा नननमगितीसञाठी केलञा जञातो. हञा 
केवहञाही कञाढतञा यतेञा,े नकवंञा जयञाच े दसुऱयञा वयतिीकडे 
धनञादशे, धनञाकषगि इत्यञादीचयञा सञाहञाययञान ेहस्तञातंरण करतञा 
येत.े हञा धनञादशे, धनञाकषगि इत्यञादी पशैञासञारखे कञायगि करतो. 
परतं ु पसैञा नवह,े तर ठवेी हस्तञातंररत करणयञाच े पतसञाधन 
आह.े पतपसैञा दशेञाचयञा आनरगिक नवकञासञासञाठी महत्तवञाची 
रनूमकञा पञार पञाडतो. आजचयञा जञागनतकीकरणञाचयञा कञाळञात 
पसैञानवरनहत दवेञाणघवेञाण अनधक महत्तवञाची असलयञाने 
प्शॅस््क पसैञा अशस्तत्वञात आलञा.

 ७)  प्लॅक्सिक ्पैसता : प्ॅशस््क पैसञा वञापरणे आधुननक 
तंतज्ञानञामुळे सोपे झञाले आहे. डनेब् व क्रेनड्  कञाडगिस 
प्ॅशस््क पैसञा म्हणून वञापरले जञातञात. नवनवीन शोधञाचे 
पुढचे पञाऊल म्हणजेच इलके््ट्ॉननक पैसञा होय.

शोिता ्पताहू :
  प्ॅशस््क पैशञाचयञा सुरनक्षत वञापरञासञाठी केलेलयञा नवीन 
सुधञारणञा. 

 ८)  इले्िट्ॉटनक ्पैसता : इ-पैसञा नकंवञा इलेक््ट्ॉननक पैशञालञा 
मौरिीक मूलय असून ते इलके््ट्ॉननक यंतणेचयञा सञाहञाययञाने 
हस्तञांतररत केले जञाते. उदञा. मोबञाईल िोन, ्ॅब्ले्, स्मञा्गि 
कञाड्गि स, संगणक इत्यञादी. इलेक््ट्ॉननक पैशञालञा मधयवतगी 
बँकेचे पञाठबळ असते. इलेक््ट्ॉननक पैसञा जञागनतक 
वयवहञारञामधये वञापरलञा जञातो. अंकञा त्मक नकंवञा संगणकीय  
पञाकी् (Digital wallets) हञा देखील सञाठनवलेलयञा 
इलके््ट्ॉननक पैशञाचञा प्रकञार आहे.

शोिता ्पताहू :
 अंकीय (नडनज्ल) देवञाणघेवञाण करणयञासञाठी वञापरलयञा 
जञाणञाऱयञा नवनवध सञाधनञांची यञादी तयञार करञा.

 ्ुमहतांलता मताही् हवं :

अ) टवटिग्ताह्य ्पैसता :  यञा पैशञालञा कञायद्ञाचे पञाठबळ 
असलयञामुळे कोणत्यञाही वयवहञारञात स्वीकञारलञा जञातो.   
रञारतञातील सवगि नञाणी व चलनी नो्ञा इत्यञादी.

ब)  अटवटिग्ताह्य ्पैसता : हञा पैसञा लोक अंनतम देवञाणघेवञाण 
करणयञासञाठी वञापरतञात. कोणतेही कञायदेशीर पञाठबळ 
नसलयञाने हञा पैसञा नञाकञारतञा येतो. यञालञा पयञागियी पैसञा नकंवञा 
ऐशच्क पैसञा असेही म्हणतञात. धनञादेश, नवननमय पत े
इत्यञादी.

पैशाचे गुणधर्म  :

 १)  सताव्थटत्क सवीकता्य्थ्ता : पैसञा यञा वस्तमूधये सञावगिनतक 
स्वीकञायगितञा हञा गुणधमगि असलयञाने तो नवननमयञाचे मञाधयम 
म्हणून वञापरलञा जञातो. 

 २) टवभताज्य्ता : ्ोटञा वयवहञारञामधये पैशञाचे ्ोटञा मूलयञात 
नवरञाजन करणे सोपे जञाते.

 ३)  टिकताऊ्पणता : पैशञाचयञा अंगी न्कञाऊपणञा हञा गुणधमगि 
असलयञाने चलनी नो्ञा व नञाणे दीघगिकञाळञात पुनहञा पुनहञा 
वञापरतञा येतञात. 

 ४)  सुजे्य्ता : पैसञा ही वस्त ू सुलरतेने ओळखतञा येते. 
देवञाणघेवञाण करणञाऱयञा वयक्तीकडून ननमञागिण होणञारी 
संनदग्धतञा ्ञाळतञा येते.

 ५)  वहनी्य्ता : एकञा नठकञाणञाहून दुसऱयञा नठकञाणी  सहजगत्यञा, 
सोयीनुसञार वञाहून नेतञा येते. उदञा. चलनी नो्ञा. 
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 ६)  एकटजनसी्पणता : एखञाद्ञा नवनशष् पररमञाणञाचे पैसे 
गुणवैनशषटञांमुळे एक नजनसी नदसतञात. 

 ७)  क्सरर्ता : पैशञालञा शस्रर मौनरिक मूलय आहे. ते वस्त ू व 
सेवञांचे नवननमय मूलय मोजणयञासञाठी वञापरतञात. यञा वस्तूचंी 
देवञाणघेवञाण रनवषयञातील गरजञंानुसञार केली जञाते.  

्पैशताची कता्यये :
अ) प्रतारटमक कता्यये :

 १)  टवटनम्यताचे मताध्यम : पैशञाचे सवञािंत महत्तवञाचे कञायगि म्हणजे 
नवननयमञाचे मञाधयम होय. पैशञाचयञा आधञारे वस्तूची खरेदी 
नवक्री केली  जञाते.

 २)  मूल्यमता्पनताचे सतािन टकंवता टहशोबताचे ्पररमताण : वस्तू व 
सेवञंाची नकंमत पैशञात वयक्त केली जञाते. पैशञामुळे वस्तूचंयञा 
नकंमतीची तुलनञा करतञा येते. नवनवध चलनञांद्ञारे नवनवध 
देशञंातील वस्तूचंे मूलय वयति करतञा येते. उदञा. रञारतञातील 
रुपयञा, संयुति अमेररकेचयञा संस्रञानञामधील डॉलर, 
युनञाय्ेड नकंगडमचे पौंड, जपञानचे येन इत्यञादी. तसेच सवगि 
प्रकञारचे उत्पन्न, खचगि, मञालमत्तञा, देणी पैशञाचयञा स्वरूपञात 
वयक्त करतञा येतञात.

ब) दुय्यम कता्यये :

 १)  टवलंटब् देणी देण्यताचे सतािन : वस्तुनवननमय वयवस्रते 
कजगि घेणे सोपे होते पण त्यञाची परतिेड करणे अवघड होते. 
उदञा. धञानय, गुरे यञा स्वरूपञातील कजगि. जी देणी रनवषयञात 
द्ञावी लञागतञात त्यञालञा नवलंनबत देणी असे म्हणतञात. पैसञा 
हे देणी देणयञाचे सञाधन आहे. पैशञांमुळे कजगि देणे व कजगि घेणे 
सोपे जञाते.  पैशञाने ही समस्यञा सोडनवली आहे.

 २)  मूल्यसंच्यनताचे सतािन : पैसञा मूलयसंचयनञाचे कञायगि करतो. 
पैसञा वतगिमञानकञाळञातील गरजञंाची पतूगितञा करणयञाबरोबरच 
रनवषयकञाळञातील गरजञंाची पूतगितञा करणयञासञाठी वञापरलञा 
जञातो. हे बचतीमुळे शक्य होते. लॉडगि. जे. एम केनस यञांचयञा 
मते ‘‘पैसञा वतगिमञानकञाळ व रनवषयकञाळ यञांचयञातील  
दुवञा आहे’’.

 ३)  मूल्य हस्तां्रणताचे सतािन : पैशञामुळे एकञा वयतिींकडून 
दुसऱयञा वयतिीकडे व एकञा नठकञाणञाहून दुसऱयञा नठकञाणी  
मूलयञाचे हस्तञांतरण केले जञाते. स्रञावर मञालमत्तञा, इमञारत, 

प्ॉ्, दुकञान, शेतजमीन इत्यञादीची एकञा नठकञाणञाहून 
दुसऱयञा नठकञाणी खरेदी नवक्री करतञा येते. 

क) अनुषंटगक कता्यये :

  प्रञा. नकनले यञांचयञा मते, आधुननक कञाळञात पैसञा प्रत्येक 
आनरगिक वयवहञारञात महत्तवञाची रूनमकञा पञार पञाडतो.

 १) रताष्ट्ी्य उत््पन्नताचे मता्पन  : रञाष्ट्ीय उत्पन्न हे पैशञाचयञा 
स्वरूपञात मोजले जञाते. रञाष्ट्ीय उत्पन्नञाचे नवतरण 
उत्पञादनञाचयञा चञार घ्कञांमधये मौरिीक मोबदलयञाचयञा 
स्वरूपञात केले जञाते. उदञा. खंड, वेतन, वयञाज, निञा 
इत्यञादी.

 २) ्प््पैशताचता आितार : वयञापञारी बँकञा प्रञारनमक ठेवींचयञा 
आधञारञावर पतपैसञा ननमञागिण करतञात. पैसञा हञा पत 
नननमगितीसञाठी रोखतेचञा आधञार आहे.

 ३) सं्पत््ीचे रोख्े् रू्पतां्रण : पैसञा ही सवञािंत मोठी तरल 
संपत्ती आहे. ती कोणत्यञाही मञालमत्तते रूपञांतररत करतञा 
येते आनण कोणतीही मञालमत्तञा पैशञात रूपञांतरीत करतञा 
येते. उदञा. एखञादी वयतिी सोने खरेदी करून परत नवकू 
शकते  त्यञातून सरकञारी कजगिरोखे खरेदी करू शकते.

 ४) सरलू आटर्थक चलताचं े मता्पन : स्रलू रञाष्ट्ीय 
उत्पञादन(GNP), एकूण बचत, एकूण गुतंवणकू 
इत्यञादींसञारखयञा स्रलू आनरगिक चलञाचंी मोजदञाद मौरिीक 
चलनञाचयञा रूपञात पशैञामळु े करतञा यते.े तसेच पशैञामळुे 
शञासकीय कर आकञारणी व अरगिसकंलप बञाधंणी करणे 
सोईच ेहोत.े

कताळता ्पैसता संकल्पनता :
 उत्पन्नञावरील कर न ररलयञाने कञाळ्ञा पैशञाची नननमगिती 
होते. हञा पैसञा कञायदेशीर, बेकञायदेशीर पद्तीने व कर चुकवेनगरी 
करून नमळवलञा जञातो. कञाळ्ञा पैशञामुळे भ्रष्ञाचञार, लञाच, 
कञाळञाबञाजञार, सञाठवणूक इत्यञादीत वञाढ होते. कञाळ्ञा पैशञामुळे  
अशञा बेकञायदेशीर घडञामोडींनञा चञालनञा नमळते. त्यञामुळे   आनरगिक 
नवकञासञात अडरळे ननमञागिण होतञात. कञाळ्ञा पैशञामुळे आनरगिक, 
रञाजकीय व सञामञानजक अशस्ररतञा ननमञागिण होते. कञाळ्ञा पैशञावर 
ननयंतण आणणञाऱयञा नवनवध सञाधनञांपैकी नवमुरिीकरण हे एक 
सञाधन आहे. जञागनतक स्तरञावर अनेक रञाष्ट्ञांनी यञा मञागञागिचञा 
अवलंब केलञा आहे. 
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प्र. १. सहसंबंि ्पूण्थ करता :

 १) पैशञाचे प्रञारनमक कञायगि : नवननमयञाचे सञाधन ::   : 
मूलय हस्तञांतरण

 २)  : पतपैशञाचञा आधञार :: पैशञाची दुययम कञायधे : 
नवलंनबत देणी देणयञाचे सञाधन

 ३) वस्तपूैसञा : शंख-नशंपले ::  : क्रेडी् कञाडगि

 ४) नवरञाजयतञा : कमी मूलयञांमधये नवरञागणी ::     
पैशञाचे स्रलञांतरण करणे सोपे होते

 ५) वस्तुनवननमय : वस्त ू::आधुननक अरगिवयवस्रञा : 

प्र. २. आटर्थक ्पताररभताटषक शब्द सतांगता :
 १) वस्तचूी वस्तशूी केलेली देवञाणघेवञाणीची नक्रयञा..........
 २) रनवषयञात परतिेड करणयञाची तरतूद..........
 ३) अशी यंतणञा जयञामधये चलनञाद् वञारे िेड करणयञाची सोय 

आहे..........
 ४) तञारण यञा सञाधनञाचञा वञापर करून खञात्यञावरील रकमेचे 

स्रञानञांतरण करतञा येते..........
 ५) पैशञाचे मलूय संगणकञाचयञा सहञाययञाने हञाडगि डट्ञाईवह नकंवञा सवहगिर 

वर सञाठवतञा येणे व इलेक््ट्ॉननकने स्रञानञांतरीत करतञा 
येणे..........

 ६) असञा  पैसञा जो खञाती जमञा नञाही व सरकञारलञा ही यञाबञाबत 
मञानहती नदलेली नञाही..........

प्र. ३. ्योग््य ्प्यता्थ्य टनवडता :
 १) ्ैपशताच्यता उत्क्रतां्ीनुसतार क्रम लतावता.
  अ) धञातू पैसञा   
  आ) पशू पैसञा
  इ) धञातूची नञाणी
  ई) वस्तू पैसञा
्प्यता्थ्य : १) अ, आ, इ, ई  २) आ, ई, अ, इ     
  ३) ई, इ, अ, आ  ४) इ, अ, आ, ई

 २) ्ैपशताच्यता उत्क्रतां्ीनुसतार क्रम लतावता.
  अ) प्ॅशस््क पैसञा    
  आ) कञागदी पैसञा  
  इ) इलेक््ट्ॉननक पैसञा
  ई) पत पैसञा
्प्यता्थ्य : १) आ, ई, अ, इ  २) अ, आ, इ, ई      
  ३) ई, इ,आ, अ  ४) इ, आ, अ, ई

प्र. ४. खतालील उदताहरणतांच्यता आितारे संकल्पनता ओळखून   
स्पष्ि करता :

 १) वसंतशे् त्यञाचयञा दुकञानञातील कोळसञा शेतकऱयञांनञा त्यञाचयञा 
धञानयञांचयञा बदलयञात देतो.

 २) बबनरञाव त्यञांचे पैसे रञाष्ट्ीयकृत बँकेत ठेवतञात.

 ३) चञारूने नतचयञा लहञान रञावञासञाठी डेबी् कञाडगि वञापरून श्गि 
खरेदी केलञा.

 ४) मञालतीने मधयस्रञामञाि्फत घर खरेदी केले. मधयस्रञाने 
नतचयञाकडून मधयस्रीचे पैसे रोख घेतले आनण त्यञाची पञावती 
नदली नञाही.

 ५) रञाष्ट्ीय चलनञाचञा अपवयय/अयोग्य वञापर ्ञाळणयञासञाठी कञाही 
वेळेस प्रचनलत चलन प्रनतबंनधत करणयञात येते.

प्र. ५. खतालील टवितानताशी सहम् आहता् की नताही् ्े सकतारण 
स्पष्ि करता :

 १) वस्तूनवननमयञात कोणत्यञाही अडचणी नदसून येत नञाही.

 २) आधुननक चलनञाची अनेक चञांगली गुणधमगि नदसून येतञात.

 ३) पैशञाद् वञारे अनेक कञायधे पणूगि केली जञातञात.

 ४) पैसञा इलके््ट्ॉननक मञाधयमञांद् वञारे कुठेही सहज स्रञानञांतरीत 
करतञा येतो.

प्र. ६. टदलेल्यता मताटह्ीच्यता आितारे टवचतारलेल्यता प्रशनतांची उत््रे 
टलहता :

  गणेश बसने मॉललञा गेलञा. त्यञाने नतनक् कञाढणयञासञाठी 
वञाहकञालञा दहञा रूपयञंाचे नञाणे नदले. मॉल मधून त्यञाने अनेक वस्तू 
घेतलयञा. 

  घेतलेलयञा वस्तूंचे पैसे देणयञासञाठी त्यञाने क्रेनड् कञाडगि वञापरले. 
परंतु पैसे घेणञाऱयञा मञाणसञाने त्यञालञा आम्ही िक्त डेनब् कञाडगि घेतो असे 
सञांनगतले. गणेशचे डनेब् कञाडगि घरी रञानहलयञाने त्यञाने रोख पैशञाने  
देयक ररले.

 १) वरील वयवहञारञात कोणकोणत्यञा प्रकञारचे पैसे वञापरले ते सञांगञा.

 २) त्यञापैकी कोणतेही दोन प्रकञारचे पैसे स्पष् करञा.



सवताध्यता्य
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प्रकरण - ३ : टवभताजन मूल्य

आठवून ्पताहू्यता :

  •	‘सरञासरी’ ह्यञा शब्दञाशी तुम्ही परीनचत आहञात कञाय?

  •	वैयशतिक खनंडत आनण अखंनडत श्रेणी यञांचञा अरगि सञांगतञा येईल कञा?

  •	तुम्ही पूवगी नशकलेलयञा नस्रतीमधय सरञासरी प्रकञारञांची नञावे सञंागञा.

सरतासरीचे प्रकतार वै्यक्तिक श्रेणी खंटड् श्रेणी अखंटड् श्रेणी

१) अंकगनणतीय मधय x = Σx
n x

 = 
Σf

i 
x

i 

n प्रत्यक्ष पद् धत x = 
Σf

i 
x

i 

n

२) बहुलक
पदमञालेत सवञािंत जञास्त वेळञा 
येणञारी संखयञा

सवञागिनधक वञारंवञारतेचे मूलय
बहुलक = l + [ f१ – f०

२f१ 
–

 
f० 

–
 
f२

] × h

३) मधयगञा M = 
n + १

२
 चयञा पदञाच ेमलूय M = 

n + १
२  चयञा पदञाचे मूलय

M = l + ( n
२

 – cf

f
) × h

्ुमहतांलता मताटह् आहे कता?
 संख्यताशतासत् टदन : प्रञा. प्रसनत चंरि महञालनोबीस हे 
रञारतीय संखयञाशञास्तज् होते. त्यञानंी रञारतञाचञा दुसऱयञा 
पंचवञानषगिक योजनेत (१९५६-६१) औद्ोनगकरणञाची 
रचनञा तयञार केली. यञालञाच ‘महञालनोबीस प्रञारूप’ 
(model) असे म्हणतञात. 
 पी. सी. महञालनोबीस यञांनी दोन सञामग्ी संचञाची 
तुलनञात्मक गणनञा करणयञासञाठी मञापन तयञार केले. यञालञाच 
‘महञालोबनीस अंतर गणनञा’ असे म्ह्ले जञाते. तसेच त्यञानंी 
वेगवेगळ्ञा ग्ञातील लोकञांचयञा सञामञानजक व आनरगिक 
पररशस्रतीची तुलनञा करणयञासञाठी ‘रञाजक आलेखी 
नवशलेषण’ ही संखयञाशञास्तीय पद्त तयञार केली. आनरगिक 
ननयोजन व संखयञाशञास्तीय नवकञास यञा क्षेतञातील त्यञांचयञा 
उले्खनीय योगदञानञाची दखल घेऊन रञारत सरकञारने २९ 
जून हञा त्यञांचञा जनमनदन ‘संखयञाशञास्त नदन’ म्हणून घोनषत 
केलञा. रञाष्ट्ीय पञातळीवर दरवषगी हञा नदवस ‘संखयञाशञास्त 
नदन’ म्हणून नवशेष नदन सञाजरञा केलञा जञातो.

प्रस्तावनता :

  ‘सञामग्ीची समञान रञागञंामधये नवरञागणी करणे म्हणजे 
नवरञाजन होय’. सञामग्ीची नवरञागणी करतञानञा आवशयक संखयञा 
समञान प्रमञाणञात नवरञागणे यञालञा ‘नवरञाजन मूलय’ असे म्हणतञात.

  केंरिीय प्रवतृ्तीची मञापके म्हणजेच सरञासरी-अंकगनणय 
मधय, मधयक व बहुलक यञंाचञा अभयञास यञापवूगी दहञावी इयत्तते 
केलेलञा आहे. नदलेली सञामग्ी चढत्यञा नकंवञा उतरत्यञा क्रमञाने 
मञांडून मधयरञागी येणञाऱयञा ननरीक्षणञाचे मूलय म्हणजे मधयक होय. 
‘मधयक’ हे नवशेष प्रकञारचे नवरञाजन मूलय आहे. मधयकञाचयञा 
दोनही बञाजूलञा ननरीक्षणञाची संखयञा समञान असते. मधयकञाप्रमञाणेच 
चतुरगिके, दशमके व शतमके ही सुद्ञा नवरञाजन मूलये आहेत. 
यञा मूलयञामधयेही ननरीक्षणञंाची संखयञा समञान रञागञात नवरञागली 
जञाते. सवगिसञाधञारणपणे नवरञाजनमूलये ही रञागक(रञाजक) 
म्हणून ओळखली जञातञात. नवरञाजन मूलये हञा वणगिनञात्मक 
संखयञाशञास्तञातील एक रञाग आहे. 

  लोकसंखयञा, बेकञारी, दञाररद्र्य यञा प्रकरणञांमधये आनरगिक 
सञामग्ीचे नवशलेषण करतञानञा नवरञाजन मूलयञांचञा वञापर कसञा 
करतञा येईल यञाची ओळख नवद्ञारयञािंनञा यञा प्रकरणञात करून  
देत आहोत.
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विभाजन मूल्ाांची गरज ः
		 एखादी सामग्ी चढत्ा किवंा उतरत्ा क्रमान ेमांडली असता 
कतच्ा टोिािडील सखं्ा म्हणज ेबाह्यवर्धि मलू् ्हो्. अशा 
किमती वेगळ्ा पडतात. त्ामुळ े अशा साखंख्कि् माक्हतीच े
सरासरीन ेिलेले ेवाचन बहुरा चिुीचे ्होत.े ् ावर मात िरण्ासाठी 
कवभाजनमलू्ाचंा वापर िलेा जातो. जसे िी मध्ि, चतरु्धि, 
दशमि आकण शतमि.

हे का्म लक्ात ठिेा :
दुसरे चतुर्धि (Q

2
) = पाचवे दशमि (D

5
) = 

पन्ासावे  शतमि (P
50

) = मध्गा

तुमहाला माहीत हिे :
चतुर्थक, दशमक आवि शतमक ्ाांची अर्थशास्तातील 
व्िहाररक उप्ोग ः

	 •  चतुर्धिांचा उप्ोग सव्ध प्रिारच्ा अर्धशास्ती् 
सांखख्िी् आिडेवारीशी संबंकरत आकर्धि माक्हती 
गोळा िरण्ासाठी ्होतो.

	 •  रोजगारातील चढउतार, चलनवाढ अशा आकर्धि 
बदलांमरील वै्क्ति उतपन् गटांमरील बदलांचा 
तौलकनि अभ्ास िरण्ासाठी उतपन् चतुर्धि िाढणे 
्ही अकतश् वस्तूकनष्ठ पद् रती आ्हे.

	 •  कवतत आकण अर्धशास्तामध् े दशमिांची व्ाव्हाररि 
उप्ु्तता भरपरू आ्ेह. आकर्धि कवषमता, दाररद्र्यरषेचेे 
मोजमाप, दषु्िाळजन् पररखस्रती इत्ादींचा अभ्ास 
िरण्ासाठी शासनािडून ‘दशमि पद् रती’ वापरली जाते.

	 •  दशमिांचा वापर गंुतवणिू के्तामध्े कवशेषिरून 
म्ुच्ुअल फंडासारख्ा पोट्धफोलीओ गुंतवणिू क्ेताची 
िामकगरी अभ्ासण्ासाठी िेला जातो. 

	 •  मूल्मापन चाचण्ा, आरोग्् कनददेशांि, िौटुंकबि 
उतपन्, िौटुंकबि संपतती, शतमि रोजगार इत्ादींच्ा 
मापनासाठी शतमिे वापरली जातात.

	 •  शतमिांचा उप्ोग कवकवर मापदंड तसेच आरारभूत 
्हेतूंची आखणी िरण्ासाठी ्होतो.

हे वशकू्ा :
चतुर्थक (Quartiles) : 
अर्थ : ज्ा सखं्ा सपूंण्ध कनरीक्णाच े समान चार भाग िरतात 
त्ानंा ‘चतरु्धि’े अस ेम्हणतात.  चतरु्धि ेतीन असतात.  ्ेह ्ा 
तीन मूल्ानंा अनुक्रम ेपक्हल ेचतरु्धि, दसुर ेचतरु्धि आकण कतसरे 

चतरु्धि अस े म्हणतात. दसुर े चतरु्धि म्हणज े मध्ि/मध्गा 
असत.े सव्धसारारणपण ेचतुंर्धि िाढण्ासाठी सखं्ा शे्णी चढत्ा 
क्रमान ेजोडली जात.े

Q१
(१) (२) (३) (४)Q२ Q३

 अ) सामान्तः वकै्खतिि श्ैणी आकण खकंडत श्ेणीसाठी 
खालील सूते वापरली जातात.

  Q
i
 = i( n + १

४ )      i = १, २, ३

 ब) अखंकडत वारंवाररता कवतरण कदले असताना खालील 
सूताचा वापर िेला जातो.

  Q
i
 = l + ( in

४  – cf

f
) × h   i = १, २, ३

l = चतुर्धि वगा्धची िकनष्ठ म्ा्धदा
f = चतुर्धि वगा्धची वारंवारता
cf = चतुर्धि वगा्धच्ा अारीच्ा वगा्धची संकचत वारंवारता
n = एिूण वारंवारता
h  = चतुर्धि वगा्धची वररष्ठ म्ा्धदा - चतुर्धि वगा्धची िकनष्ठ  
       म्ा्धदा

चतुर्थकाची गिना
सोडिलेले उदाहरिार्थ  
अ) िै्क्तिक श्ेिी : 
१) प्ररम सतातील परीक्ेत कवद्ार्ाांना कमळालेले गुण 
पुढीलप्रमाणे. त्ावरून पक्हले चतुर्धि व कतसरे चतुर्धि िाढा. 
४०, ८५, ८४, ८३, ८२, ६९, ६८, ६५, ६४, ५५, ४५ 
रीत : प्ररम संख्ा चढत्ा क्रमाने मांडू : ४०, ४५, ५५, ६४, 
६५, ६८, ६९, ८२,८३,८४,८५
 n  = एिूण संख्ेचे कनरीक्ण
 n = ११

Q१ = ( n + १
४ ) च्ा पदाचे मूल्

Q१ = ( ११ + १
४ ) च्ा पदाचे मूल्

Q१ = ( १२
४

) च्ा पदाचे मूल्

Q१ = ३ च्ा पदाचे मूल्
Q१ = कतसऱ्ा क्रमािंाची संख्ा ५५ आ्हे. 

∴ पवहले चतुर्थक  (Q१) = ५५

À`m nXmMo _yë`
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ट्सरे च्ुर्थक : 

Q३ = ३( n + १
४ ) चयञा पदञाचे मूलय

Q३ = ३( ११ + १
४ ) चयञा पदञाचे मूलय

Q३ = ३(१२
४ ) चयञा पदञाचे मूलय

Q३ = ३ × ३ चयञा पदञाचे मूलय

Q३ = ९ क्रमञांकञावर ८३ संखयञा आहे. 

∴ ट्सरे च्ुर्थक (Q३) = ८३

उत््र : ्पटहले च्रु्थक (Q१) = ५५, ट्सर ेच्ुर्थक (Q३) = ८३  

२) खतालील मताटह्ीच्यता आितारे ट्सरे च्ुर्थक (Q३) कताढता.
२०, २८, ३१, १८, १९, १७, ३२, ३३, २२, २१
री् : प्ररम संखयञा चढत्यञा क्रमञाणे मञांडू यञा
१७, १८, १९, २०, २१, २२, २८, ३१, ३२, ३३
एकूण संखयञा (n) = १०

Q३ = ३( n + १
४ ) चयञा पदञाचे मूलय

Q३ = ३( १० + १
४ ) चयञा पदञाचे मूलय

Q३ = (३ × 
११
४ ) चयञा पदञाचे मूलय

Q३ = ( ३३
४ ) चयञा पदञाचे मूलय

Q३ = ८.२५ पदञाचे मूलय
Q३ = ८ वयञा पदञाचे मूलय + ०.२५ (९ वयञा पदञाचे मूलय  – ८ 
वयञा पदञाचे मूलय).
Q३ = ३१ + ०.२५ (३२ – ३१)
Q३ = ३१ + ०.२५ × १
∴	Q३ = ३१.२५

उत््र : ट्सरे च्ुर्थक (Q३) = ३१.२५ 

ब) खटंड् श्रेणी : चढत्यञा नकंवञा उतरत्यञा क्रमञाने नदलेलयञा 
ननरीक्षणञाची मञांडणी करून खंडीत श्रेणीची चतुरगिके कञाढली 
जञातञात.
Q

i
 = i( n + १

४ ) चयञा पदञाचे मूलय   i = १, २, ३

१) खञालील सञामग्ीवरून पनहले चतुरगिक (Q१) व नतसरे चतुरगिक 
(Q३) कञाढञा.

उत््पन्न (लताख `) ५ ४ ९ १२ १५ ६ १०
व्यतिींची संख्यता ८ ६ १२ ८ ६ ९ १०

री् : प्ररम संखयञा चढत्यञा क्रमञाने मञांडून त्यञाची संनचत वञारंवञाररतञा 
कञाढञा.

उत््पन्न
 ( लताख `) (x)

व्यतिींची संख्यता
(f)

संटच् वतारंवतार्ता
(cf)

४ ६ ६
५ ८ १४
६ ९ २३
९ १२ ३५

१० १० ४५
१२ ८ ५३
१५ ६ ५९

n = ५९

Q१ = ( n + १
४ ) चयञा पदञाचे मूलय

Q१ = ( ५९ + १
४ ) चयञा पदञाचे मूलय

Q१ = ( ६०
४ ) चयञा पदञाचे मूलय

Q१ = १५ चयञा पदञाचे मूलय

संनचत वञारंवञारतञा १५ ही संनचत वञारंवञारतेचयञा २३ यञा ग्ञामधये 
येते आनण यञाचे मूलय ६ लञाख ` आहे. 

∴ ्पटहले च्ुर्थक (Q१) = ६ लताख `

Q३ = ३( n + १
४ ) चयञा पदञाचे मूलय

Q३ = ३( ५९ + १
४ ) चयञा पदञाचे मूलय

Q३ = ३( ६०
४ ) चयञा पदञाचे मूलय

Q३ = (३ × १५) चयञा पदञाचे मूलय
Q३ = ४५  
संनचत वञारंवञारतञा ४५ ही संनचत वञारंवञारतेचयञा ४५ यञा ग्ञामधये 
येते आनण यञाचे मूलय १० लञाख ` आहे.
नतसरे चतुरगिक (Q३) = १० लञाख `

 ∴  (Q३ ) =१० लताख `

उत््र : ्पटहले च्ुर्थक (Q१) = ६ लताख `,  ट्सरे च्ुर्थक  
(Q३ ) =१० लताख `

क) अखंटड् श्रणेी : अखंनडत श्रेणीनुसञार पनहले चतुरगिक (Q१) 
व नतसरे चतुरगिक (Q३) कञाढतञानञा खञालील पञायऱयञा वञापरलयञा 
जञातञात.
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१)	 प्रथम	संख्या	चढत्या	व	उतरत्या	क्रमयाने	मयांडयावी.
२)	 प्रत्ेक	गटयाची	वयारंवयारतया	त्या-त्या	गटयासमोर	लिहया.
३)	 सलंचत	वयारंवयारतया	कयाढया.
४)	 चतथु्थक	वग्थ	लनश्चत	करया.

पायरी - I : प्रथम	चतुथ्थक	वग्थ	लनश्चत	करया.

Q१ = ( n
४ ) च्या	पदयाच	ेमूल्

Q३ = ( ३n
४ ) च्या	पदयाचे	मूल्

पायरी - II :

Q
1
 = l + ( in

४  – cf

f ) × h i = १, २, ३

l = चतुथ्थक	वगया्थची	कलनष्ठ	म्या्थदया
f  = चतुथ्थक	वगया्थची	वयारंवयारतया
cf = चतुथ्थक	वगया्थच्या	अयाधीच्या	वगया्थची	संलचत	वयारंवयारतया
n = एकूण	वयारंवयारतया

h  =	चतुथ्थक	वगया्थची	वररष्ठ	म्या्थदया	-	चतुथ्थक	वगया्थची	कलनष्ठ
							म्या्थदया
१)	खयािीि	सयामग्ीच	ेपलहिे	चतुथ्थक	(Q१)	आलण	लतसरे	चतथु्थक	
(Q३)	कयाढया.

पाऊस - सेमी २०-३० ३०-४० ४०-५० ५०-६०
वराांची संखया ७ २० १७ ६

पाऊस - सेमी
वराांतर (x)

वारंवाररता 
वराांची संखया (f)

संचचत वारंवारता
(cf)

२०-३०
३०-४०
४०-५०
५०-६०

७
२०
१७
६

७
२७
४४
५०

n = ५०

पायरी - I

Q१ = ( n
४ ) च्या	पदयाच	ेमूल्

Q१ = ( ५०४  ) च्या	पदयाच	ेमूल्
Q१ = (१२.५) च्या	पदयाचे	मूल्

१२.५ ्या	पदयाचे	मूल् २७	्या	संलचत	वयारंवयाररतया	गटयात	्ेते	महणून	
त्याचया	गट  ३०-४० ्या	वगया्थमध्े	्ेते.
l = ३०,  f = २०,	 cf = ७,	 n = ५०,	 h = १०

पायरी - II

Q१ = l + ( n
४  – cf

f
) × h 

Q१ = ३० + ( ५०
४  – ७
२० ) × १०

Q१ = ३० + ( १२.५ – ७
२० ) × १०

Q१ = ३० + (५.५२० )× १०

Q१ = ३० + (५५२० )
Q१ = ३० + २.७५
Q१ = ३२.७५

∴ पचिले चतुर्थक (Q१) = ३२.७५

पायरी - I

Q३ = ( ३n
४ )  च्या	पदयाचे	मूल्

Q३ = ( ३ × ५०
४ ) च्या	पदयाचे	मूल्

Q३ = (१५०४ )  च्या	पदयाचे	मूल्
Q३ = ३७.५ च्या	पदयाचे	मूल्
Q३ = ३७.५	च्या	पदयाच	ेमूल् ४०-५० ्या	वगया्थमध्े	होते.

l = ४०,  f = १७,	 cf = २७,	 n = ५०,	 h = १०

पायरी - II

Q३ = l + ( ३n
४  – cf

f ) × h

Q३ = ४० + ( ३× ५०
४ – २७

			१७ ) × १०

Q३ = ४० + ( ३७.५ – २७
१७ ) × १०

Q३ = ४० + ( १०.५
१७ ) × १०

Q३ = ४० +
१०५
१७

Q३ = ४० + ६.१८
Q३ = ४६.१८
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∴ Q३ = ४६.१८

उत््र : ्पटहल ेच्ुर्थक (Q१) = ३२.७५,  ट्सर ेच्ुर्थक 
(Q३) = ४६.१८

 

दशमक (Decile) : 

 जयञा संखयञा संपणूगि ननरीक्षणञाचे समञान दहञा रञाग करतञात, 
त्यञांनञा ‘दशमके’ असे म्हणतञात. दशमके हे नऊ असतञात.  
सवगिसञाधञारणपणे दशमक कञाढणयञासञाठी संखयञा श्रेणी चढत्यञा क्रमञाने 
मञांडली जञाते. दशमकञाचे एकूण नऊ रञाग असतञात. दशमके ही 
D१ ते D९ 

अशी मोजली जञातञात.
अ)  वयैशतिक श्रणेी व खनंडत श्रणेी नदललेी असतञानञा दशमके 

खञालील सूतञा नसुञार कञाढली जञातञात.

 D
j 
= j( n + १

१० ) चयञा पदञाच ेमलूय  j = १, २...९

ब) अखनंडत वञारंवञारतञा नवतरण नदलेले असतञानञा खञालील 
सूतञांचञा वञापर केलञा जञातो.

 Dj
 
= l + ( jn

१०  – cf

f ) × h  j = १, २...९

D = दशमक
l = दशमक वगञागिची कननष्ठ मयञागिदञा
f = दशमक वगञागिची वञारंवञारतञा
cf = दशमक वगञागिचयञा आधीचयञा वगञागिची संनचत वञारंवञारतञा
h = दशमक वगञागिची वररष्ठ मयञागिदञा - दशमक वगञागिची कननष्ठ 
मयञागिदञा

दशमकताची गणनता
सोडवलेले उदताहरण
अ) व्ैयक्तिक श्रेणी :
१) खञालील सञामग्ीचञा चौरे दशमक (D४) 

आनण आठवे दशमक 
(D८) 

शोधञा.
१०, १५, ७, ८, १२, १३, १४, ११, ९

री् : संखयञा प्ररम चढत्यञा क्रमञाने मञांडू.
७, ८, ९, १०, ११, १२, १३, १४, १५

D४ 
= ४( n + १

१० ) चयञा पदञाचे मूलय

D४ 
= ४( ९ + १

१० ) चयञा पदञाचे मूलय

D४ 
= ४( १०

१० ) चयञा पदञाचे मूलय

D४ 
= ४ × १ चयञा पदञाचे मूलय

D४ 
= ४ चयञा पदञाचे मूलय

D४ 
= चौरयञा दशमकञाचे मूलय (D४) 

= १०

∴ D४ = १०

आठव्यता दशमकताची गणनता

D८ 
= ८( n + १

१० ) चयञा पदञाचे मूलय

D८ 
= ८( ९ + १

१० ) चयञा पदञाचे मूलय

D८ 
= ८ × ( १०

१० ) चयञा पदञाचे मूलय

D८ 
= ( ८०

१०  ) चयञा पदञाचे मूलय

D८ 
= (८ × १) चयञा पदञाचे मूलय

D८ 
= ८ चयञा पदञाचे मूलय = १४

∴ D८= १४

उत््र : चौरे दशमक (D४) = १०, आठव ेदशमक (D८) =१४ 

२) खञालील मञानहतीचयञा आधञारे आठवे दशमक (D८) कञाढञा.
उदताहरण : १४, १३, १२, ११, १५, १६, १८, १७, १९, २०
रीत : प्ररम संखयञा चढत्यञा क्रमञाणे मञांडू यञा
११, १२, १३, १४, १५, १६, १७, १८, १९, २०
पदञाची एकूण संखयञा (n) = १०

D८ = ८( n + १
१० ) चयञा पदञाचे मूलय

D८ = ८( १० + १
१० ) चयञा पदञाचे मूलय

D८ = ८( ११
१० ) चयञा पदञाचे मूलय

D८ = (८ × १.१) चयञा पदञाचे मूलय

D८ = (८.८) पदञाचे मूलय

D८ = ८ वयञा पदञाचे मूलय + ०.८ (९ वयञा पदञाचे मूलय  – ८ 
वयञा पदञाचे मूलय).
D८ = १८ + ०.८ (१९ – १८)
D८ = १८ + ०.८ × १
∴	D८ = १८.८

उत््र : आठवे दशमक (D८) = १८.८ 
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ब) खटंड् श्रेणी : 
१) खञालील सञामग्ीवरून दुसरे दशमक (D२) व चौरे दशमक 
(D४) कञाढञा.

गुण १० २० ३० ४० ५० ६०
टवदतारगी संख्यता ५ ६ ४ ५ १० ९

गुण टवदतारगी संख्यता (f) संटच् वतारंवतार्ता cf

१०
२०
३०
४०
५०
६०

५
६
४
५

१०
९

५
११
१५
२०
३०
३९

n = ३९

दुसऱ्यता दशमकताची (D२) गणनता :

D२ 
= २( n + १

१० ) चयञा पदञाचे मूलय

D२ 
= २( ३९ + १

१० ) चयञा पदञाचे मूलय

D२ 
= २( ४०

१० ) चयञा पदञाचे मूलय

D२ 
= २ × ४ चयञा पदञाचे मूलय

D२ 
= ८ चयञा पदञाचे मूलय

८ ही संखयञा संनचत वञारंवञारतेचयञा ११ यञा संखयेचयञा जवळ येते 
त्यञामुळे त्यञाचे मूलय संलग्श्रणेी २० मधये येते.
∴ दुसरे दशमक D२ 

= २० गुण
∴ D२ = २०

D४ गणनता :
D४ 

= ४( n + १
१० ) चयञा पदञाचे मूलय

D४ 
= ४( ३९ + १

१० ) चयञा पदञाचे मूलय

D४ 
= ४( ४०

१० ) चयञा पदञाचे मूलय

D४ 
= ४ × ४ चयञा पदञाचे मूलय

१६ ही संखयञा संनचत वञारंवञारतञा २० यञा संखयेचयञा जवळ  येते 
त्यञामुळे त्यञास संलग्श्रेणी मूलय ४० येते
चौरे दशमक (D४) 

= ४० गुण
 ∴ D४ = ४०

उत््र ः दसुर ेदशमक (D२) = २०, चौरे दशमक (D४) = ४०

क) अखटंड् शे्रणी : 
    चतरुगिकञासञाठी नदललेयञा अखनंडत शे्रणीमधील पञायऱयञाचंञा यरेे 
ही वञापर करञा.
१) वगगि चञाचणीमधये १०० नवद्ञारयञािंचयञा गुणञांचयञा मञानहतीवरून 
पञाचवे दशमक (D५) आनण सञातवे दशमक (D७) कञाढञा.

गुण ०-१० १०-२० २०-३० ३०-४० ४०-५०
टवदतारगी 
संख्यता

१० १० ४० २० २०

गुण टवदतारगी संख्यता संटच् वतारंवतार्ता
०-१० १० १०

१०-२० १० २०
२०-३० ४० ६०
३०-४० २० ८०
४०-५० २० १००

n = १००

्पताचव्यता दशमकताची (D५) गणनता :
्पता्यरी - I

D५ = ( ५n
१० ) चयञा पदञाचे मूलय

D५ = ( ५ × १००
१० ) चयञा पदञाचे मूलय

D५ = ( ५००
१० ) चयञा पदञाचे मूलय

D५ = ५० चयञा पदञाचे मूलय
५० ही संखयञा संनचत वञारंवञारतञा ६० चयञा अंतगगित येते. त्यञाचञा गुण 
वगगि २०-३० आहे.
∴ l = २० f = ४० cf = २० n = १०० h = १०

्पता्यरी - II

D५ = l + ( ५n
१०  – cf

f
) × h

D५ = २० + ( ५ × १००
१०  – २०

४० ) × १०

D५ = २० + ( ५००
१०  – २०

४० ) × १०

D५ = २० + ( ५० – २०
४० ) × १०

D५ = २० + ( ३०
४० ) × १०
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D५ = २० + 
३००
४०

D५ = २० + ७.५
D५ = २७.५
∴ D५ = २७.५

सातवया दशमकाची (D७) गणना :
्ायरी - I

D७ = ( ७n
१० ) चया पदाचे ्ूलय

D७ = ( ७ × १००
१० ) चया पदाचे ्ूलय

D७ = ( ७००
१० ) चया पदाचे ्ूलय

D७ = ७० चया पदाचे ्ूलय

७० ही संखया संगचत वारंवारता ८० चया अंतिमित येते. तयाचा िुण 
विमि ३० - ४० हा आहे.
∴ l = ३० f = २० cf = ६० n = १००    h = १०
्ायरी - II

D७ = l + ( ७n
१०  – cf

f
) × h

D७ = ३० + ( ७ × १००
१०  – ६०

२० ) × १०

D७ = ३० + ( ७००
१०  – ६०

२० ) × १०

D७ = ३० + ( ७० – ६०
२० ) × १०

D७ = ३० + ( १०
२० ) × १०

D७ = ३० + ( १००
२० )

D७ = ३० + ५
D७ = ३५ िुण
∴ D७ = ३५ गुण

उततर : ्ाचवे दशमक D५ = २७.५ गणु, ्ाचव ेदशमक 
D७ = ३५ गणु

शतमके (Percentiles) : 
 जया सखंया सपूंणमि गिरीक्णाच े स्ाि शभंर भाि करतात. 
तयािंा ‘शत्क’े अस ेम्हणतात. शत्क ेही ९९ असतात. म्हणजचे 

९९ गबदंचूया प्रतयके ्लूयाला शत्क ेअस ेम्हणतात. ती P१, P२, 

..... P९९ अशी दशमिगवतात. सवमिसाधारणपण ेशत्क काढणयासा्ी 
सखंयाशे्रणी चढतया क्र्ािे ्ाडंली जात.े
 अ) वैयक्तिक श्रणेी व खगंडत श्रेणी गदलेली असतािा शत्के 
खालील सूत्ािुसार काढली जातात.

P
k
 = k ( n + १

१०० ) चया पदाचे ्ूलय  k = १,२,३....९९

 ब) अखंगडत वारंवाररता गवतरण गदलेले असतािा खालील 
सूत्ाचा वापर केला जातो.

P
k
 = l + ( kn

१००  – cf

f
) × h   k = १,२,३....९९

P = शत्क

l = शत्क विामिची कगिष्ठ ्यामिदा

f = शत्क विामिची वारंवारता

cf = शत्क विामिचया आधीचया विामिची संगचत वारंवारता

h = शत्क विामिची वररष्ठ ्यामिदा - शत्क विामिची कगिष्ठ 

्यामिदा

अ) वयैक्तिक शे्रणी ः खालील ्ागहतीवरूि चाळीसावे शत्क 

(P४०) काढा.

१०, १५, ८, १६, १९, ११, १२, १४, ९

रीत : प्रथ् गदलेली ्ागहती चढतया क्र्ािे ्ांडा.

८, ९, १०,११, १२, १४, १५, १६, १९

n = ९

P४० = ४०( ९ + १
१०० ) चया पदाचे ्ूलय

P४० = ४०× ( १०
१०० ) चया पदाचे ्ूलय

P४० = ( ४० × १०
१०० ) चया पदाचे ्ूलय

P४० = ( ४००
१०० ) चया पदाचे ्ूलय

P४० = ४ क्र्ांकाची संखया ११ येते. 

∴ P४० = ११

 उततर : चाळीसाव ेशतमक (P४०) = ११
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२) खञालील मञानहतीचयञा आधञारे पंचयञाऐंशीवञावे शतमक (P८५) 

कञाढञा.

७९, ८२, ३६, ३८, ५१, ७२, ६८, ७०, ६४, ६३

री् : प्ररम संखयञा चढत्यञा क्रमञाने मञांडू यञा

३६, ३८, ५१, ६३, ६४, ६८, ७०, ७२, ७९, ८२

पदञाची एकूण संखय (n) = १०

P८५ = ८५( n + १
१०० ) चयञा पदञाचे मूलय

P८५ = ८५( १० + १
१०० ) चयञा पदञाचे मूलय

P८५ = ८५( ११
१०० ) चयञा पदञाचे मूलय

P८५ = (८५ × ०.११) चयञा पदञाचे मूलय

P८५ = (९.३५) पदञाचे मूलय

P८५ = ९ वयञा पदञाचे मूलय + ०.३५ (१० वयञा पदञाचे मूलय – ९ 

वयञा पदञाचे मूलय).

P८५ = ७९ + ०.३५ (८२ – ७९)

P८५ = ७९ + ०.३५ × ३

P८५ = ७९ + १.०५

∴	P८५ = ८०.०५

उत््र : ्पंच्यताऐंशीवतावे श्मक (P८५) = ८०.०५

ब) खंटड् श्रणेी : 

१) खञालील सञामग्ीवरून P२० आनण P६० शतमके कञाढञा.

उंची - इंचतामध्ये ५८ ५९ ६० ६१ ६२ ६३ ६४
व्यतिींची संख्यता ४ ५ ६ १० १२ ०२ ०१

री् : प्ररम संखयञा चढत्यञा क्रमञाने मञांडू यञा

उचंी - इंचतामध्य े(x) व्यतिींची संख्यता (f) सटंच् वतारवंतार्ता (cf)

५८ ४ ४
५९ ५ ९
६० ६ १५
६१ १० २५

६२ १२ ३७
६३ ०२ ३९
६४ ०१ ४०

n = ४०

P२० = २०( n + १
१०० ) चयञा पदञाचे मूलय

P२० = २०( ४० + १
१०० ) चयञा पदञाचे मूलय

P२० = २०( ४१
१०० ) चयञा पदञाचे मूलय

P२० = ( २० × ४१
१०० ) चयञा पदञाचे मूलय

P२० = ( ८२०
१०० ) चयञा पदञाचे मूलय

P२० = ८.२

८.२ हे ९ यञा संनचत वञारंवञारतेचयञा ग्ञात येते. त्यञाचे मूलय ५९ 

इंच उंची येते.

∴ P२० = ५९

सताठताव्यता श्मकताची (P६०) गणनता :

P६० = ६०( n + १
१०० ) चयञा पदञाचे मूलय

P६० = ६०( ४० + १
१०० ) चयञा पदञाचे मूलय

P६० = ६०( ४१
१०० ) चयञा पदञाचे मूलय

P६० = ( ६० × ४१
१०० ) चयञा पदञाचे मूलय

P६० = ( २४६०
१००  ) चयञा पदञाचे मूलय

२४.६ हे २५ यञा संनचत वञारंवञारतेचयञा ग्ञात येते. त्यञाचे मूलय ६१ 

इंच उंची येते.

∴ P६० = ६१

उत््र : टवसतावे श्मक P२० = ५९, सताठतावेे श्मक P६० = ६१
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क) अखंडित श्रेणी :

चतुर्थकासाठी दिलेल्ा अखंडीत श्ेणीमधील पा्ऱ्ाचंा ्रे ेही 

वापर करा.

१) खालील मादहतीवरून पासष्ावे शतमक (P६५) काढा.

गुण ०-५ ५-१० १०-१५ १५-२० २०-२५
डिद्यार्थी 
संख्या

३ ७ २० १२ ०८

गुण डिद्यार्थी संख्या (f) संडित ियारंियारतया (cf)

०-५ ३ ३
५-१० ७ १०

१०-१५ २० ३०
१५-२० १२ ४२
२०-२५ ८ ५०

n = ५०

पया्री - I

P६५ = ( ६५n
१०० ) च्ा पिाचे मूल्

P६५ = ( ६५ × ५०
१०० ) च्ा पिाचे मूल्

P६५ = ( ३२५०
१०० ) च्ा पिाचे मूल्

P६५ = ३२.५

प्र. १. ्ोग्् प्याया् डिििया :
 १) खयालील डिधयािरे ितरु्याकयासयाठी लयागू होत ियाही.
  अ) प्ररम संख्ा चढत्ा दकंवा उतरत्ा क्रमाने मांडून घ्ावी.
  ब) ्ात दनरीक्षणाचे समान ४ भाग करता ्ेतात.
  क) ते Q१, Q२, Q३असे सांकेदतक िाखदवतात.
  ड) Q२ हा सारणीचा मध्गा असते.

प्याया् : १) अ   २) ब आदण क

  ३) अ, ब आदण क  ४) ्ापैकी नाही

 २) खयालील सयारणीिरे सयातिरे दशमक (D७) कोणतरे?
  सारणी - ४, ५, ६, ७, ८, ९, १०, ११, १२

प्याया् : १) ७  २) ९  ३) १०  ४)१२

 ३) कोणती डिधयािरे बरोबर तरे डिििया.
  अ) शतमकात सारणीचे १०० समान भाग करून एकूण ९९ 

दबंिू ्ेतात.
  ब) िशमकाचे एकूण ९ भाग होतात.
  क) चतुर्थके Q१, Q२, Q३असे िश्थदवली जातात.
  ड) शतमक आदण िशमक अनुक्रमे P आदण D ने िश्थदवतात.

प्याया् : १) अ आदण क   २) अ आदण ब
  ३) अ, ब आदण क  ४) अ, क आदण ड

३२.५ हा संदचत वारंवारतेच्ा ४२ मध्े ्ेतो. ्ाचा गुण वग्थ 
१५-२० ्ेतो.
l = १५    f = १२    cf = ३०   n = ५० h = ५

पया्री - II

P६५ = l + ( ६५n
१००  – cf

f ) × h

P६५ = १५ + ( ६५ × ५०
१००  – ३०

१२ ) × ५

P६५ = १५ + ( ३२५०
१००  – ३०

१२ ) × ५

P६५ = १५ + ( ३२.५ – ३०
१२  ) × ५

P६५ = १५ + ( २.५
१२ ) × ५

P६५ = १५ + ( २.५ × ५
१२ )

P६५ = १५ + ( १२.५
१२ ) 

P६५ = १५ + १.०४

P६५ = १६.०४

 उत्तर : P६५ = १६.०४

सियाध्या्
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प्र.२. योग्य ्याथियांची जोडी ओळखा :

     ‘अ’ गट               ‘ब’ गट 

 १) चतुथमिक   अ) D
j
 = j( n + १

१० ) चया पदाचे ् लूय

 २) दश्क   ब) P
k
 =  l + ( kn

१००  – cf

f
) × h

 ३) शत्क   क) Q
i
 =  l + ( in

४  – cf

f ) × h

्याथिय : १) १-ब, २-क, ३-अ २) १-क, २-अ, ३-ब
  ३) १-क, २-ब, ३-अ ४) १-अ, २-ब, ३-क

प्र. ३. अ्थिशासत्रीय ्ररभारिक शब्द सांगा :

 १) स्ाि भािां्धये ् ागहतीचे/आकडेवारीचे गवभाजि करणयाची 
प्रगक्रया....

 २) जे ्ूलय गदलेलया सा्ग्ीचे दहा स्ाि भािां् धये गवभािणी 
करते....

 ३) जे ्ूलय संपूणमि गिरीक्णाचे चार स्ाि भािां्धये गवभािणी 
करते....

प्र. ४. खालील उदाहरणे सोडवा :
 १) खालील आकडेवारी वरूि पगहले चतुथमिक (Q१), चौथे 

दश्क (D४) व सववीसावे शत्क (P२६) काढा.

१८, २४, ४५, २९, ४, ७, २८, ४९, १६, २६, २५, १२, १०, ९, ८

 २) खालील आकडेवारी वरूि गतसरे चतुथमिक (Q३), पाचवे 
दश्क (D५) आगण पसतीसाव ेशत्क (P३५) काढा.

उत्न्न (`) १ २ ३ ४ ५ ६
कुटुंबाची संखया २ ५ २० २५ १५ १२

 ३) खालील आकडेवारी वरूि पन्ासावे शत्क (P५०) काढा.

वेतन  (`) कामगार संखया

०-२० ४
२०-४० ६
४०-६० १०
६०-८० २५

८०-१०० १५

 ४) खालील आकडेवारी वरूि गतसरे चतुथमिक (Q३) काढा. 

रवरिी 
सखंया १०-२० २०-३० ३०-४० ४०-५० ५०-६० ६०-७०

उद्ोग
सखंया २० ३० ७० ४८ ३२ ५०

 ५) खालील आकडेवारी वरूि सातवे दश्क (D७) काढा.  

नफा 
(`) १०-२० २०-३० ३०-४० ४०-५० ५०-६० ६०-७०

उद्ोग
संखया २० ३० ७० ४८ ३२ ५०

 ६) खालील आकडेवारी वरूि पंधरावे शत्क (P१५) काढा.  

गंुतवणूक 
(`) 

०-१० १०-२० २०-३० ३०-४० ४०-५० ५०-६०

उद्ोगाचंी
सखंया

५ १० २५ ३० २० १०

प्र. ५. खालील रवधानाशी सहमत आहात की नाही ते सकारण स्षट 

करा :

 १) गवभाजि ्ूलयांचा वापर फति सैद ्धांगतकदृषट्ा केला जातो, 

परंतु वयावहाररक दृषट्ा िाही.

 २) सरासरी ्ूलय ेह प्रागतगिगधक ्ूलयाचंे अयोगय प्रगतगिगधतव 

करू शकते.

 ३) ‘्धयिेला’ ‘दुसरे चतथुमिक’ असेही म्हणतात.

प्र. ६. रदलेल्या तकतयाचया आधारे रवचारलले्या प्रशनांची उततरे 

रलहा :

गुण ३० १० २० ४० ५०

रवद्ा्थी संखया १३ ४ ७ ८ ६

 १) पगहले चतथुमिक (Q१) आगण गतसरे चतथुमिक (Q३) यांची सुत्े 

गलहा.

 २) गदलेलया ्ागहतीचया आधारे श्रेणीतील शेवटचया ्ूलयाची 

संगचत वारंवाररता शोधा.

 ३) वरील ्ागहतीचया आधारे एकूण वारंवाररता (n) शोधा.
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प्रस्तावनता :
 महञारञाष्ट् रञाजयञाची नननमगिती १ मे १९६० रोजी झञाली. लोकञांचयञा संघन्त प्रयत्नञामुळे रञाजयञाचयञा अरगिवयवस्रलेञा एक वेगळञा 
दजञागि प्रञापत्ञा झञालञा आहे.

महतारताष्िट्ताचे प्रशतासकी्य टवभताग :
  महञारञाष्ट्ञाचयञा आनरगिक सवधेक्षण पञाहणी २०१७-१८ चयञा 
अहवञालञानसुञार, महञारञाष्ट् रञाजयञाच ेप्रशञासकीय कञारणञासंञाठी मंबुई, 
पणु,े नञानशक, औरगंञाबञाद, अमरञावती व नञागपरू अस े सहञा 
महसलू नवरञाग असनू त्यञामधय े ३६ नजलह े समञानवष् आहते. 

महतारताष्िट्ताच्यता  अर्थव्यवसरचेी प्रमुख वैटशष्टे :
 १) महञारञाष्ट् हे देशञात दुसऱयञा क्रमञंाकञाचे सवञािंनधक 

लोकसंखयञा असलेले रञाजय आहे. रञाजयञाची लोकसंखयञा 
२०११ मधये ११.२४ को्ी होती.

 २) महञारञाष्ट् रञाजय रौगोनलकदृषटञा दशेञातील नतसर ेमोठ ेरञाजय 
असनू त्यञाचे के्षतिळ ३.०८ लञाख चौ.नकमी. आह.े

 ३) महञारञाष्ट् हे नञागरीकरण झञालेले रञाजय असून ४५.२०% 
लोकसंखयञा नञागरी रञागञात रञाहञात आहे.

 ४) जनगणनञा २०११ चयञा अहवञालञानुसञार महञारञाष्ट्ञातील 
नलंग-गुणोत्तर प्रमञाण दरहजञारी पुरुषञांमञागे ९२९ नस्तयञा 
इतके आहे.

 ५) २०११ चयञा जनगणनेनुसञार रञाजयञाचञा सञाक्षरतञा दर 
८२.३% होतञा.

 ६) महञारञाष्ट् आनरगिक पञाहणी २०१६-१७ नुसञार इतर 
रञाजयञांचयञा तुलनेत महञारञाष्ट्ञाचे स्रूल रञाजयञांतगगित उत्पञादन 
(GSDP) आनण दरडोई उत्पन्न (SPCI) सवञागिनधक 
आहे.

 ७) महञारञाष्ट्ञाचयञा अरगिवयवस्रचेी वैनशषट े पुढील प्रमञाणे 

प्रकरण - ४ : महतारताष्िट्ताची अर्थव्यवसरता
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  i) नवपुल नैसनगगिक सञाधन संपत्ती. 
  ii) कुशल मनुषयबळञाची उपलब्धतञा.
  iii) अद्यञावत तञांनतक सुधञारणञा. 
  iv) नवकनसत पञायञारूत सुनवधञा.
 ८) महञारञाष्ट् हे नवनननमगिती, कौशलयनवकञास, गुंतवणूक व 

पयगि्न यञांसञाठी लोकनप्रय आहे.

महतारताष्िट्ताचता आटर्थक टवकतास :

आकृ् ी ४.१ : महतारताष्ट्ताची अर्थव्यवसरता

 अ) कृषी क्षेत् : कृषी क्षेत व संलग्न क्षेत रञाजयञाचयञा आनरगिक 
नवकञासञामधये प्रमुख रूनमकञा पञार पञाडतञात. महञारञाष्ट्ञाचयञा 
आनरगिक सवधेक्षणञानुसञार कृषी व  संलग्न क्षेतञातील रञाजयञाचे 
एकूण उत्पञादनञाचे मलूयवनधगित प्रमञाण २००१-२००२ 
मधये १५.३ ्क्के इतके होते. यञा तुलनेत २०१६-१७ 
मधये हे प्रमञाण १२.२ ्क्के इतके कमी झञालयञाचे 
नदसून येते.

आकृ्ी ४.२  : कृषी

कृषी क्षते्ता्ील सव्थसताितारण समस्यता :

 i) जमीनधञारणेचञा कमी आकञार व कमी उत्पञादकतञा.

 ii) सीमञांत अलपरूधञारक व सीमञांत शेतकऱयञांचयञा संखयेत 
झञालेली वञाढ.

 iii) रञासञायननक खते व की्कनञाशकंञाचयञा अनत वञापरञामुळे 
शेतजनमनीची अवनती.

 iv) शेतकऱयञांचञा कजगिबञाजञारीपणञा

 v) रू-सुधञारणञा कञायदञा व पीक पद् धती यञांची सदोष 
अंमलबजञावणी

 vi) कोरडवञाहू जमीन आनण जलनसंचन सनुवधञांचञा अरञाव.

 vii) रञांडवलञाची कमतरतञा

viii) ग्ञामीण नवकञास योजनञांची अयोग्य अंमलबजञावणी.

 ix) नवपणन वयवस्रेची कमतरतञा

 x) हवञामञान बदलञांचञा पररणञाम.

्यताचता टवचतार करता :
 शेतकऱयञाने आपलञा मञाल मधयस्रञानशवञाय रे् 
ग्ञाहकञांनञा नवकलयञास कञाय होईल?

महतारताष्िट् आटर्थक ्पहताणी २०१७-१८ नुसतार कृटषक्षते्ताच्यता 
टवकतासतासताठी सरकतारन े क्रेलले्यता उ्पता्य्योजनता :

 १) वञाजवी दरञात दजधेदञार बी-नबयञांणञाचे नवतरण.

 २) खते व की्कनञाशकञांचयञा नवतरण केंरिञात झञालेली वञाढ.

 ३) जलनसंचन सोयींचञा नवकञास.

 ४) शेती पंपञांचे नवद्ुतीकरण व मञागणीनुसञार वीजपुरवठञा. 

 ५) आवशयकतेनुसञार पतपुरवठञा. 

 ६) कृषी उत्पन्न बञाजञार  सनमती (APMC), कृषी 
उत्पञादन ननयञागित क्षेते, िलोत्पञादन प्रनशक्षण केंरि, 
प्ररञावी नवतरणञासञाठी श्रेणीकरण व बञांधणी सनुवधञांची 
उपलब्धततञा. 

 ७) प्रसञार मञाधयमञांचयञा द् वञारे कृनषनवषयक मञानहतीचञा प्रसञार 
करून  कृषी वयवसञाय हञा निञा देणञारञा वयवसञाय आहे 
अशञा दृनष्कोनञाची नननमगिती.

ब) उदोग क्षेत् : महञारञाष्ट् हे औद्ोनगकदृषटञा प्रगत 
रञाजय आहे. वञानषगिक औद्ोनगक पञाहणी (ASI) 
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२०१६-१७ नुसञार महञारञाष्ट् हे आद्ोनगक क्षेतञात 
अग्ेसर आहे. महञारञाष्ट्ञाचयञा तसेच देशञाचयञा आनरगिक 
नवकञासञात रञाजयञाचयञा औद्ोनगक क्षेतञाचञा मोठञा वञा्ञा 
आहे. उद्ोग  क्षेतञामधये शेती क्षेतञातील अनतररक्त  
कञामगञार सञामञावून घेणयञाची क्षमतञा आहे. यञामुळे 
बञाजञारञांमधये नवनवधतञा, उच्च उत्पन्न व उच्च उत्पञादकतञा 
ननमञागिण होते. रञारतञाचयञा ननववळ मूलय जमञा वनधगित 
(NVA) उत्पञादनञात महञारञाष्ट्ञाचञा वञा्ञा सुमञारे १८% 
आहे. प्रञादेनशक व नवदेशी गंुतवणूकदञार महञारञाष्ट्ञातील 
उद्ोगञात गुंतवणूक करणयञास प्रञाधयञानय देतञात. 

आकृ्ी ४.३ ः उदोग

शोिता ्पताहू :
 महञारञाष्ट्ञातील खञालील उत्पञादन क्षेतञासंञाठी असणञाऱयञा 
प्रत्यकेी पञाच उद्ोगञाचंी नञाव े शोधञा. उदञा. रसञायन,े 
अन्नप्रनक्रयञा, कञापडनननमगिती, मञानहतीतंत, औषध नननमगिती.

प्रत््यक्ष टवदेशी गुं्वणूक (FDI) :
  १९९० चयञा सुरुवञातीस रञारत सरकञारने नवनशष् क्षेतञात 
प्रत्यक्ष नवदेशी गुंतवणूक आणणयञास सुरुवञात केली. १९९१ 
चयञा उदञारीकरणञाचयञा कञायद्ञाने प्रत्यक्ष नवदेशी गुंतवणुकीचञा 
मञागगि मोकळञा झञालञा. रञारतञात महञारञाष्ट् हे गुंतवणुकीबञाबत 
पनहलयञा क्रमञांकञाचे रञाजय आहे. महञारञाष्ट् रञाजय हे प्रत्यक्ष 
नवदेशी गुंतवणुकीबञाबतीत (FDI) अगे्सर आहे. प्रत्यक्ष 
नवदेशी गंुतवणुकीचे प्रमञाण एनप्रल २००० पञासून सप्ेंबर 
२०१७ पयिंत  ̀  ६,११,७६० को्ी इतके होते. हे प्रमञाण 
रञारतञातील एकूण प्रत्यक्ष नवदेशी गुंतवणुकीचयञा ३१% आहे.

औदोटगक क्षेत्ता्ील सव्थसताितारण समस्यता :
१) शञासकीय दफतर नदरंगञाई
२) कौशलय नवकञासञाचयञा संधींची कमतरतञा
३) सुधञाररत तंतज्ञानञाचञा अरञाव.

४) पञायञारूत सनुवधञांचञा अरञाव.
५) नवीन उद्ोजकञांनञा प्रोत्सञाहनञांचञा अरञाव
६) नवकञास कञायगिक्रमञांचञा अरञाव
७) प्रञादेनशक असमतोल

महतारताष्िट् आटर्थक ्पताहणी २०१७-१८ नुसतार औदोटगक 
टवकतासताकरर्ता सरकतारने क्रेलेल्यता उ्पता्य्योजनता :

 १) संरञावय गुंतवणूकदञारञांनञा सवगि प्रकञारचयञा मञानयतञा 
देणयञासञाठी एक शखडकी योजनञा सुरू करणयञात आली.

 २) महञारञाष्ट् उद्ोग, वयञापञार व गुंतवणूक सुनवधञा 
केंरिञामञाि्फत (MAITRI) - गंुतवणूकदञारञांनञा आवशयक 
असलेलयञा सुनवधञा व मञानहती पुरनवली जञाते.

 ३) लघु उद्ोगञांचञा आंतररञाष्ट्ीय प्रदशगिनञात सहरञाग वञाढञावञा 
म्हणून ननयञागितीस प्रोत्सञाहन व जञागेचयञा रञाड्ञासञाठी 
अनुदञानञाची उपलब्धततञा करून नदली. 

 ४) औद्ोनगक वृद् धीसञाठी नवशेष आनरगिक क्षेतञाची 
(SEZ) नननमगिती करणयञात आली.

 ५) महञारञाष्ट् रञाजय औद्ोनगक समहू नवकञास कञायगिक्रम 
(MSICDP) लघ,ु मधयम व सकू्म उद्ोजकञासंञाठी 
सरुू करणयञात आलञा.

 क) सेवता क्षेत् : यञा क्षेतञात नवमञा, पयगि्न, बँनकंग,नशक्षण 
व सञामञानजक सेवञा इत्यञादींचञा समञावेश होतो, तसेच 
वयञावसञानयक सेवञा व अंनतम ग्ञाहक सेवञा यञांचञाही 
समञावेश होतो.

    सेवञा क्षेत हे मोठ्ञा प्रमञाणञात रोजगञार पुरनवणञारे व 
वेगञाने वञाढणञारे क्षेत आहे. महञारञाष्ट्ञाचयञा अरगिवयवस्रते 
यञा क्षेतञाचे योगदञान मोठे आहे. इतर क्षेतञाचयञा तुलनेत 
स्रलू रञाजयञांंतगगित उत्पञादनञात (GSDP) सेवञा क्षेतञाचे 
योगदञान, सवञािंत जञास्त असून २०१७-१८ मधये 
५४.५% इतके होते.

    सेवञा क्षेतञाचयञा वञाढीस चञालनञा देणञारे कञाही प्रमुख 
उद्ोग आहेत त्यञा मधये प्रञामुखयञाने अरगितंत, मञानहती 
तंत IT/ITES, स््ञा्गिअपस, क्ञाऊड कॉम्पयु्ींग, वीजे 
वरील वञाहने, संरक्षण, पयगि्न व खञाजगी नवद्ञापीठे 
होय. शञासनञातिफे सेवञा क्षेतञातील वञाढ द ्नवतीय श्रेणीचयञा 
शहरञामधयेही करणयञाचञा प्रयत्न सुरू आहे. त्यञासञाठी 
नवनवध कञायगिक्रम हञाती घेतलेले आहेत.
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करून ्पहता :

 मञागील पररच्ेदञातील सेवञांचे वगगीकरण वयञावसञानयक 
व अनंतम ग्ञाहक सेवञांमधये करञा.

सेवता क्षेत्ताचे मुख्य घिक :

• ्पता्यताभू् संरचनता :

  आनरगिक नवकञासञासञाठी पञायञारूत सुनवधञा यञा अत्यंत 
गरजेचयञा आहेत. सशक्त पञायञारूत सनुवधञा यञा रञाजयञाचयञा 
सञामञानजक आनरगिक नवकञासञाची गुरुनकलली आहे. त्यञामुळे इतर 
रञाजयञांचयञा तुलनेत अनधक गंुतवणूकदञार आकनषगित होऊन 
स्पधञागित्मक वञातञावरणञाची नननमगिती होते. पुरेशञा पञायञारूत  
सुनवधञा यञा वेगवञान व शञाशवत आनरगिक वृद ्धीसञाठी अत्यंत 
गरजेचयञा आहेत.

्पता्यताभू् सुटवितांचे वगगीकरण

     आनरगिक पञायञारूत सुनवधञा            सञामञानजक पञायञारूत सुनवधञा

 ऊजञागि  वञाहतूक   संदेशवहन  आरोग्य       नशक्षण 

अ) आटर्थक ्पता्यताभू् सुटविता : आनरगिक पञायञारूत 
सनुवधञांमुळे नवकञासञासञाठी वस्तू व सेवञंाचे उत्पञादन व नवतरण 
करणे सोयीचे होते.

आटर्थक ्पता्यताभू् सुटवितांच्यता टवकतासतासताठी ्योजलेले  
उ्पता्य :

 १) वीजनननमगितीची क्षमतञा वञाढनवणे.

 २) ग्ञामीण नवद्ुतीकरण, न्ेवक्फ सुधञारणञा, ऊजञागि 
संवधगिनञासञाठी कञायगिक्रम.

 ३) रञाजयञातील ग्ञाहकञंानञा सुधञाररत एल.पी.जी. गसॅ योजनञाचंञा 
र्े लञार.

 ४) रञाजयञात रस्तञा नवकञास योजनेची (२००१-२०२१) 
अंमलबजञावणी झञाली असून ३.३ लञाख नक. मी. रस्ते 
नवकनसत करणे हे यञा योजनेचे लक्य आहे.

 ५) मुंबई, नञागपूर येरो मे्ट्ो रेलवे  सुरू झञाली आहे.

 ६) बंदरञंाचयञा सवञािंगीण नवकञासञाकररतञा महञारञाष्ट् बंदर 
नवकञास धोरण सुरू करणयञात आले. यञा धोरणञांतगगित 
केंरिशञासनञाचयञा सञागरमञालञा कञायगिक्रमञालञा प्रोत्सञाहन नदले 
आहे. 

 ७) ३० सप्ेंबर २०१७ रोजी महञारञाष्ट्ञात नोंदणीकृत इ्ंरने् 
ग्ञाहकञांची संखयञा ५.४५ को्ी इतकी असून हे प्रमञाण 
इतर रञाजयञापके्षञा सवञागिनधक आहे.

ब) सतामताटजक ्पता्यताभू् सुटविता :
 सञामञानजक पञायञारूत सनुवधञा हञा अरगिवयवस्रचेञा एक 
महत्त्वञाचञा घ्क आहे कञारण मञानवी जीवनञाचञा दजञागि 
सुधञारणयञासञाठी तसेच आनरगिक नवकञासञालञा गती देणयञासञाठी 
त्यञाची आवशयकतञा असते. केवळ दजञागि सुधञारणेच नवहे 
तर ज्ञानसंवधगिनञासञाठीही त्यञांची गरज असते. सञामञानजक 
पञायञारूत सनुवधञांतगगित्ञा सञाक्षरतञा अनरयञान कञायगिक्रम, नशक्षण, 
सञावगिजननक आरोग्य, गृहननमञागिण, नपणयञाचञा पञाणयञाचञा पुरवठञा 
आनण स्वच्तञा सुनवधञा इत्यञादींचञा समञावेश होतो.

सतामताटजक ्पता्यताभू् सटुवितांच्यता टवकतासतासताठी ्योजलेले 
उ्पता्य :

१) टशक्षण :
   नशक्षण ही मञानवञाची मूलरूत गरज आहे. कुठलयञाही 
देशञाचयञा आनरगिक व सञामञानजक नवकञासञाचञा नशक्षण हञा कणञा 
आहे. तसेच मञानवी संसञाधनञाचयञा नवकञासञासञाठी (HRD) तो 
आत्यंनतक महत्त्वञाचञा घ्क आहे. सद्शस्रतीत रञारतञात 
तरुणञांची संखयञा सवञागिनधक आहे. लोकसंखयेचयञा ह्यञा 
लञारञांशञामुळे नशक्षणञालञा प्रञाधञानय देणे रञाष्ट्ीय आनण रञाजय 
पञातळीवर गरजेचे ठरते. रञारतञात नशक्षणञाचे चञार स्तर आहेत. 
 १) प्रञारनमक  २) मञाधयनमक 
 ३) उच्च मञाधयनमक ४) उच्च नशक्षण

 अ) प्रतारटमक टशक्षण : महञारञाष्ट् रञाजय सरकञारने केंरि 
सरकञारचयञा सवगि नशक्षञा अनरयञानञांतगगित (SSA) ६ ते १४ 
वयोग्ञंातील मुलञांनञा मोित व सक्तीचयञा नशक्षणञाचञा 
अनधकञार (RTE) प्रदञान केलञा आहे. २०१६-१७ यञा 
आनरगिक वषञागित प्रञारनमक नशक्षणञावरील रञाजय सरकञारचञा 
खचगि ` १९,४८६ को्ी इतकञा होतञा.

  प्रतारटमक टशक्षण (इ्यत््ता १ ली ्े ८ वी) शैक्षटणक 
संसरता व नोंदणी

वषगि शञाळञांची 
संखयञा

एकूण 
नोंदणी 

(लञाखञात)

नशक्षक 
सखंयञा

(लञाखञात)

नशक्षक 
नवद्ञारगी 
प्रमञाण

२०१६-१७ १०,४९७१ १५९.८६ ५.३० ३०ः१

संदभ्थ ः महञारञाष्ट् आनरगिक पञाहणी २०१७-१८
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 ब) मताध्यटमक व उच्च मताध्यटमक टशक्षण : मञाधयनमक 
नशक्षणञाचञा दजञागि सुधञारञावञा तसेच प्रवेश संखयञा वञाढञावी  
यञा उद् देशञाने रञाष्ट्ीय मञाधयनमक  नशक्षञा अनरयञानञाची       
(RMSA) सुरुवञात  २००९  मधये   करणयञात आली. 
२०१६-१७ मधये रञाजय  सरकञारचञा मञाधयनमक व उच्च 
मञाधयनमक नशक्षणञावरील खचगि ` १६,०८९ को्ी इतकञा 
होतञा.

  मताध्यटमक व उच्च मताध्यटमक टशक्षण (इ्यत््ता ९  वी ्े 
१२ वी) शैक्षटणक संसरता व नोंदणी

वषगि शञाळञांची 
संखयञा

एकूण 
नोंदणी 

(लञाखञात)

नशक्षक 
सखंयञा

(लञाखञात)

नशक्षक 
नवद्ञारगी 
प्रमञाण

२०१६-१७ २५,७३७ ६६.१५ २.१३ ३१ः१

संदभ्थ ः महञारञाष्ट् आनरगिक पञाहणी २०१७-१८
 क) उच्च टशक्षण : प्रञारनमक नशक्षणञाचयञा सञावगिनतकीकरणञा 

बरोबरच महञारञाष्ट् सरकञार उच्च नशक्षणञाचयञा संधी 
नवस्तञारणयञासञाठी प्रयत्नशील आहे. उच्च नशक्षणञामुळे 
सुधञारीत तंत व कुशल मनषुयबळञाचयञा नननमगितीसञाठी 
मदत झञाली आहे. उच्च नशक्षण देणयञासञाठी २२ 
नवद्ञापीठे असून त्यञांपैकी ४ कृषी नवद्ञापीठे, १ 
आरोग्यनवज्ञान नवद्ञापीठ, पशु- वैद्कीय नवद्ञापीठ, 
१ तंतज्ञान नवद्ञापीठ व  १५ सञामञानय नवद्ञापीठे 
आहेत. यञानशवञाय २१ अनरमत नवद्ञापीठे, १ केंरिीय 
नवद्ञापीठ, ४ खञाजगी अनरमत नवद्ञापीठे व रञाष्ट्ीय 
पञातळीवर कञायगि करणञाऱयञा महत्त्वञाचयञा ५ ससं्रञा 
रञाजयञात आहेत.

   रञाजयञान ेउदञारीकरण, खञाजगीकरण व जञागनतकीकरणञाची 
आवहञाने पूणगि करणयञासञाठी महञारञाष्ट् रञाजय सञावगिजननक 
नवद्ञापीठ कञायदञा २०१६ अनधननयनमत केलञा. 
उच्च नशक्षणञात लोकशञाही तत्वञाचञा वञापर करून  
शैक्षनणक स्वञायत्ततञा, गुणवत्तञापूणगि व कौशलयञानधनषठत 
नशक्षण यंञाचञा समञावेश करणे हे यञा कञायद्ञाचे प्रमुख 
धयेय आहे.

   रञाष्ट्ीय उच्चस्तर नशक्षञा अनरयञानञांतगगित संशोधन, 
नवोपक्रम, गुणवत्तञापूणगि सुधञारणञा, नवोनमेष व आधुननक 
तंत संकुलञाची स्रञापनञा यञासञाठी २० को्ी रूपयञांचे 
अनुदञान नमळनवणञारे महञारञाष्ट् हे पनहले रञाजय आहे. 
रञारत सरकञारने २०१३ सञाली उच्चत्तर नशक्षञा अनरयञान  
(RUSA) सुरू केले. 

 ड) इ्र :
  १) सव्थसमतावेशक टशक्षण : नवशेष गरजञांची तरतूद व 

गुणञात्मक नशक्षण उपलब्ध करून देणयञाचयञा उद् देशञाने 
नवशेष नदवयञांगञासञाठी सवगिसमञावेशक कञायगिक्रमञाची रञाजय 
सरकञारने अंमलबजञावणी केली.

  २) मुलींचे टशक्षण : मुलींचयञा नशक्षणञास प्रोत्सञाहन 
नमळञावे म्हणून उच्च मञाधयनमक स्तरञापयिंत मोित 
नशक्षण, ग्ञामीण रञागञातील मुलींनञा एस.्ी. प्रवञास 
मोित सेवञा, शञाळेपञासून ५ नकलोमी्र अंतरञापयिंत 
रञाहणञाऱयञा गरजू मुलींनञा सञायकलींचे वञा्प यञांसञारखयञा 
योजनञा महञारञाष्ट् शञासनञाने रञाबनवलयञा आहेत.

  ३) प्रौढ सताक्षर्ता : प्रौढ सञाक्षरतञा वञाढञावी म्हणून 
प्रत्येकञासञाठी नशक्षण, सञाक्षर रञारत अनरयञान यञांसञारखयञा 
योजनञा लोकञांचयञा सहरञागञातून रञाजय सरकञारचयञा 
पुढञाकञारञाने रञाबनवणयञात आलयञा.

  ४) आटदवतासींच े टशक्षण : रञाजयञाचञा कके्षत यणेञाऱयञा 
आनदवञासी क्षेतञात महञारञाष्ट् शञासनञान े ननवञासी आश्रम 
शञाळञा सरुू कलेयञा. आनदवञासी नवद्ञारयञािंनञा मोित 
ननवञासञाची सुनवधञा, आहञार, गणवशे, शकै्षनणक सञानहत्य 
आनण अनय सवलती उपलब्ध करून नदलयञा आहते. 
रञाजयञात सधयञा ५५६ अनुदञानीत आश्रम शञाळञा आहेत. 
आनदवञासी नवद्ञारयञािंचयञा उच्च नशक्षणञालञा प्रोत्सञाहन 
नमळञावे म्हणनू सरकञारन े नवरञागीय, नजलहञा व तञालुकञा 
पञातळीवर वसनतगहृञाचंी सनुवधञा उपलब्ध करून नदली 
आह.े

शोिता ्पताहू :
 खञालील अनरयञानञाची सञाकंनेतक नचनह े (Symbol)  
• सवगि नशक्षञा अनरयञान - SSA
• रञाष्ट्ीय मञाधयनमक नशक्षञा अनरयञान - RMSA
• प्रौढ सञाक्षरतञा अनरयञान - ALM

२) आरोग््य सेवता :  

    ३१ मञाचगि २०१७ पयिंत महञारञाष्ट्ञामधय े एकूण 
१८१४ प्रञारनमक आरोग्य केंरि े व ३६० सञावगिजननक आरोग्य 
केंरि े होती. महञारञाष्ट् सरकञारन े रञाष्ट्ीय ग्ञामीण आरोग्य 
अनरयञान (NRHM) आनण रञाष्ट्ीय शहरी आरोग्य अनरयञान 
(NUHM) यञा मञाधयमञातनू ग्ञामीण व शहरी रञागञातील आरोग्य 
वयवस्रञा सधुञारणयञावर रर नदलञा. यञा कञायगिक्रमञातंगगित्ञा सरुनक्षत 
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(कू्रझशीप), आरञामदञायी आनण अनलशञान रलेव े प्रवञास (डेक्कन 
ओनडशी), उपहञार गहृ, सञामञानय पयगि्न व कञायगिक्रमञाचंे 
वयवस्रञापन इत्यञादी सेवञा पुरनवतञात.

•	मनोरंजन उदोग :

    जगञाचयञा तुलनेत रञारतञामधये सवञािंत जञास्त्ञा नचतप् 
नननमगिती केली जञाते. यञात महञारञाष्ट्ञाची वनैशषटपूणगि रूनमकञा आहे. 
महरञाष्ट्ञातील मनोरंजन क्षेत अनेकञांनञा रोजगञार संधी उपलब्ध 
करून देते. कोलहञापूर हे शहर नवशेष प्रञादेनशक नसनेमञासञाठी 
प्रनसधद आहे. जञागनतक नसनेमञा उद्ोगञात मुंबई ‘बॉनलवूड’ 
म्हणून प्रनसद् ध असलेले शहर आहे.

महतारताष्िट्ता्ील सहकतार चळवळ :
  सहकञार चळवळ हे महञारञाष्ट्ञाने देशञालञा नदलेले एक 
मोठे योगदञान आहे.

आकृ्ी ४.४ ः सहकतार चळवळ

  महञारञाष्ट्ञातील ग्ञामीण रञागञाचयञा आनरगिक व सञामञानजक 
नवकञासञासञाठी सहकञार चळवळ हे एक प्ररञावी सञाधन आहे.
 सहकञारी ससं्रञंाची प्रमखु तत्तव ेही स्वयसंहञाययतञा, लोकशञाही, 
समतञा व एकतञा इत्यञादींनञा प्रोत्सञाहन देणञारी आहेत.
  सुरुवञातीलञा महञारञाष्ट्ञात सहकञार चळवळ ही मुखयञात्व े
कृषी क्षेतञातील पतपुरवठ्ञापयिंत मयञागिनदत होती, परंतु नंतर 
इतर क्षेतञातही यञा चळवळीचञा नवस्तञार झञालञा. उदञा. 
♦	 कृषी प्रनक्रयञा 
♦ कृषी नवपणन
♦	 सहकञारी सञाखर कञारखञाने
♦	 मत्स्यवयवसञाय सहकञारी संस्रञा
♦	 सहकञारी दूध उत्पञादक संस्रञा
♦	 कञापड उद्ोग

पयेजल, पोषक आहञार, आरोग्य आनण स्वच्तञा यञा बञाबींवर  
सवञािंत जञास्त्ञा रर नदलञा आह.े महञारञाष्ट् सरकञारन ेवयञापक आरोग्य 
सवेञा परुनवणयञासञाठी नतस्तरीय पञायञारतू सनुवधञाचंी नननमगिती कलेी.
   प्रञारनमक स्तरञावर प्रञारनमक आरोग्य केंरि े व सञावगिजननक 
आरोग्य केंरि. दयुयम स्त्ञारञावर उपनजलहञा रुग्णञालय े व नजलहञा 
रुग्णञालय यञाचंञा समञावशे असतो. 
   ततृीय स्तरञावर ससुजजञा वदै्कीय महञानवद्ञालये  
व प्रमखु शहरञातंील सपुर स्पशेनॅल्ी दवञाखञान े इत्यञादींचञा 
समञावशे होतो.
 

•	्प्य्थिन  :

    महञारञाष्ट्ञात वेगवेगळ्ञा रञाजयञातून पयगि्क व नवदेशी 
पयगि्क आकनषगित होतञात. महञारञाष्ट्ञात पयगि्नञाचञा नवकञास 
वहञावञा म्हणून रञाजय सरकञारने महञारञाष्ट् पयगि्न धोरण-२०१६ 
अंमलञात आणले. 
्प्य्थिन िोरणता् खतालील उटदद ्ष्ितांचता समतावेश हो्ो :
   २०२५ पयिंत महञारञाष्ट्ञालञा अग्गणय पयगि्न स्रळ बननवणे.
   पयगि्नञातील गंुतवणूकदञारञंानञा आकनषगित करून ` 

३०,००० को्ीपयिंत रक्कम वञाढनवणे.
   पयगि्न उद्ोगञामधये दहञा लञाख अनधक रोजगञारञांची  

नननमगिती करणे.
  महञारञाष्ट् पयगि्न नवकञास महञामंडळ ही एक नोडल संस्रञा 
असून ती यञा धोरणञाची अंमलबजञावणी करते. महञारञाष्ट् पयगि्न 
नवकञास महञामंडळ (MTDC) नवनवध कञायगिक्रम आयोनजत करते 
उदञा. वेरूळ महोत्सव (एलोरञा िेनस््वल), घञारञापुरी महोत्सव 
(एलीिं्ञा िेस््ीवल) इत्यञादी.
  महञारञाष्ट् पयगि्न नवकञास महञामडंळञाकडून (MTDC) 
‘महञाभ्रमण’ ही योजनञा कञायञागिनवीत करणयञात आली. यञा अतंगगित 
कृषी पयगि्न, ग्ञामीण पयगि्न, अन्न पयगि्न, वन नवहञार, 
आनदवञासी जीवनशलैी इत्यञादी प्रकलप एकञाच अनधपत्यञाखञाली 
रञाबनवल े जञातञात.

•	आट्थ््य सेवता :

	 	 	 	 आनतरय सेवञा उद्ोग हञा इतर उद्ोगञंापके्षञा खपू 
नवस्तञाररत आहे. महञारञाष्ट्ञात आनतरय सवेञा झञापञाटञान ेवञाढणयञाचे 
कञारण पयगि्न क्षेतञात होणञारी वञाढ ह े आह.े ह्यञा उद्ोगञाचञा 
महत्त्वञाचञा उद ्दशे म्हणज े ग्ञाहकञाचे समञाधञान. उपहञारगहृ हे 
अञानतरय उद्ोगञाचञा एक रञाग असनू पयगि्कञानंञा वञाहतकुीची 
सवेञा परुवतञात. तसचे हवञाई प्रवञास, जलप्रवञास मुबंई-गोवञा 
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♦	 गृहननमञागिण सहकञारी संस्रञा

♦ ग्ञाहक रञांडञारे

 ३१ मञाचगि २०१७ नुसञार रञाजयञात १.९५ लञाख सहकञारी 
संस्रञा असून त्यञांचे ५.२५ लञाख सरञासद आहेत.

सवताध्यता्य

प्र. १. अर्थशतासत्ी्य ्पताररभताटषक शब्द सतांगता :
 १) परकीय/नवदेशी कंपनयञांनी आपलयञा देशञात केलेली गंुतवणूक
 २) लघु, मधयम आनण सूक्म उद्ोजकञांसञाठी सुरू करणयञात 

आलेलञा नवकञास कञायगिक्रम.
 ३) आनरगिक नवकञासञासञाठी वस्तू व सेवञांचे उत्पञादन व नवरञाजन 

सुलर करणे.
 ४) स्वयंसञाहञाययतेचे मूलय प्रोत्सञानहत करणे, लोकशञाही, समतञा 

आनण एकतञा जपणे.

प्र.२. टवसंग् शब्द ओळखता :
 १) शेतकऱयञांचञा कजगिबञाजञारीपणञा, कोरडवञाहू जमीन, रञांडवलञाची 

कमतरतञा, अनरयञांनतकी.
 २) पयगि्न, बँनकंग, वञाहन उत्पञादन, नवमञा.
 ३) पुणे, हैरिञाबञाद, नञानशक, नञागपूर.
 ४) महञारञाष्ट् पयगि्न नवकञास महञामंडळ (MTDC), महञारञाष्ट् 

उद्ोग वयञापञार व गुंतवणूक सुलर केंरि (MAITRI), नवशेष 
आनरगिक क्षेत (SEZ), महञारञाष्ट् औद्ोनगक नवकञास 
महञामंडळ (MIDC).

 ५) प्रञारनमक नशक्षण, आनतरय सेवञा, उच्च नशक्षण, 
कौशलयनधशष्ठत नशक्षण.

प्र.३. खतालील उदताहरणतांच्यता आितारे संकल्पनता ओळखून ्ी  
स्पष्ि करता :
 १) यंतमञानव तंतञातील संशोधनञासञाठी जपञानने रञारतञात एक हजञार 

को्ी रुपयञांची गुंतवणूक केली आहे.
 २) प्रञाजतिञा व नतचे क्ुुंब नदवञाळीचयञा सुट्ीत आठ नदवस समरुि 

नकनञारी निरणयञासञाठी गेले.
 ३) लञातूरचञा प्रनवण मुंबई येरे नचतप्सृष्ीत तंतज् म्हणून कञाम 

करतो.
      ४) चंरिपूरची रञाणीगोंद ही मुंबई-गोवञा जहञाजञावर (क्रुझशीप) 

जहञाजसुंदरी म्हणून कञाम करते.

प्र.४. फरक स्पष्ि करता :
 १) आनरगिक पञायञारूत सुनवधञा आनण सञामञानजक पञायञारूत सुनवधञा.
 २) शेती क्षेत आनण सेवञा क्षेत.
 ३) पयगि्न आनण आनतरय सेवञा.
 ४) नशक्षण आनण आरोग्य सेवञा. 

प्र. ५. खतालील प्रशनतांची उत््रे टलहता :
 १) महञारञाष्ट्ञातील सहकञारी चळवळीची रूनमकञा स्पष् करञा.
 २) महञारञाष्ट्ञातील कृषीक्षेतञाचयञा नवकञासञासञाठी महञारञाष्ट् सरकञारने 

केलेलयञा उपञाययोजनञा स्पष् करञा.
 ३) महञारञाष्ट्ञाचयञा उद््योग क्षेतञातील समस्यञा स्पष् करञा.
 ४) महञारञाष्ट्ञातील सञामञानजक पञायञारतू सनुवधञामंधील नवकञासञासञाठी 

महञारञाष्ट् शञासनञान ेकलेलेयञा उपञाययोजनञा स्पष् करञा.

प्र. ६. खतालील उ्तारता वताचून कताळजी्पूव्थक खतालील प्रशनतांची उत््रे 
टलहता :
 आधुननक युगञाची कञास धरत देशञातील ग्ञामीण रञाग हञायस्पीड 
रिॉडबँड इ्ंरन्े सेवेचयञा मञाधयमञातून जोडणयञासञाठी केंरि शञासनञाने 
‘रञारतने्’ हञा महत्त्वञाकञांक्षी कञायगिक्रम हञाती घेतलञा आहे. देशञातील 
एक लञाखञाहून अनधक ग्ञामपंचञायती ‘रञारतने्’ चयञा पनहलयञा ्पपयञात 
हञायस्पीड रिॉडबँडवदञारे जोडणयञात आलयञा आहेत. ग्ञामपंचञायतींनञा 
हञायस्पीड रिॉडबँडवदञारे जोडणयञाचयञा कञामञात महञारञाष्ट् उत्कृष् रञाजय 
ठरले आहे. १२ हजञार ३७८ ग्ञामपंचञायतीमधये इं्रन्े सेवञा उपलब्ध 
झञाली आहे. महञारञाष्ट्ञाबरोबर उत्तरप्रदेश (पवूगि), मधय प्रदेश, 
्त्तीसगड, रञाजस्रञान आनण झञारखंड ही रञाजयेसुधदञा रञारत ने्चयञा 
पनहलयञा ्पपयञात उत्कृष् ठरली आहेत.

 १) केंरि शञासनञाने ‘रञारतन्े’ हञा कञायगिक्रम कञा हञाती घेतलञा?

 २) देशञातील नकती ग्ञामपंचञायतीमधय ेइ्ंरने् सेवञा उपलब्ध झञाली 
आहे?

 ३) महञारञाष्ट्ञानशवञाय इतर कोणती रञाजये रञारतन्े मधये उत्कृष् 
ठरली आहेत?

 ४) ‘इ्ंरने्मुळे जग जवळ आले आहे’ यञाबद् दल तुमचे मत 
सञंागञा.
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प्रस्तािना :
 भारती् अर्धव्वस्रा ्ही प्रामखु्ान े ग्ामीण अर्धव्वस्रा 
आ्ेह. दशेाची आकर्धि वदृ्ी ्ही ग्ामीण कविासाला गकतशील 
िरते. भारत ्हा खडेाचंा दशे आ्ेह. ग्ामीण कविास ्हा कविासाच्ा 
कवस्तृत सिंलपनचेा एि म्हत्वाचा घटि आ्ह.े ग्ामीण कविासाचा 
अर्ध ग्ामीण भागाचा एिूण कविास ज्ामळु े जीवनमानाच्ा 
गणुवततते  सरुारणा ्होत.े २०११ च्ा जनगणननुेसार, दशेातील 
ग्ामीण लोिसखं्ा ८३.२५ िोटी (एिूण लोिसखं्तेील 
६८.८%) इतिी आ्ह.े ग्ामीण कविास ्हा सव्धसारारणपणे 
दाररद्र्याच ेकनमू्धलन िरणारा सव्धसमावशेि व शाशवत असावा.  

ग्ामीि विकास :
 ‘ग्ामीण कविास’ ् ा सिंलपनचेा उद् िृषी क्ेताशी कनगकडत 
असनू भारतातील दीघ्धिालीन िृषी कविासाशी सबंकंरत आ्ेह.

शतेी (कृषी)
१) ्ांकतिीिरण
२) उच्च उतपादन देणारी कब्ाणे
३) पत व वा्हतिू
४) कवपणन

ग्ामीि 
विकास

वशक्ि :
१)तांकति
२) िौशल् 
३) शेती

सेिा :
१)आरोग््
२) िुटंुबाच ेिल्ाण
३) बिँींग
४) सपं्रषेण

ग्ामीि उद्ोग :
१) अारुकनिीिरण 
२) तांकति प्रकशक्ण 
३) कवपणन

 

जागवतक बकँनेे कलेलेी व्ाख्ा :
 ग्ामीण कविास ्ही एि अशी व्ू्हरचना आ्ह ेिी ज्ामळुे 
ग्ामीण भागातील कवकशष्ट लोिाचं े आकर्धि व सामाकजि  
जीवनमान उंचावण्ास मदत ्होत.े उदरकनवा्ध्हाची पातळी 
उचंावण्ास मदत ्होत.े ्ामध् े िूळ, अलपभरूारि, भकूम्हीन 
शतेमजूर इत्ादींचा समावशे ्होतो.

ग्ामीि लोकसांख्चे ेव्ािसाव्क िगथीकरि

अ) िृषी 
क्ेत

ब) औद्ोकगि
क्ेत

ि) सेवा 
के्त

प्रकरि - ५ : भारतातील ग्ामीि विकास

 अ) कृषी के्त : भारतातील ग्ामीण लोिसखं्चे े िृषी के्तात 
कवभाजन ्होत.े तसचे शतेी व सलंग्न उपक्रमात कवभागणी 
्होत.े शतेीमध्े अलपभरूारि, सीमातं शतेिरी व मोठ्ा 
शतेिऱ्ाचंा समावशे ्होतो. शतेीशी सबंकंरत के्तात 
वकृ्ारोपण, वनीिरण, मतस््व्वसा्, दुग्रव्वसा् आकण 
बागा्ती शतेी ्ाचंा समावशे ्होतो.

 ब) औद्ोवगक के्त : औद्ोकगि के्त म्हणज ेिचच्ा मालावर 
प्रकक्र्ा िरून वस्तंूच े उतपादन िरणाऱ्ा आकर्धि कक्र्ाचंा 
समावशे असणार े के्त ्हो्. ्ाच े वगगीिरण लघुउद्ोग, 
िुटीरोद्ोग व ग्ामीण उद्ोग  ्ा प्रिार ेआ्ेह.

 क) सिेा के्त : ्ा क्ेताला ततृी् क्ेत अस े म्हटल े जात.े 
त्ामध् ेव्ापार व अकंतम ग्ा्हि सवेांचा समावशे ्होतो. 
उदा. लखेािम्ध सवेा (Accounting), व्ापार सवेा, 
सगंणि सेवा, उप्हारग्ृह, प््धटन, तसचे किरिोळ व 
घाऊि व्ापार, वा्हतिू ्ंतणा इत्ादी.

भारतातील ग्ामीि विकास :

 भारतात ग्ामीण कविासासाठी सरिारी व कनमसरिारी 
स्तरावर कवकवर ्ोजना व रोरण े राबकवली आ्ेहत. ग्ामीण 
कविासाच्ा व््ूहरचनेमळु े देशात आकर्धि वदृ ्री व आकर्धि 
कविास श्् ्होईल. 

ग्ामीि विकासाचे महत्त्ि ः

 १)  साि्थजवनक आरोग्् ि स्िच्छता : आरोग्् आकण 
स्वच्छताकवष्ि सेवा-सुकवरा,  शुद ्र पाणीपुरवठा, 
आकण माफि आरोग््कवष्ि सुकवरांमुळे ग्ामीण 
कविासात सुरारणा ्होतात.  ्ामुळे ग्ामीण भागातील 
जीवनमानाचा स्तर उंचावला जातो.

 २) ग्ामीि साक्रता प्रमाि : सामाकजि व आकर्धि बदल 
घडकवण्ासाठी साक्रता ्हे अत्ंत म्हततवाचे सारन आ्हे. 
नागरी व ग्ामीण भागात साक्रतेच्ा प्रमाणात फारच मोठी 
तफावत आढळते. ग्ामीण कविासाच्ा माध्मातून कवकवर 
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शैक्षनणक योजनञांची अंमलबजञावणी करून ही तिञावत 
कमी करतञा येते. 

 ३) मटहलता सक्षमीकरण : ग्ञामीण नवकञासञाद् वञारे नलंग रेदरञाव 
कमी करणे, ग्ञामीण मनहलञांचयञा नवनवध गरजञंाची पूतगितञा 
करणे, सञामञानजक नवकञासञाचयञा कञायगिक्रमञात मनहलञांचे 
योगदञान वञाढनवणे इत्यञादींमुळे मनहलञा सक्षमीकरणञालञा 
प्रोत्सञाहन नमळते.

 ४)  कता्यदता आटण सुव्यवसरचेी अंमलबजतावणी : सञामञाजञातील 
वंनचत ग्ञंाचयञा अनधकञारञाचंी सरुक्षञा ग्ञामीण नवकञासञामळुे 
सञाधय करतञा यते.े ग्ञामीण नवकञासञामळु े कञायदञा आनण 
सुवयवस्रेची योग्य प्रकञार ेअमंलबजञावणी करतञा यतेे.

 ५) भू-सुितारणता : ग्ञामीण नवकञासञंातगगित्ञा रू-सुधञारणञा 
कञायद्ञांची पररणञामकञारक अंमलबजञावणी करतञा येते. 
उदञा. कमञाल रू-धञारणञा, जनमनीची मञालकी, खंडञाबञाबतचे 
ननयमन व रूधञारकञाची सुरक्षञा यञांमुळे ग्ञामीण रञागञातील 
नवषमतञा कमी करतञा येते.

 ६. ्पता्यताभू् सुटवितांचता टवकतास : ग्ञामीण नवकञासञाद ्वञारे 
पञायञारूत सुनवधञांमधये सुधञारणञा करतञा येतञात. नवशेषतः 
वीजपुरवठञा, रस्ते नवकञास, जलनसंचनञाचयञा सोई इत्यञादी.

 ७)  ्प््पुरवठ्ताची उ्पलब्ि्ता : ग्ञामीण नवकञासञातंगगित नवत्त 
पुरवठञा करणञाऱयञा संस्रञांमधये वञाढ करतञा येते. जयञामुळे 
ग्ञामीण रञागञात नवत्त/पतपुरवठञा सुलरतेने होऊ शकतो. 
उदञा. प्रञारनमक सहकञारी कृषी पतपुरवठञा ससं्रञा, सहकञारी 
बँक इत्यञादी. यञा ससं्रञांद् वञारे शेतकऱयञानंञा सवलतीचयञा 
दरञात पतपुरवठञा करणे शक्य होते.

 ८)  दताररद्र्य टनमू्थलन : ग्ञामीण नवकञासञाद ्वञारे वयक्तीचे उत्पन्न 
व जीवनमञान उंचञावणयञास मदत होते. यञामुळे ग्ञामीण 
रञागञातील दञाररद्र्यञाचे ननमूगिलन करणे शक्य होते.

आकृ्ी ५.१ : कृषी क्षते्ता्ील बदल

भतार्ता्ील कृषी ्प््परुवठता :

 कृषीमधील  उत्पञादन वञाढीसञाठी कृषी क्षेतञालञा नदलञा 
जञाणञारञा पतपरुवठञा ह ेअत्यतं महत्तवञाचे आह.े मबुलक व वळेते              
नवत्तसहञायय नमळणयञासञाठी शतेीनवषयक धोरणञामंधय े वळेोवेळी 
पनुरगिचनञा कलेी  आह.े ग्ञामीण पतपरुवठञा प्रनक्रयते असे गहृीत धरल े
आह ेकी, बहुतञाशं रञारतीय ग्ञामीण कु्ंुबञाकड ेबचतीचञा अरञाव 
असनू शतेी व इतर आनरगिक कञायञागिसञाठी परुसेञा नवत्तपरुवठञा नसतो.

दीघगिकञालीन

अलपकञालीन

कृषी ्प््पुरवठ्ताचे
प्रकतार

मधयमकञालीन

कञाळञानुसञार कृषी
पतपुरवठञा

हेतूनुसञार कृषी 
पतपुरवठञा

उत्पञादक

अनुत्पञादक

कृषी ्प््पुरवठ्ताचे प्रकतार :

 कृषी क्षेतञातील पतपुरवठ्ञाचे वगगीकरण खञालील गोष्ीवर 
आधञाररत आहे.

 १) कतालताविीनसुतार कृषी ्प््परुवठता :  ह ेकञालञावधीनसुञार नदले 
जञाणञारे कजगि असून यञाच ेतीन प्रकञारे वगगीकरण कले ेजञाते. 

 अ) अल्पकतालीन ्प््ुपरवठता : हे कजगि दोन वषञािंपयिंतचयञा 
कञालञावधीसञाठी नदले जञाते. शेतकऱयञांचयञा तत्कञालीन 
गरजञांसञाठी हे कजगि नदले जञाते. उदञा. खते, दजधेदञार बी-
नबयञाणे खरेदी, धञानमगिक व सञामञानजक समञाररं इत्यञादी.
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 २) संसरतात्मक मताग्थ : कृषी पतपुरवठञा करणयञासञाठी  
संस्रञात्मक मञागगि हे एक प्रगनतशील  धोरण आहे. वेळेत व 
मुबलक प्रमञाणञात पतपुरवठञा  करणे, शेतीतील उत्पञादन व 
उत्पञादनक्षमतञा वञाढवणे हे प्रमुख धोरण आहे. संस्रञात्मक 
मञागञागिने लहञान व नकरकोळ शेतकऱयञांनञा आनण इतर दबुगिल 
घ्कञांनञा कजगि उपलब्ध करून देणे, तसेच आधुननक 
तंतज्ञान व आधुननक शेती पद्ती हञा यञा धोरणञाचञा प्रमुख 
रञाग आहे. 

   रञारतञातील कृषी पतपुरवठञा करणञाऱयञा कञाही संस्रञा 
खञालीलप्रमञाणे

 अ) रताष्ट्ी्य कृषी आटण ग्तामीण टवकतास बकँ ( नताबताड्थ - 
NABARD) : कृषी व ग्ञामीण नवकञासञालञा नवत्तपरुवठञा 
करणञारी नञाबञाडगि ही सवडोच्च नवत्तससं्रञा आह.े नञाबञाडगिची 
स्रञापनञा १२ जलु ै१९८२ रोजी झञाली. नञाबञाडगिच ेसरुुवञातीचे 
रञाडंवल ` १०० को्ी असनू त्यञामधय े रञारत सरकञार व  
मधयवतगी बकँ (ररझवहगि बकँ ऑि इनंडयञा) च े ५०:५० 
अस ेयोगदञान आह.े ही एक सवडोच्च ससं्रञा असनू शतेी, 
लघ ु उद्ोग, कु्ीर व ग्ञामीण उद्ोग, हस्तवयवसञाय 
इत्यञादींचयञा नवकञासञालञा प्रोत्सञाहन दते.े 

   ३१ मञाचगि २०१८ रोजी नञाबञाडगिच ेरञाडंवल `१०,५८० 
को्ी इतक ेहोत.े रञारत सरकञार आनण मधयवतगी बकँ (ररझवहगि 
बकँ ऑि इनंडयञा) यञाचंयञातील रञागरञाडंवलञाचयञा रचननेसुञार 
नञाबञाडगि ही एक पणूगिपण ेरञारत सरकञारचयञा आनधपत्यञाखञालील  
ससं्रञा आह.े

 ब) ग्तामीण सहकतारी ्प््पुरवठता संसरता : ग्ञामीण पतपुरवठञा हञा 
अलपकञालीन सहकञारी पतसंस्रञा व दीघगिकञालीन सहकञारी 
पतससं्रञा यञांत नवरञागलञा आहे. 

 १) अल्पकतालीन सहकतारी ्प्संसरता : अलपकञालीन पतसंस्रञा 
यञा अलपकञाळञासञाठी कजगि पुरनवतञात. त्यञाचंी नतस्तरीय 
रचनञा खञालीलप्रमञाणे आहे.

 • प्रञारनमक कृषी  पतसंस्रञा (PACS) 

 •	 नजलहञा मधयवतगी सहकञारी बँकञा (DCCB) 

	 • रञाजय सहकञारी बँक (SCB)

 ब) मध्यमकतालीन ्प््पुरवठता : हे कजगि दोन ते पञाच वषञागिपयिंत 
नदले जञाते. हे कजगि जनमनीत सुधञारणञा करणे, पशुधन 
व शेतीची उपकरणे खरेदी करणे, कञालवञा बंञाधणी,             
नञालञा (Canal) बनंडंग इत्यञादी नवत्तीय गरजञांसञाठी  
नदले जञाते.

 क) दीघ्थकतालीन ्प््ुपरवठता : हे कजगि पञाच वषञािंपके्षञा जञास्त 
कञालञावधीसञाठी नदले जञाते. सञामञानयत: ्ट्ॅक््र खरेदी करणे, 
जनमनीवरील कञायमस्वरूपी सुधञारणञा करणे इत्यञादींसञाठी 
नदले जञाते.

 २) हे्ूनुसतार कृषी ्प््पुरवठता : नवनशष् हेतूनुसञार नदले जञाणञारे 
कजगि असून यञाचे दोन प्रकञारे वगगीकरण केले जञाते.

 अ) उत््पतादक : उत्पञादक कजगि हे शेतीतील उत्पञादनञाशी संबंनधत 
असून आनरगिकदृषटञा नयञायय असतञात. उदञा. ्ट्ॅक््र, 
जमीन, नबयञाणे इत्यञादी खरेदी करणे.

 ब) अनतु््पतादक : अनुत्पञादक कजगि हे वैयशतिक उपरोगञासञाठी 
असून त्यञाचञा उत्पञादक उपक्रमञाशी संबंध नसतो. उदञा. 
लग् कञायञागिसञाठी खचगि, धञानमगिक सण-समञारंरञासञाठी खचगि 
इत्यञादी.

भतार्ता्ील कृषी ्प््पुरवठ्ताचे मताग्थ :
 १) नबगर ससं्रञात्मक मञागगि
 २) संस्रञात्मक मञागगि

 
१) टबगर संसरतात्मक मताग्थ :  रञारतञातील ग्ञामीण 

पतपुरवठ्ञामधये, नबगर संस्रञात्मक नवत्त हञा एक 
महत्तवपूणगि घ्क असून, जवळजवळ रञारतञातील ४०% 
पतपुरवठञा हञा नबगर संस्रञात्मक आहे. नबगर संस्रञात्मक 
कजञागिचञा वयञाजदर खूप उच्च असतो. जमीन व इतर 
संपत्ती तञारण म्हणून ठेवली जञाते. नबगर संस्रञात्मक मञागगि 
खञालीलप्रमञाणे आहेत.

 अ)  सतावकतार :  ग्ञामीण रञागञात सञावकञारी हञा  सवगिसञामञानय 
वयवसञाय आहे. सञावकञार ररपूर वयञाज दरञाने कजगि देतञात व 
शेतकऱयञाचंी जमीन तञारण ठेवतञात.

 ब) इ्र व्ैयक्तिक मताग्थ : 

  अ) वयञापञारी, जमीनदञार, अडते इत्यञादी. 

  ब) नञातवेञाईक, नमतमडंळी इत्यञादी कडून घेतल ेजञाणञार ेकजगि.
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 २) दीघ्थकतालीन ग्तामीण सहकतारी ्प््पुरवठता संसरता : यञा 
सहकञारी संस्रञा शेतकऱयञांनञा दीघगिकञालीन पतपुरवठञा करून 
त्यञांचयञा गरजञा पूणगि करतञात. यञा संस्रञा दोन स्तरञांवर कञायगि 
करतञात.

 •  प्रतारटमक सहकतारी शे्ी व ग्तामीण टवकतास बँक : यञा     
  बँकञा स्वतंतपणे ग्ञामीण पञातळीवर कञायगि करतञात.

 •  रताज्य सहकतारी शे्ी व ग्तामीण टवकतास बकँता (SCB) :  
यञा बकँञा  त्यञाचंयञा शञाखञंाद ्वञार ेरञाजय पञातळीवर खडे्ञामंधय े
कञायगि  करतञात.

 क) व्यता्पतारी बँकता (CBs): वयञापञारी बँकञा ग्ञामीण रञागञांत 
आपलयञा शञाखञा स्रञापन करून ग्ञामीण पतपुरवठञा करणयञाचे 
कञाम करतञात.

 ड) प्रतादेटशक ग्तामीण बँकता (RRBs) : प्रञादेनशक अनधननयम, 
१९७६ अंतगगित प्रञादेनशक ग्ञामीण बँकञांची नननमगिती करणयञात 

आली. यञा नवनशष् बँकञा असून ग्ञामीण रञागञातील दुबगिल 
घ्कञांचयञा गरजञा पूणगि करतञात. प्रञादेनशक ग्ञामीण  बँकञा  
ग्ञामीण रञागञात स्रञापन झञालेलयञा व वयञापञारी बँकञांचे 
वयञावसञानयक अनुशञासन असलेलयञा बँकञा आहेत.

 इ) सूक्म टवत्््पुरवठता संसरता (MFIs) : सूक्म नवत्तपुरवठञा 
संस्रञा यञा सवलतीचयञा वयञाजदरञाने ग्ञामीण पतपुरवठञा 
करतञात, परंतु कजगि पद् धतीत कमी उत्पञादकतञा, कजगि 
नमळणयञासञाठी नवलंब, कजगि प्रनक्रयञा खचगि यञा सवगि कञारणञांमुळे 
लहञान शेतकऱयञांनञा यञा सवलतीचयञा कजञागिचञा लञार घेतञा 
येत नञाही. म्हणून अशञासकीय ससं्रञानंी १९७० पञासून 
(NGOs) दबुगिल घ्कञांनञा कु्ंुबञांनञा कजगि पुरवठञा करणयञाचे 
पयञागियी मञागगि उपलब्ध करून नदले आहेत.

शोिता ्पताहू :
 नञाबञाडगिचयञा अलीकडचयञा कञामनगरीची मञानहती नमळवञा.

प्र.१. खतालील टविताने ्पूण्थ करता :
 १) ग्तामीण ्प््परुवठता महत्व्पणू्थ मतानलता जता्ो, कतारण .....
  अ) ग्ञामीण रञागञातील उत्पन्न वञाढणयञास मदत होते.
  ब) बचतीचञा अरञाव असून शेती व इतर आनरगिक कञायञागिसञाठी 

पुरेसञा नवत्तपुरवठञा नसतो.
  क) यञामुळे ग्ञामीण रञागञाचञा सवञािंगीण नवकञास होतो.
  ड) ग्ञामीण रञागञातील असमञानतञा कमी होते.

 २) उत््पतादक कज्थ ही आटर्थकदृष्टता न्यताय्य अस्ता्, कतारण .....
  अ) ते शेती उत्पञादनञाशी संबंनधत आहे.
  ब) त्यञाचञा वञापर वैयनक्तक उपरोगञासञाठी केलञा जञातो.
  क) ते दञाररद्र्य ननमूगिलनञास मदत करतञात.
  ड) ते जीवनमञान दजञागि उंचञावणयञास मदत करतञात.

 ३) ्छोिे शे्करी बँकतांकडून देण्यता् ्येणताऱ्यता कजता्थसताठी अ्पतात् 
ठर्ता्, कतारण .....

  अ) सञावकञारञांची उपशस्रती 
  ब) ग्ञामीण रञागञात बँकञांचयञा शञाखञा नसणे.
  क) उच्च वयवहञार खचगि/प्रनक्रयञा खचगि जञास्त
  ड) मोठ्ञा शेतकऱयञांनञा प्रञाधञानय

 ४) सतामताटजकदृष्टता वंटच् घिकतांचे ह्क सुरटक्ष््पणे संरटक्ष् 
क्रेले जताऊ शक्ता् कतारण .....

  अ) मनहलञा सक्षमीकरण

  ब) कञायदञा आनण सुवयवस्रेची अंमलबजञावणी
  क) पञायञारूत सुनवधञांचयञा सुधञारणञा
  ड) जीवनमञान दजञागि उंचञावणे.

 ५) ग्तामीण लोकतांचता जीवनमतान दजता्थ सुितारलता जताऊ शक्ो, 
कतारण .....

  अ) स्वच् नपणयञाचे पञाणी, आरोग्य आनण स्वच्तञा इत्यञादी 
सुनवधञा पुरनवणे/देणे.

  ब) रू-सुधञारणञा कञायद्ञांची प्ररञावी अंमलबजञावणी
  क) अनुदञाने उपलब्ध करून देणे.
  ड) ग्ञामीण असमञानतञा कमी करणे.

प्र. २. चुकीची जोडी शोिता :
१)   ‘अ’   ‘ब’
 कृषी ्प््पुरवठता   आवश्यक्ता
 १) अलपकञालीन   खतञांची खरेदी
 २) मधयमकञालीन  लग्नकञायञागिसञाठी कजधे
 ३) दीघगिकञालीन   ्ट्कॅ््र खरेदी करणे.

२)   ‘अ’   ‘ब’
 ग्तामीण व्यतावसताट्यक     उ्पक्रम
 वगगीकरण
 १) कृषी/शेती क्षेत  बँनकंग आनण नवमञा
 २) उद्ोग क्षेत   कचचयञा मञालञावर प्रनक्रयञा
 ३) सेवञा क्षेत   संगणीकृत सेवञा

सवताध्यता्य
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प्र.३. विधान आवि तर्क प्रशन - 
 १) विधान ‘अ’ : ‘‘ भारतीय अर्थवयवसरा ही प्ामुखयाने ग्ामीण 
अर्थवयवसरा आहे.’’
  तर्क विधान ‘ब’ : २०११ चया जनगणनेनुसार देशातील 

ग्ामीण लोकसंखया जवळपास ८३.२५ कोटी (एकूण 
लोकसंखयेतील ६८.८%)  इतकी आहे.

परायार : १) ववधान ‘अ’ सत्य आह,े पण तक्क ववधान ‘ब’ असत्य आह.े
  २) ववधान ‘अ’ असत्य आह,े पण तक्क ववधान ‘ब’ सत्य आहे.
  ३) दोनही ववधाने (‘अ’ आवण ‘ब’) सत्य असून ‘ब’ ववधान 

हे ‘अ’ ववधानाचे बरोबर सपषटीकरण आहे.
  ४) दोनही ववधाने (‘अ’ आवण ‘ब’) सत्य असून ववधान ‘ब’ 

हे ववधान ‘अ’ चे योग्य सपषटीकरण नाही.

 २) विधान ‘अ’ : सामावजक व आवर्थक बदलास साक्षरता हे 
अत्यंत महत्त्वाचे साधन आहे.

  तर्क विधान ‘ब’ : मवहला सक्षमीकरण हे वलंग भेदभाव कमी 
करणयास मदत करते.

परायार : १) ववधान ‘अ’ सत्य आह,े पण तक्क ववधान ‘ब’ असत्य आह.े
  २) ववधान ‘अ’ असत्य आह,े पण तक्क ववधान ‘ब’ सत्य आहे.
  ३) दोनही ववधाने (‘अ’ आवण ‘ब’) सत्य असून ‘ब’ ववधान 

हे ‘अ’ ववधानाचे बरोबर सपषटीकरण आहे.
  ४) दोनही ववधाने (‘अ’ आवण ‘ब’) सत्य असून ववधान ‘ब’ 

हे ववधान ‘अ’ चे योग्य सपषटीकरण नाही.

 ३) विधान ‘अ’ : कृषी पतपुरवठ्ाचा वापर अनतु्पादक 
काया्थसाठी केला जातो.

  तर्क विधान ‘ब’ ः शेतीमधील वाढीसाठी कृषी क्षेत्ाला वदला 
जाणारा पतपुरवठा हा अत्यंत महत्त्वाचा आहे.

परायार : १) ववधान ‘अ’ सत्य आह,े पण तक्क ववधान ‘ब’ असत्य आह.े
  २) ववधान ‘अ’ असत्य आह,े पण तक्क ववधान ‘ब’ सत्य आहे.
  ३) दोनही ववधान (‘अ’ आवण ‘ब’) सत्य असून ‘ब’ ववधान 

हे ‘अ’ ववधानाचे बरोबर सपषटीकरण आहे.
  ४) दोनही ववधाने (‘अ’ आवण ‘ब’) सत्य असून ववधान ‘ब’ 

हे ववधान ‘अ’ चे योग्य सपषटीकरण नाही.

 ४) विधान ‘अ’ : भारतातील ग्ामीण पतपुरवठ्ामधये, वबगर 
संसरात्मक ववत्त हा एक महत्त्वपणू्थ घटक आहे.

      तर्क विधान ‘ब’ : असुरवक्षत उत्पादनामुळे लहान शेतकऱयास 
बँका पतपुरवठा करणयास असक्षम आहेत.

परायार : १) ववधान ‘अ’ सत्य आह,े पण तक्क ववधान ‘ब’ असत्य आह.े
  २) ववधान ‘अ’ असत्य आह,े पण तक्क ववधान ‘ब’ सत्य आहे.
  ३) दोनही ववधाने (‘अ’ आवण ‘ब’) सत्य असून ‘ब’ ववधान 

हे ‘अ’ ववधानाचे बरोबर सपषटीकरण आहे.

  ४) दोनही ववधाने (‘अ’ आवण ‘ब’) सत्य असून ववधान ‘ब’ 
हे ववधान ‘अ’ चे योग्य सपषटीकरण नाही.

प्र.४. खालील उदाहरिांचरा आधारे सरंल्पना ओळखून स्पष्ट 
ररा.
 १) कुसुमताईंनी त्यांचा वयवसाय ग्ामीण भागामधय ेसुरू केला. 

त्यामुळे तरेील लोकांना रोजगार वमळून त्यांचया राहणीमानात 
सुधारणा झाली.

 २) रावजींनी कज्थ घेऊन ट्रॅक्टर खरेदी केला.
 ३) उच्च प्तीची वब-वबयाणे खरेदी करणयासाठी बँक लहान/

छोट्ा शेतकऱयांना अनुदान पुरववते.
 ४) दामाजींनी यावेळी सावकाराकडून कज्थ घेणयाऐवजी गावातील 

पतसंसरेकडून कज्थ घेतले.
 ५) रामरावजींनी शेतीमधये वसंचन वयवसरेचया उद ्देशाने बँकेचया 

अटी व वनयमानुसार दहा वषा्थसाठी कज्थ घेतले.

प्र. ५. खालील उतारा राळजीपिूयार िाचून तरािरील प्रशनांची  
उततरे वलहा :

 ग्ामीण ववकास हा प्शासनाचा एक ववंचत भाग आहे. महात्मा 
गांधी यांचया मते भारत हा खेडांचा देश आहे. खेडांचा ववकास 
झालयावशवाय देशाचा ववकास साधय करणे अशक्य आहे. ववकासाचया 
धोरणांचे एकत्ीकरण करणयासाठी सव्थ गरजांचे वनयोजन करणे 
आवशयक आहे. तळागाळातील लोकांचया ववकासासाठी प्भावी 
प्शासनाद ्वारे ग्ाम पातळीवर हे शक्य आहे. पंचायती राजयवयवसरेचया 
माधयमातून राष््ीय व राजय सरकारांचया ववक्रेंदीकरणाचया वदशेने 
पाऊल टाकणयासाठी ‘आदश्थ गाव’ या संकलपनेचा संपूण्थ भारतातील 
यशसवी यशोगारांचया माधयमातून अभयास करणे गरजेचे आहे. 
वशक्षणातील ववषमता कमी करणयासाठी आवण साक्षरतेचया प्माणात 
वाढ करणयासाठी भारताची वाटचाल योग्य वदशेने सुरू असली तरी 
अजून बरेच काही करणे  अावशयक आहे. पवूवीपासून ववंचत असलेलया 
भारतीय नागरीकांना वनण्थय प्वक्येत सहभागी करून घेणयाची 
सवयंशासन हमी घेते.

 १) महात्मा गांधीचे ववचार रोडक्यात सांगा.

 २) ग्ामीण ववकासाबाबत शासनाचया भूवमकेवर प्काश टाका.

 ३) ग्ामीण ववकास साधणयासाठी कोणत्या उपाययोजना सुचवलया 
आहेत?

 ४) गावाचा उत्कृषट नमुना तुमचया शबदांत मांडा.	
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आकृ् ी ६.१ : भतार्ता्ील लोकसंख्यता
प्रस्तावनता : 
  रञारत हञा नवकसनशील देश आहे. देशञाचयञा आनरगिक 
नवकञासञाचञा दर हञा संखयञात्मक व गुणञात्मक वृद् धीवर 
अवलंबून असतो. त्यञाचे मञापन लोकसंखयञा, रञाष्ट्ीय उत्पन्न, 
दरडोई उत्पन्न इत्यञादींनुसञार केले जञाते.
  लोकसंखयञा म्हणजे लोकञंाची संखयञा, जी एकञा 
ठरञानवक कञालञावधीसञाठी एकञा नवनशष् रञागञात वञास्तवय 
करते. रञारतञाची लोकसंखयञा प्रत्येक दहञा वषञािंनी दशकञाचयञा 
शेव्ी मोजली जञाते. २०११ चयञा जनगणनेनुसञार रञारतञाची 
लोकसंखयञा १२१.०२ को्ी होती. लोकसंखयञा वञाढीबञाबत 
चीननंतर रञारतञाचञा दुसरञा क्रमञांक लञागतो. 
  जञागनतक लोकसंखयेचयञा एकूण ्क्केवञारीत रञारतञाची 
लोकसंखयञा १७.५ ्क्के इतकी आहे. जञागनतक रू-रञागञात 
२.४ ्क्के इतकञा वञा्ञा आहे. लोकसंखयेसंबंधीची मञानहती ही 
रनजस््ट्ञार जनरल यञांचे कञायञागिलय आनण रञारतञाची जनगणनञा 
सनमती यञांचयञामञाि्फत संकनलत करून प्रकञानशत केली जञाते.

्ुमहतांलता मताही् हवं : लोकसंख्येचे वतास्व

• नतसऱयञा शतकञात कौन्लयञाने ‘अरगिशञास्त’ ग्ंरञामधये 
असे नलनहले आहे की, लोकसंखयञा ही रञाजयञाची 
कर प्रणञाली (धोरण) मोजणयञासञाठी एक घ्क 
असतो.

• लोकसंखयचेी पद ्धतशीर गणनञा १८६५-१८७२ यञा 
कञालञावधीत दशेञाचयञा नवनवध रञागञंामधय े करणयञात 

आली. रञारतञाची पनहली जनगणनञा १८७२ मधये 
करणयञात आली.

• ११ जुलै १९८७ लञा संपूणगि जगञाची लोकसंखयञा 
५०० को्ी इतकी होती. ११ जुलै हञा जञागनतक 
लोकसंखयञा नदवस म्हणून सञाजरञा केलञा जञातो.

सत्ो् : censusindia.gov.in

समरणश््ीलता चतालनता दता.
इ.९ वी व १० वीचयञा रूगोल नवषयञामधये रञारतञाचयञा 
लोकसंखयेची जी वैनशषटे अभयञासली ती शोधञा.
(उदञा. नलंग गुणोत्तर, लोकसंखयेची घनतञा, वयोग्  
नञागरीकरण इत्यञादी.)

लोकसंख्यता वताढी्ील बदल ः
  रञारतञाची लोकसंखयञा ही आकञारञाने खूप मोठी आहे.   
ती वेगञाने वञाढते आहे. जनगणनेचयञा सवधेक्षणञाद् वञारे रञारतञाचयञा 
लोकसंखयेचञा आकञार, रचनञा व इतर वनैशषटे नदसून येतञात.
  खञालील ततिञा ६.१ वरून लोकसंखयञा वञाढीतील बदल  
लक्षञात येतो.

भतार्ता्ील लोकसंख्यता वताढ

वष्थ लोकसंख्यता
(कोिीमध्ये)

सरतासरी वताटष्थक वृद् िी दर
(ि्््यतांमध्य)े

१९११ २५.२ -

१९२१ २५.१ -०.०३

१९३१ २७.९ १.०

१९४१ ३१.९ १.३

१९५१ ३६.१ १.३

१९६१ ४३.९ २.०

१९७१ ५४.८ २.२

१९८१ ६८.३ २.२

१९९१ ८४.६ २.१

२००१ १०२.७ १.९

२०११ १२१.०२ १.४

्तिता क्र. ६.१  संदभ्थ : रञारतञातील जगनणनञा सवधेक्षण अहवञाल

प्रकरण - ६ : भतार्ता्ील लोकसंख्यता
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 १)  लोकसंख्ये्ील अत््यल्प घि (१९११-१९२१) : 
१९११-१९२१ यञा कञालञावधीत नस्रर लोकसंखयेमधये 
२५.२ को्ी वरून २५.१ को्ी इतकी अत्यलप घ् 
झञाली. त्यञामुळे नतरे नकञारञात्मक वृद् धी दर नदसून 
येतो. यञाचे प्रमुख कञारण म्हणजे सञारीचे रोग उदञा. 
कॉलरञा, फलयू, प्ेग, मलेररयञा इत्यञादी.

 २)  महताटवभताजन वष्थ : १९११ ते १९२१ यञा कञालञावधीत 
लोकसंखयञा वञाढीचञा दर नकञारञात्मक होतञा. १९२१ नंतर 
लोकसंखयञा सञातत्यञाने वञाढत गेली, म्हणून रञारतञाचयञा 
जनगणनेचयञा आयकु्तञांनी १९२१ हे वषगि ‘महञानवरञाजनञाचे 
वषगि’ जञाहीर केले.

 ३) सकतारतात्मक वृद् िी दर (१९३१-१९४१) : रञारतञाचञा 
वञानषगिक वृद ्धी दर जवळपञास १ ते १.३% इतकञा नों-
दनवणयञात आलञा.

 ४) लोकसंख्ये् सुितारी् वताढ (१९५१ च्यता ्पुढे) : 
१९५१-१९७१ यञा कञाळञातील कञालञावधीवरून 
लोकसंखयञा ३६.१ को्ी ते ५४.८ को्ी इतकी 
वञाढली. स्वञातंत्यञानंतर लोकसंखयेत प्रचंड प्रमञाणञात वञाढ 
झञालेली नदसून येते.

 ५) लोकसंख्येचता टवसफोि (१९७१-२००१) : यञा 
कञालञावधीत रञारतञाने लोकसंखयेचञा नवस्िो् अनरुवलञा, 
कञारण यञा तीन दशकञात लोकसंखयञा वञाढीचञा वञानषगिक 
दर हञा प्रनत वषगि २% हून अनधक होतञा.

 ६) लोकसंख्यता वृद् िी दरता् घि (२००१-२०११) :  
लोकसंखयेचयञा वृद् धी दरञात घ् झञालयञाचे नदसून येत 
आहे कञारण ही घ् २००१ मधये १.९% तर २०११ 
मधये १.४% इतकी आहे. यञावरून हञा सरञासरी वञानषगिक 
वृद ्धी दर कमी होतञानञा नदसून येत आहे.

लोकसंख्यता वताढीचे टसद् ितां् :

१) मतालरस् चता लोकसंख्यता वताढीचता टसद् ितां् : रॉमस 
रॉब्गि मञालरस यञांनी १७९८ मधये ‘‘An Essay on 
the Principle of Population’’ आनण १८०३ मधये 
नलनहलेलयञा सुधञारीत आवृत्तीत कञाही उपञाय सुचनवले.

  मञालरसचयञा नसद ्धञंातञानसुञार लोकसखंयञा ही रनूमतीय 
गतीन े वञाढत े (२, ४, ८, १६, ३२, ६४ .....) परतंु 
अन्नधञानयञाचञा परुवठञा हञा गनणतीय गतीन े वञाढतो (१, २, 

३, ४, ५, ६, ७, ८, ९ ......). यञामळु े लोकसखंयञा व 
अन्नपरुवठञा यञामधय े असमतोल ननमञागिण होतो. हञा असमतोल 
उशीरञा नववञाह, ननैतक सयंम यञंासञारखयञा प्रनतबंधक उपञायञानंी 
कमी करतञा यऊे शकतो. मञालरसन े सकञारञात्मक नकवंञा नसैनगगिक 
ननयंतणञाची ही सकंलपनञा सञानंगतली. नसैनगगिक आपत्तीमुळे 
ही अनतररक्त लोकसखंयञा कमी होऊ शकत े आनण यञा 
असमतोलञावर ननयंतण आणतञा यते.े तरञानप ह े प्रनतबधंञात्मक 
उपञाय ह े स्ती व परुुष यञा दोघञावंर अवलबंनू आहेत.

 लोकसंख्यता वताढीसंबंटि् संकल्पनता :

 १) जनमदर : जनमदर म्हणजे एकञा वषञागित प्रनत १००० 
लोकसंखयेमञागे जनमञालञा आलेलयञा बञालकञांची संखयञा 
होय. यञालञाच जननदर असेही म्हणतञात.

 २)  मृत््यदूर : मतृ्यूदर म्हणजे एकञा वषञागित प्रनत १००० 
लोकसंखयेमञागे मतृ्य ू पञावलेलयञा वयक्तींची संखयञा 
होय. यञालञाच मत्यगितञादर असेही म्हणतञात.

 ३)  जीटव् प्रमताणदर : जनमदर व मतृ्यूदर यञांचयञातील 
िरक म्हणजे जगणयञाचञा दर नकंवञा जीनवत प्रमञाणदर 
होय. हञा दर लोकसंखयेतील खरी वञाढ दशगिनवतो.

  जीनवत प्रमञाण दर = जनमदर - मतृ्यूदर

२) लोकसंख्यता संक्रमणताचता टसधदतां् : ए.जे. कोल व  
इ.एम. हुवर यञंानी ‘लोकसंखयञा वञाढ आनण ननम्न उत्पन्न 
देशञातील आनरगिक नवकञास’ (१९५८) यञा पुस्तकञात 
लोकसंखयञा संक्रमणञाचञा नसद् धञांत मञांडलञा.
  यञा नसद् धञांतञानुसञार प्रत्यके देश, लोकसंखयञा संक्रमणञाचयञा 
तीन ्पपयञामंधून जञातो. यञा नसद ्धञांतञामधये संक्रमण हे उच्च 
ते ननम्न जनम आनण मतृ्यदूर दञाखवतो.

लोकसंख्यता संक्रमणताचे िप्पे :
  यञा नसद् धञांतञात आनरगिक नवकञास व लोकसंखयेतील 
वञाढ यञांमधील संबंध तीन ्पपयञांमधये स्पष् केलञा आहे. 
यञा नसद् धञांतञानुसञार, देश आनरगिकदृषटञा प्रगत होतो तेवहञा 
लोकसंखयञा तीन ्पपयञांमधून जञाते ती खञालीलप्रमञाणे :

 अ) ्पटहलता िप्पता (लोकसंख्ये्ील घि्ता दर) : हञा पवूगि 
औद्ोनगक व प्रञाचीन ्पपञा होतञा. यञात जनमदर व 
मतृ्यूदर दोनहीचे प्रमञाण जञास्त होते. म्हणजेच सवगि 
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नवकसनशील देश यञा ्पपयञात होते.  सञामञानजक व 
आनरगिक पररशस्रतीमुळे लोकसंखयेत कमी वृद् धी झञाली.  
उदञा. जञास्त प्रमञाणञात ननरक्षरतञा, अंधनवशवञास, दञाररद्र्य, 
रूढीवञादी, वदै्कीय सुनवधञांचञा अरञाव इत्यञादी. 
१९२१ पूवगी रञारतञाचञा समञावेश लोकसंखयञा संक्रमण 
नसद् धञांतञाचयञा पनहलयञा ्पपयञात होतञा.

आ) दुसरता िप्पता (लोकसंख्ये्ील वताढ्ता दर) : 
औद्ोनगकरण व आनरगिक नवकञासञाने दुसऱयञा 
्पपयञाची सुरुवञात झञाली. आनरगिक नवकञासञामुळे मतृ्यदूर 
झपञाटञाने कमी झञालञा, पण जनमदर वञाढतच रञानहलञा. 
यञामुळे लोकसंखयेचञा नवस्िो् झञालञा. रञारतञासह सवगि 
नवकसनशील देश यञा दुसऱयञा ्पपयञात होते. रञारतञाची 
वञा्चञाल आतञा नतसऱयञा ्पपयञाकडे सुरू झञाली आहे.

 इ) ट्सरता िप्पता (कमी व टसरर लोकसंख्यता) : वञाढते 
औद्ोगीकरण, शहरीकरण, नशक्षणञाचञा नवस्तञार व 
रञाहणीमञानञातील बदल यञंामुळे आनरगिक नवकञासञाबरोबरच 
जनमदर व मृत्यूदरञात घ् झञाली. सवगि नवकनसत देश यञा 
्पपयञात होते.   

   लोकसंखयञा संक्रमण नसद ्धञांत खञाली नदलेलयञा 
आकृती ६.२ द् वञारे स्पष् करतञा येतो.

भतार्ता्ील जनमदर व मतृ््यदूर

वष्थ जनमदर मृत््यदूर
१९०१ ४९.२ ४२.६
१९११ ४८.१ ४७.२
१९२१ ४६.३ ३६.३
१९३१ ४५.२ ३१.२
१९४१ ३९.९ २७.४
१९५१ ४१.७ २२.८
१९६१ ४१.२ १९.०
१९७१ ३७.२ १५.०
१९८१ ३२.५ १५.०
१९९१ २९.५ ९.८
२००१ २८.३ ९.०
२०११ २०.९७ ७.४८

्््ता क्र. ६.२  संदभ्थ ः रञारतञातील जगनणनञा सवधेक्षण अहवञाल

जनमदर

मृत््यदूर

जन
मद

र म
त््य

दूर
 प्र

मता
ण

भतार्ता्ील जनमदर व मतृ््यदूर प्रमताण

वष्थ
 जनमदर         मतृ््यदूर

६०

५०

४०

३०

२०

१०

०

१९०१    १९११     १९२१     १९३१     १९४१   १९५१     १९६१     १९७१    १९८१    १९९१    २००१     २०११

आकृ्ी ६.२ : लोकसखं्यता सकं्रमण

हे करून ्पहता : 
६.२ यञा तक्त्यञाचयञा आधञारे लोकसंखयञा संक्रमणञाचञा 
नसद् धञांत रञारतञास कशञाप्रकञारे लञागू होतो ते पहञा. 

भतार्ता्ील लोकसंख्येचता टवसफोि :  

१९६१

२०११

अताकृ्ी ६.३ लोकसंख्यता टवसफोि
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सतांगता ्पताहू : 
आकृती ६.३ चे ननरीक्षण करून अनुमञान कञाढञा. 

  लोकसंखयेचञा नवस्िो् ही एक अशी अवस्रञा आहे 
की, लोकसंखयेतील वञाढ ही अरगिवयवस्रेची वृद् धी व 
नवकञासञापेक्षञा वेगञाने होते. रञारतञातील लोकसंखयेचञा नवस्िो् 
हञा वञाढत्यञा जनमदरञामुळे व घ्त्यञा मृत्यूदरञामुळे झञालञा आहे.

वताढत््यता जनमदरताची कतारणे :
 १)  टनरक्षर्ता : देशञात ननरक्ष्ररतेचे प्रमञाण खूप जञास्त्ञा आहे. 

ननरक्षर लोकञांची लग्न व अपत्य यञांचयञा बञाबतीतील 
प्रवतृ्ती अत्यंत तञाठर असते. नस्तयञंाचयञा ननरक्षरतेमुळे 
जनमदरञात वञाढ झञाली आहे.

 २)  टववताहताची सताव्थटत्क्ता : रञारतञात नववञाह म्हणजे 
धञानमगिक व सञामञानजक कतगिवय समजले जञाते. नशक्षणञाचञा 
नवस्तञार होऊन सुद् धञा लोकञंाची नववञाहञाकडे बघणयञाची 
प्रवतृ्ती अजूनही बदललेली नदसून येत नञाही.

 ३)  टववताहताचे व्य : रञारतञामधये इतर देशञांचयञा तुलनेत 
लग्नञाचे सरञासरी वय कमी आहे. शस्तयञंासञाठी १८ वषधे 
व पुरुषञांसञाठी २१ वषधे इतके आहे. कमी वयञात नववञाह 
केलयञाने जनमदरञात जलद गतीने वञाढ नदसून येते.

 ४) मुलगताच हवता : अजूनही अनेक रञारतीय पञालकञांचञा 
इशच्त पुतसंखयञा प्रञाप्त होईपयिंत मुले जनमञालञा 
घञालणयञाकडे कल असतो. यञालञा मुलञासञाठीचे सवञागिनधक 
प्रञाधञानय असे म्हणतञात (म्ेञा प्रञाधञानय). 

 ५)  सं्ुय्् कुिुंब ्पद् ि्ी : कोणञा एकञावर आनरगिक 
जबञाबदञारी नसलयञामुळे एकत क्ंुुब पद् धतीत जनमदरञाचे 
प्रमञाण जञास्त्ञा असते.

 ६)  शे्ीवरील अवलटंबत्व : रञारतीय शेती मनषुयबळञावर 
आधञाररत आहे. त्यञामुळे क्ुंुबञातील अपत्यञाचंी संखयञा 
जेवढी जञास्त, तेवढी शेतञात कञाम करणञाऱयञा वयक्तींची 
संखयञा वञाढते असञा समज आहे.

 ७)  दताररद्र्य : गरीब लोकञंाचञा कल मोठ्ञा क्ुुंबञाकडे 
जञास्त असतो. कञारण जञास्त्ञा मुलं म्हणजे अनधक 
उत्पन्न अशी धञारणञा असते.

 ८)  कुिंुब कल्यताण कता्य्थक्रमताटवष्यीचे अजतान - बहुतञांश 
लोकञांनञा कु्ंुब ननयोजनञाचयञा नवनवध सञाधनञांची मञानहती 
नसते.

शोिता ्पताहू :
 वेगवेगळ्ञा देशञातील स्ती-पुरुषञांची कञायदेशीर 
नववञाहञाची वयोमयञागिदञा शोधञा. 

मताही् करून घ्यता :
• न्यनू्म लोकसंख्यता : नैसनगगिक संसञाधने लोकसंखयञा  
 वञाढीपेक्षञा जञास्त आहेत. 

• अटिक्म लोकसंख्यता : लोकसंखयञा वञाढ नैसनगगिक  
 संसञाधनञांपेक्षञा जञास्त आहे. 

• ्प्यता्थप् लोकसंख्यता : लोकसंखयञा वञाढ व उपलब्ध  
 नैसनगगिक संसञाधने समञान आहेत.

मृत््यदूर कमी होण्यताची कतारणे :

 १)  वैदकी्य व आरोग््य सुटवितांमिील सुितारणता :  
वदै्कीय सोयीसनुवधञांमधये झञालेलयञा सुधञारणञांमुळे 
प्ेग, प्की, नहवतञाप, कञांजणयञा, क्षयरोग इत्यञादी  
सञारीचयञा रोगञांवर ननयंतण करणयञात आले आहे.

 २)  मता्ता मृत््यूदर : कञाळञानुरूप आरोग्य सनुवधेमधील 
सुधञारणञांमुळे प्रसूती दरम्यञान मृत्य ू पञावणञाऱयञा शस्तयञांचे 
प्रमञाण कमी झञाले. 

 ३) बतालमतृ््यू दरता्ील घि : चञांगलयञा वदै्कीय सनुवधञांमुळे 
बञाल मतृ्यदूरञात घ् झञाली आहे. बञाल मतृ्यूदरञाप्रमञाणे 
१९५१ मधये दर हजञारी १४६, २००२ मधये दर हजञारी 
६४ आनण २०११ मधये दर हजञारी ४७ इतके कमी 
झञाले आहे. स्ती नशक्षणञाचे प्रमञाण वञाढलयञाने लहञान 
मुलञांचयञा आरोग्यञाबञाबत जञागरूकतञा ननमञागिण होऊन बञाल 
मतृ्यदूरञात घ् झञाली आहे.

 ४)  सताक्षर्े् झतालेली वताढ : उच्च नशक्षणञामुळे सञाक्षरतेचयञा 
प्रमञाणञात वञाढ होवून रञाहणीमञानञाचञा दजञागि सुधञारतो. 
नशवञाय चञांगलयञाप्रकञारे बञालसंगोपन करणयञास मदत होते. 
नशक्षणञामुळे लोकञांनञा अंधश्रद् धञा व अज्ञानञातून बञाहेर 
पडणयञास मदत झञाली आहे.
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 ५)  सकस आहतार वता्पर : नशक्षणञामुळे आरोग्य व सकस 
आहञार यञंाबद् दल जञागृती ननमञागिण झञाली आहे. मुलञांचे 
कुपोषण व नस्तयञांचयञा अस्वञास्रयञामुळे मृत्यूचे प्रमञाण 
जञास्त होते. सकस आहञारञामुळे मतृ्यूदर ननयंनतत झञालञा 
आहे. उदञा. शञालेय मञाधयञानह रोजन योजनञा.

 ६)  आ्पत््ी व्यवसरता्पन : रञाष्ट्ीय आपत्ती वयवस्रञापन 
प्रञानधकरण (NDMA) २००५ सञाली स्रञापन झञाल.े 
त्यञामळेु सवगि प्रकञारचयञा आपत्तींची तीव्रतञा कमी 
करणयञास मदत झञालयञान े जीनवतहञानी कमी झञाली आह.े

 ७)  इ्र घिक : नशक्षण, सञामञानजक सुधञारणञा, वञाढते 
शहरीकरण, रञाहणीमञानञात झञालेली सुधञारणञा, जनजञागृती 
मोनहम यंञामुळे लोकञंामधये जञागरूकतञा ननमञागिण झञाली आहे.

्ुमहतांलता मताही् हवे :
लोकसंख्यता टवसफोिताचे ्पररणताम

•	रूमीवर येणञारञा रञार

• कृषीवर येणञारञा रञार

• मूलरूत सनुवधञांवर येणञारञा तञाण

•	अन्नञातील मञागणी व पुरवठञा यञांमधील असमतोल

• पयञागिवरणञाचयञा समस्यञा

•	सञामञानजक समस्यञा

• कमी रञाष्ट्ीय उत्पन्न 

लोकसंख्यता टवसफोितावर प्रट्बंितात्मक उ्पता्य

लोकसंखयेतील नवस्िो् यञा समस्येवर खञालील उपञाय 
सुचनवले आहेत.

 अ) आटर्थक उ्पता्य : आनरगिक उपञायंञामुळे लोकञांचयञा 
रञाहणीमञानञाचञा दजञागि वञाढून लोकसंखयेतील वञाढ रोखली 
जञाऊ शकते. त्यञातील कञाही महत्त्वञाचे घ्क खञालील 
प्रमञाणे आहेत.

	•	औद्ोनगक क्षेतञाचञा नवस्तञार

	•	रोजगञारञाचयञा संधीत वञाढ

	•	दञाररद्र्य ननमूगिलन 

	•	उत्पन्न व संपत्तीचे समञान वञा्प

 ब) सतामताटजक उ्पता्य : लोकसंखयेतील नवस्िो् ही 
सञामञानजक व आनरगिक समस्यञा असून ननरक्षरतञा, 
अंधनवशवञास, रूढी, परंपरञा, मनहलञांनञा देणयञात आलेले  
ननम्न स्रञान इत्यञादींशी संबनंधत आहे. सञामञानजक उपञाय 
खञालीलप्रमञाणे आहेत.

	•	नशक्षणञाचञा नवस्तञार
	•	मनहलञांचयञा दजञागित सुधञारणञा
	• लग्नञाची नकमञान वयोमयञागिदेत वञाढ

 क) भतार्ता्ील लोकसखं्यता िोरण : रञारतञातील लोकसंखयचेे 
धोरण खञालील कञायगिक्रमञांद् वञारे रञाबनवले गेले.

आकृ्ी ६.५ ः ्छोिे कुिुंब
 १) कुिंबु टन्योजन कता्य्थक्रम : जनमदर कमी करणयञाचयञा 

उद ्देशञाने १९५२ मधय े हञा कञायगिक्रम सरुू करणयञात 
आलञा. कु्ंुब ननयोजन म्हणज े ननयोनजत पञालकत्व होय. 
हञा एक उपञाय असनू सतंती ननयमनञाबञाबत ननणगिय घऊेन 
पञालक होणयञाची सधंी घतेञा यतेे. लोकञंामधय ेजञागरूकतचेञा 
अरञाव, धञानमगिक गरैसमज व सरकञारच े अशस्रर धोरण  
यञामंळु े कु्ंबु ननयोजन कञायगिक्रम यशस्वी झञालञा नञाही. 

 २)  कुिंुब कल्यताण कता्य्थक्रम : १९७९ मधय े ननयोजन 
कञायगिक्रमञाच े नञामञातंरण कु्ंुब कलयञाण कञायगिक्रम असे 
करणयञात आले. यञा कञायगिक्रमञंातगगित कु्ंुब ननयोजनञाचयञा 
सवेञा, मञातञा-बञालक आरोग्य व आहञार सनुवधञा उपलब्ध 
करून दणेयञात आलयञा.

 ३)  रताष्िट्ी्य लोकसखं्यता िोरण, २००० : NPP -(National 
Population Policy) - लोकसखंयचेयञा गणुवत्तते वञाढ 
करणे व लोकसखंयञा ननयंनतत करण े यञा उद् दशेञाने २००० 
मधय े रञाष्ट्ीय लोकसखंयञा धोरण अमंलञात आणले. यञा 
धोरणञाची वनैशषट े पढुीलप्रमञाण े :
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 १) १४ वषगि वयञापयिंत मोित व सक्तीचे प्रञारनमक नशक्षण 
उपलब्ध करून देणे.

 २) दर हजञार बञालकञामंञाग ेबञाल मतृ्यदूर ३० इतकञा कमी करण.े

 ३) प्रसूती दरम्यञान १,००,००० मञातञा मतृ्यूदर १०० इतकञा 
कमी करणे.

 ४) मलुञासंञाठी रोगप्रनतबधंक लसीकरणञाच ेसञावगिनतकरण करणे.

 ५) मुलींचे नववञाहञाचे वय १८ पूवगीचे नसञावे व शक्यतो 
२० वषञागिनंतर नववञाह केले जञावेत.  

 ६) रोगप्रनतबंध व ननयंतण करणे.

 ७) २०४५ पयिंत लोकसंखयञा वञाढीचञा दर शस्रर ठेवणे.

लोकसंख्यता एक मतानवी संसतािन
प्रस्तावनता : 
  लोकसंखयञा हञा रञाष्ट्ञाचञा मौनलक स्तोत आहे. नैसनगगिक 
देणगी ही तेवहञाच महत्त्वञाची असते, जेवहञा ती लोकञांनञा 
खऱयञा अरञागिने उपयुक्त ठरते. उत्पञादक लोकसंखयेमुळेच 
ती संसञाधन ठरते. म्हण्ून मञानवी संसञाधन हे अनंतम स्तोत 
संसञाधन ठरले आहे. ननरोगी, सनुशनक्षत, कुशल व प्रेरणञादञायी 
लोकञंामुळे आवशयकतेनुसञार त्यञांचञा नवकञास करतञात. 

  जञागनतक पञातळीवर लोकसंखयेचयञा नवतरणञात असमञानतञा 
आढळते. शैक्षनणक पञातळीत वय व नलंग यञंाबञाबत नरन्नतञा 
नदसून येते. त्यञांची वनैशषटे देखील सतत बदलत असतञात.

  संयुक्त रञाष्ट् नवकञास कञायगिक्रमञंातगगित (UNDP) १९९० 
मधये मञानव नवकञासञाची संकलपनञा मञांडली.

  मञानव नवकञासञात आनरगिक, सञामञानजक, सञांस्कृनतक व 
रञाजकीय ननवडीचञा नवचञार केलञा जञातो. तसेच समृद् ध मञानवी 
जीवन ही समञाजञाची खरी संपत्ती आहे, यञाचञाही नवचञार 
केलञा जञातो.

आटर्थक टवकतासतामध्य े मतानवी संसतािनताची भूटमकता :
 १) आनरगिक नवकञास अनंतम असून आनरगिक वृद ्धीद् वञारे   

तो प्रञाप्त होतो. त्यञामुळे मञानवी पररनस्रती सुधञारणयञास 
मदत होते.

 २) मञानवी नवकञासञाचे योगदञान समञाजञातील नञागरी अडरळे 
कमी करणे व रञाजकीय स्रैयगि आणणे हे आहे.

 ३) मञानवी नवकञास केवळ उत्पन्नञातील ननवडी नवस्तञारणे 
नसून मञानवी नवकञासञाचे आनरगिक, सञामञानजक, 
सञंास्कृनतक व रञाजकीय हे सवगि पैलू पूणगि करणे होय.

 ४) मञानवी नवकञास शैक्षनणक सनुवधञांमुळे प्रञाप्त होतो. 
मनहलञांमधये सञाक्षरतञा दर वञाढवणे, जनमदर कमी करणे, 
बञाल मतृ्यूदर कमी करणे, लोकसंखयेवर ननयंतण ठेवणे 
यञाकररतञा मञानव संसञाधन हे नवकञासञाचे योगदञान आहे.

 ५) मञानवी संसञाधनञाचयञा नवकञासञामुळे आयमुञागिन व सञाक्षरतञा 
दर यञामधये सुधञारणञा होते. यञामुळे जगणयञाचञा दजञागि 
सुधञारतो.

 ६) मञानवी नवकञासञामुळे संसञाधन, संशोधन व नवकञास यञात 
मदत होते. शैक्षनणक ससं्रञांमधये नवनवध संशोधनञासञाठी 
प्रेरणञा नमळते.

 ७) मञानवी नवकञासञामुळे मञानवी उत्पञादकतञा वञाढते. उदञा.
आरोग्य, नशक्षणञातील गुंतवणूक इत्यञादी.

 ८) मञानवी नवकञास ही सकंलपनञा सञावगिनतक स्वरूपञाची आह.े 
तो कमी नवकनसत व उच्च नवकनसत दशेञानंञा उपयतुि 
ठरतो. रोडक्यञात मञानवी नवकञासञामळु ेपणूगि समञाज बदलतो.

्ुमहतांलता मताही् आहे कता?

लोकसंख्यता टशक्षण : मञानवी संसञाधन नवकञासञासञाठी 
लोकसंखयञा नशक्षण हे अननवञायगि आहे. युनेस्कोचयञा मते, 
यञाचे धयेय िक्त लोकसंखयेबद् दल जञागरूकतञा ननमञागिण करणे 
नसून लोकसंखयेची कञाळजी घेणयञाबरोबरच संखयञात्मक 
आनण गुणञात्मक नवकञासक्षम मलूय आनण दृष्ीकोन हेही 
आहे. लोकसंखयञा नशक्षण आनण शैक्षनणक कञायगिक्रमञाचयञा 
सञाहञाययञाने क्ुंुबञातील, समञाजञातील, रञाष्ट्ञातील आनण 
जञागनतक पररशस्रतीत नवकञासञाचयञा हेतूने तक्फसंगत आनण 
जबञाबदञार वतगिनञाचयञा शस्रतीचञा अभयञास करणे हे आहे.

्ुमहतांलता मताही् हवे :

लोकसंख्यता लताभतांश :

लोकसंखयञा लञारञांश हे रञारतञातील स्पधञागित्मक िञायद्ञासञाठी 
आहे. लोकसंखयञा लञारञांश तेवहञा नमळतञात जेवहञा उत्पञादक 
लोकसंखयेचे प्रमञाण एकूण लोकसंखयेत जञास्त असते. 
अरगिवयवस्रचेयञा वृद् धीसञाठी जञास्तीत जञास्त लोकञांनञा 
उत्पञादनक्षम बननवणे हे ननदधेनशत करते. 
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प्र. १. ्योग््य ्प्यता्थ्य टनवडता :
 १) लोकसंख्यता संक्रमण टसद् ितां्ता् ्पुढील गोष्िींचता अं् भता्थव 

हो्ो.
  अ) जनमदर व मृत्यदूर खूप जञास्त
  ब) मतृ्यदूर झपञाटञाने कमी होतो, पण जनमदर वञाढतच रञाहतो.
  क) जनमदर व मृत्यूदर कमी झञालेले असतञात.
  ड) देश आनरगिकदृषटञा प्रगत होतो.
्प्यता्थ्य : १) अ आनण ब  २) अ आनण क
  ३) अ, ब आनण क  ४) अ, ब, क आनण ड

 २) खतालील्पकैी भतार्ता्ील लोकसखं्यता टवसफोिताच े कतारण 
नताही. 

  अ) ननरक्षरतञा     ब) नववञाहञाची सञावगिनतकतञा
  क) एकत क्ुुंबपद ्धती    ड) रञाहणीमञानञातील सुधञारणञा
्प्यता्थ्य : १) अ आनण ब  २) क आनण ड
  ३) अ, ब आनण क  ४) ड

 ३) लोकसंख्यता टवसफोितावर क्रेल्यता जताणताऱ्यता प्रट्बंितात्मक 
उ्पता्यतांमध्ये ्यतांचता समतावेश हो्ो.

  अ) रोजगञारञाचयञा संधी ननमञागिण करणे.
  ब) मनहलञांचञा दजञागि सुधञारणे.
  क) रञाष्ट्ीय लोकसंखयञा कञायगिक्रम
  ड) आपत्ती वयवस्रञापन
्प्यता्थ्य : १) ड   २) अ आनण क
  ३) क आनण ड  ४) अ, ब आनण क

 ४) ्योग््य ्प्यता्थ्यताची जोडी जुळवता.
   ‘अ’    ‘ब’
 १) महञानवरञाजन वषगि अ) २०४५ पयिंत नस्रर लोकसंखयञा
 २) ए.जे.कोल आनण ब) १९२१
  इ.एम.हुवर
 ३) सञामञानजक उपञाय क) लोकसंखयञा वञाढ आनण कमी 
      उत्पन्न दशेञातील आनरगिक नवकञास
 ४) रञाष्ट्ीय लोकसंखयञा ड) नशक्षणञाचञा नवस्तञार
  धोरण, २०००
्प्यता्थ्य : १) १-ड, २-क, ३-अ, ४-ब
  २) १-ब, २-क, ३-ड, ४-अ
  ३) १-ब, २-अ, ३-क, ४-ड
  ४) १-क, २-ड, ३-अ, ४-ब

प्र. २. अर्थशतासत्ी्य ्पताररभताटषक शब्द सतांगता :
 १) लोकसंखयेतील वञाढ ही अनरगिकवृद ्धी व नवकञासञापेक्षञा वेगवञान 

होते.
 २) जनमदर आनण मृत्यूदर यञांचयञातील िरक.

सवताध्यता्य

 ३) लोकसंखयञा वञाढ व उपलब्ध नैसनगगिक संसञाधनञंामधय ेसमतोल.
 ४) १९५२ मधये जनमदर कमी करणयञाचयञा उद ्देशञाने सुरू केलेलञा 

कञायगिक्रम.

प्र. ३. खतालील उदताहरणतंाच्यता आितारे संकल्पनता ओळखून ्ी  
स्पष्ि करता :
 १) ‘अ’ देशञात एकञा वषञागित दरहजञारी चञाळीस बञालके जनमञालञा 

आली.
 २) मुंबईतील सञावगिजननक वञाहतूकसेवेवर लोकसंखयेचञा प्रचंड 

तञाण आहे.
 ३) ‘ब’ देशञात एकञा वषञागित दरहजञारी पंधरञा मतृ्यू होतञात.
 ४) चीनमधये कञाही कञाळ ‘एक कु्ुंब एक बञालक’ हे धोरण होते.

प्र. ४. खतालील प्रशनतांची उत््रे टलहता :
 १) रञारतञातील वञाढत्यञा जनमदरञाची कञारणे स्पष् करञा.
 २) रञारतञातील कमी मतृ्यूदरञाची कञारणे स्पष् करञा.
 ३) आनरगिक नवकञासञामधय ेमञानवी ससंञाधनञाची रनूमकञा स्पष् करञा.

प्र. ५. खतालील टवितानताशी सहम् आहता्  टकंवता नताही् ्े सकतारण 
स्पष्ि करता :
 १) रञारतञात लोकसंखयञा नवस्िो् झञालेलञा आहे.
 २) रञारतञातील मृत्यूदर वेगञाने कमी होत आहे.
 ३) पयञागिप्त लोकसंखयञा देशञाचयञा नवकञासञालञा हञातरञार लञावते.
 ४) आनरगिक नवकञासञात मञानवी संसञाधनञांची रूनमकञा महत्त्वपणूगि 

ठरते.
 ५) जनमदर रञाहणीमञानञातील बदल झञालयञामुळे कमी झञालञा.

प्र. ६. खतालील उदताहरण ेसोडवता :
 १) खञालील तक्त्यञाचयञा आधञारञावर लोकसखंयचेञा नतसरञा चतरुगिक 
(Q3) कञाढञा. 
 २) खञालील तक्त्यञाचयञा आधञार ेलोकसंखयञावञाढीचञा वक्र कञाढञा.

वष्थ लोकसखं्यता 
(कोिी्)

१९५१ ३६.१
१९६१ ४३.९
१९७१ ५४.८
१९८१ ६८.३
१९९१ ८४.६
२००१ १०२.७
२०११ १२१.०२

(स्ोत - जनगणनञा कञायञागिलय, रञारत)
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प्रस्तावनता :
  रञारत हञा नवकसनशील देश आहे आनण जगञात वेगञाने 
वञाढणञारी एक अरगिवयवस्रञा आहे. रञारतञाचयञा नवकञासञामधये 
बेरोजगञारीची समस्यञा हे एक मोठे आवहञान आहे. आकृती 
क्र.७.१ वरून रञारतञातील बेरोजगञारीचयञा समस्येची कलपनञा 
येते. बेरोजगञारीमुळे मञानवी सञाधनसंपत्ती वञायञा घञालवणयञासञारखे 
आहे. दीघगिकञालीन बेरोजगञारी ही मोठ्ञा प्रमञाणञावर वञाढणञारे 
दञाररद्र्य व संर गतीने होणञारञा आनरगिक नवकञास दशगिनवते. 
बहुतञंाश तरुणञंानञा बेरोजगञारीस सञामोरे जञावे लञागते. तरुण वगगि 
ही मोठी मञानवी सञाधनसंपत्ती, आनरगिक नवकञास व तञांनतक 
नवकलपनेची चञालकशक्ती व गुरुनकलली आहे. रञारत हञा 
तरुणञांचञा देश आहे. म्हणून तरुणञातील बेरोजगञारी हे २१ 
वयञा शतकञातील रञारतञासमोरील मोठे आवहञान आहे. रोजगञार 
संधी व लोकसंखयेतील वञाढ यञांमधये असमतोल नदसून 
येतो. यञामुळे मोठ्ञा प्रमञाणञावर बेरोजगञारी वञाढली आहे. 
बेरोजगञार,  अनुत्पञादक समञाज नवघञातक आनण देशनवरोधी 
कञामञात गुंतलेली नदसतञात. 

बेरोजगतारीची अर्थ :
  सञाधञारणपणे जयञालञा उत्पञादकीय प्रनक्रयेत कोणतञाही 

आकृ् ी ७.१ भतार्ता्ील बेरोजगतारी

प्रकरण - ७ : भतार्ता्ील बेरोजगतारी

लञार होत नञाही त्यञास बेरोजगञारी असे म्हणतञात. अरगिशञास्तञात 
बेरोजगञारी ही यञा संदरञागित अभयञासतञा येते. 
 अ) कञामञाचे स्वरूप
 ब) कञाम करणञारञा वयोग्
 क) श्रमञाची मञागणी व पुरवठञा 
 ड) प्रचनलत वेतनदर
  वञाढत्यञा श्रमञाचञा वेग यञा संदरञागित अभयञासतञा येतो. 
त्यञामुळे आनरगिक वृद् धीचञा दर पुरेसञा वेगवञान नञाही.

  ‘बरेोजगञारीचञा अरगि असञा की, जयञा पररनस्रतीत १५ 
त े ५९ वयोग्ञंातील वयक्तींनञा प्रचनलत वतेनदरञावर कञाम 
करणयञाची इच्ञा व पञाततञा असूनही रोजगञार नमळत नञाही’.
  एकञा वयक्तीस रोजगञार असणे म्हणजे ती वयक्ती 
आठवड्ञातले नकमञान कञाही तञास कञाम करत असली पञानहजे. 
रञाष्ट्ीय नमुनञा सवधेक्षण संस्रेचयञा (N.S.S.O.) सञांशखयकीय 
मञानहतीनुसञार, 

 १) रञारतञात एखञादी वयक्ती दर आठवड्ञालञा १४ तञासञांपेक्षञा 
कमी कञाम करते. अशञा वयक्तीस बेरोजगञार म्हणतञात. 

 २) जे १५-२८ तञास दर आठवड्ञालञा कञाम करतञात त्यञांनञा 
नयून रोजगञार म्हणतञात.

रोजगञारबरेोजगञार
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 ३) जी वयक्ती दररोज आठ तञास म्हणजे प्रत्येक वषञागिलञा 
२७३ नदवस कञाम करते त्यञांनञा रोजगञार असलेलयञा 
वयक्ती म्हणतञात.

्ुमहतालंता मताही् हवं :
१) अनकै्च्छक बेरोजगतारी : ही बेकञारी म्हणजे अशी 
एक अवस्रञा की लोकञंाची कञाम करणयञाची पञाततञा 
असते आनण कञाम करञायलञा तयञार असतञात, परंतु 
त्यञांनञा कञाम प्रञाप्त होत नञाही.

  २) ऐक्च्छक बेरोजगतारी : जेरे वयक्ती कञाम करणयञासञाठी 
पञात असते, परंतु त्यञाची कञाम करणयञाची इच्ञा नसते.

  ३) अि्थबेकतारी : अधगिबकेञारी ही अशी नस्रती होय की 
जरे े वयक्तीची कञाम करणयञाची क्षमतञा पूणगिपणे वञापरली 
जञात नञाही नकंवञा कननषठ पञातळीवर कञाम करञाव े लञागत.े

  ४) ्पूण्थ रोजगतार : पूणगि रोजगञार ही अशी गृहीत 
शस्रती आहे जयञामधये सवगि उपलब्ध संसञाधने अनतशय 
कञायगिक्षमतेने कञायगिरत असतञात.

बेरोजगतारीचे प्रकतार : 
  बेरोजगञारीचे नवनवध प्रकञार आहेत. त्यञांचे वगगीकरण 
खञालील प्रकञारे करतञा येते.

हंगञामी 
बेरोजगञारी

तञंानतक 
बेरोजगञारी

सुनशनक्षत 
बेरोजगञारी

चक्रीय 
बेरोजगञारी

्ुपी/प्र्न्न
बेरोजगञारी

संघषगिजनय 
बेरोजगञारी

औद्ोनगक 
बेरोजगञारी

संरचनञात्मक 
बेरोजगञारी

बेरोजगतारीचे प्रकतार
ग्तामीण बेरोजगतारी              शहरी बेरोजगतारी

अ) ग्तामीण बेरोजगतारी :
  ग्ञामीण रञागञातील बेरोजगञारीलञा ग्ञामीण बेरोजगञारी 
म्हणतञात. ग्ञामीण बेरोजगञारीचे दोन प्रकञार आहेत.
 १) हंगतामी बेरोजगतारी : हंगञाम नसलेलयञा कञाळञात जेवहञा 

लोकञांनञा रोजगञार नसतो त्यञालञा हंगञामी बेरोजगञारी 
म्हणतञात. शेतकऱयञांनञा नपकञांचयञा लञागवडीसञाठी 
पञावसञावर अवलंबून रञाहञावे लञागते. त्यञामुळे शेती 
हञा हंगञामी वयवसञाय आहे. शेती क्षेतञातील श्रमशक्ती 
जवळपञास ५ ते ७ मनहनयञांसञाठी बेरोजगञार रञाहते. 
शेतीनशवञाय स्रलपरत्व े हंगञामी बेरोजगञारी ही पयगि्न 
मञागगिदशगिक, बँड परक, सञाखर कञारखञानञा कञामगञार, बि्फ 
िॅक््री कञामगञार व मञासेमञारी इत्यञादी वयवसञायञांमधये 
आढळून येते.

 २) ्ुछ्पी/प्र्छन्न बरेोजगतारी : सञामञानयत: रञारतञातील 
खडे्ञामंधय े ही बरेोजगञारी आढळत.े ही एक अशी 
शस्रती आह े की जयञामधय े गरजपेके्षञा जञास्त लोक कञाम 
करतञानञा नदसतञात. त्यञापकैी कञाही मजरुञानंञा कञामञावरून 
कमी कले े तरी उत्पञादनञावर त्यञाचञा पररणञाम होत नञाही. 
दसुऱयञा शब्दञातं सञागंञायचे तर ती एकञा नवनशष् नस्रतीशी 
सबंनंधत आह,े नजर ेअनतररक्त मनषुयबळ असून त्यञामधये 
कञाही मजरुञाचंी सीमञातं उत्पञादकतञा शूनय असत.े 

   शेतजनमनीवरचञा अनतररक्त रञार हञा ग्ञामीण रञागञात 
्ुपी बेरोजगञारी ननमञागिण करतो. ग्ञामीण रञागञात जवळपञास 
२०% श्रमशक्ती ्ुपयञा बरेोजगञारीत आह.े सयंतुि 
कु्ंुब पद ्धती, पयञागियी रोजगञारञाचंञा अरञाव, शेतीवरील 
लोकसखंयचेञा अनतरीतिरञार इत्यञादी ्ुपयञा बकेञारीची 
कञारण े आहते.

   अ) ्पताच कतामगतार = दहता ट्वंिल जवतारी     अता) सोळता कतामगतार = दहता ट्वंिल जवतारी

आकृ्ी ७.२ : ्छु्पी/प्र्छन्न बेरोजगतारी
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ब) नतागरी बेरोजगतारी :
  शहरी रञागञात जे बेरोजगञार आढळतञात, त्यञास नञागरी 
बेरोजगञारी म्हणतञात. खञालीलप्रमञाणे नञागरी बेरोजगञारीचे प्रकञार 
आहेत.

 १) सुटशटक्ष् बेरोजगतारी : कञाम करणयञाची इच्ञा 
आनण नशक्षणञाची पञाततञा असूनही रोजगञार नमळत 
नञाही त्यञास सनुशनक्षत बेरोजगञारी म्हणञातञात. ही 
बेरोजगञारी शञालञानत परीक्षञा उत्तीणगि, पदवीपूवगि नशक्षण, 
पदवीधञारक व पदवयुत्तरञांमधये नदसून येते. नशक्षणञाप्रती 
उदञानसनतञा, पञांढरपेशञा वयवसञायञालञा प्रञाधञानय, 
वयञावसञानयक अभयञासक्रमञाचञा अरञाव, रोजगञारञाचयञा 
संधी व सनुशनक्षतञांमधील असमतोल, उपलब्ध शैक्षनणक 
संधींची मञानहती नसणे ही सुनशनक्षत बेरोजगञारीची  
कञारणे आहेत. 

 २)  औदोटगक बेरोजगतारी : शहरञातील कञारखञाने व 
उद्ोगञांमधील बेरोजगञारीस औद्ोनगक बेरोजगञारी 
म्हणतञात. हे कञामगञार कुशल नकंवञा अकुशल असतञात.  
हञा सञामञानयत: खुलयञा बेरोजगञारीचञा प्रकञार आहे. मंद 
औद्ोनगक वृद ्धी, वेगञाने वञाढणञारी लोकसंखयञा, 
प्रनशक्षण सुनवधञांचञा अरञाव, आधुननक तंतज्ञानञाची कमी 
स्वीकञायगिक्षमतञा, उद्ोगञांचे गैरसोयीचे स्रञाननकीकरण, 
श्रमञाची कमी गनतशीलतञा ही औद्ोनगक बेरोजगञारीची 
मुखय कञारणे आहेत. 

औदोटगक बेरोजगतारीचे खतालील प्रकतार आहे् :

 अ) ्तांटत्क बेरोजगतारी : तंतज्ञानञातील बदलञांमुळे तञांनतक 
बेरोजगञारी ननमञागिण होते. आधुननक तंतज्ञान रञांडवल 
प्रधञान असून त्यञास कमी कञामगञार लञागतञात. जेवहञा 
आधुननक तंतज्ञानञांचञा स्वीकञार औद्ोनगक क्षेतञात केलञा 

जञातो. प्रनशक्षणञाचञा अरञाव असलयञाने कञामगञार आपलयञा 
नोकरीवरून नवस्रञानपत होतञात. उदञा. संगणकञाचञा वञापर, 
यञांनतक तंतज्ञानञाचञा वञापर इत्यञादी.

 ब) संघष्थजन्य बेरोजगतारी : उद्ोगञांंमधील संघषञागिमुळे  
ननमञागिण होणञारी बेरोजगञारी म्हणजे संघषगिजनय बेरोजगञारी 
होय. ह्यञा प्रकञारची बेरोजगञारी यञांनतक नबघञाड, 
 वीज्ंचञाई, कचचयञा मञालञाचञा अरञाव, कञामगञारञांचञा 
संप इत्यञादींमुळे ननमञागिण होते. संघषगिजनय बेरोजगञारी ही 
तञात्पुरत्यञा स्वरूपञाची असते.

 क) चक्री्य बेरोजगतारी : वयञापञारचक्रञातील तेजी-मंदीपैकी 
मंदीचयञा पररशस्रतीत ननमञागिण होणञाऱयञा बेकञारीस चक्रीय 
बेकञारी म्हणतञात. मंदीचयञा कञाळञात प्ररञावी मञागणी घ्ते 
त्यञामुळे उत्पञादकञांचञा निञा आनण नकमतीमधये घ् होते. 
पररणञामी उत्पञादक गुंतवणूक व वस्तूंचयञा उत्पञादनञात घ् 
करतो. उत्पञादनञात घ् झञालयञाने रोजगञारञात घ् होते. 

  पररणञामी कञामगञारञांनञा बेरोजगञारीस सञामोरे जञावे लञागते.

 ड) संरचनतात्मक बरेोजगतारी : दशेञाचयञा आनरगिक संरचनते 
कञाही लक्षणीय बदलञंामळु े ही बरेोजगञारी ननमञागिण होत.े 
ह े बदल उत्पञादन घ्कञाचंयञा मञागणी व परुवठ्ञावर 
पररणञाम करू शकतञात. अरगिवयवस्रेमधील मलूरतू 
बदल, सरकञारी धोरणञामंधय े झञालले े बदल, रञाडंवलञाचञा 
तु्वडञा, उद्ोगञाच े एकञा क्षेतञापञासनू दसुरीकड े झञाललेे 
स्रलञातंर इत्यञादी. ही एक दीघगिकञालीन अवस्रञा  
आहे. उपलब्ध रोजगञार व कञामगञारञंाच े कौशलय यञातील 
तिञावतीमळु े सरंचनञात्मक बेरोजगञारी ननमञागिण होत.े 
उदञा.१) घोडञागञाडीची जञागञा आतञा ऑ्ोररक्षञान े घेतली 
आह.े २) सगंणकञामळु े ्ंकलखेक बरेोजगञार झञाल ेकञारण 
त्यञाचें कौशलय व उपलब्ध रोजगञारञात तिञावत आह.े

भतार्ता्ील बेरोजगतारीचता टवस्तार :  रोजगतार आटण बेरोजगतारी (लताख)

वष्थ कतामगतार शतिी श्रम शतिी बेरोजगतारी बेरोजगतारीचता दर (िक््रेवतारी)
१९९३-१९९४ ३८१.९४ ३७४.४५ ७.४९ २.०
१९९९-२००० ४०६.८५ ३९७.८८ ८.९७ २.२
२००४-२००५ ४६८.७३ ४५७.५६ ११.१७ २.४
२००९-२०१० ४७२.३२ ४६२.४९ ९.८४ २.१
२०११-२०१२ ४८३.७५ ४७२.९१ १०.८४ २.२

  ्तिता क्र.७.१    सत्ो् : इकॉनॉनमक व पोनलन्कल वीकली (७ जून २०१४)
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्ुमहतालंता मताही् आहे कता?   रताज्यताटनहता्य भतार्ता्ील  बेरोजगतारीचे दर (२०१५-१६)

क्रमतांक रताज्य बेकतारीचता दर
(प्रट् १०००)

क्रमतांक रताज्य बेकतारीचता दर
(प्रट् १०००)

१ नतपुरञा १९७ १६ मनणपूर ५७
२ नसक्ीम १८१ १७ ओनडशञा ५०
३ केरळ १२५ १८ पशशचम बंगञाल ४९
४ नहमञाचल प्रदेश १०६ १९ मेघञालय ४८
५ आसञाम ९६ २० हररयञाणञा ४७
६ अरुणञाचल प्रदेश ८९ २१ मधयप्रदेश ४३
७ नञागञालँड ८५ २२ तञानमळनञाडू ४२
८ झञारखंड ७७ २३ आंध्रप्रदेश ३९
९ उत्तरप्रदेश ७४ २४ नमझोरञाम ३०

१० जम्मू आनण कञाशमीर ७२ २५ तेलंगण २८
११ रञाजस्रञान ७१ २६ महञारञाष्ट् २१
१२ उत्तरञाखंड ७० २७ ्त्तीसगड १९
१३ गोवञा ६१ २८ कनञागि्क १५
१४ पंजञाब ६० २९ गुजरञात ०९
१५ नबहञार ६०
सत्ो् : रोजगञार-बेरोजगञारीचञा पञाचवञा वञानषगिक सवधेक्षण अहवञाल (२०१५-१६), रञारत सरकञार

शोिता ्पताहू : 
 वरील तक्त्यञाचयञा क्रमञंाकञाचयञा अञाकडेवञारीचयञा आधञारे 
दुसरे चतुरगिक (Q२) कञाढञा आनण मधयरञागी येणञाऱयञा 
रञाजयञाचे नवरञाजन मूलय शोधञा.

बेरोजगतारीची कतारणे :
 १)  रोजगतारटवरटह् वताढ : रञारतञातील रोजगञारञाचयञा वञाढीचञा 

दर हञा आनरगिक वृद् धीपके्षञा िञार कमी आहे. वञाढत्यञा 
श्रमशतिीलञा सञामञावून घेणयञाइतकञा तो पुरेसञा नञाही. 
त्यञामुळे बेरोजगञारी प्रचंड वञाढलेली आहे. 

 २)  श्रमश््ी्ील वताढ : मतृ्यदूर वगेञान े घ्लञा असतञानञा 
जनमदर मञात त्यञाच प्रमञाणञात कमी न झञालयञाने दशेञाची 
लोकसखंयञा मञात वञाढली आह.े यञामळु े श्रमशक्तीचञा 
नवस्तञार झञालेलञा असून त्यञातनू बरेोजगञारी वञाढललेी आह.े

 ३)  ्यतांटत्कीकरणताचता अट्रर्् वता्पर : रञारतञात मनषुयबळ 
मुबलक प्रमञाणञात उपलब्ध आहे. कञायगिक्षमतेने कञाम 

करणञाऱयञा मनषुयबळञामुळे  देशञाकडे श्रमप्रधञान उत्पञादनञाचे 
तंत वञापरणे सोईचे असते. परंतु, उद्ोगञाबरोबरच 
शेतीक्षेतञात देखील कञामगञारञाचयञा जञागी रञांडवलञाचञा वञापर 
होत आहे. नजरे रञांडवल मोठ्ञा प्रमञाणञात उपलब्ध 
आहे आनण मनषुयबळ मयञागिनदत आहे नतरे स्वयंचनलत 
यंतञांचञा वञापर योग्य ठरतो. इतर अत्यञाधुननक तंतज्ञानही 
तक्फसंगत व नयञायय आहे, पण रञारतञासञारखयञा देशञात 
अशञा धोरणञामुळे बेरोजगञारीत वञाढ होत आहे.

 ४)  कौशल्य टवकतास कता्य्थक्रमताचता अभताव : रञारतञाचयञा 
लोकसंखयेचञा मोठञा रञाग अनशनक्षत व अकुशल 
मनषुयबळञाचञा आहे. रञारतीय उद्ोगञांनञा पूरक असे 
शैक्षनणक अभयञासक्रम मयञागिनदत स्वरूपञात उपलब्ध 
आहते. वयञावसञानयक व कौशलय नवकञास अभयञासक्रमञाची 
कमतरतञा असलयञामुळे उद्ोगञांनञा लञागणञारे कुशल 
मनषुयबळ उपलब्ध होत नञाही. 

 ५)  रोजगतारताची अ्ेपक्षता : रञारतञातील सनुशनक्षत बरेोजगञार 
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्ुमहतांलता मताही् हवं :

बेरोजगतारी कमी करण्यताचे सतामतान्य उ्पता्य

१) शेती क्षेतञाचञा नवकञास

२) पयञागियी वयवसञायञाची सोय

३) पञायञारूत सुनवधञांचञा नवकञास

४) नशक्षण पद् धतीतील सुधञारणञा

५) पयगि्नञाचञा नवकञास

६) श्रमप्रधञान उत्पञादन तंतञाचञा वञापर

७) मञानहती तंतज्ञान व संदेशवहनञाचञा नवस्तञार

८) वयञावसञानयक प्रनशक्षण व कौशलय नवकञासञासञाठी तरतूद

९) ग्ञामीण औद्ोगीकरण

१०) स्वयंरोजगञारञालञा प्ररेणञा

भतार्ता्ील बेरोजगतारी कमी करण्यतासताठी शतासनताने क्रेलेल्यता 
टवशेष उ्पता्य्योजनता :
 १)  रोजगतार हमी ्योजनता (EGS) : रोजगञार हमी 

योजनञा ही सवगिप्ररम महञारञाष्ट् सरकञारने २८ मञाचगि 
१९७२ रोजी सुरू केली. यञाचञा प्रमुख उद ्देश ग्ञामीण 
जनतेसञाठी उत्पञादनक्षम रोजगञार पुरनवणे असून, ग्ञामीण 
बेरोजगञारञाची व दञाररद्र्यञाची समस्यञा सोडनवणे हञा आहे. 
यञा योजनेअंतगगित सरकञारने नकमञान रोजगञार पुरनवणयञाची 
हमी नदलेली आहे. यञा योजनेचे महञारञाष्ट्ञातील यश 
पञाहतञा रञारतञातील इतर रञाजयञांनी ही योजनञा अंमलञात 
आणली आहे.

 २)  सवण्थज्यं् ी ग्ताम सव्ंयरोजगतार ्योजनता (SGSY) :  
ही योजनञा एनप्रल १९९९ मधय े  एकञानत्मक ग्ञामीण 
नवकञास कञायगिक्रम (IRDP) व इतर योजनञांचं े पनुगगिठन 
करून सरुू करणयञात आली आह.े ही ग्ञामीण रञागञातील 
गररबञासंञाठी एकमवे स्वयरंोजगञार योजनञा आह.े

 ३)  सवण्थज्यं् ी शहरी रोजगतार ्योजनता (SJSRY) : ही 
योजनञा नडसेंबर १९९७ मधय ेसरुू झञाली आह.े ही योजनञा 
शहरी बरेोजगञारञंानञा व अधगि रोजगञारञानंञा िञायदशेीर रोजगञार 
परुनवत.े यञामधय े स्वयरंोजगञार, मनहलञा स्वय ं रोजगञार 
कञायगिक्रम, रोजगञार प्रोत्सञाहनञासञाठी कुशल प्रनशक्षण व 

पञंाढरपशेञा वयवसञायञात नोकरी करणयञास तयञार 
असतञात. नञावीनयपणूगि व उद्मशीलतचेयञा कमतरतमेळुे 
स्वयरंोजगञारञाचञा अरञाव नदसनू यतेो. जोपयिंत अपनेक्षत 
पगञार आनण कञामञाचयञा स्वरूपञानुसञार रोजगञार नमळत नञाही 
तोपयिंत पदवीधञारक बरेोजगञार रञाहणयञास पसतं करतञात.

 ६)  शे् ीचे हंगतामी सवरू्प : रञारतञातील शेती हञा वयवसञाय 
हंगञामी स्वरूपञाचञा आहे. शेती पञावसञावर अवलंबून आहे. 
जलनसंचनञाचयञा सुनवधञांचञा अरञाव, कमी प्रतीची सुपीक 
जमीन, कञालबञाह्य उत्पञादन तंत, प्रमञानणत नबयञांणञांची 
व खतञांची कमतरतञा असलयञामुळे  शेतीची उत्पञादकतञा 
कमी झञाली आहे. वषञािंतून कञाही मनहनयञासंञाठी रोजगञार 
नमळतो आनण कञाही मनहने रोजगञार उपलब्ध नसतो, 
त्यञामुळे शेतमजुरञांचयञा श्रमशक्तीचञा वञापर होत नञाही.

 ७)  आटर्थक टवकतासताचता कमी दर : रञारतञाचञा एकूण 
आनरगिक नवकञास दर कमी आहे. औद्ोनगक 
नवस्तञारञाचयञा अरञावञामुळे नसंचनञाचयञा सुनवधञांचञा अरञाव, 
खते, पञायञारूत सुनवधञांचञा अरञाव ननमञागिण होतो. यञाचञा 
पररणञाम म्हणजेच रोजगञारञाचयञा संधी ग्ञामीण क्षेतञात 
पुरेशञा प्रमञाणञात उपलब्ध नसलयञाने  वञाढत्यञा श्रमशक्तीलञा 
सञामञावून घेऊ शकत नञाही.

 ८)  ग्तामीण लोकसंख्येचे सरलतां्र : रोजगञारञाचयञा 
शोधञासञाठी ग्ञामीण रञागञातून नञागरी रञागञात लोकसंखयेचे 
सञातत्यञाने स्रलञांतर होत आहे. त्यञामुळे नञागरी रञागञात 
बेरोजगञारीचे प्रमञाण वञाढत आहे.

्ुमहतालंता मताही् हवं :
बेरोजगतारीचे ्पररणताम

आटर्थक ्पररणताम      सतामताटजक ्पररणताम
१) मञानवी ससंञाधनञाचञा       १) सञामञानजक तणञाव
  अपवयय              आनण अशञांततञा

२) कलयञाणकञारी योजनञंाचयञा २) मञानवी मलूयञाचंञा  
   अंमलबजञावणीचञा अरञाव     ऱहञास

३) दञाररद्र्य व उत्पन्न नवषमतञा  ३) अगनतकतञा  
४) अनौपचञाररक क्षेतञाची वञाढ 
५) अनुत्पञादक लोकसखंयचेञा वञाढतञा रञार
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शहरी वेतन रोजगञार कञायगिक्रम सञामञावलेल े आहेत.यञा 
योजनेसञाठी केंरि सरकञार ७५% व रञाजय सरकञार २५% 
खचगि करत.े

 ४)  प्रितानमंत्ी रोजगतार ्योजनता (PMRY) : ही योजनञा 
१९९३ पञासनू लञाग ू कलेी असनू यञा योजनअेतंगगित लञाखो 
सनुशनक्षत बरेोजगञार तरुणञानंञा शञाशवत स्वरूपञाचयञा स्वयं 
रोजगञारञाचयञा सधंी उपलब्ध झञालयञा आहते.

 ५)  ग्तामीण ्यवुक प्रटशक्षण व सव्यरंोजगतार ्योजनता 
(TRYSEM) : ग्ञामीण तरुणञामंधय े बरेोजगञारीची 
समस्यञा सोडनवण ेयञा उद ्देशञान ेयञा योजनेचञा प्रञाररं १९७९ 
सञाली झञालञा. तसचे यञा योजनचे े धयये सञाधञारणतः २ 
लञाख ग्ञामीण युवकञानंञा दरवषगी प्रनशक्षण दऊेन त्यञानंञा 
स्वयरंोजगञारञासञाठी प्रवतृ्त करणे ह े आहे. TRYSEM ही 
योजनञा स्वणगिजयतंी ग्ञाम स्वयं रोजगञार योजनते १९९९ 
मधय े नवलीन करणयञात आली.

 ६)  जवताहर रोजगतार ्योजनता (JRY) : मञागञासललेयञा १२० 
नजलह्यञंानञा रोजगञार परुनवणयञाचयञा हेतनू े १ एनप्रल १९८९ 
मधय ेसरकञारने जञाहीर कलेलेी नवीन वतेन रोजगञार योजनञा 
म्हणज ेजवञाहर रोजगञार योजनञा होय. एनप्रल १९९९ पञासनू 
ही योजनञा ग्ञामीण रञागञासञाठी मयञागिनदत रञाहून जवञाहर  ग्ञाम 
समदृ ्धी योजनञा (JGSY) यञा नञावञान े ओळखली जञात.े

 ७) महतात्मता गतािंी रताष्िट्ी्य ग्तामीण रोजगतार हमी ्योजनता 
(MGNREGS) : २ ऑक््ोबर २००९ पञासनू रञाष्ट्ीय 
ग्ञामीण रोजगञार हमी योजनचे े नञाव महञात्मञा गञंाधी रञाष्ट्ीय 
ग्ञामीण रोजगञार हमी योजनञा अस े करणयञात आल े आह.े 
यञा योजनअेतंगगित्ञा एकञा नवत्तीय वषञागित ग्ञामीण रञागञाचयञा 
प्रत्यके कु्ंबुञातील नकमञान एक प्रौढ वयक्तीलञा अकुशल 
स्वरूपञाच े कञाम उपलब्ध करून दणेयञाची हमी व नकमञान 
१०० नदवस वतेन दणेयञाची हमी नदली जञात.े

 ८) दीनद्यताळ उ्पताध्यता्य ग्तामीण कौशल्य ्योजनता-२०१४ : 
ग्ञामीण नवकञास मंतञालयञाने २३ सप्ेंबर २०१४ रोजी 
कौशलय प्रनशक्षण कञायगिक्रमञाशी संलग्न असललेी ही 
एक महत्त्वञाची योजनञा जञाहीर कलेी.  यञा योजनेचे 
धयये दञाररद्र्य कमी करणे, िञायदशेीर व शञाशवत 

रोजगञार ननयनमत वतेन दऊेन परुनवण े असञा आह.े यञा 
कञायगिक्रमञाअतंगगित गरीब कु्ंुबञातील १५-३५ वयोग्ञाचयञा 
ग्ञामीण यवुकञानंञा तीन मनहनयञाचंयञा प्रनशक्षणञानंतर ननयुक्ती 
नदली जञात.े 

 ९) कौशल्य टवकतास आटण उदोजक्ता टवकतासतासताठीच े  
रताष्िट्ी्य िोरण (२०१५) : कौशलय नवकञासञासञाठी पनहले 
रञाष्ट्ीय धोरण २००९ मधये जञाहीर करणयञात आल.े 
ह े धञारेण खञाजगी क्षेतञातील सहरञागी नवउपक्रमशील 
उपक्रमञानंञा प्रोत्सञाहन दते.े  

   यञा योजनेचञा मखुय उद ्दशे म्हणज े संयोजन कौशलय 
वञाढवून नवनवध  घ्कञानंञा बळक्ी दणे े हञा असनू यञात 
खञालील बञाबींचञा समञावशे होतो.

  १) उद्ोजकशील ससं्कृतीलञा प्रोत्सञाहन दणे.े

  २) उद्ोजकञानंञा प्रोत्सञाहन दऊेन उद्ोग वयवसञायञाचे  
पयञागिय उपलब्ध करून दणे.े

  ३) मनहलञानंञा उद्ोगशील बनणयञास प्रोत्सञाहन दणे.े 

१०) सिताि्थ अ्प इटंड्यता ्पढुताकतार : स््ञा्गि अप इंनडयञा पढुञाकञार 
हञा उपक्रम शञासनञान े जञानवेञारी २०१६ मधय े सरुू केलञा. 
रञारतञातील होतकरू आनण प्रनतरञासपंन्न तरुणञानंञा 
प्रोत्सञानहत करणयञास व उद्ोग उरञारणयञास बळ दणेञारी 
एक नञावीनयपणूगि आनण जनकलयञाणकञारी बञाब आह.े

११) प्रितानमंत्ी कौशल्य टवकतास ्योजनता (२०१६-२०२०) : 
यञा योजनचेञा मुखय उद ्दशे तरुणञामंधय े कौशलय नवकञास 
करणे हञा आहे. यञा योजनअेतंगगित युवकञानंञा यशस्वीरीत्यञा 
कौशलयनवकञास  प्रनशक्षण कञायगिक्रम पणूगि कलेयञाबद ्दल 
मोबदलञा पशैञाचंयञा स्वरूपञात देऊन कौशलयनवकञासञास 
प्रोत्सञाहन नदल े जञात.े यञासञाठी शञासनञान े २०२० पयिंत ` 

१२ हजञार को्ींची तरतूद कलेी आह.े
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प्र. १. टवसंग् शब्द ओळखता :

 १) शहरी रञागञातील बेकञारी - 
  सुनशनक्षत बेकञारी, औद्ोनगक बेकञारी, ्ुपी बेकञारी, तञंानतक 

बेकञारी

 २) रञाजयञांचञा बेरोजगञारीचयञा दरञाचञा चढतञा क्रम-
  गोवञा, पंजञाब, महञारञाष्ट्, नतपुरञा

 ३) रोजगञार हमी योजनञा १९७२, 
  जवञाहर रोजगञार योजनञा १९८९, 
  स्वणगिजयंती ग्ञाम स्वयंरोजगञार योजनञा १९९९, 
  पयगि्नञाचञा नवकञास

प्र. २. खतालील उदताहरणतांच्यता आितारे संकल्पनता ओळखून   
स्पष्ि करता :

 १) हुसेन शेख यञांनी त्यञांचयञा शेतञातील कञाम यञावेळेस आधीपेक्षञा 
सञात मजूर कमी वञापरून केले तरी उत्पञादन तेवढेच रञानहले.

 २) नवीन तंतज्ञानञाचयञा वञापरञामुळे ्पञाई उद्ोगञात अनेक 
कञामगञारञांचे रोजगञार कमी झञाले.

 ३) सनतशचे पदवयुत्तर नशक्षण पणूगि झञाले आहे व तो आतुरतेने 
नोकरीचयञा प्रनतक्षेत आहे.

 ४) महञारञाष्ट्ञातील कञाही रञागञांत िति खररपञाची नपकेच होतञात 
त्यञामुळे यञा रञागञातील रोजगञार ऑक््ोबरपयिंत असतो.

प्र. ३. सहसंबंि ्पूण्थ करता :

 १) हगंञामी बरेोजगञारी : पयगि्न मञागगिदशगिक ::  पदवीधञारक

 २)  प्रच्न्न बेरोजगञार :: नञागरी बेरोजगञारी : 
औद्ोनगक बेरोजगञारी

 ३) संघषगिजनय बेरोजगञारी : कचचयञा मञालञाचञा अरञाव ::   
वयवसञायञातील चढ-उतञार

 ४) महञात्मञा गञांधी रञाष्ट्ीय ग्ञामीण रोजगञार हमी योजनञा 
(MGNREGS) : वेतनञाची हमी देणञारञा रोजगञार :: ग्ञामीण 
तरुणञंासञाठी स्वयं रोजगञार व प्रनशक्षण (TRYSEM) : 

 

 ५)  संसञाधनञाचञा अपवयय :: सञामञानजक पररणञाम : 
मञानवी मूलयञांचञा ऱहञास

प्र. ४. खतालील  ््त््यताचे टनरीक्षण करून टवचतारलेल्यता प्रशनतांची 
उत््रे टलहता.

हंगञामी 
बेरोजगञारी

तञंानतक 
बेरोजगञारी

सनुशनक्षत 
बेरोजगञारी

चक्रीय 
बेरोजगञारी

्ुपी/प्र्न्न
बेरोजगञारी

संघषगिजनय 
बेरोजगञारी

औद्ोनगक 
बेरोजगञारी

संरचनञात्मक 
बेरोजगञारी

बेरोजगतारीचे प्रकतार
ग्तामीण बेरोजगतारी              शहरी बेरोजगतारी

 १) एक जयञादञा कञामगञार कञामञावर घेतलयञाने उत्पञादनञात वञाढ होत 
नञाही आनण कञामगञारञालञा कमी केलयञास उत्पञादनञात घ्ही होत 
नञाही ही कोणत्यञा प्रकञारची बेरोजगञारी आहे.

 २) संगणकञाचयञा वञापरञामुळे कञामगञारञालञा कञामञावरून कमी केले ही 
कोणत्यञा प्रकञारची बेरोजगञारी आहे.

 ३) मञानहती क्षेतञातील मंदीमुळे  शरद अमेररकेतून रञारतञात परत 
आलञा. ही कोणत्यञा प्रकञारची बेकञारी आहे.

 ४) पदवीधर असूनही वसंत घरी बसून आहे.

प्र. ५. खताली टदलेल्यता बेरोजगतारीच्यता दरताच्यता आितारे ्पटहले  च्ु -
र्थक (Q१) आटण ट्सरे च्ुर्थक (Q३)  कताढता :

वष्थ बरेोजगतारीचता दर %
२००९ ३.७५
२०१० ३.५४
२०११ ३.५३
२०१२ ३.६२
१०१३ ३.४६
२०१४ ३.४१
२०१५ ३.४९
२०१६ ३.५१
२०१७ ३.५२

प्र. ६. खतालील प्रशनतांची सटवस्र उत््रे टलहता :
 १) औद्ोनगक बेरोजगञारीचे प्रकञार स्पष् करञा.
 २)  रञारतञातील बेरोजगञारीची कञारणे स्पष् करञा.
 ३) बेकञारी कमी करणयञासञाठी शञासनञाने केलेलयञा उपञाययोजनञा 

स्पष् करञा.


सवताध्यता्य
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आकृ्ी ८.१ दताररद्र्य

प्रस्तावनता : 
 दञाररद्र्य ही रञारतीय अरगिवयवस्रेसमोरील एक प्रमुख 
आवहञान असून आनरगिक व सञामञानजक घ्कञांशी ननगनडत 
आहे. कञाही वयक्ती नकंवञा समूहञालञा समञाजञापञासून वनंचत 
करणञारञा घ्क म्हणून दञाररद्र्यञाकडे पञानहले जञाते. मूलरूत 
गरजञंापञासून वंनचत रञाहणे नकंवञा उपलब्ध संधी नञाकञारणे यञामुळे 
समञाजञातील कञाही वयक्ती नकंवञा समूह मुखय प्रवञाहञापञासून  
दूर जञातञात. 
 आकृती ८.१ ही दञाररद्र्य यञा संकलपनेची मञानहती देते.
 रञारतञातील दञाररद्र्यञालञा दीघगि इनतहञास आहे. नरिन्श 
कञाळञात हस्त व कुन्रोद्ोगञांचञा ऱहञास, सञाधन सञामग्ीचे 
आनरगिक ननःसञारण, दडपशञाहीचे आनरगिक धोरण, सञातत्यञाने 
पडणञारे दुषकञाळ इत्यञादी कञारणञांमुळे रञारतीय लोकसंखयेचञा 
मोठञा रञाग दञाररद्र्यञात जीवन जगत होतञा.    
 स्वञातंत्यञानंतरचयञा कञाळञात दञाररद्र्य ननमूगिलन कञायगिक्रमञावर 
रञारत सरकञारने  रर नदलञा आहे. दञाररद्र्य ननमूगिलनञासञाठी रञारत 
सरकञारने आनरगिक ननयोजन, आनरगिक सुधञारणञा, गरीबी ह्ञाओ 
यञांसञारखे दञाररद्र्य ननमूगिलन कञायगिक्रम रञाबनवले आहेत. यञामुळे 
मोठ्ञा प्रमञाणञावर दञाररद्र्य कमी होणयञास मदत झञाली आहे.

दताररद्र्यताचता अर्थ :
 पञारंपररक अरञागिनुसञार दञाररद्र्य म्हणजे समञाजञातील वयक्ती 

पुरेशञा उत्पन्नञाअरञावी अन्न, वस्त व ननवञारञा यञा मूलरूत 
गरजञा पणूगि करू शकत नञाही अशी शस्रती होय. 

बहुआ्यतामी दताररद्र्य : 
  दञाररद्र्यञाची पञारंपररक संकलपनञा केवळ मूलरूत गरजञांशी 
ननगनडत होती, परंतु आधुननक युगञात दञाररद्र्यञाचयञा संकलपनेची 
वयञाप्ती वञाढली. म्हणून बहुआयञामी दञाररद्र्यञाची संकलपनञा 
उदयञास आली.
 बहुआयञामी दञाररद्र्य म्हणजे रौनतक व अरौनतक 
पररमञाणञांपञासून वंनचत रञाहणे होय. रौनतक पररमञाणञाचञा संबंध 
अन्न, वस्त, ननवञारञा, आरोग्य, नशक्षण, वीज, रस्त े बञांधणी, 
नपणयञाचयञा शुद् ध पञाणयञाची उपलब्धतञा यञांचयञाशी संबंनधत 
आहे. तसेच अरौनतक पररमञाणञांचञा संबंध समञाजञातील नवनवध 
रेदञारेदञाशी संबंनधत आहे.

्ुमहतांलता मताही् हवं :

 प्रता. अमत््य्थ सेन यञांचयञा मते, ‘‘दञाररद्र्य म्हणजे केवळ 
पैसञा कमी असणे नवह े तर मञानवी जीवनञात अनञानरगिक 
क्षमतेचञा अरञाव असणे होय. यञा क्षमतञांचञा संबंध आनरगिक, 
सञामञानजक व रञाजकीय स्वञातंत्यञाशी असतो. पौष्ीक व  
पुरेसे अन्न, आरोग्यञाची सुनवधञा, शैक्षनणक सुनवधञा, 
रञाजकीय व नञागरी स्वञातंत्य इत्यञादींचयञा कमतरतेचञा संबंध 
दञाररद्र्यञाशी येतो. 

्ुमहतांलता मताही् आहे कता?
 रञारतीय अरगितजज् व 
रञारतरत्न पुरस्कञार सनमञाननत 
प्रञा. अमत्यगि सेन यञांनञा १९९८ 
मधये कलयञाणकञारी अरगिशञास्त, 
सञामञानजक ननवडीचे नसद् धञांत, 
समञाजञातील अनतदुबगिल घ्कञांचयञा 

समस्यञांबञाबत रुची यञांसञारखयञा योगदञानञाबद् दल 
अरगिशञास्तञाचञा  ‘नोबेल स्मृती पुरस्कञार’ प्रदञान करणयञात 
आलञा. त्यञांचयञा 'Poverty and Famines': An 

प्रकरण - ८ : भतार्ता्ील दताररद्र्य

प्रता. अमत््य्थ सेन
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शोिता ्पताहू.
ननरपेक्ष दञाररद्र्य असलेलयञा ५ देशञांची नञावे जञागनतक 
बँकेचयञा अद्यञावत अहवञालञातून शोधञा. 

 ब)  सता्पेक्ष दताररद्र्य : सञापेक्ष दञाररद्र्यञाची संकलपनञा 
स्पष् करणे अवघड आहे. 

    नवनवध रञाहञाणीमञानञांचयञा दजञािंची तुलनञा केलयञानंतर 
सञापेक्ष दञाररद्र्यञाची कलपनञा येते. यञा दञाररद्र्यञाचञा 
अभयञास उत्पन्न पञातळी, संपत्ती, उपरोग खचगि, 
आनरगिक नननषक्रयतञा (बेरोजगञारी, वृद् धत्व इत्यञादी) 
यञांचयञा परस्पर तुलनेमधून केलञा जञातो. सञापेक्ष दञाररद्र्य 
हे जगञातील सवगि देशञांमधये अञाढळून येते.

    सञापेक्ष दञाररद्र्य पूणगिपणे ननमूगिलन करतञा येत नञाही. 
योग्य धोरण व उपञाययोजनञांमुळे सञापेक्ष दञाररद्र्यञाचे 
ननमूगिलन कञाही प्रमञाणञात होऊ शकते.

दताररद्र्यरेषता :
    दञाररद्र्यरेषञा ही अशी कञालपननक रषेञाञा आहे जी गरीब 
व गरीबेतर यञांमधये वगगीकरण करते. ती प्रत्येक वयक्तीचयञा 
दैनंनदन खचञागिशी ननगनडत असते. नवनवध सनमत्यञा आनण 
अभयञासग्ञांनी दञाररद्र्यरेषेची संकलपनञा नवनवध प्रकञारे स्पष् 
केली आहे.
 ननती आयोगञाने दञाररद्र्य ननमूगिलनञासञाठी नेमलेलयञा 
कञायगिग्ञाचयञा वयञाखयेनुसञार ‘सञामञानजकदृषटञा मूलरूत गरजञा 
रञागनवणयञासञाठी लञागणञाऱयञा वस्त ू व सेवञा खरेदी करणयञाकररतञा 
जो खचगि येतो त्यञा प्रञारनंरक खचञागिचयञा पञातळीस दञाररद्र्यरेषञा 
म्हणतञात’. 

दञाररद्र्यरेषेचे प्रमुख उद् देश खञालीलप्रमञाणे :

 १) दञाररद्र्यरेषेचयञा वर (APL), दञाररद्र्यरेषेचयञा खञाली 
(BPL) असणञारी लोकसंखयञा ठरनवणे.

 २) कु्ुंबञाचयञा उपरोग खचञागिवरून दञाररद्र्यञाची ओळख 
प्नवणे.

 ३) वेळोवेळी दञाररद्र्यञाचञा मञागोवञा घेऊन प्रदेशञांची तुलनञा 
करणे.

 ४)   दञाररद्र्य ननमूगिलन कञायगिक्रमञासञाठी आवशयक खचञागिचञा 
अंदञाज बञांधणे.

 दञाररद्र्यरेषञा ही प्रत्येक रञाष्ट्ञांनुसञार बदलते. जञागनतक 
बँकेचयञा अहवञालञानुसञार दञाररद्र्यरेषञा ही २०११ चयञा 

Essay on Entitlement and Deprivation 
(१९८१): यञा पुस्तकञात आनरगिक दुबगिल घ्कञांचयञा 
वेदनञांचञा नवचञार तर आहेच, त्यञाचबरोबर त्यञांचयञा 
उत्पन्न वञाढीबञाबतच े नवचञार मञंाडल े आहते. तसचे 
आनरगिक वदृ ्धींसञाठी सञावगिजननक आरोग्य व नशक्षणञातील 
सधुञारणञंासञारखयञा सञामञानजक सधुञारणञंावर रञाषय कले ेआहे.

 सतांगता ्पताहू :

 	•  रञारतञाचयञा अरगिवयवस्रेची नवरञागणी ग्ञामीण व  
  शहरी रञागञांमधये जञाणवते.

	 •  देशञात उत्पन्न आनण संपत्तीचे नयञायय नवतरण  
   आहे.

	 •  सवगि नञागररकञंानञा समञान नशक्षण, आरोग्य, ऊजञागि  
 व नपणयञाचे पञाणी नमळते.

	 •	 देशञामधये रूक, उपञासमञार व कुपोषण इत्यञादी  
 नदसून येत नञाही.

	 •  देशञामधये स्वच्तेचयञा सुनवधञंाचञा अरञाव आहे.

	 •  सवगि रञाजयञांमधये दञाररद्र्यञाचे प्रमञाण समञान आहे.

दताररद्र्यताच्यता संकल्पनता :
 रञारतञातील दञाररद्र्य हे बहुआयञामी आहे. रञारतञात 
दञाररद्र्यञाचयञा ननरपेक्ष दञाररद्र्य व सञापेक्ष दञाररद्र्य अशञा प्रमुख 
संकलपनञा आहेत.

 अ) टनर्पके्ष दताररद्र्य : ननरपके्ष दञाररद्र्य ह ेनकमञान उपरोगञाचयञा 
गरजञांनुसञार मोजले जञाते. ननयोजन आयोगञानुसञार ग्ञामीण 
क्षेतञामधये दररोज प्रनत वयक्ती उषमञांकञाचे प्रमञाण २४०० 
उषमञांक असून, शहरी क्षेतञामधये २१०० उषमञाकं इतके 
आहे. प्रत्येक वयक्तीलञा सरञासरी २२५० उषमञांकञाची 
गरज असते.

   नकमञान उत्पन्नञाचयञा अरञावञामुळे अन्नञामधून उषमञांकञाची 
समञाधञानकञारक अशी पञातळी प्रञाप्त न झञालयञामुळे ननरपेक्ष 
दञाररद्र्य वञाढते. बहुतञंाशी प्रमञाणञात हे दञाररद्र्य जगञातील 
नवकसनशील देशञांमधये आढळून येते. पररणञामकञारक 
दञाररद्र्य उपञाययोजनेद् वञारे ननरपेक्ष दञाररद्र्यञाचे ननमूगिलन  
होऊ शकते.
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नकमतीनुसञार दरडोई दर नदवशी $१.९० इतकी क्रयशक्तीचयञा 
समञानतेवर आधञाररत आहे. क्रयशतिीचयञा (PPP) 
आधञारञानुसञार रञारतञातील २१.२% लोकसंखयञा दञाररद्र्य 
रेषेखञाली आहे.

सतंागता ्पताहू :
खञाली नदलेलयञा उत्पन्न मनोऱयञात वयक्तींचे उत्पन्नञानुसञार 
वगगीकरण करञा.
 १) कंतञा्ी कञामगञार
 २) दुकञानञातील नवक्रेतञा
 ३) बहुरञाष्ट्ीय कंपनीमधील मुखयञानधकञारी (CEO)
 ४) कंपनीमधील नवशेषञानधकञारी

उच्च मधयम 
उत्पन्न

मधयम 
उत्पन्न

कमी 
उत्पन्न

उत््पन्न मनोरता

उच्चञांकी
उत्पन्न

दताररद्र्यताचे प्रकतार :
१) ग्तामीण दताररद्र्य : ग्ञामीण रञागञातील नवनशष् क्षेतञातील 
लोकञंानञा मळू गरजञापंञासनू वनंचत रञाहणे यञालञा ग्ञामीण दञाररद्र्य 
अस े म्हणतञात. ह े दञाररद्र्य सीमञंात व अलपरधूञारक शेतकरी, 
रनूमहीन शतेमजरू, कंतञा्ी कञामगञार, इत्यञादीमधय े नदसनू यते.े 
शतेीतील कमी उत्पञादकतञा, दषुकञाळ, ननकृष् ग्ञामीण पञायञारतू 
सनुवधञा, पयञागियी रोजगञारञाची कमतरतञा, ग्ञामीण कजगिबञाजञारीपणञा, 
ननरक्षरतञा इत्यञादींमळु े ग्ञामीण दञाररद्र्यञात वञाढ झञाली आह.े

२) शहरी दताररद्र्य : शहरी रञागञातील नवनशष् क्षेतञातील 
लोकसंखयेत मूळ गरजञांची कमतरतञा असते त्यञास शहरी 
दञाररद्र्य म्हणतञात. शहरी दञाररद्र्य मोठ्ञा प्रमञाणञात ग्ञामीण 
रञागञातील लोकंञाचे झञालेले वञाढते स्रलञांतर, न परवडणञारी 
घरे, ननरक्षरतञा, मंद गतीने औद्ोनगक वृद ्धी व पञायञारूत 
सुनवधञांची कमतरतञा यञा कञारणञांमुळे वञाढते आहे. शहरी 

दञाररद्र्यञामुळे झोपडप्् ्ी वञाढ व अनौपचञाररक क्षेतञात वञाढ 
होते तसेच कञायदञा व सुवयवस्रचेञा प्रशन ननमञागिण होतो.

शोिता ्पताहू :  
  अनौपचञाररक क्षेतञाबद् दलची मञानहती गोळञा करञा व 
तुमचयञा ननरीक्षणञानुसञार कञाही उपक्रम नमूद करञा.

्ुमहतांलता मताही् आहे कता?
दञाररद्र्यरेषेचयञा वर रञाहणयञासञाठी खञालील बञाबी आवशयक 
आहेत

(खताद) अन्न्पदतार्थ
 धञानय, डञाळी, दूध, 
दुग्धजनय पदञारगि, मीठ 
व सञाखर, खञाद्तेल, 
अंडी, मञासे व मञंास, 

रञाजयञा, िळे, मसञाले, 
पेय, प्रनक्रयञा केलेले 

खञाद्

इ्र घिक
इंधन आनण वीज, 

वदै्कीय, करमणूक, 
न्कञाऊ वस्तू, कपडे, 

रञाडे, अरंरूण-पञांघरूण, 
पञादतञाणे, नशक्षण, स्वच्तञा 

प्रसञाधनञाचयञा वस्तू,  
प्रवञास रत्तञा.

हे करून ्पहता :

१)  दर मनहनयञालञा तुमचयञा घरञात खरेदी केलयञा जञाणञाऱयञा  
    खञाद् आनण खञाद्ेतर पदञारञािंची यञादी तयञार करञा.

२) तुमचयञा कु्ुंबञात चञालू नकमतीनुसञार दरमहञा केलञा  
    जञाणञारञा एकूण उपरोग खचगि दञाखवञा.

३) कु्ंुबञाचञा दरमहञा यञानुसञार खचगि नकती ते सञांगञा.

भतार्ता्ील दताररद्र्यताचता टवस्तार :
 एकूण लोकसंखयेतील दञाररद्र्यञाचे प्रमञाण हे दञाररद्र्य 
गुणोत्तरञाने मोजले जञाते. त्यञावरून दञाररद्र्यञाचञा नवस्तञार 
ननशशचत केलञा जञातो. रञारतञातील दञाररद्र्य नवस्तञारञाचञा 
अभयञास करणयञासञाठी वैयशतिक स्तरञावर अरगिशञास्तज्ञांनी, 
संशोधन ससं्रञांनी योगदञान नदले आहे. १९६२ पञासून ननयोजन 
आयोगञाने नवनवध कञाम करणञारे कञायगिक्षम कञायगिग्, तजज् 
सनमती रञारतञातील दञाररद्र्यञाचयञा मोजणीसञाठी नेमलयञा आहेत.

दताररद्र्यताचता अंदताज
 पूवगीची दञाररद्र्यरेषञा ही उषमञांकञाचयञा उपरोगञावर अवलंबून 
होती. त्यञात इतर वस्तूंचयञा उपरोगञाचञा समञावेश नवहतञा. रञारत 
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सरकञारने वेळोवेळी दञाररद्र्यरेषञा मोजणयञासञाठी वेगवेगळ्ञा 
सनमत्यञांची ननयुतिी केली. डॉ. सी. रंगरञाजन यञांचयञा 
अधयक्षतेखञाली २०१२ सञाली तजज्ञांचञा एक ग् नेमलञा 
होतञा. यञा ग्ञाने  २०१४ मधये सञादर केलेलयञा अहवञालञानुसञार 
ग्ञामीण व नञागरी रञागञाकररतञा दञाररद्र्यरेषञा ननशशचत केली ती 
पुढीलप्रमञाणे : 
 ततिञा क्र. ८.१ मधये रंगरञाजन ग्ञाचयञा अहवञालञानुसञार 
दञाररद्र्यञाचञा अंदञाज दशगिनवलञा आहे.

दताररद्र्यताचता दर (२०११-१२)

 दताररद्र्यरेषता 
(उ्पभोग खच्थ रु्प्यता्)

 दताररद्र्य गुणोत््र(%)

ग्तामीण शहर ग्तामीण शहर एकूण
रू.९७२/- 
प्रनत मनहनञा
रू.३२/- 
प्रनत नदवस
प्रनत वयतिी

रू.१४०७/- 
प्रनत मनहनञा
रू.४७/- 
प्रनत नदवस
प्रनत वयतिी

३०.९% २६.४% २९.५%

्तिता क्र. ८.१   
सत्ो् : रञारत सरकञार, ननयोजन आयोग अहवञाल (जून २०१४)

रताज्यटनहता्य दताररद्र्यताची ि्क्रेवतारी

रताज्य दताररद्र्यताचता दर
(२०११-१२) 

िक््रेवतारी

रताज्य दताररद्र्यताचता दर
(२०११-१२) 

िक््रेवतारी
आंध्रप्रदेश ९.२० केरळ ७.१
आसञाम ३१.९ मधयप्रदेश ३१.७
नबहञार ३३.७ महञारञाष्ट् १७.४

्त्तीसगड ३९.९ ओनडसञा ३२.६
गुजरञात १६.६ पंजञाब ८.३
हररयञाणञा ११.२ रञाजस्रञान १४.७

नहमञाचल प्रदेश ८.१ तञानमळनञाडू ११.३
जम्म ूआनण कञाशमीर १०.४ उत्तरप्रदेश २९.४

झञारखंड ३६.९ उत्तरञाखंड ११.३
कनञागि्क २०.९ पशशचम बंगञाल १९.९

्््ता क्र.८.२ सत्ो् : आनरगिक पञाहणी अहवञाल २०१७-१८

शोिता ्पताहू : 

वरील मञानहतीचयञा आधञार े नतसरे चतरुगिक (Q३) व दहञाव े
शतमक (P१०) कञाढञा व त्यञानसुञार रञाजयञाचंी नञाव े नलहञा.

दताररद्र्यताची कतारणे : रञारतञातील दञाररद्र्यञाची कञारणे 
खञालीलप्रमञाणे आहेत.

 १) लोकसंख्येचता टवसफोि : जलदगतीने वञाढणञाऱयञा 
लोकसंखयेचयञा मञानञाने गरजञा रञागवणयञासञाठी असणञाऱयञा 
सञाधनसंपत्तीचे वञा्प असमञान आहे, त्यञामुळे मुखय 
गरजञा पूणगि न झञालयञाने दञाररद्र्यञाचञा नवस्तञार झञालञा आहे. 

 २)  आटर्थक वृद् िीचता मंद वेग : शेती व औद्ोनगक 
क्षेतञातील मंद गतीने होणञारी वृद् धी आनण रञाष्ट्ीय 
उत्पन्न व दरडोई उत्पन्नञातील वृद ्धी दर सुसंगत नञाही. 
बऱयञाच रञाजयञांत सरञासरी रञाष्ट्ीय उत्पन्नञापेक्षञा दरडोई 
उत्पन्न कमी आहे. यञामुळे दञाररद्र्य ननमञागिण होऊन 
लोकञांचयञा रञाहणीमञानञाचञा दजञागि खञालञावलेलञा आहे.

 ३)  बेरोजगतारी व अि्थ बेरोजगतारी : ग्ञामीण व शहरी 
रञागञातील दञाररद्र्यञाचे प्रमञाण वञाढणयञाचे कञारण बेरोजगञारी 
व अधगि बेरोजगञारी आहे. 

 ४) आटर्थक टवषम्ता : मोठ्ञा प्रमञाणञातील आनरगिक 
नवषमतेमुळे दञाररद्र्यञाची वयञाप्ती वञाढली आहे. 
उदञा. उत्पन्न, मञालमत्तञा, उपरोगखचगि, कजगिसुनवधञा, 
शेतजनमनीचे वञा्प इत्यञादींमधये नवषमतञा.

 ५)  ्पता्यताभू् सुटवितांची दलु्थभ्ता : क्रयशक्तीचयञा 
अरञावञामुळे ऊजञागि, वञाहतूक, संदेशवहन, आरोग्य व 
नशक्षण इत्यञादी पञायञारूत सुनवधञा वञापरतञा येत नञाहीत. 
त्यञामुळे दरररिी अजून दरररिी होत आहेत.

 ६)  चलनवताढ : चलनवञाढ म्हणजे सञातत्यञाने जीवनञावशयक 
वस्तंूचयञा नकमतीत होणञारी वञाढ होय. उदञा. खञाद् 
पदञारगि. अन्नधञानयञाची वञाढती मञागणी आनण कमी 
पुरवठ्ञामुळे नकमतीत प्रचंड वञाढ होते. त्यञामुळे क्रय 
शक्ती कमी होऊन गरीब आणखी गरीब होतञात. अन्न 
संक्ञामुळे लोकंञामधये उपञासमञार, कुपोषण इत्यञादींत 
वञाढ झञाली आहे.

 ७)  प्रतादेटशक असं्लुन : प्रञादनेशक असतंलुन ह े  दञाररद्र्यञाचे 
एक कञारण आह.े ओररसञा, मधयप्रदशे, नबहञार, 
्त्तीसगड, झञारखंड, नसक्कीम, अरुणञाचल प्रदशे व 
आसञाम ही रञाजय े आनरगिक नवकञासञामधय े मञागञासललेी 
असनू त्यञाचें दञाररद्र्यञाच े गणुोत्तर जञास्त आह.े

 ८)  दताररद्र्यताच ेदषु्िचक्र : ही सकंलपनञा प्रञा. रगॅ्नर नक्सगि यञानंी 
मञाडंली आह.े अनके रञारतीय दञाररद्र्यञाचयञा दुष्चक्रञात 
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्ुमहतांलता मताही् हवे :

दता
ररद्र्य

ताच
ता अ

भता
व

भूक
्रेले 

नताह
ी्

चतांगले आ
रोग््य

सवच्छ ऊजता्थ

जबताबदतार उ
्पभोग

ग्हसुरक्षता

्पताण्यताखतालील जीवन

जटमनीवरील जीवन

टलंग समभताव

शता्ी आ
टण न्यता्य

ध्ये्यतासताठी भतागीदतारी

शताशव
् श

हरे 
आ

टण
 संप्रषे

ण
कम

ी अ
सम

तान्
ता

चतागल्यता रोजगतार सिंी 

आ
टण आ

टर्थक टवकतास

नव
टन

टम
्थ्ी

 व
 ्प

ता्य
ताभ

ू् 
सुट

वि
ता

दजयेदतार टश
क्षण

ट्पण्यता्योग््य ्पताणीअट्सवच्छ्ता

शताशव्
टवकतासताचे 

ध्ये्य

संयुक्त रञाष्ट् ‘सस््ेनेबल डेवहलपमें् गोलस’ चञा 
अहवञाल सप्ेंबर २०१५ रोजी आंतररञाष्ट्ीय समुदञायञाने 
स्वीकञारलञा असून त्यञात पणूगिपणे सञामञानजक, आनरगिक 
व पयञागिवरणनवषयक पररणञामञांचञा समञावेश केलञा आहे. 
SDGs मधये वैशशवक करञार करून दञाररद्र्यञाचे स्वरूप 
व पररणञाम पूणगिपणे संपवणे यञाचञा समञावेश केलञा आहे. 
त्यञामधये १७ SDGs असून १६९ धयेय २०३० पयिंत 
संपञानदत करणे असे आहे. SDGs नञा आकञार देणयञात 
रञारतञाची एक मुखय रूनमकञा आहे.
  संयुक्त रञाष्ट्संघञाचयञा दृष्ीने रञारतञालञा आदरञाचे स्रञान 
असलयञामुळे २०३० यञा वषञागिपयिंत दञाररद्र्य ननमूगिलनञासञाठी 
शञाशवत नवकञासञाचे धयेय कन्बद् ध मञानले गेले आहे.

दताररद्र्य टनमू्थलनताचे सतामतान्य उ्पता्य : दञाररद्र्य ननमूगिलनञासञाठी 
धोरणञामधये खञालील उपञाय केले आहेत.

 १)   लोकसंख्येवर टन्ंयत्ण : कु्ुंब कलयञाण कञायगिक्रम 
व लोकसंखयेचे धोरण यञामुळे वेळोवेळी लोकसंखयञा 
वञाढीवर ननयंतण ठेवले आहे.

 २)   शे्ी : शेतीसञाठी लञागणञारी आदञाने नवकत घेणयञासञाठी 
शेतकऱयञांनञा स्वस्त दरञात कृषी सनुवधञा पुरनवलयञा 
जञातञात. सरकञारने शेतकऱयञांनञा शस्रर उत्पन्न नमळञावे 
म्हणून कञाही नपकञांसञाठी नकमञान आधञाररूत नकमती 
जञाहीर केलयञा आहेत. 

अडकल े असनू पररणञामी रञाष्ट्ीय उत्पन्नञात घ्, दरडोई 
उत्पन्न कमी, कमी उपरोग, कमी रञाडंवल नननमगिती, 
कमी बचत, कमी उत्पञादन व रोजगञारीत घ् झञाली आह.े 
आकृती क्र.८.२ ही दञाररद्र्यञाच े दषु्चक्र स्पष् करत.े

कमी रञाष्ट्ीय 
उत्पन्न

कमी रोजगञार 

कमी गुंतवणूक
कमी रञांडवल 

नननमगिती

कमी दरडोई 
उत्पन्न

कमी उत्पञादन कमी बचत

आकृ्ी ८.२ दताररद्र्यताचे दुष्चक्र

 ९) इ्र घिक :
• नैसनगगिक आपत्तींची पुनरञावृत्ती
• जञात, धमगि, वणगि व नलंगरेदरञाव
• प्रशञासकीय अकञायगिक्षमतञा व भ्रष्ञाचञार
• सञावगिजननक नवतरण पदधतीतील अडरळे

्ुमहतालंता मताही् हवं :
दताररद्र्यताचे ्पररणताम
• देशञाची आनरगिक प्रगती दञाररद्र्यञामुळे लञांबणीवर पडते.
• रञाष्ट्ीय उत्पन्न व दरडोई उत्पन्न कमी होते.
• रञाहणीमञान खञालञावलेले असते.
• बचत, गुंतवणूक व रञंाडवल नननमगिती कमी होते.
• आनरगिक शक्ती तीव्र होते व संधीची असमञानतञा  
 ननमञागिण होते.
•	 श्रीमंत व गरीब वगञागित्ञा मतरेद होतञात.
• दञाररद्र्यञामुळे समञाज व रञाष्ट्नवरोधी कञारवञायञा यञामधये  
 वञाढ होते.
• कलयञाणकञारी कञायगिक्रमञावरील अनुदञान वञाढीमुळे  
 सरकञारी खचञागित वञाढ झञालयञाने सञाधनसपंत्तीचे  
 असमञान वञा्प झञाले आहे.
• दञाररद्र्यञामुळे आनरगिक हञालञाखीत व कष्प्रद  
 जीवन जगञावे लञागते.
• दञाररद्र्यञामुळे पयञागिवरणञाचञा ऱहञास होतो.
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 ३) ग्तामीण कतामे : ग्ञामीण रञागञातील रस्त्यञांची बञांधणी, 
लघु जलनसंचन सुनवधञा नननमगिती, ग्ञामीण नवद्ुतीकरण 
इत्यञादी कञामञाद् वञारे गररबञांनञा रोजगञार उपलब्ध करून 
नदलेलञा आहे.

 ४)   ग्तामीण औदोगीकरण : ग्ञामीण रञागञात रोजगञार 
पुरनवणयञासञाठी लघुउद्ोग व कु्ीर उद्ोगञंानञा प्रोत्सञाहन 
नदले आहे.

 ५)  टकमतान वे् न : १९४८ मधये नकमञान वेतन कञायदञा संमत 
झञालञा. त्यञाअंतगगित मजुरञांनञा नयञायय मोबदलञा देणयञाची तरतूद 
करणयञात आली आनण त्यञात वेळोवेळी बदल करणयञात 
आले.

 ६)  सताव्थजटनक टव्रण व्यवसरता : सञावगिजननक नवतरण 
वयवस्रेद् वञारे गररबञंानञा सवलतीचयञा दरञाने नशधञा वञा्प 
केंरिञाद् वञारे अन्नधञानय  नवतरण व अन्नसुरक्षञा उपलब्ध 
झञाली आहे. त्यञामुळे गरीब क्ुुंबञामधये अन्नधञानयञाची 
ननशशचती झञाली आहे.

 ७)  बँकतंाचे रताष्िट्ी्यीकरण : आनरगिक अंतरञागिव करणयञाचयञा 
हेतूने गरीब लोकञंानञा कमी वयञाजदरञात पतसनुवधञा 
उपलब्ध करून देणयञासञाठी १९६९ व १९८० सञाली 
बँकञंाचे रञाष्ट्ीयीकरण करणयञात आले.

 ८)  प्रगट्शील कर िोरण : उत्पन्न नवषञामतञा कमी 
करणयञासञाठी प्रगनतशील कर पद् धत अंमलञात आली.

 ९)  टशक्षण : प्रञारनमक नशक्षण हे सगळ्ञानंञा मोित 
व सक्तीचे केले आहे. नवद्ञारयञािंची प्नोंदणी 
वञाढनवणयञासञाठी शञाळेमधये पेयजल, स्वच्तञागृह 
सुनवधञा, मुलींसञाठी मोित नशक्षण, मञाधयञानह रोजन 
योजनञा हे कञायगिक्रम सुरू केले आहेत. 

१०) सवस् गृहटनमता्थण ्योजनता : ग्ञामीण व नञागरी रञागञातील 
गररबञांसञाठी पुनवगिसन कञायगिक्रम व स्वस्त दरञात घरे 
देणयञाची सुनवधञा पुरनवली आहे.

११) आरोग््यताच्यता सुटविता : गररबञांनञा सवलतीचयञा दरञात 
वदै्कीय सनुवधञा पुरनवणयञासञाठी प्रञारनमक आरोग्य 
केंरिे, सरकञारी दवञाखञाने यञांची स्रञापनञा करणयञात आली 
आहे.

१२) कौशल्य टवकतास आटण सव्यंरोजगतार : रञारतञात 
रोजगञार नननमगितीसञाठी कौशलय नवकञास हञा महत्त्वञाचञा 
दृनष्कोन मञानलञा जञातो. यञासञाठी कौशलयञावर आधञाररत 

प्रनशक्षणञाची संधी उपलब्ध करून देणे आवशयक आहे. 
यञा संधीमुळे लोक उद्ोजकतञा नकंवञा स्वयंरोजगञारञासञाठी 
प्रोत्सञाहीत होतील.

 हे करून बघता :
  अन्नसुरक्षेचयञा खञातीसञाठी महञारञाष्ट् सरकञारने तीन 
रंगञांचे रेशनकञाडगि सुरू केले आहे. अन्नपुरवठञा व ग्ञाहक 
संरक्षण नवरञाग, महञारञाष्ट् सरकञार यञांचयञानुसञार उत्पन्न 
पञातळीवर आधञाररत रेशनकञाडगिचञा रंग ओळखञा. 
  ्पतांढर े  क्रेशरी     ट्पवळे 

हे करून बघता :
 खञाली नदलेलयञा मुद ्द्ञांचयञा आधञारे दञाररद्र्य ननमूगिलन 
कञायगिक्रमञासोबत जोड्ञा लञावञा. अन्न सुरक्षञा, रोजगञार 
व स्वयंरोजगञार, नशक्षण, आरोग्य, स्वच्तञा, आनरगिक 
समञावेशन, गृहननमञागिण
l रोजगञार हमी योजनञा
l स्वणगिजयंती ग्ञाम स्वरोजगञार योजनञा
l जन धन योजनञा
l स्वच् रञारत अनरयञान
l सवगि नशक्षञा अनरयञान
l अंत्योदय अन्न योजनञा
l महञात्मञा गञांधी रञाष्ट्ीय ग्ञामीण रोजगञार हमी योजनञा
l प्रधञानमंती आवञास योजनञा
l रञाष्ट्ीय आरोग्य नमशन

्ुमहतांलता मताही् आहे कता?
   १७ ऑक््ोबर हञा जञागनतक दञाररद्र्य ननमूगिलन नदवस 
मञानलञा जञातो.

  
दञाररद्र्यञामुळे आनरगिक नवकञासञात अडरळञा ननमञागिण होतो. 

दञाररद्र्य ननमूगिलनञासञाठी सरकञारने सुरू केलेलयञा कञायगिक्रमञांवर  
वेळोवेळी देखरेख करणे गरजेचे असते. त्यञांतील तु्ी  व 
प्रगती कमी करणञाऱयञा घ्कञांवर पररणञामकञारक प्ररञावी 
अंमलबजञावणी करञायलञा हवी

.
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प्र. १. टवितान आटण ्क्क प्रशन :
   १) टवितान ‘अ’ : कृषी उत्पञादनञातील वञाढीबरोबर दञाररद्र्यञाचयञा 

पञातळीत घ् होते.
  ्क्क टवितान ‘ब’ : हवञामञानञाचयञा शस्रतीत मोठ्ञा प्रमञाणञावर चढ-

उतञार झञालयञामुळे कृषी उत्पन्नञात घ् झञाली आहे.
्प्यता्थ्य : १) नवधञान ‘अ’ सत्य आह,े पण तक्फ नवधञान ‘ब’ असत्य आह.े
  २) नवधञान ‘अ’ असत्य आह,े पण तक्फ नवधञान ‘ब’ सत्य आह.े
  ३) दोनही नवधञान (‘अ’ आनण ‘ब’) सत्य असून ‘ब’ नवधञान हे 

‘अ’ नवधञानञाचे बरोबर स्पष्ीकरण आहे.
  ४) दोनही नवधञाने (‘अ’ आनण ‘ब’) सत्य असून नवधञान ‘ब’ हे 

नवधञान ‘अ’ चे योग्य स्पष्ीकरण नञाही.

   २)  टवितान ‘अ’ : शहरी दञाररद्र्य मुखयत्व े ग्ञामीण लोकञांमधये 
स्रलञांतरणञाचयञा प्ररञावञावर पररणञाम करणञारे आहे.

  ्क्क टवितान ‘ब’ : ग्ञामीण लोक ह े ग्ञामीण रञागञातील पञायञारतू 
सनुवधञा, पयञागियी नोकऱयञाचंी कमतरतञा यञामळु ेस्रलञंातररत झञाल.े

्प्यता्थ्य : १) नवधञान ‘अ’ सत्य आह,े पण तक्फ नवधञान ‘ब’ असत्य आह.े
  २) नवधञान ‘अ’ असत्य आह,े पण तक्फ नवधञान ‘ब’ सत्य आह.े
  ३) दोनही नवधञान (‘अ’ आनण ‘ब’) सत्य असून ‘ब’ नवधञान हे 

‘अ’ नवधञानञाचे बरोबर स्पष्ीकरण आहे.
  ४) दोनही नवधञाने (‘अ’ आनण ‘ब’) सत्य असून नवधञान ‘ब’ हे 

नवधञान ‘अ’ चे योग्य स्पष्ीकरण नञाही.

  ३) टवितान ‘अ’ : जगञातील सवगि देशञांमधये सञापेक्ष दञाररद्र्य  
आढळून येते.

  टवितान ् क्क ‘ब’ : सञापेक्ष दञाररद्र्य मोजणयञासञाठी तुलनञा करणयञासञाठी 
उत्पन्न पञातळीतील िरक हञा िक्त एकमेव ननकष आहे.

्प्यता्थ्य : १) नवधञान ‘अ’ सत्य आह,े पण तक्फ नवधञान ‘ब’ असत्य आह.े
  २) नवधञान ‘अ’ असत्य आह,े पण तक्फ नवधञान ‘ब’ सत्य आह.े
  ३) दोनही नवधञाने (‘अ’ आनण ‘ब’) सत्य असून ‘ब’ नवधञान हे 

‘अ’ नवधञानञाचे बरोबर स्पष्ीकरण आहे.
  ४) दोनही नवधञाने (‘अ’ आनण ‘ब’) सत्य असून नवधञान ‘ब’ हे 

नवधञान ‘अ’ चे योग्य स्पष्ीकरण नञाही.

 ४) टवितान ‘अ’ : दञाररद्र्यञात पैशञांचयञा कमतरतेबरोबरच कञायगिक्षमतेचीही 
कमतरतञा आढळून येते.

  टवितान ् क्क ‘ब’ ः रकेूचे समञाधञान न होण,े आरोग्य सवेचेी कमतरतञा, 
रञाजकीय स्वञाततं्य नञाकञारणे यञाचे रूपञंातर दञाररद्र्यञामधय ेहोत.े

्प्यता्थ्य : १) नवधञान ‘अ’ सत्य आह,े पण तक्फ नवधञान ‘ब’ असत्य आह.े
  २) नवधञान ‘अ’ असत्य आह,े पण तक्फ नवधञान ‘ब’ सत्य आह.े
  ३) दोनही नवधञाने (‘अ’ आनण ‘ब’) सत्य असून ‘ब’ नवधञान हे 

‘अ’ नवधञानञाचे बरोबर स्पष्ीकरण आहे.
  ४) दोनही नवधञाने (‘अ’ आनण ‘ब’) सत्य असून नवधञान ‘ब’ हे 

नवधञान ‘अ’ चे योग्य स्पष्ीकरण नञाही.

 ५) टवितान ‘अ’ : अन्नसुरक्षञा, गररबञांनञा पतपुरवठञा सुनवधञा, सञामञानजक 
सुरनक्षततेची हमी देणे.

सवताध्यता्य

  टवितान ्क्क ‘ब’ : प्रशञासकीय वयवस्रतेील गळती दञारररिय  
कञायम रञाखत.े

्प्यता्थ्य : १) नवधञान ‘अ’ सत्य आह,े पण तक्फ नवधञान ‘ब’ असत्य आह.े
  २) नवधञान ‘अ’ असत्य आह,े पण तक्फ नवधञान ‘ब’ सत्य आह.े
  ३) दोनही नवधञाने (‘अ’ आनण ‘ब’) सत्य असून ‘ब’ नवधञान हे 

‘अ’ नवधञानञाचे बरोबर स्पष्ीकरण आहे.
  ४) दोनही नवधञाने (‘अ’ आनण ‘ब’) सत्य असून नवधञान ‘ब’ हे 

नवधञान ‘अ’ चे योग्य स्पष्ीकरण नञाही.

प्र. २. टवसंग् शब्द ओळखता :
 १) रेशनकञाडञागिचे रंग - पञांढरे, नहरवे, केशरी, नपवळे
 २) जञास्त दञाररद्र्य गणुोत्तर - ्त्तीसगड, झञारखडं, नबहञार, करेळ
 ३) उषमञाकं - २४००, १८००, २१००, २२५०

प्र.३. अर्थशतासत्ी्य ्पताररभताटषक शब्द सतांगता  :
 १) समञाजञातील कञाही नवनशष् लोकञांनञा संधी नञाकञारणे....
 २) दञाररद्र्यञाचयञा संकलपनेत रौनतक आनण अरौनतक पररमञाणे समञानवष् 

केले जञातञात.
 ३) लोकञंाचयञा रञाहणीमञानञाचयञा सञापेक्ष दजञागिचयञा आधञारञावर दञाररद्र्यञाचञा 

अभयञास केलञा जञातो....
 ४) दञाररद्र्यञाचे पूणगितः ननमूगिलन करतञा येत नञाही.
 ५) सञामञानजकदृषटञा स्वीकञारलयञा जञाणञाऱयञा पञातळीवर मलूरतू मञानवी 

गरजञा पणूगि करणयञासञाठी आवशयक खचञागिची गरज रञासते.

प्र.४. खतालील उदताहरणतांच्यता आितारे संकल्पनता ओळखून संकल्पनता स्पष् 
करता :
 १) बबनची मुलगी अत्यलप आहञारञातून नमळणञाऱयञा कमी उषमञांकञामुळे 

अशति झञाली व नतलञा रुग्णञालयञात दञाखल केले.
 २) धनञाजीरञाव मोठे जनमनदञार आहेत परंतु त्यञांचे वञानषगिक उत्पन्न 

उद्ोजक रञावबहञादूरञांपेक्षञा कमी आहे.
 ३) उनमगिचयञा कु्ुंबञाची अवस्रञा एवढी हञालञाखीची आहे की त्यञांनञा 

अन्न, वस्त, ननवञारञासञारखयञा गरजञा ही रञागवतञा येत नञाहीत.
 ४) संजयचयञा क्ुुंबञालञा नपवळ्ञा नशधञावञा्प पनतकेद्ञारे धञानय 

नमळते.
 ५) रञाजयञामधये कञाही रञागञांत रूकबळी होतञात, तर कञाही रञागञांत 

अन्नञाची नञासञाडी होते असे नवदञारक नचत आहे.

प्र. ५. खतालील टवितानताशी सहम् आहता् टकंवता नताही् ्े सकतारण 
स्पष्ि करता.
 १) लोकसंखयञा ननयंतण दञाररद्र्य दूर करणयञाचञा एकमेव उपञाय आहे.
 २) सञापेक्ष दञाररद्र्य जगञात सवगित आढळते. 
 ३) प्रञादेनशक असंतुलन हे दञाररद्र्यञाचे एकमेव कञारण आहे.

प्र. ६. खतालील प्रशनतांची सटवस्र उत््रे टलहता.
 १) रञारतञातील दञाररद्र्यञाची कञारणे स्पष् करञा.
 २) रञारतञातील दञाररद्र्य ननमूगिलनञाचे सञामञानय उपञाय स्पष् करञा.
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१९९१ च्यता आटर्थक िोरणताची वैटशष्ेट :

 १)  औदोटगक ्परवतानता िोरणता् टशटरल्ता : कोणतञाही 
उद्ोग सरुू करणयञासञाठी औद्ोनगक परवञानञा धोरणञात 
नशनरलतञा करणयञात आली. नवीन आनरगिक धोरणञानुसञार 
त्यञावळेचयञा सञामञानजक सरुनक्षततचेयञा दृष्ीन े महत्त्वञाचे 
असलेल े १८ उद्ोग वगळतञा इतर उद्ोगञानंञा 
परवञानञामकु्त करणयञात आल े होत.े सधयञा मञात चञार 
उद्ोगञानंञा परवञानञा सक्तीचञा करणयञात आलञा आह.े ते 
उद्ोग खञालीलप्रमञाण े :

  १)  सवगि प्रकञारची संरक्षण सञाधने
  २) औद्ोनगक स्िो्के
  ३) धोकञादञायक रसञायने, औषध नननमगिती उद्ोग
  ४) तंबञाखू व तंबञाखूजनय पदञारगि

 २)  म््ेदतारी व टनबांटि् व्यता्पतार टन्ंयत्ण कता्यदताचे 
उच्चतािन (MRTP) : मक्तदेञार व ननबिंनधत वयञापञार 
ननयंतण कञायद्ञाअंतगगित मोठ्ञा उद्ोगञांची स्रञापनञा, 
नवस्तञार, नवलीनीकरण इत्यञादींसञाठी केंरि सरकञारची 
संमती घेणे सक्तीचे होते. त्यञामुळे उद्ोगञांचञा वृद् धीदर 
मंदञावलञा होतञा. आतञा हञा कञायदञा रद् द झञालयञाने 
उद्ोगञांची वञाढ होणयञास मदत झञाली आहे.

 ३) लघु उदोगतांनता प्रोत्सताहन : सरकञारने लघु उद्ोगञांनञा 
उत्पञादन, रोजगञार व ननयञागित क्षेतञात उच्च वृद्ीदर 
वञाढनवणयञासञाठी प्रोत्सञाहन नदले. यञा उद्ोगञातील 
गुंतवणूक मयञागिदञा एक को्ी रुपयञांपञासून पञाच को्ी 
रूपयञांपयिंत वञाढनवणयञात आली. 

 ४)  टवदेशी गुं् वणुकीलता प्रोत्सताहन (FDI) : १९९१ 
चयञा औद्ोनगक धोरणञात उच्च प्रञाधञानयक्रम 
असणञाऱयञा उद्ोगंञामधये अनधक गुंतवणूक व नवीन 
तंतज्ञान प्रञाप्त होणयञासञाठी नवदेशी प्रत्यक्ष गुंतवणुकीलञा 
(FDI) मञानयतञा देणयञात आली. प्रञारंरी नवदेशी प्रत्यक्ष 
गंुतवणुकीची मयञागिदञा ५१ ्क्क्यञांपयिंत होती. ही मयञागिदञा 
नंतर ७४ ्क्क्यञांपयिंत तर बऱयञाच उद्ोगञांसञाठी ती 
१०० ्क्क्यञापंयिंत वञाढनवणयञात आली.

प्रस्तावनता :

 रञारतीय अरगिवयवस्रञा आनरगिक संक्ञातून जञात 
होती. नवदेशी चलनञाचञा सञाठञा जून १९९१ मधये कमी  
झञालञा. त्यञातून दोन आठवड्ञापयिंतच आयञात करणे शक्य 
होते. ऑगस्् १९९१ मधये चलनवञाढ १६.७% पयिंत 
पोहोचली होती.

 संरक्षण वयवस्रेवर होणञारञा खचगि, अनुदञान, कजञागिवरचे 
वयञाज इत्यञादींमुळे सरकञारचञा खचगि महसूलञापके्षञा जञास्त होतञा. 
समञाजवञादी वयवस्रेचे समञाजञावर होणञारे सकञारञात्मक पररणञाम 
कमी होत गेले. यञा पञाशवगिरूमीवर नवीन बदल आणणे गरजेचे 
होते. म्हणून रञारत सरकञारने १९९१ मधये नवीन आनरगिक 
धोरण स्वीकञारले.

 १९८५ मधये सुरू झञालेलयञा आनरगिक बदल 
स्वीकञारणयञाचयञा प्रनक्रयेत १९९१ मधये चञालनञा नमळञाली. नवीन 
औद्ोनगक धोरण जञाहीर करून त्यञामधये अञामूलञाग् बदल 
सुचनवले गेले. यञा नवीन धोरणञामुळे रञारतीय अरगिवयवस्रञा 
नोकरशञाहीचे अनञावशयक ननयंतण आनण शक्ष् शञासकीय 
प्रनक्रयञंापञासून मुक्त झञाली. नवीन औद्ोनगक धोरणञानुसञार 
शञासन ननयंतकञाचयञा आनण ननयञामकञांचयञा रूनमकेत न रञाहतञा 
सुनवधञा पुरनवणञारे, समनवय सञाधणञारे, प्रेरणञा देणञारे आनण 
पयगिवेक्षकञाची रूनमकञा पञार पञाडणञारे होते.

१९९१ च्यता आटर्थक िोरणताची मुख्य उद् टदष्टे :

१) रञारतीय अरगिवयवस्रेचे जञागनतकीकरण करणे.

२) चलनवञाढीचञा दर कमी करणे.

३) आंतररञाष्ट्ीय वयवहञारतोल सुधञारणे.

४) उच्च आनरगिक वृद् धीदर प्रञाप्त करणे.

५) नवदेशी चलनञाचयञा सञाठ्ञात पुरेशी वञाढ करणे.

६) नवत्तीय तू् कमी करून आनरगिक स्रैयगि प्रञाप्त करणे.

७) कोणत्यञाही ननबिंधञानशवञाय वस्तंूचञा मतुि प्रवञाह होणयञाचयञा 
दृष्ीने आंतररञाष्ट्ीय वयञापञार सबंधं प्रस्रञानपत करण.े

८) खञाजगी क्षेतञाचयञा सहरञागञात वञाढ करणे. 

प्रकरण - ९ : भतार्ताचे १९९१ ्पतासूनचे आटर्थक िोरण
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 ५) सताव्थजटनक क्षेत्ताची म्यता्थटद् भटूमकता : उद् नदष्ञांचयञा 
पूतगीसञाठी सञावगिजननक क्षेतञाचयञा धोरणञात अनेक बदल 
करणयञात आले आहेत 

  अ) अनेक क्षेतञातंील रञाजय सरकञारची मक्तदेञारी  
  संपुष्ञात आणणे

  ब) सञावगिजननक क्षेतञाची कञायगिक्षमतञा वृद् धींगत करणे.
  क) सञावगिजननक क्षेतञातील आजञारी उद्ोगञातील रञांडवल  

  कञाढून घेणे
   नवीन आनरगिक धोरणञात खञाजगीकरणञालञा प्रोत्सञाहन 

देणयञासञाठी सञावगिजननक धोरणञातील उद्ोगञांची संखयञा 
सुरुवञातीलञा सतरञा वरून आठवर आणणयञात आली 
होती ती आतञा तीनवर आणली आहे. २०१४ पञासून 
रेलव े व अणुऊजञागि यञा दोन उद्ोगञंानञा सञावगिजननक क्षेतञात 
रञाखीव ठेवणयञात आले आहे. 

 ६)  व्यता्पतारताचे उदतारीकरण : आयञात-ननयञागित धोरणञानुसञार  
आयञात व ननयञागित परवञानञासञाठी असलेली ननयंतणे 
नशनरल करणयञात आली. जवळजवळ सवगि रञांडवली 
वस्तू, कच्चञा मञाल, मधयम वस्तू व इतर घ्कञांची 
मुक्तपणे आयञात करणयञाची परवञानगी देणयञात आली.   
नवशेष आनरगिक क्षेत (SEZ) ननयञागितीलञा प्रोत्सञाहन 
देणयञासञाठी शञासनञाने स्रञापन केले. त्यञाचप्रमञाणे  
कृषीमञालञाचयञा ननयञागितीस प्रोत्सञाहन देणयञासञाठी कृषी 
ननयञागित क्षेत (AEZ) ही संकलपनञा आणली.

 ७)  टवमता क्षते्ता्ील सिुतारणता : नवमञा के्षतञात सरकञारची 
मक्तदेञारी होती. नवीन धोरणञानुसञार सधुञारणञा करणयञासञाठी 
१९९९ मधय े नवमञा ननयंतण व नवकञास प्रञानधकरण कञायदञा 
(IRDA) मजंरू करणयञात आलञा. यञा कञायद्ञानवये 
खञाजगी क्षेतञातील बहुसंखय कंपनयञानंञा नवमञा वयवसञाय 
सरुू करणयञाची परवञानञा दणेयञात आलञा. यञामळु े नवमञा 
क्षेतञातील शञासनञाची मक्तेदञारी  संपुष्ञात आली.

 ८)  टवत््ी्य क्षेत्ता्ील सुितारणता : सुरुवञातीलञा िक्त 
सञावगिजननक व सहकञारी बँकञांनञा नवत्तीय क्षेतञात वयवसञाय 
करणयञाची परवञानगी होेती. आतञा मञात नवीन आनरगिक 
धोरणञानुसञार खञाजगी व नवदेशी बँकञंानञा नवत्तीय क्षेतञात 
वयवसञाय करणयञाची परवञानगी देणयञात आली आहे.

शोिता ्पताहू ः
 खञाजगी बँकञा व नवदेशी बँकञा यञंाची प्रत्येकी पञाच  
नञावे शोधञा.

नवीन आटर्थक िोरणताचे घिक :

जञागनतकीकरणखञाजगीकरणउदञारीकरण

नवीन आनरगिक 
धोरण (NEP)

 

अ) उदतारीकरण (Liberalisation) :

आकृ्ी ९.१ उदतारीकरण
अर्थ : अरगिशञास्तञात उदञारीकरण यञा शब्दञाचञा अरगि आनरगिक 
स्वञातंत्य नकंवञा आनरगिक ननणगिय घेणयञाचे स्वञातंत्य होय. 
उत्पञादक, उपरोक्ते, उत्पञादनञाचे घ्क व मञालक त्यञांचयञा 
स्वनहतञासञाठी मुक्तपणे ननणगिय घेऊ शकतञात. अरगिशञास्तज् 
ॲडम नस्मर यञांनी त्यञाचंयञा ‘रञाष्ट्ञाची संपती’ (Wealth 
of Nation) यञा पुस्तकञात असे सञांनगतले की, आनरगिक 
उदञारीकरण हे एक उत्तम आनरगिक धोरण असून ते आनरगिक 
वृद् धी व लोककलयञाणञासञाठी प्रोत्सञाहन देणञारे आहे.
  बञाजञारयंतणञा आनण मुक्त स्पधधेचयञा कञायगिप्रणञालीतील 
प्रनतबंध कमी करून आनरगिक नवकञासञालञा चञालनञा देणञारे 
धोरण म्हणजे आनरगिक उदञारीकरण होय.

उदतारीकरणतासताठीचे उ्पता्य :

 १) व्यताजदरता्ील लवटचक्ता : उदञारीकरणञाचयञा धोरणञातंगगित 
वयञापञारी बकँञानंञा बञाजञारञातील मञागणी व  परुवठ्ञानसुञार 
वयञाजदर ननशशचतीबञाबत  स्वञातंत्य दणेयञात आल.े
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 २)  उदोगताचंता टवस्तार करण्यताच े सवता्तं््य : उदञारीकरणञाचयञा 
कञाळञात उद्ोगञानंञा त्यञाचंयञा उत्पञादन क्षमतते नवनवधतञा 
आणण,े उत्पञादनञाचञा खचगि कमी करण े यञाबञाबत मुक्तपणे 
ननणगिय घणेयञाच े स्वञातंत्य दणेयञात आले. यञापूवगी उत्पञादन 
क्षमतचेयञा मयञागिदञा ननशशचत करणयञाबञाबत सरकञारकडून 
ननणगिय घतेलञा जञात होतञा. उद्ोगञाकडून यञा मयञागिदेनसुञार 
उत्पञादन कले े जञात होत.े सधयञा मञात उद्ोगञानंञा 
बञाजञारञाचयञा आवशयकतनेसुञार उत्पञादनञाचयञा मयञागिदञा 
ननशशचत करणयञाच े स्वञातंत्य प्रञाप्त झञाल े आह.े

 ३)  म््ेदतारी व टनबांटि् व्यता्पतार कता्यदताच े उच्चतािन 
(MRTP) : जयञा कंपनयञाचंी मञालमत्तञा १०० को्ी 
व त्यञापके्षञा जञास्त होती त्यञानंञा MRTP १९६९ चयञा 
कञायद्ञानसुञार उद्ोग ससं्रञा म्ह्ल े जञात होते यञा 
उद्ोग ससं्रञंावर गुतंवणकुी सबंधंीच े अनके ननबिंध 
होत.े आतञा यञा संस्रञानंञा गंुतवणकुीचे ननणगिय घेणयञाबञाबत 
स्वञातंत्य आह.े  

 ४) टवदशेी टवटनम्य टन्यतं्ण कता्यदता् (FERA) सिुतारणता 
: नवदशेी नवननमय ननयंतण कञायद्ञाऐवजी (FERA) 
नवदशेी नवननमय वयवस्रञापन कञायदञा (FEMA) लञागू 
झञालञा. परनकय चलन नवननमयञावरील ननयंतण े कमी 
झञालयञान े आतंररञाष्ट्ीय वयञापञारञालञा प्रोत्सञाहन नमळञाले. 

 ५) ्पता्यताभू् सुटविता खलुी   करणे : दशेी-नवदशेी 
गुतंवणकूदञार आतञा रलेव,े रस्त े व वीज प्रकलपञंातील 
पञायञारूत सनुवधञामंधय े गंुतवणूक करू शकतञात.

 ६)  टवदशेी ्तं्जतानतालता प्रोत्सताहन : उदञारीकरणञामळेु प्रञाधञानयक्रम 
असणञाऱयञा उद्ोगञात नवदशेी तंतज्ञानञालञा परवञानगी दणेयञात 
आली. त्यञामळेु उत्पञादन खचगि कमी करणयञात व उद्ोगञाची 
स्पधञागित्मकतञा वञाढणयञास मदत झञाली.

 ७)  भतार्ी्य प्रट्भू् ी टन्यमन मडंळताची सरता्पनता (SEBI) : 
सबेीची स्रञापनञा १२ एनप्रल १९९२ रोजी करणयञात 
आली. गुतंवणकूदञारञाचें नहत व सरुनक्षततञा जपणयञासञाठी 
प्रनतरूती बञाजञारञाचञा नवकञास करणयञासञाठी तसेच प्रनतरूती 
बञाजञार ननयनंतत करणयञासञाठी ह े पञाऊल उचलणयञात आल.े

ब) खताजगीकरण (Privatisation) :

अर्थ : खञाजगीकरण म्हणजे मञालकी हक्क बदलून नकंवञा 
मञालकी हक्क न बदलतञा खञाजगी वयवस्रञापन व ननयंतणञालञा 
मञानयतञा देणे होय. सोपयञा शब्दञातं खञाजगीकरण ही अशी 

प्रनक्रयञा आहे की जी, आनरगिक नक्रयञांमधील सञावगिजननक 
क्षेतञाचञा सहरञाग घ्वून खञाजगी क्षेतञाचयञा सहरञागञात वञाढ 
घडवून आणते.

आकृ्ी ९.२ : खताजगीकरण
खताजगीकरणतासताठीचे उ्पता्य :

 १) टनगांु्वणूक : यञामधये सञावगिजननक क्षेतञाचे रञागरञांडवल 
खञाजगी क्षेतञालञा नवकले जञाते. उदञा. मञारुती उद्ोगञातील 
ननगिंुतवणूक, ITDC हॉ्ेलस, IPCL,VSNL इत्यञादी.

 २)  अनञारक्षण िोरण : १९५६ चयञा औद्ोनगक धोरणञामधये 
१७ उद्ोग आरनक्षत ठेवणयञात आले. नवीन आनरगिक 
धोरणञाने हञा आकडञा ८ वरून तो हळूहळू तीनवर 
आनण आतञा तीनवरून दोन वर आलञा. सधयञाचयञा 
पररनस्रतीत िक्त दोन उद्ोग, रेलवे वञाहतूक व 
अणुऊजञागि सञावगिजननक क्षेतञाकडे आरनक्षत आहेत.

 ३)  औदोटगक व टवत््ी्य ्पुनर्थचनता मंडळताची सरता्पनता 
(BIFR) : नवीन आनरगिक धोरणञाने औद्ोनगक व 
नवत्तीय पुनरगिचनञा मंडळञाची स्रञापनञा करून आजञारी 
सञावगिजननक उद्ोगञांबञाबत ननणगिय घेणयञाचे ठरनवले. 
१९९६ चयञा शेव्ी १८८ आजञारी सञावगिजननक उद्ोग, 
औद्ोनगक व नवत्तीय पुनरगिचनञा मंडळञाकडे सोपनवणयञात 
आले.

 ४)  रताष्िट्ी्य नू् नीकरण मडंळताची (NRB) टनटम््थ ी : जेवहञा 
तोटञात चञालणञार े सञावगिजननक उद्ोग बदं कले े जञातञात 
तवेहञा त्यञात कञाम करणञार े कञामगञार बकेञार होतञात. ही 
समस्यञा सोडनवणयञासञाठी रञाष्ट्ीय नतूनीकरण मडंळञाची 
नननमगिती झञाली. ह े मडंळ रोजगञारञातनू कञाढणयञात आललेयञा 
कञामगञारञानंञा व स्वेच्ञा ननवतृ्ती घणेञाऱयञानंञा ररपञाई दते.े
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शोिता ्पताहू :
 महञारत्न व नमनीरत्न दजञागि असलेलयञा कंपनयञांची नञावे 
शोधून कञाढञा.

क) जतागट्कीकरण (Globalisation) :

आकृ्ी ९.३ जतागट्कीकरण
अर्थ : नवीन आनरगिक धोरणञाचे अंनतम धयेय जञागनतकीकरणच 
होय. अनधक कञा्ेकोरपण ेसञंागञायच ेझञाल ेतर उदञारीकरण आनण 
खञाजगीकरणञामुळे अंशत: अरगिवयवस्रचेयञा जञागनतकीकरणञालञा 
चञालनञा नमळञाली आहे. जञागनतकीकरण म्हणजे जञागनतक 
अरगिवयवस्रचेी नननमगितीच होय. वैशशवक अरगिवयवस्रञा ही 
अशी सीमञारनहत अरगिवयवस्रञा असते की जेरो निञा, वस्त ू
व सेवञा, रञांडवल, श्रम आनण तंतज्ञानञाचञा प्रवञाह मुक्तपणे 
देशञाचयञा सीमञापञार जञात असतो.

  रोडक्यञात असे म्हणतञा यईेल की, जञागनतकीकरण म्हणजे 
देशञाचयञा अरगिवयवस्रेलञा जञागनतक अरगिवयवस्रेशी एकरूप 
करणे होय. यञामधये मुक्त वयञापञार आनण गुंतवणुकीवरील 
सवगि बंधने कञाढून ्ञाकली जञातञात.

जतागट्कीरणतासताठीचे उ्पता्य :
 १)  संख्यतात्मक टन्ंयत्णताचे उच्चतािन : आयञात व 

ननयञागितीवरील सवगि संखयञात्मक ननयंतणञाचे उच्चञा्न 
करणयञात आले. प्रशलुक दरञात घ् करणयञात आली. 
औद्ोनगक वस्तूवंर लञावणयञात येणञारञा आयञात दर कमी 
करणयञात आलञा.

 २)  टवदेशी भतांडवलतालता प्रोत्सताहन : सरकञारने आनरगिक 
क्षेत परकीय गुंतवणुकीसञाठी खुले केले त्यञामुळे 
नवनवध क्षेतञांत परकीय गुंतवणूक सुरू झञाली. रञारतीय 

 ५)  नवरत्नतांचता दजता्थ : १९९७-९८ मधये ९ सञावगिजननक 

क्षेत उद्ोगञांनञा ननवडून त्यञांनञा ‘नवरत्नञांचञा’ दजञागि  

देणयञात आलञा. यञा नवरत्नञांनञा पूणगि नवत्तीय व 

वयवस्रञापनञाची स्वञायत्ततञा देणयञात आली. नवरत्न 

खञालीलप्रमञाणे आहेत.

 १) IOC : इंनडयन ऑईल कॉपडोरेशन

 २) ONGC : ऑईल अडँ नॅचरल गसॅ कॉपडोरेशन

 ३) HPCL : नहंदुस्रञान पे्ट्ोनलयम कॉपडोरेशन नलनम्ेड

 ४) BPCL : रञारत पे्ट्ोनलयम कॉपडोरेशन नलनम्ेड

 ५) IPCL : इंनडयन पे्ट्ोकेनमकल कॉपडोरेशन नलनम्ेड

 ६) VSNL : नवदेश संचञार ननगम नलनम्ेड

 ७) BHEL : रञारत हेवी इलेक््ट्ीकल नलनम्ेड

 ८) SAIL : स््ील ॲरॉरर्ी ऑि इंनडयञा नलनम्ेड

 ९) NTPC : नॅशनल रमगिल पॉवर कॉपडोरेशन

  सद्:शस्रतीत सञावगिजननक क्षेतञातील उद्ोग (PSUs) 

नमनीरत्न आनण महञारत्नमधये वगगीकृत कले े गेल े आहे. 

	•  टमनीरत्न क्ंपनी : रञारत सरकञारने २००२ मधये नमनीरत्न 

कंपनीची संकलपनञा उदयञास आणली. नमनीरत्न कंपनीची 

दोन रञागञांत वगगिवञारी करणयञात आली.

  नमनीरत्न श्रणेी-१ : गलेयञा तीन वषञागित यञा श्रणेीतील   

सञावगिजनीक  क्षेतञातील कपंनयञानंी सञातत्यञान ेनिञा नमळनवलञा 

पञानहज,े तसचे त्यञाचंयञा तीन वषञागिचयञा शवे्चयञा आनरगिक 

वषञागित करपवूगि निञा ` ३० को्ी नकवंञा त्यञापके्षञा जञास्त 

असञावञा.

  नमनीरत्न श्रणेी-२ : सञावगिजननक के्षतञातील कपंनयञानंञा 

नमनीरत्न श्रणेी दोन अस े म्हणतञात. यञा श्रणेीत कंपनयञानंी 

मञागील तीन वषञािंत सञातत्यञान े निञा नमळनवललेञा असलञा 

पञानहज,े नशवञाय त्यञंाचञा सकञारञात्मक दृनष्कोन असलञा 

पञानहज.े

	•  महतारत्न कं्पनी : सञावगिजननक क्षेतञातील उद्ोगञांचञा नवस्तञार 

वहञावञा, जञागनतक पञातळीवर त्यञांचञा सहरञाग वञाढञावञा तसेच 

बहुरञाष्ट्ीय कंपनयञा म्हणून त्यञांनञा दजञागि नमळञावञा यञा उद् देशञाने 

२००९ मधये महञारत्न कंपनीची संकलपनञा उदयञास आली.



61

अरगिवयवस्रञा जञागनतकीकरणञास खुली झञाली आहे. 

 ३)  रु्प्यताची ्पररव ््थनशील्ता : रुपयञाचञा नवननमय दर 
लवचीक करणयञात आलञा. सवगि चञाल ू खञात्यञावरील 
वयवहञारञाबंञाबत रुपयञा पणूगित: पररवतगिनशील करणयञात आलञा.

 ४)  टवदेशी क्ंपन्यतांचता सहभताग : रञारतीय कंपनयञांनञा 
नवदेशी कंपनयञांसमवेत सहरञागञाची परवञानगी 
देणयञात आली. उदञा. मञारुती सुझुकी, नहरो होंडञा,  
्ञा्ञा कोरस हे लोह व स््ीलमधये दनक्षण आनफ्केत 
वयवहञार करतञात.

 ५) दीघ्थकतालीन व्यता्पतार िोरण : दीघगिकञालीन आंतररञाष्ट्ीय 
वयञापञारञासञाठी आंतररञाष्ट्ीय धोरणञात बदल करणयञात 
आलञा. यञा धोरणञाची मुखय वैनशषटे :

  १) उदञारीकरणञाचे धोरण  
  २) आंतररञाष्ट्ीय वयञापञारञावरचे ननबिंधञात घ्. 
  ३) नवदेशी सहरञागञालञा प्रोत्सञाहन

 ६) टन्यता्थ्ीलता प्रोत्सताहन : नवीन ननयञागित धोरणञानुसञार 
ननयञागितदञारञांनञा नवनवध उत्तेजने देणयञात आली. ननयञागितीलञा 
प्रोत्सञाहन देणयञासञाठी नवशेष आनरगिक क्षेतञाची (SEZ) 
नननमगिती करणयञात आली. 

जरता आठव्ूयता :
१) उद्ोगञांचे सञामञानजक उत्तरदञानयत्व (CSR) म्हणजे  
  कञाय?
२) त्यञाचञा समञाजञालञा कसञा उपयोग होतो?

१९९१ च्यता आटर्थक िोरणताची मूल्यमता्पन :
्यश :
 १)  मताटह्ी ्ंत्जतानता्ील क्रतां्ी : जञागनतकीकरणञामुळे 

मञानहती व तंतज्ञान क्षेतञात क्रञांती झञाली आहे. 
रञारतञाचयञा स्रूल देशञांतगगित उत्पञादनञात त्यञाचे योगदञान 
आहे. रञारतीय सॉफ्वेअर अनरयंत्यञांनञा अमेररकेची 
संयुक्त ससं्रञाने, युनञाय्ेड नकंगडम, फ्ञानस इत्यञादी 
देशञांत मञागणी वञाढली आहे.

 २)  टवत््ी्य सुटवितंामध्ेय सिुतारणता : खञाजगी व नवदशेी 
बकँञंामळु े नवत्तीय क्षेत ह े अनतशय वयञावसञानयक व 
स्पधञागित्मक बनल े आह.े क्रनेड् कञाडगि, ई-बकँींग इत्यञादी 
सवेञा अत्यतं जलदपण े ग्ञाहकञासंञाठी उपलब्ध झञालञा 
आहेत.

 ३)  शैक्षटणक दजता्थ् सिुतारणता : जञागनतकीकरणञामुळे 
रञारतीय नवद्ञारयञािंनञा नवदेशी उच्च नशक्षणञासञाठी 
प्रोत्सञाहन नमळञाले असून त्यञासञाठी लञागणञारे शैक्षनणक 
कजगि, नशषयवृत्ती व गरजेचयञा सेवञा उपलब्ध झञालयञा 
आहेत.

 ४)  टन्यता्थ्ी् वताढ : रञारतञातील ननयञागितीत लक्षणीय वञाढ 
झञाली आहे. रञारत िक्त पञारंपररक वस्तूचंी ननयञागित 
करत नसून यंतसञामग्ी, रसञायने, संगणक इत्यञादी 
सुद ्धञा ननयञागित करतो. त्यञामुळे आपलयञा आंतररञाष्ट्ीय     
वयवहञारतोलञात सुधञारणञा झञाली आहे.

 ५)  ्पीक ्पद् ि्ी्ील टवटवि्ता : रञारतीय शेतकरी पवूगी 
िक्त मुखय अन्नधञानय व नगदी नपकञांची लञागवड करत 
होते. परंतु जञागनतकीकरणञामुळे नपकञांची रचनञा पञारंपररक 
वस्तूपंञासून अपञारंपररक वस्तूंमधये बदलली आहे. ते 
आतञा िळञांचे व िुलञांचे उत्पञादन, औषधी वनस्पतीं 
इत्यञादींची देखील लञागवड करतञात.

 ६)  दटुम्थळ्ेच्यता समस्येवर मता् : आयञातीचयञा 
उदञारीकरणञामुळे वस्त ू व कचचयञा मञालञाची दनुमगिळतेची 
समस्यञा स्ुली आहे. यञामुळे चलनवञाढीची समस्यञा 
सोडनवणयञास मदत झञाली आहे.

अ्प्यश :

 १)  सव्यं्पूण्थ्ेचता अभताव : जो देश जञागनतकीकरणञाचयञा 
प्रनक्रयेत आहे त्यञालञा अन्नञाचयञा उत्पञादनञामधये 
स्वयंपूणगितेचञा अरञाव आढळतो कञारण तो देश अशञा 
वस्तंूचे उत्पञादन करतो जयञांची जञागनतक पञातळीवर 
मञागणी असून ते िञायदेशीर आहेत.

 २)  देशतां् ग््थ  बताजतारताचता दषु््पररणताम : उदञारीकरण व 
जञागनतकीकरणञामळु े दशेञानतगगित बञाजञारञावर दषुपररणञाम 
झञालञा आह.े आयञात कलेलेयञा वस्तूचंी उपलब्धतञा जञास्त 
आहे. आयञातीचयञा उदञारमतवञादी धोरणञामुळ े आयञात 
कलेलेयञा वस्त ू दशेञात उत्पञादन झञाललेयञा वस्तंूपके्षञा कमी 
नकमतीचयञा असतञात. त्यञामळु ेत्यञानंञा प्रचडं मञागणी असत.े

 ३)  गरीब शे् कऱ्यतावंर ्पररणताम : जञागनतकीकरणञाचे 
िञायद े श्रीमतं शतेकरी अनुरवत आहते. ते 
ननयञागितयोग्य नपकञाचंी लञागवड करतञात, परतं ु गरीब 

Pmë`m
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शतेकऱयञाचंी दखल घेतली जञात नञाही. त्यञामळुे 
त्यञानंञा जमीन नवकणयञासञाठी दबञाव आणलञा जञातो 
नकंवञा त े आत्महत्यञा करणयञास प्रवतृ्त होतञात. तसचे 
कजगिबञाजञारीपणञा व दञाररद्र्यञालञा सञामोर े जञातञात.

 ४)  टनको्प स्पियेचता अभताव : रञारतीय उद्ोजक बहुरञाष्ट्ीय 
कंपनयञांशी स्पधञागि करू शकत नञाहीत. यञाचञाच पररणञाम 
हे उद्ोग आजञारी पडतञात, बंद केले जञातञात नकंवञा 
नवकणयञासञाठी दबञाव आणलञा जञातो.

 ५)  कल्यताणकतारी दृटष्िकोनताकडे दुल्थक्ष : नफयञाचयञा हेतूमुळे  
आरोग्य, संपक्फ सञाधने, नशक्षण यञाकररतञा प्रचंड 
प्रमञाणञात नवनवध शुलकञात वञाढ झञाली आहे. त्यञामुळे 
कलयञाणकञारी दृनष्कोन मञागे पडलञा आहे.

 ६)  बरेोजगतारी : बहुरञाष्ट्ीय कपंनयञंाशी स्पधञागि करू शकत 
नसलयञान े बरचे रञारतीय उद्ोग बदं पडल े आहते म्हणनू 
मोठ्ञा प्रमञाणञात कञामगञारञंानञा कञामञावरून कमी केलयञामळुे 
बरेोजगञारी, दञाररद्र्य व नवषमतञा यञामंधय े वञाढ होत आह.े

सवताध्यता्य

प्र. १. खतालील टविताने ्पूण्थ करता :
 १) स्वञातंत्यञानंतर रञारतञाने ......... स्वीकञार केलञा.
  अ) समञाजवञादञाचञा  ब) रञांडवलशञाहीचञा
  क) नमश्र/सनंमश्र अरगिवयवस्रचेञा ड) सञाम्यवञादञाचञा

 २) नवीन आनरगिक धोरणञाने नवदेशी तंतज्ञानञालञा ..._mÝ`Vm [Xbr.

  अ) कु्ीरोद्ोग   ब) लघुउद्ोग
  क) सूक्म एजनसी  ड) उच्च प्रञाधञानय उद्ोग

 ३) सद्ञाशस्रतीत सञावगिजननक क्षेतञासञाठी आरनक्षत उद्ोगञंाची 
संखयञा ......... इतकी झञाली आहे.

  अ) ३ ब)  ५  क) ७  ड)  २

प्र. २. टवितान आटण ्क्क प्रशन :

   १)  टवितान ‘अ’ : उदञारीकरणञांतगगित उद्ोगञांचे परवञानञा नवतरण 
करणे ही एक महत्त्वञाची पञायरी आहे.

  ्क्क ‘ब’ : अनञावशयक ननयंतणे आनण प्रनतबंधञामुळे १९९१ 
पूवगी आनरगिक नस्ररतञा होती.

्प्यता्थ्य : १) नवधञान ‘अ’ सत्य आहे, परंतु नवधञान ‘ब’ असत्य आहे.
  २) नवधञान ‘अ’ असत्य आहे, परंतु नवधञान ‘ब’ सत्य आहे.
  ३) नवधञान ‘अ’ आनण ‘ब’ दोनही सत्य आहे आनण नवधञान 

‘ब’ हे नवधञान ‘अ’ चे योग्य स्पष्ीकरण आहे.
  ४) नवधञान ‘अ’ आनण ‘ब’ दोनही सत्य आहे अञानण नवधञान 

‘ब’ हे नवधञान ‘अ’ चे योग्य स्पष्ीकरण नञाही.

   २) टवितान ‘अ’ : १९९०-९१ चयञा दरम्यञान रञारतञालञा परकीय 
गंगञाजळीचञा (चलन) तीव्र तु्वडञा होतो.

  ्क्क ‘ब’ : आयञात को्ञा आनण आयञात शलुक यञंामुळे 
आयञातीमधये वञाढ झञाली.

्प्यता्थ्य : १) नवधञान ‘अ’ सत्य आहे, परंतु नवधञान ‘ब’ असत्य आहे.

  २) नवधञान ‘अ’ असत्य आहे, परंतु नवधञान ‘ब’ सत्य आहे.

  ३) नवधञान ‘अ’ आनण ‘ब’ दोनही सत्य आहे आनण नवधञान 
‘ब’ हे नवधञान ‘अ’ चे योग्य स्पष्ीकरण आहे.

  ४) नवधञान ‘अ’ आनण ‘ब’ दोनही सत्य आहे अञानण नवधञान 
‘ब’ हे नवधञान ‘अ’ चे योग्य स्पष्ीकरण नञाही.

 ३) टवितान ‘अ’ : उदञारीकरणञानंतर देशञांतगगित वस्तूंची नवक्री 
वञाढली.

  ्क्क ‘ब’ : उदञारमतवञादी धोरणञामुळे परकीय वस्तंूचयञा मञागणीत 
वञाढ होऊन आयञात वञाढली.

्प्यता्थ्य : १) नवधञान ‘अ’ सत्य आहे, परंतु नवधञान ‘ब’ असत्य आहे.
  २) नवधञान ‘अ’ असत्य आहे, परंतु नवधञान ‘ब’ सत्य आहे.
  ३) नवधञान ‘अ’ आनण ‘ब’ दोनही सत्य आहे आनण नवधञान 

‘ब’ हे नवधञान ‘अ’ चे योग्य स्पष्ीकरण आहे.
  ४) नवधञान ‘अ’ आनण ‘ब’ दोनही सत्य आहे अञानण नवधञान 

‘ब’ हे नवधञान ‘अ’ चे योग्य स्पष्ीकरण नञाही.

   ४) टवितान ‘अ’ : जञागनतकीकरणञामुळे देश अन्नधञानय 
उत्पञादनञामधये स्वयंपूणगितञा प्रञाप्त करू शकलञा नञाही.

  ्क्क ‘ब’ : जञागनतकीकरणञामुळे मञानहती व तंतज्ञान क्षेतञात 
क्रञांती झञाली आहे.

्प्यता्थ्य : १) नवधञान ‘अ’ सत्य आहे, परंतु नवधञान ‘ब’ असत्य आहे.
  २) नवधञान ‘अ’ असत्य आहे, परंतु नवधञान ‘ब’ सत्य आहे.
  ३) नवधञान ‘अ’ आनण ‘ब’ दोनही सत्य आहे आनण नवधञान 

‘ब’ हे नवधञान ‘अ’ चे योग्य स्पष्ीकरण आहे.
  ४) नवधञान ‘अ’ आनण ‘ब’ दोनही सत्य आहे अञानण नवधञान 

‘ब’ हे नवधञान ‘अ’ चे योग्य स्पष्ीकरण नञाही.
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प्र.३. टवसंग् शब्द ओळखता :
 १) नवीन आनरगिक धोरण -
  उदञारीकरण,खञाजगीकरण, नवमुरिीकरण, जञागनतकीकरण

 २) उद्ोगञांनञा अननवञायगि परवञानञा असणञारे उद्ोग-
  मञादक पेय, ननयञागित वस्तू, नसगञारे्् स, औद्ोनगक स्िो्के

 ३) नवरत्नञाचंञा दजञागि असलेले धोरण-
  SPCL, IOC, ONGC, HPCL

 ४) उदञारीकरणञाचे उपञाय-
  MRTP, FERA, SEBI, NTPC

प्र. ४. खतालील उदताहरणतांच्यता आितारे संकल्पनता ओळखून   
स्पष्ि करता :
  १) रञारतञात आतञा अनेक प्रकञारचयञा आनण कंपनयञांचयञा मो्ञारी 

सहज उपलब्ध होऊ लञागलयञा आहेत.

 २) रञारतञातील कञाही सञावगिजननक क्षेतञातील उद्ोगञांचे 
रञागरञांडवल खञाजगी क्षेतञास नवकणयञात आले आहे.

 ३) रञारतञातील उद्ोग क्षेतञात परकीय गुंतवणुकीस आतञा मोठ्ञा 
प्रमञाणञावर प्रोत्सञाहन नदले आहे.

प्र. ५. खतालील टवितानताशी सहम् आहता् टकंवता नताही् ्े सकतारण 
स्पष्ि करता :
 १) उदञारीकरणञामुळे आंतररञाष्ट्ीय वयञापञारञालञा चञालनञा नमळञाली.

 २) सरकञारने खञाजगी उद्ोगञांनञा सञावगिजननक क्षेतञात मुक्त प्रवेश 
नदलञा.

 ३) नवमञा क्षेतञात सरकञारची मक्तेदञारी आहे.

 ४) रञाष्ट्ीय नूतनीकरण मंडळञाची (NRB) नननमगिती दञाररद्र्य 
ह्नवणयञासञाठी करणयञात आली.

 ५) इनंडयन ऑईल कॉपडोरेशन (IOC) उद्ोग नवरत्नञांपैकी एक 
सञावगिजननक उद्ोग आहे.

प्र. ६. खतालील प्रशनतांची सटवस्र उत््रे टलहता :

 १) नवीन आनरगिक धोरणञाची वनैशषटे सञांगञा.

 २) जञागनतकीकरणञासञाठी केलेलयञा उपञाययोजनञा स्पष् करञा.

प्र. ७. खतालील उ्तारता कताळजी्पूव्थक वताचून प्रशनताचंी उत््रे दता.
 दुग्धवयवसञायञावर आधञाररत रञारतीय आइस्क्रीम उद्ोग हञा 
अनतशय जलदगतीने वञाढणञारञा उद्ोग आहे. रञारतञातील आइस्क्रीमचञा 
दरडोई उपरोग/वञापर इतर देशञंाचयञा तुलनेत कमी आहे. रञारतञात 
दरडोई उपरोग ४०० नमली आहे तर अमेररकेचयञा संयुक्त संस्रञानञात 
२२००० नमली आनण चीनमधये ३००० नमली आहे. रञारतञातील 
आइस्क्रीमचञा दरडोई उपरोग कमी असणयञाचे कञारण रञारतीय 
बनञाव्ीचे नमठञाईचे पदञारगि आहेत. रञारतञात शरंरपेक्षञा जञास्त प्रकञारचयञा 
नमठञाई तयञार होतञात. परदेशञात मञात आइस्क्रीम आनण पेस््ट्ीज असे 
दोनच पदञारगि वञापरतञात.
 जञागनतकीकरणञाचयञा आजचयञा युगञात, लोकञंाचे मतपररवतगिन 
सञातत्यञाने होत आहे. रञारतञात आतञा अनेक परदेशी आइस्क्रीम 
बनवणञाऱयञा उद्ोगञांनी पञाय रोवले आहेत. त्यञांनी अनेक दुकञाने रञा्ली 
असून वेगवेगळ्ञा प्रकञारचयञा व स्वञादञाचयञा आइस्क्रीम्समुळे युवञावगगि 
आकनषगित होत आहे. यञानशवञाय प्ररञावी नवतरण वयवसञायसुद् धञा आहे.
 शीतगृहञांचयञा सञाखळीतील पञायञारूत सुनवधञांमधय े झञालेली वञाढ, 
रञारतीयञांचयञा नक्रयञाशील नमळकतीत झञालेली वञाढ आनण रञारतीयञांचयञा 
रञाहणीमञानञात जीवनमञानञात झञालेले बदल यञांमुळे आइस्क्रीम उद्ोगञालञा 
चञांगले रनवषय लञारले आहे. तरञानप, आइस्क्रीमवरील कर जञास्त्ञा 
आहेत.  आइस्क्रीमवर सुमञारे १८% वस्तू सेवञाकर आहे, तर ब्र, 
नचजसञारखयञा इतर दुग्ध पदञारञािंवर केवळ १२% वस्तू सेवञाकर लञागतो.
 आइस्क्रीम उद्ोगञाने २०१६-१७ यञा आनरगिक वषञागित १.५ अब्ज 
अमेररकी डॉलर एवढञा महसूली वयवसञाय केलञा आहे. यञा वयवसञायञातून 
प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष कमगिचञाऱयञाचंी संखयञा पंधरञा लञाख आहे. दुग्ध व 
दुग्धप्रनक्रयञा उद्ोगञंापैकी आइस्क्रीम उद्ोग हञा सवञािंत मोठञा कमगिचञारी 
संखयञा असलेलञा उद्ोग आहे.     
 १) रञारतञात आइस्क्रीमचञा दरडोई उपरोग कमी असणयञाचे कञारण 

कोणते?
 २) जञागनतकीकरणञाचञा रञारतीय आइस्क्रीम उद्ोगञावरील 

पररणञाम सञांगञा?
 ३) रञारतञातील आइस्क्रीम उद्ोगञाचयञा वञाढीस पोषक घ्क 

कोणते ते शोधञा.
 ४) रञारतञातील आइस्क्रीम उद्ोगञावर लञादलेलयञा वस्तूसेवञा 

करञाचे पररणञाम तुमचयञा शब्दञात मञंाडञा.
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प्रस्तावनता :
 ननयोजन आयोगञाची स्रञापनञा १९५० मधय ेरञारत सरकञार ने 
केली. पंतप्रधञान हे ननयोजन आयोगञाचे पदनसद् अधयक्ष 
असतञात. ननयोजन आयोगञामधये बँकींग, नवत्त, उद्ोग यञा  
नवनवध क्षेतञांतील तजज् असतञात. आनरगिक ननयोजनञाची रूपरेषञा 
तयञार करणयञाचे उत्तरदञानयत्व हे ननयोजन आयोगञाचे असते.

मताटह्ी गोळता करता :

१)  मुंबई योजनञा  २) जनतञा योजनञा

३)  गञांधी योजनञा

आटर्थक टन्योजनताचता अर्थ आटण व्यताख्यता :
 उपलब्ध सञाधनसंपत्तीचञा वञापर करून ननयोनजत यंतणेद् वञारे 
ननधञागिररत उशदिषटे पणूगि करणयञाचञा एक कञालबद् ध कञायगिक्रम 
म्हणजे आनरगिक ननयोजन हञाेय. 

डॉ. एच. डी. टडटकनसन  :
 ‘‘अञानरगिक ननयोजन म्हणजे संपूणगि अरगिवयवस्रेची 
तपशीलवञार पञाहणी करून त्यञा आधञारञावर कोणत्यञा वस्तूंचे, 
नकती प्रमञाणञात  आनण कसे उत्पञादन करञायचे, नकती प्रमञाणञात  
केवहञा आनण कुठे उत्पञादन करञायचे आनण त्यञाचे नवतरण कशञा 
प्रकञारे करञायचे यञाबञाबत महत्तवञाचे ननणगिय मधयवतगी सत्तनेे 
जञाणीवपूवगिक घेणे होय’’.

श्रीम्ी बताब्थरता विुन :
 ‘‘सञावगिजननक सत्तेने आनरगिक अग्क्रमञंाची जञाणीवपूवगिक 
आनण हेतुपुरःस्सर केलेली ननवड म्हणजे आनरगिक ननयोजन होय’’.

आटर्थक टन्योजनताची वैटशष्टे : 
 आनरगिक ननयोजनञाची खञालील वैनशषटे आहेत :

 १)  मध्यव्गी टन्योजन सत््ता : प्रत्येक देशञात केंरिीय ननयोजन 
आयोग असतो व ते आनरगिक ननयोजन करतञात. रञारतञामधये  
यञालञा ननयोजन आयोग म्हणतञात. ननयोजन आयोगञालञा 
योजनञा तयञार करणयञाचञा पूणगि अनधकञार होतञा. ननयोजन 
आयोगञाची पनुगिरचनञा करून २०१५ सञाली ननती आयोगञाची 
स्रञापनञा करणयञात आली.

 २)  ्पताहणी : नैसनगगिक व मञानवी सञाधनसंपत्ती यञांची उपलब्धतञा 
व उपयुतितञा नवचञारञात घेऊन संपूणगि अरगिवयवस्रचेी पञाहणी 
केली जञाते.

 ३)  उद ्टदष्े : आनरगिक ननयोजन हे  पवूगिननधञागिररत व ननशशचत 
अशञा उद् नदष्ञांवर आधञाररत असते जे वञास्तववञादी व 
लवचीक असतञात. 

 ४)  प्रताितान्यक्रम आटण लक््य : आनरगिक नवकञासञालञा  गती 
देणयञासञाठी आनरगिक ननयोजनञात प्रत्येक क्षेतञाचयञा 
महत्त्वञानुसञार प्रञाधञानयक्रम ठरनवलञा जञातो. लक्य ठरवून 
उशदिष्े प्रञाप्तीसञाठी ठोस पञावले उचलली जञातञात.

 ५)  संसतािनतांची जुळवताजुळव : ननयोजन करणयञासञाठी 
लञागणञारी नवनवध आवशयक संसञाधने उदञा. कर आकञारणे, 
घरगुती बचत, त्ुीचञा अरगिररणञा, बञाह्य सञाहञायय, 
सञावगिजननक कजगि यञांची जुळवञाजुळव आवशयक आहे.

 ६)  ्योजनता कतालताविी : ननयोजनञाचञा कञालञावधी गरजेनुसञार 
वेगवेगळञा असू शकतो. रञारतञासञारखयञा अनेक देशञांमधये 
ननयोजनञाचञा कञाळ पञाच वषधे इतकञा असतो.

 ७)  मूल्यमता्पन : ननयोजनञातील उशदिष्े आनण प्रञारनमकतञा 
यञांतील होणञारे बदल समञानवष् करणयञासञाठी मधयञावधी 
पररक्षण गरजेचे असते. त्यञासञाठी ठरञानवक कञालञावधीनंतर 
योजनञांचे मलूयमञापन केले जञाते.

 ८)  स्् चतालणतारी प्रटक्र्यता : आनरगिक ननयोजन ही एक 
सञातत्यपूणगि प्रनक्रयञा आहे. यञा प्रनक्रयेद् वञारे देशञाचयञा आनरगिक 
नवकञासञाचे उशदिष् गञाठले जञाते.

 ९) समनव्य : केंरिञाप्रमञाणे रञाजयञांमधयेही ननयोजन केले जञाते. 
त्यञांचयञामधये समनवय सञाधणयञाचे कञाम केले जञाते.

१०) लवटचक्ता : मधयवतगी ननयोजन प्रञानधकरण आनरगिक 
ननयोजन करतञानञा लवनचकतेचञा दृष्ीकोन समोर ठेवून 
आवशयकतेनुसञार अरगिवयवस्रतेील नवनवध क्षेतञात समनवय 
सञाधते. त्यञानुसञार अंमलबजञावणीतही लवनचकतञा सञाधते.

प्रकरण - १० :  भतार्ता्ील आटर्थक टन्योजन

आटर्थक
 टन्योजनताची वटैशष्टे 

१) मधयवतगी ननयोजन अनधकञार
२) पञाहणी 
३) उशदिषटे 
४) प्रञाधञानयक्रम व लक्य 
५) संसञाधनञंाची जुळवञाजुळव 
६) योजनञा कञालञावधी 
७) मूलयमञापन 
८) सतत चञालणञारी प्रनक्रयञा
९) समनवय
१०) लवनचकतञा
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्ुमहतांलता मताही् हवं :
एकता दृक्ष्क्षे्पता् ्पंचवताटष्थक ्योजनता

टन्योजन कतालताविी मुख्य उक्दिष्टे/व्यूहरचनता अ्पटेक्ष् लक््य % सताध्य्पू्गी %
पनहली पचंवञानषगिक योजनञा १९५१-१९५६ कृषी क्षेतञाचञा नवकञास २.१ ३.६
दसुरी पचंवञानषगिक योजनञा १९५६-१९६१ अवजड उद्ोगञांचञा नवकञास ४.५ ४.१
नतसरी पचंवञानषगिक योजनञा १९६१-१९६६ उद्ोग व कृषी क्षेत दोनहींचञा नवकञास ५.६ २.७
वञानषगिक ननयोजन १९६६-१९६९ - - -
चौरी पचंवञानषगिक योजनञा १९६९-१९७४ स्रैयञागिसह आनरगिक नवकञास ५.७ ३.३
पञाचवी पचंवञानषगिक योजनञा १९७४-१९७९ दञाररद्र्यञाचे ननमूगिलन ४.४ ४.८
सञाखळी योजनञा १९७८-१९८० - - -
सहञावी पचंवञानषगिक योजनञा १९८०-१९८५ जीवनमञानञाची गुणवत्तञा सुधञारणे ५.२ ५.७
सञातवी पचंवञानषगिक योजनञा १९८५-१९९० समञाजकलयञाण आनण दञाररद्र्य ननमूगिलन ५.० ६.०
सटु्ीचञा कञालञावधी १९९०-१९९२ - - -
आठवी पचंवञानषगिक योजनञा १९९२-१९९७ अरगिवयवस्रेलञा गती देणे ५.६ ६.८
नववी पचंवञानषगिक योजनञा १९९७-२००२ सञामञानजक नयञाय व समञानतेसह आनरगिक 

वृद्ी प्रञाप्त करणे
७.० ५.६

दहञावी पंचवञानषगिक योजनञा २००२-२००७ दञाररद्र्य कमी करणे ८.२ ७.८
अकरञावी पचंवञानषगिक योजनञा २००७-२०१२ जलद व सवगिसमञावेशक वृद्ी ८.१ ७.९
बञारञावी पचंवञानषगिक योजनञा २०१२-२०१७ जलद व शञाशवत सवगिसमञावेशक वृद्ी ८.० -

 ््त््ता क्र.१०.१      सत्ो् ः पंचवञानषगिक योजनञांचे अहवञाल, ननयोजन मंडळ, रञारत सरकञार

हे करून ्पहता :
 वरील तक्त्यञातील सञाधयपतूगीचयञा आकडेवञारीवरून 
सहञावे दशमक व नववे दशमक कञाढञा.

बतारतावी ्पंचवताटष्थक ्योजनता (२०१२-१७)
 बञारञावयञा पंचवञानषगिक योजनेचञा कञालञावधी २०१२-१७ 
असून ‘जलद व शञाशवत वृद्ीवर’ लक्य केंनरित केले आहे. 
सरकञारी खचञागितून रञारतञातील शेती, नशक्षण, आरोग्य आनण 
सञामञानजक कलयञाण यञंाचयञा नवकञासञालञा प्रोत्सञाहन देणे हे यञा 
योजनेचे अपेनक्षत उशदिष् आहे. तसेच उत्पञादन क्षेतञाचयञा 
नवकञासञातून रोजगञार नननमगिती करणे हेही अपनेक्षत आहे.

बतारताव्यता ्पंचवताटष्थक ्योजनेची मुख्य उक्दिष्े : 
 १) आटर्थक वृद्ी :

	• वञास्तनवक स्रूल देशञांतगगित उत्पञादन वृद्ीचञा दर ८% पयिंत 
प्रञाप्त करणे.

	• शेतीचञा वृद्ी दर ४.०% पयिंत प्रञाप्त करणे.
	• औद्ोनगक व उत्पञादन वदृ्ीचञा दर १०% पयिंत प्रञाप्त 

करणे.
	• प्रत्येक रञाजयञाचञा सरञासरी वृद्ी दर हञा अकरञावयञा पंचवञानषगिक 

योजनेपेक्षञा बञारञावयञा पंचवञानषगिक योजनेमधये वञाढनवणे.

 २)  दताररद्र्य व रोजगतार :
	• दञाररद्र्यञाच े दरडोई गणुोत्तर १०% पयिंत ्क्क्यञानंी कमी 

करणे.
	• शेती क्षेतञावयनतररति ५ को्ी नवीन रोजगञारञाचयञा संधी 

उपलब्ध करणे.

 ३)  टशक्षण :
	• योजनेचयञा अखेरपयिंत नकमञान सञात वषञागिपयिंत शञाळेत 

रञाहणयञाचञा कञालञावधी वञाढनवणे.
	• कौशलयञानधशष्ठत उच्च नशक्षणञाचयञा संधी ननमञागिण करणे
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ननती आयोगञाची स्रञापनञा ह े नञावीनयपूणगि पञाऊल आह.े यञामञागे 
सघं्न व नवकेंरिीकरणञाची  तत्त्व े अनधक मजबतू करणे तसचे 
आनरगिक वदृ ्धी व नवकञासञाचञा वगे वञाढनवण ेअशी उशदिषेट आहते. 
ननती आयोगञाचञा ठरञाव १ जञानवेञारी २०१५ सञाली मजंरू झञालञा, पण 
प्रत्यक्षञात त्यञाची अमंलबजञावणी बञारञावी पचंवञानषगिक योजनञा पणूगि 
झञालयञानतंर सरुू झञाली.

टरंक िँक कता्यये :

 ननती आयोग हञा रञारत सरकञारचे धोरण रञाबनवणञारञा प्रमुख 

नवचञारग् आहे. त्यञाकररतञा रञाष्ट्ीय नवकञासञासञाठी दूरदृष्ी ठेवून 

त्यञामधये रञाजयञांनञा उत्सञाहञाने सहरञागी होणयञाकररतञा तो रञाग 

पञाडतो. तो संघरञाजयञांनञा सहकञायञागिसञाठी कञाम करणे, संरचनञात्मक 

आधञार देऊन व धोरणञासञाठी रञाजयञांनञा सतत मञागगिदशगिन करतो.

्ुमहतांलता मताही् आहे कता? 

टरंक िँकचता अर्थ

 नरंक ्ँक हञा एखञाद्ञा संस्रनेे नवशेषतः शञासनञाने 

एकनतत आणलेलयञा तजज्ञांचञा असञा समूह आहे की जो 

नवनवध समस्यञांवर चचञागि करून त्यञा समस्यञा नवनवध मञागञािंनी 

सोडनवणयञाचञा प्रयत्न करतो.

टरंक िँकचे मुख्य आितार स्ंभ :

 १) रञारतञाचञा दृष्ी दस्तऐवज (Vision Document of  

India.)

 २) बञारञावयञा पंचवञानषगिक योजनेचे मूलयमञापन दस्तऐवज

 ३) ‘पररवतगिनशील रञारत’ (्ट्ञानसिॉनमिंग इनंडयञा) यञा नवषयञावर  

ननती आयोगञामञाि्फत वयञाखयञाने आयोनजत करणे.

 ४) शेतकऱयञांचे दुपप् उत्पन्न

 ५) िलश्रुती अंदञाजपतक आनण उत्पञादन िलश्रुती आरञाखडञा

 ६) जञागनतक उद्ोजकञांची नशखर पररषद २०१७

 ७) मञागञासलेलयञा नजलह्यञांची ननवड करून त्यञांनञा सक्षम   

करणयञासञाठी कञायगिक्रम रञाबनवणे.

	• योजनेचयञा अखेरीस शञाळेतील प्नोंदणीतील नलंगरेद व 
सञामञानजक अंतर कमी करणे.

 ४) आरोग््य :

	• प्रजनन दर २.१% पयिंत कमी करणे.

	• ०-३ वयोग्ञातील बञालकञंाचे कुपोषणञाचेे प्रमञाण योजनेचयञा 
अखेरीस रञाष्ट्ीय कौ्ुंनबक आरोग्य पञाहणीचयञा (NFHS) 
- नतसऱयञा स्तरञाचयञा अधयञागिपयिंत कमी करणे.

शोिता ्पताहू :

 NFHS चयञा वेगवेगळयञा पञातळ्ञांची मञानहती  
संकनलत करञा.

 ५) ्पता्यताभू् सुटविता :

	• पञायञारूत सनुवधञांमधये गुंतवणुकीत स्रूल देशञांतगगित 
उत्पञादनञाचयञा (जीडीपी) ९% पयिंत वञाढ घडवून आणणे.

	• सवगि खेडी पक्क्यञा रस्त्यञांनी जोडणे.

	• ग्ञामीण दूरधवनीची व दूरदशगिनची घनतञा ७०% पयिंत 
वञाढवणे.

 ६)  ्प्यता्थवरण व शताशव््ता :

	• बञारञावयञा पंचवञानषगिक योजनेचयञा कञाळञात दरवषगी १० लञाख 
हेक््र इतके वनरञाई क्षेत वञाढनवणे.

 ७)  सेवता ्पुरटवणे  :

	• योजनेचयञा अखेरीस ९०%  रञारतीयञांनञा बनँकंग सेवञा 
पुरनवणे. बँक खञात्यञांची जोडणी ‘आधञारञाशी’ करणे.

	• अनुदञाने व सरकञारकडून नमळणञाऱयञा लञारञाची रक्कम 
लञारधञारकञाचयञा खञात्यञात रे् जमञा करणे.

क) टन्ी आ्योग (नलॅशनल इनसिीटूशन फॉर िट्तानसफॉरटमंग 
इटंड्यता) :
 बञारञावी पचंवञानषगिक योजनचेञा कञालञावधी ३१ मञाचगि २०१७ 
रोजी सपंलञा. पढुील कञायगिपूतगितसेञाठी यञा योजनसे ४ ऑक््ोबर 
२०१७ अशी सहञा मनहनयञाचंी मदुतवञाढ दणेयञात आली. यञा दरम्यञान 
ननयोजन आयोगञाऐवजी  ननती आयोगञाची नननमगिती करणयञात आली.  
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टन्ी आ्योगताची रचनता : 
 १ जञानेवञारी २०१५ लञा ठरञाव करून ननती आयञाेगञाची 
अंमलबजञावणी १६ िेरिवुञारी २०१५ पञासून झञाली. ननती 
आयोगञाची रचनञा खञालीलप्रमञाणे आहे.

टन्ी आ्योगताचे सदस्य ः 
 १) शतासकी्य ्पररषद : यञात सवगि रञाजयञांचे मुखयमंती व 

केंरिशञानसत प्रदेशञांचे रञाजयपञाल.
 २) प्रतादेटशक ्पररषद : यञात सरंञावय उदरवणञाऱयञा नवनशष् 

घ्नञा व नवनशष् महत्तवञाचे नवषय यञंाचयञा ननरञाकरणञासञाठी 
रञाजय नकंवञा प्रदेशञाचञा समञावेश असलेली पररषद. 

 ३) टवशेष आमटंत्् : यञांमधये नवनशष् नवषयञांचे ज्ञान असणञारे 
तजज् व वयञावसञानयक यञंाची ननवड पंतप्रधञान करतञात.

 ४) संसरतात्मक संरचनता : पंतप्रधञानञांचयञा वयनतररति खञालील 
सदस्य त्यञात सञामञावलेले असतञात.

  l अध्यक्ष : रञारतञाचे पंतप्रधञान

l उ्पताध्यक्ष : पंतप्रधञानञंाकडून ननयुतिी

	 पूणगि वेळ सदस्य - ५

	 अधगि वेळ सदस्य - २

	l ्पदटसद् ि सदस्य : पंतप्रधञानञंानी ननयुति केलेले 
मंनतमंडळञातील जञास्तीत जञास्त चञार सदस्य

	l मुख्य कता्य्थकतारी अटिकतारी (CEO) : पंतप्रधञानञांनी एकञा 
ठरञानवक कञालञावधीसञाठी ननयुति केलेलञा रञारत सरकञारचयञा 
सनचव पदञावरील मुखय कञायगिकञारी अनधकञारी

l सटचवताल्य : आवशयकतेनुसञार ननयुतिी

हे करून ्पहता : 

  ननती आयोगञाची सधयञाची रचनञा सञांगञा व खञालील 
रकञानयञात  सदस्यञांची  नञावे नलहञा.

टन्ी आ्योग

अध्यक्ष उ्पताध्यक्ष सदस्य

टन्ी आ्योगताची कता्यये : 

 १) रताष्ट्ी्य सव्थसमतावेशक टवष्य्पटत्कता : रञाजयञाचंयञा सनक्रय 
सहरञागञान े रञाष्ट्ीय नवकञासप्रञाधञानय आनण धोरणञाचंञा 

सञामञानजक दृशष्कोन नवकनसत करणे. पतंप्रधञान व 
मखुयमतं्यञानंञा रञाष्ट्ीय नवषयपनतकचेी रचनञा परुनवली गलेयञामळुे 
योजनेची अमंलबजञावणी करण ेसोईचे होईल.

 २) टन्ी आ्योग हता रताज्यताचता सवताां् चतांगलता टमत् : नवनवध 
समस्यञांचञा सञामनञा करणयञासञाठी तसेच रञाजयञांचयञा तुलनञात्मक 
िञायद्ञासञाठी रञाजयञांनञा सहकञायगि करणे, मनंतमंडळञातील 
नवनवध खञाती आनण त्यञांचयञाकडे असलेलयञा नवनवध 
कलपनञा रञाबनवणयञासञाठी उपयुति सल्ञा देणे आनण त्यञांची 
कञायगिक्षमतञा वञाढनवणे. यञासञाठी ननती आयोग हञा केंरिञातील 
रञाजयञांचञा सवञागित चञांगलञा नमत आहे.

 ३) टवकेंटरि् टन्योजन : ननयोजन कञायगिक्रमञाची पुनरगिचनञा करणे 
त्यञानुसञार ग्ञामीण स्तरञापञासून केंरिस्तरञापयिंत त्यञाची 
अंमलबजञावणी करणे.

 ४) जतानताचे नतावीन्य केंरि : रञाजयकञाररञारञाद्ञारे एक संशोधनकतञागि 
तसेच संशोधनञाचे प्रसञारक आनण सुशञासननवषयक सवडोत्तम 
कृती तयञार करणे. संसञाधन केंरि जे ओळख व  नवशलेषण 
करते व त्यञाची प्रनतकृती सुलर करणे. 

 ५) देखरेख आटण मूल्यमता्पन : धोरणञाचयञा अंमलबजञावणीवर 
देखरेख करणे व त्यञांचयञा पररणञामञांचे कञा्ेकोर- 
पञाठपुरञावयञाननशी मूलयमञापन करणे. सवगि वयञापक कञायगिक्रम 
मूलयञांकनञाद् वञारे सञाधय करणे. गरज असलेलयञा गोष्ींमधये 
दुरुस्ती करून त्यञांतील दोष ओळखणे आनण कञालखंड 
ठरवून धोरण अनधक कञायगिक्षम करणयञासञाठी प्रोत्सञाहन देणे.

 ६) सहकतारतात्मक आटण स्पिता्थत्मक संघिन : प्रञारनमक 
स्तरञावर सहकञारी संघ्न कञायञागिशनवत करणे, रञाजयञांचञा 
सनक्रय सहरञाग वञाढवून रञाष्ट्ीय धोरण तयञार करणे. 
पंतप्रधञान व रञाजयञांचे मुखयमंती यञांचयञा संयुति अनधकञारञात 
संखयञात्मक व गुणञात्मक उद ्नदष्ञांची कञालबद् ध 
अंमलबजञावणी व पतूगितञा करणे.

 ७) इ्र कता्यये : 

		 l	आतंर सल्ञागञार

  l	नववञाद ननरञाकरण

  l	तंतज्ञान अद्ञावतीकरण
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 टन्योजन आ्योग व टन्ी आ्योग ्यता्ील ्ुलनता : 

टन्योजन आ्योग टन्ी आ्योग

१) ननयोजन मडंळञाची स्रञापनञा १५ मञाचगि १९५० मधये झञाली होती. १) ननती आयोगञाची स्रञापनञा १ जञानवेञारी २०१५ मधय ेझञाली.

२) ननयोजन आयोग मंतञालय व रञाजय सरकञारलञा ननधी पुरनवत 
असे.

२) ननती आयोग नरकं ्ँक आह.े ननधींचञा परुवठञा नवत्त  
मंतञालयञामञाि्फत केलञा जञातो.

३) रञाजयञाची रूनमकञा रञाष्ट्ीय नवकञास पररषदे पुरती (NDC) 
मयञागिनदत ठेवून, ननयोजन बैठकञांद्ञारे संवञाद करणे.

३) रञाजय सरकञारची रूनमकञा ननयोजन मंडळञापेक्षञा जञास्त  
महत्तवञाची असणे अपेनक्षत आहे.

४) सनचव नकंवञा सदस्य नेहमीचयञा प्रनक्रयेद्ञारे ननयुति होतञात. ४) मुखय कञायगिकञारी अनधकञारी यञांची ननयुतिी पंतप्रधञान  
करतञात.

५) ननयोजन आयोगञाकडे अधगिवेळ कञाम करणञाऱयञा   सदस्यञांची 
तरतूद नवहती.

५) ननती आयोगञाकड े दोन अधगिवळे सदस्य गरजेनसुञार कञाम  
करतञात.

६) ननयोजन आयोगञाकडे असलेलञा अधयक्ष, सनचव सदस्य व पूणगि 
वेळ कञाम करणञारे सदस्य होते.

६) ननती आयोगञात अधयक्ष, उपञाधयक्ष, पूणगि वेळ सदस्य, 
अधगिवेळ सदस्य, सनचव पदञाचे कञायगिकञारी अनधकञारी व 
मुखय कञायगिकञारी अनधकञारी यञांचञा समञावेश आह.े

७) ननयोजन आयोग रञाजयञांसञाठी धोरणे लञागू करणे आनण 
प्रकलपञांनञा मंजुरी देऊन ननधी वञा्पञाचे कञाम करत असे.

७) ननती आयोग हञा केवळ नवचञार नवननमय करणञारञा ग् असून 
त्यञास धोरणे बननवणयञाचञा अनधकञार नञाही.

प्र.१. ्योग््य ्प्यता्थ्य टनवडता :
 १) आटर्थक टन्योजनताच्यता बताब्ी् खतालील बताबी बरोबर 

आहे्.
  अ) ननयोजन आयोगञाची स्रञापनञा १९५० मधये करणयञात 

आली.
  ब) पंतप्रधञान हे ननयोजन आयोगञाचे पद ्नसद् ध अधयक्ष 

असतञात.
  क) आनरगिक ननयोजन हञा एक कञालबद् ध कञायगिक्रम आहे.
  ड) आनरगिक ननयोजन ही सतत चञालणञारी प्रनक्रयञा आहे.
्प्यता्थ्य : १) अ आनण ब २) अ, ब, क आनण ड
  ३) अ आनण क ४) यञापैकी नञाही.

 २) खतालील ्प्यता्थ्यतांमिून चुकीचता ्प्यता्थ्य ओळखता.
  अ) पनहलयञा पंचवञानषगिक योजनेचे कृषी क्षेतञाचञा नवकञास करणे 

हे उनददष् होते.
  ब) सञातवयञा पंचवञानषगिक योजनेत समञाजकलयञाण आनण 

दञाररद्र्यञा ननमूगिलन यञावर रर नदलञा होतञा.
  क) बञारञावयञा पंचवञानषगिक योजनेने जलद सवगिसमञावेशक 

वृद् धीवर रर नदलञा आहे.

  ड) नतसऱयञा पंचवञानषगिक योजनेचञा रर कृषी आनण औद्ोनगक 
नवकञास यञावर होतञा.

्प्यता्थ्य : १) िक्त अ  २) अ, ब आनण ड
  ३) िति क  ४) ब आनण ड
 ३) ्योग््य ्प्यता्थ्यतंाची जोडी ओळखता.
   ‘अ’   ‘ब’
 १) आनरगिक ननयोजन        अ) पंतप्रधञानञाकडून ननवड
 २) बञारञावी पंचवञानषगिक योजनञा ब) रञारत सरकञारचे धोरण  
       रञाबनवणञारञा नवचञार ग्
 ३) ननती आयोग                 क) जलद व शञाशवत वदृ ्धी
 ४) ननती आयोग उपञाधयक्ष         ड) कञालबद् ध कञायगिक्रम

्प्यता्थ्य : अ) १-क, २-अ, ३-ड, ४-ब
  ब) १-ड, २-ब, ३-अ, ४-क
  क) १-ड, २-क, ३-ब, ४-अ
  ड) १-ब, २-ड, ३-क, ४-अ

 ४) खतालील्पैकी ्योग््य ्प्यता्थ्य टनवडता.

  टवितान ‘१’ : ननती अयोगञाचञा ठरञाव हञा रञारतीय 
अरगिवयवस्रेतील बदलती गनतशीलतञा दञाखनवतो.

सवताध्यता्य
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प्र. ४. खालील प्रशनांची उततरे वलहा :

 १) आवर्थक वनयोजनाची ववैशषट्े सपषट करा.

 २) बारावया पंचवावष्थक योजनेची मुखय उवद्दषट्े सपषट करा.

 ३) वनती आयोगाची रचना सपषट करा.

 ४) वनती आयोगाची कायये सपषट करा.

 ५) वनयोजन आयोग आवण वनती आयोग यातंील फरक सपषट करा.

प्र. ५. खालील विधानाशी सहमत आहात वरंिा नाहीत ते सरारि 
स्पष्ट ररा :
 १) आवर्थक वनयोजन आयोगाची कायये आता वनती आयोगाकडे 

आहेत.
 २) बारावया पंचवावष्थक योजनेत जलद व शाशवत वृद ्धी प्ाप्त 

झाली.
प्र. ६. खालील उतारा राळजीपूियार िाचून प्रशनाचंी उततरे द्ा :
 भारतात करेंद्ीय अर्थमतं्ी दरवषवीचया फबुे्वारी मवहनयात करेंद्ीय 
अर्थसकंलप लोकसभते सादर करतात. फबुे्वारीनतंर यणेाऱया एवप्ल ते 
माच्थ या कालावधीत वकती महसलू गोळा होईल व दशेाला वष्थभरात 
वकती खच्थ करावा लागले. याचा अदंाज या अर्थसकंलपात माडंला 
जातो. करप्णालीतील बदल यात सचुववल ेजातात. सरंक्षण, वशक्षण, 
सशंोधन व ववकास आदींबाबत तरतदू यात कलेी जात.े अर्थसकंलपाची 
तारीख एक मवहना अलीकड ेआणत १ फबुे्वारी कलेी आह,े जणेकेरून 
आवर्थक वषा्थचया सरुुवातीलाच वनधी उपलबध होईल.
 १) भारतीय अर्थसंकलप कोठे सादर केला जातो?
 २) कोणत्या गोष्ींचा अंदाज अर्थसंकलपात मांडला जातो?
 ३) अर्थसंकलपाची तारीख १ फेबु्वारी का केली आहे?
 ४) अर्थसंकलपाची संकलपना सपष् करा.



  विधान ‘२’ : आवर्थक, सामावजक,   तांवत्क   बदलांचा 
ववचार करून मागासलेलया वजलहांना सक्षम करणयासाठी ही 
संसरा ववववध काय्थक्मांची अंमलबजावणी करते व त्यांतून 
आवर्थक  बदल घडवून आणतेे.

परायार : १) ववधान ‘१’ सत्य आहे.

  २) ववधान ‘२’ सत्य आहे.

  ३) ववधान ‘१’ चा पररणाम ववधान ‘२’ आहे.

  ४) ववधान ‘१’ आवण ‘२’ यांचा परसपरसंबंध नाही.

प्र. २. अरयाशास्तीर पाररभाविर शबद सांगा :

 १) साव्थजवनक सत्तनेे आवर्थक प्ाधानयक्मांची जाणीवपूव्थक 
आवण सहेतुक केलेली वनवड.

 २) अशा तजज्ञ वयक्तींचा समूह, की जो शासनाद ्वारे एकवत्त 
केलेला असतो व जो ववववध समसयांचा ववचार करून त्या 
समसया ववववध मागा्थने सोडववणयासाठी प्यत्न करतो.

प्र. ३. खालील उदाहरिांचरा आधारे संरल्पना ओळखून   
स्पष्ट ररा :
 १) सायलीची आई घरचा वहशेब लावणयासाठी वही ठेवते व 

त्यातून सव्थ खचा्थचे वनयोजन करते.

 २) रमाबाईंचया घरगुती गरॅसचे अनुदान रेट त्याचंया खात्यात  
जमा होते.

 ३) वगा्थतील समसया सोडववणयासाठी वशक्षक ववद्ारयाांचा  
गट तयार करतात, हा गट समसयांवर चचा्थ करून उपाय 
सुचवताे.
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	•	अकंतात्मक ्पताकीि (Digital wallet) : पैशञांची 
देवञाणघेवञाण आपण इलके््ट्ॉननक मञाधयमञातून करू 
शकतो. ही एक सॉफ्वेअरवर आधञाररत पद ्धत 
आहे. पैशञाची देवञाणघेवञाण करणयञासञाठी इ्ंरने्चयञा 
मञाधयमञातून लॅप्ॉप, स्मञा्गि िोन वञापरून पैशञांचे 
हस्तञांतरण करणे सोपे जञाते. त्यञामुळे बँक 
खञातेधञारकञांचे खञाते अंकञात्मक पञानक्ञालञा 
(Digital wallet) जोडलो जञाते.

	•	अनतारक्षण : नवीन आनरगिक सुधञारणञांचञा एक रञाग 
म्हणून खञाजगीकरण धोरणञाचयञा अंतगगित 
स्वीकञारणयञात आलेलयञा महत्त्वञाचयञा धोरणञांपैकी हे 
एक धोरण होय. अनञारक्षण म्हणजे खञाजगी 
क्षेतञासञाठी उद्ोग खुले करणे, जे केवळ शञासकीय 
क्षेतञासञाठी आरनक्षत होते.

	•  आट्थ््य सेवता/आदरताट्थ््य : पररषदेसञाठी येणञारे 
प्रनतननधी नकंवञा अनधकञारी, पञाहुणे, ग्ञाहक यंञाचे 
मनोरंजन व आदरञानतरय करणञाऱयञा वयवसञायञालञा 
आनतरय सेवञा म्हणतञात.

	•  आ्यता्-टन्यता््थ  िोरण : नवदशेी वयञापञार 
महञाननदशेञालयञान े (Directorate General of 
Foreign Trade) रञारतञातील वस्तंूचयञा आयञात व 
ननयञागित सबंनंधत गोष्ींसञाठी स्रञापन कलेलेञा 
मञागगिदशगिनञाचञा व सचूनञंाचञा सचं म्हणजेच आयञात-
ननयञागित धोरण (EXIM Policy) होय.

	•  टवशेष आटर्थक क्षेत् (SEZ) : यञाचञा संदरगि अशञा 
क्षेतञाशी आहे, नजरे गंुतवणुकीलञा व नवकञासञालञा 
प्रोत्सञाहन देणयञासञाठी नवशेष आनरगिक सवलती 
नदलयञा जञातञात. देशञातील इतर रञागञांपके्षञा यञा रञागञात 
कमी करञात सवलत नदली जञाते.

	•  एल.्पी.जी. ग्ताहक : एल.पी.जी. ग्ञाहक हे 
स्वयंपञाकञाचयञा हेतूसञाठी एल.पी.जी. नसलेंडरचे 
अंनतम वञापरकतधे असतञात.

 •  कर चुकवून टमळवलेले उत््पन्न : अनैनतक मञागञागिने 
व चुकीची मञानहती देऊन कर न ररतञा असलेले 
उत्पन्न.

	•	कृषी ्प्य्थिन : ग्ञामीण रञागञात नकंवञा शेतञात 
पयगि्कञांनञा सहलीची नकंवञा सु्् ्ी घञालवणयञाची 
संधी उपलब्ध करून देणयञाचञा वयवसञाय म्हणजे कृषी 
पयगि्न होय. कृषी पयगि्न ही संकलपनञा पयञागिवरण 
पयगि्नञाचञा रे् नवस्तञार आहे, जी पयगि्कञांनञा कृषी 
जीवनञाचञा अनरुव घेणयञासञाठी प्रोत्सञानहत करते.

	•	क्र्यशतिीची समतान्ता (Purchasing Power 
Parity (PPP) : ही खरेदी शतिी  समञानतञा 
पञारररञानषत करते. एखञादी सेवञा नकंवञा वस्तू खरेदी 
करणयञासञाठी देशञांतगगित बञाजञारञाचे वञापरलेले चलन व 
त्यञाच सेवञा व वस्तू खरेदीसञाठी परकीय बञाजञारञात 
वञापरलेले चलन यञांचयञामधील समञानतञा दशगिवणे 
म्हणजेच क्रयशतिीची समञानतञा होय.

	•	अन्न ्प्य्थिन/खताद ्प्य्थिन : एखञाद्ञा नवनशष् 
प्रञादनेशक नवरञागञातील प्रञारनमक आनण दुययम 
खञाद् उत्पञादकञांनञा रे्ी देऊन खञाद् महोत्सव, 
उपहञारगृह आनण नवनशष् खञाद् उत्पञादनञाचयञा 
गुणधमञागिचञा अनुरव घेणे म्हणजेच अन्न पयगि्न होय.

	•  दताररद्र्य गुणोत््र : एकूण लोकसंखयेचयञा 
दञाररद्र्यरेषेखञाली असलेलयञा लोकञांचे प्रमञाण म्हणजे 
दञाररद्र्य गुणोत्तर होय.

अर्थशतासत्ी्य संजतांचे ्पररटशष्
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	• ग्तामीण कज्थबताजतारी्पणता : ग्ञामीण रञागञातील 
लोकञांचञा उत्पञादन खचगि व उपरोग खचञागिसञाठी 
आवशयक असलेलयञा गरजञा पणूगि करणयञासञाठी 
कजञागिची परतिेड करणयञाची असमरगितञा आनण इतर 
सञामञानजक बञंाधीलकी यञंामुळे एकञा नपढीपञासून 
दुसऱयञा नपढीकडे हस्तञांतररत केलेले कजगि व  
त्यञामुळे येणञारञा कजगिबञाजञारीपणञा म्हणजेच ग्ञामीण 
कजगिबञाजञारीपणञा होय.

	•  ग्तामीण ्प्य्थिन : ग्ञामीण रञागञातील जीवन, कलञा, 
संस्कृती आनण वञारसञा यञांचे दशगिन घडनवणञारी सहल 
म्हणजेच ग्ञामीण पयगि्न होय.

	•	जतागट्क उदोजक्ता : हे एक असे गुणवैनशषट 
आहे, जयञामधये जञागनतक उद्ोजक आपले ज्ञान व 
संपकञागिचयञा बहुरञाष्ट्ीय आनण संनमश्र संस्कृतीमधील 
संधी ओळखतञात आनण नवीन मूलय नननमगितीत 
रूपञांतर करणयञासञाठी पुढञाकञार घेतञात.

	• जतागट्क दताररद्र्य : जगञातील कञाही रञागञांमधये 
अत्यंत दञाररद्र्य आढळून येते. जञागनतक बँक ही 
जञागनतक मञानहतीचञा मुखय स्ोत आहे. ऑक््ोबर 
२०१५ मधये जञागनतक दञाररद्र्य रेषञा $ १.९० 
यञाप्रमञाणे प्रनत वयक्ती प्रनत नदवस यञाप्रमञाणे 
अद्यञावत केली गेली.

	•	लसीकरणताचे सताव्थटत्करण : यञा लसीकरण 
कञायगिक्रमञांतगगित ्ी.बी., पोनलओ, गोवर, रूबेलञा 
अशञा वेगवेगळ्ञा आजञारञांवर लहञान मुले, नवजञात 
नशशु व गरगिवती नस्तयञांसञाठी लसीकरण केले जञाते.

	•  ्रल सं्पत््ी : एखञाद्ञा मञालमत्तचेी नवक्री करणे 
सोपे असेल नकंवञा त्यञा मञालमत्तेचे रूपञांतर रोख 
रकमेत त्यञाचे मूळ मलूय कमी न होतञा करतञा येत 
असेल, तर त्यञालञा तरल संपत्ती असे म्हणतञात.

	•  रेि लताभ हस्तां्रण ्योजनता : ही योजनञा सञामञानजक 
सुरक्षेचञा एक उपञाय आहे, जयञामधये लञारञारगीचयञा  
बँक खञात्यञात सरकञारने नदलेले अरगिसञाहञायय 
हस्तञांतररत होते व यञामुळे नवतरण यंतणेतील गळती 
कञाढून ्ञाकणयञाचञा उद् देश सिल होतो व नवत्तीय 
समञावेशन वञाढते.

	•	टनगुां्वणूक : ही एक प्रनक्रयञा आहे, जयञामधये 
सरकञारचञा सञावगिजननक क्षेतञातील नहस्सञा सरकञार 
कञाढून घेते जेणेकरून वयवस्रञापनञालञा स्वञातंत्य 
नमळते आनण खञाजगी वयवसञायञाचञा समञावेश होतो.

	• ्प् सतािने : पत सञाधने ही नवनशष् वयक्तीस पैसे 
देणयञासञाठी नकंवञा कजञागिची परतिेड करणयञाचे वचन 
देणयञासञाठी असू शकतञात. सञामञानयपणे वञापरञात 
असलेली पत सञाधने म्हणजे धनञादेश, नवननमय 
करञारपत, अनत कञाढपतक (Over Draft) 
इत्यञादी.

	•	्परकी्य चलन टन्यमन कता्यदता (FERA) १९७३ : 
हञा कञायदञा परदेशी चलन, तञारण पते, आयञात-
ननयञागितीची चलने आनण नवदेशी गंुतवणूकदञारञांचयञा 
अमयञागिनदत मञालमत्तेचे अनधग्हण करणञाऱयञा कञाही 
देवञाणघेवञाणीचयञा ररणयञावर ननयंतण ठेवतो.

	•	्प्यता्थवरणी्य अर्थशतासत् : ही अरगिशञास्तञाची उपशञाखञा 
आहे जी पयञागिवरणञातील सञाधनञंाचे वञा्प अनधक 
कञायगिक्षमतेने होणयञासञाठी मुखय प्रवञाहञातील 
सूक्मलक्षी व समग्लक्षी अरगिशञास्तञाची मूलये व 
सञाधने यञांचञा उपयोग करते.

	•  ट्पकतांची टवटवि्ता  : नदलेलयञा जञागी नवनवध 
प्रकञारचयञा नपकञांचे उत्पन्न केलयञाने उत्पञादनञाचञा 
नवस्तञार होतो नशवञाय जोखीम कमी होते. रञारतञात 
नपकञांचयञा नवनवधतेमुळे असे नदसून आले आहे, की 
पञारंपररकरीत्यञा वञाढणञारी कमी उत्पञादनञाची नपके 
जञास्त उत्पञादनञात बदलली  आहेत.
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	•  प्रगट्शील कर संरचनता : प्रगनतशील कर संरचनञा 
म्हणजे जयञा प्रमञाणञात कु्ुंबञाचे व वयक्तीचे वयशतिगत 
उत्पन्न वञाढते त्यञाच प्रमञाणञात कर वञाढतो.

	•  प्रतादेटशक असम्ोल : प्रञादेनशक असमतोल  
म्हणजे वेगवेगळ्ञा प्रञादेनशक नवरञागञांमधये दरडोई 
उत्पन्न, सञाक्षरतञा दर, नशक्षण, आरोग्य सेवञा, 
औद्ोनगकरण, पञायञारूत सुनवधञा इत्यञादींमधये 
असलेलञा असमतोल होय.

	•  बँकतांचे रताष्िट्ीकरण : ही एक अशी प्रनक्रयञा आहे, 
जयञात शञासन खञाजगी बँकेची मञालकी व ननयंतण 
आपलयञा हञातञांत घेते.

	•  बताल मृत््यूदर/टशशु मृत््यूदर : एकञा वषञागित एकूण 
लोकसंखयेतील त्यञा त्यञा रौगोनलक नवरञागञात 
१००० नजवंत  अरगिक जनमञामञागे असलेले बञाल 
मृत्यूचे प्रमञाण म्हणजे बञाल मृत्यूदर होय.

	•  भौट्क कल्यताण : अन्न, वस्त, ननवञारञा व जगणयञास 
लञागणञाऱयञा नकमञान सुनवधञा प्रत्येकञाकडे असणे.

	•  महताभ्रमण : कृषी पयगि्नञाची जञानहरञात करणयञासञाठी 
व त्यञांचयञा नवकञासञासञाठी महञारञाष्ट् पयगि्न नवकञास 
महञामंडळञाने ही योजनञा आखली आहे.

	•	मटहलता सक्षमीकरण : ही एक अशी प्रनक्रयञा आहे, 
जयञाद् वञारे मनहलञा सशक्त होतञात व आपलयञा 
आयुषयञावर ननयंतण नमळवतञात तसेच डञावपेच 
नकंवञा वयूहरचनञात्मक ननवड करणयञाची क्षमतञा 
आत्मसञात करतञात.

	•	मुलतांसताठीचे सवता्थटिक (META)  प्रताितान्य : 
ह्यञाचञा अरगि पञालक पुतजनमञालञा अनधक प्रञाधञानय 
देतञात असञा आहे.

	•  रताष्िट्ी्य आ्पत््ी व्यवसरता्पन प्रताटिकरण : ही रञाष्ट्ीय 
पञातळीवरील जोखीम स्वीकञारणञारी व संसञाधने 

वयवस्रञापन करणञारी एक यंतणञा आह.े मञानवतचेयञा 
दृशष्कोनञातनू आपत्तीचयञा कञाळञात आपत्तीचे सञाव् 
व पररणञाम कमी करून मदत करणञारी व नकुसञान 
ररपञाई दणेञारी आह.े

	•	रु्प्यताची ्परीव ््थनशील्ता/टवटनम्य दर : रुपयञालञा 
तवेहञा रूपञंातरक्षम म्हणतञा यईेल जवेहञा त्यञाचञा नवननमय 
मकु्तपणे दसुर ेचलन नकवंञा सोनयञासोबत होईल. हञा 
एक लवचीक नवननमय दर प्रणञालीचञा रञाग आह.े 
नजर ेनवननमय प्रणञाली दर हञा पणूगिपणे मञागणी आनण 
परुवठञा ह्यञाचंयञा परस्पर प्रनक्रयवेर अवलंबून आह.े

	•  दरडोई उत््पन्न : दशेञातील एखञाद्ञा रञाजयञाचे सरञासरी 
दरडोई उत्पन्न यञाद ्वञार ेननधञागिररत कले ेजञाते.

	•	टवत््ी्य ् तं्जतान : कञायगिक्रम सञामग्ी (Software) व 
आधनुनक तंतज्ञान  वञापरून नवत्तीय सवेञाचंञा परुवठञा 
करणे हञा यञा वयवसञायञाचञा हतूे आह.े

	•	टवदेशी प्रत््यक्ष गुं् वणकू (FDI) : यञामधये एकञा 
दशेञातनू दसुऱयञा दशेञात गंुतवणकू करतञानञा कञायगि 
स्रञानपत करणे नकवंञा मतूगि मञालमत्तञा नमळवणे यञासंञारखे 
घ्क समञानवष् असतञात. नवदशेी प्रत्यक्ष गंतुवणकू हे 
कवेळ मञालकीच े हस्तञंातर नसनू रञंाडवलञासञाठी 
लञागणञाऱयञा परूक घ्कञंाचे म्हणजचे तंतज्ञान व 
सघं्नञात्मक कौशलय यञंाच ेहस्तञातंरण आह.े

	• टवदेशी टवटनम्य व्यवसरता्पन कता्यदता (FEMA) 
१९९९ : यञा कञायद्ञाची अमंलबजञावणी पवूगीचयञा 
FERA चयञा बदलयञात करणयञात आली होती  
जी रञारतञातील परकीय चलन बञाजञारञाचयञा 
सवुयवस्रेलञा नवकञासञासञाठी आनण दखेरञालीसञाठी 
प्रोत्सञानहत करते.

	•  टवमुरिीकरण : नञाणे, नो्ञा नकंवञा मौलयवञान धञातूचञा 
कञायदेशीर नननवदञा म्हणून वञापर रद् द करणे होय.
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	•  शताशव् आटर्थक वृद् िी : यञाचञा अरगि असञा की 
वञाढीचञा दर जो नवशेषतः रनवषयञात पुढचयञा 
नपढीसञाठी कोणतीही आनरगिक समस्यञा ननमञागिण 
केलयञानशवञाय येतो.

	• शैक्षटणक सवता्यत्््ता : नवद्ञारयञािंचञा प्रवेश, 
शैक्षनणक आशय, गुणवत्तेची हमी, पदवी 
कञायगिक्रमञंाचञा पररचय, नशक्षणञाचे मञाधयम यञांसञारखयञा 
नवनवध नवषयञंावर ननणगिय घेणयञाची शैक्षनणक 
संस्रञाचंी क्षमतञा म्हणजे शैक्षनणक स्वञायत्ततञा होय.

	• संसरतात्मक टवत्््पुरवठता/संसरतात्मक टवत्् :  
हे पतसंस्रेचे स्ोत आहेत जयञामधये वयञावसञानयक 
बँकञांवयनतररक्त इतर नवत्तीय संस्रञा समञानवष् 
असतञानञा यञा संस्रञा बचत करणञारे आनण 
गुंतवणूकदञार यञांमधील मधयस्र म्हणून कञायगि 
करतञात. उदञा.सञावगिजननक नवत्तीय ससं्रञा (PFIs) 
नबगर बँनकंग नवत्तीय कंपनयञा.

	• समतावेशक वृद ्िी : समञावेशक वृद् धी ही अशी 
संकलपनञा आहे, की जयञात समञाजञात सञाधनसञामग्ीचे 
समञान वञा्प होऊन सवञािंनञा समञान संधी उपलब्ध 
करून नदली जञाते.

	• सहकतारी संघिन : सहकञारी संघ्न ही एक अशी 
संकलपनञा आहे, नजरे रञाष्ट्, रञाजय आनण स्रञाननक 
शञासन लोकञांची जबञाबदञारी घेते व देशञाचयञा समस्यञा 
सोडवणयञासञाठी व चञांगले कञायगि करणयञासञाठी ती 
सञामनूहकपणे कञाम करते.

	•	सतागरमतालता कता्य्थक्रम : देशञातील बंदरञांचयञा 
नवकञासञालञा चञालनञा नमळणयञासञाठी रञारत सरकञारने 
पुढञाकञार घेऊन हञा कञायगिक्रम आखलञा आहे. 
EXTM चञा म्हणजेच आयञात-ननयञागितीचञा रसद 
खचगि कमी करणे आनण कमीत कमी पञायञारूत 
गुंतवणूक करून देशञंातगगित वयञापञारञास चञालनञा देणे 
हञा यञा कञायगिक्रमञाचञा दृशष्कोन आहे.

	• सताव्थजटनक टव्रण व्यवसरता : रञारत सरकञारचयञा 
अन्नसुरक्षञा वयवस्रेचञा हञा महत्त्वञाचञा घ्क आहे. 
यञामधये रेशनींगचयञा दुकञानञाचयञा मञाधयमञातून 
जीवनञावशयक वस्तू वञाजवी दरञात उपलब्ध करून 
नदलयञा जञातञात.

	•  सीमतां् शे् करी : जो शेतकरी मञालक म्हणून, 
रञाडेकरू म्हणून नकंवञा नहस्सदेञार म्हणून एक हेक््र 
शेतकी जनमनीवर शेती करतो त्यञास नकरकोळ 
शेतकरी असे म्हणतञात.

	•  सूक्म टवत्््पुरवठता : सञामञानयतः नवकसनशील 
रञाष्ट्ञांतील जयञांनञा परंपरञागत बँनकंग सेवञंाचञा वञापर 
करतञा येत नञाही असे गरीब लोक आनण नवीन 
उद्ोजक यञांनञा पतपुरवठञा करणञारी ही एक  
कृती आहे.

	•	सरूल रताज्यतां्ग्थ् उत््पतादन (GSDP) : रञाजयञाचयञा 
रौगोनलक सीमञारेषेत एकञा वषञागिचयञा कञालञावधीत 
उत्पञानदत केलेलयञा सवगि अनंतम वस्तू व सेवञांचे मूलय 
म्हणजेच स्रूल रञाजयञांतगगित उत्पञादन होय.
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• ALM ADULT LITERACY MISSION प्रौढ सञाक्षरतञा अनरयञान

• AAY ANTYODAYA ANNA YOJANA अंत्योदय अन्न योजनञा

• AEZ AGRO EXPORT ZONES कृषी ननयञागित क्षेत

• APMC
AGRICULTURE PRODUCE & 
MARKETING COMMITTEE कृषी उत्पञादन व नवपणन सनमती

• APL ABOVE POVERTY LINE दञाररद्र्य रेषेचयञा वर

• ASI ANNUAL SURVEY OF INDUSTRIES वञानषगिक औद्ोनगक पहञाणी

• BPL BELOW POVERTY LINE दञाररद्र्य रेषेचयञा खञाली

• BPCL
BHARAT PETROLEUM 
CORPORATION LIMITED रञारत पे्ट्ोनलयम महञामंड, मयञागिनदत

• BIFR
BOARD OF INDUSTRIAL & 
FINANCIAL RECONSTRUCTION औद्ोनगक व नवत्तीय पुनरगिचनञा मंडळ

• BHEL
BHARAT HEAVY ELECTRICALS 
LIMITED रञारत अवजड नवद्ुत, मयञागिनदत

• CEO CHIEF EXECUTIVE OFFICER मुखय कञायगिकञारी अनधकञारी

• CSR
CORPORATE SOCIAL 
RESPONSIBILITY सञामञानजक उत्तरदञानयत्व

• DCCB
DISTRICT CENTRAL CO-OPERATIVE 
BANK नजलहञा मधयवतगी सहकञारी बँक

• EGS
EMPLOYMENT GUARANTEE 
SCHEME रोजगञार हमी योजनञा

• FDI FOREIGN DIRECT INVESTMENT नवदेशी प्रत्यक्ष गुंतवणूक

• FERA
FOREIGN EXCHANGE REGULATION 
ACT परकीय चलन ननयमन कञायदञा

• FEMA
FOREIGN EXCHANGE 
MANAGEMENT ACT परकीय चलन वयवस्रञापन कञायदञा

• GDP GROSS DOMESTIC PRODUCT स्रूल देशञांतगगित उत्पञादन

• GNP GROSS NATIONAL PRODUCT स्रूल रञाष्ट्ीय उत्पञादन

• GSDP GROSS STATE DOMESTIC PRODUCT स्रूल रञाजयञांतगगित उत्पञादन

संटक्षप् रू्पतांची ्यतादी
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• GSVA GROSS STATE VALUE ADDED रञाजयञाचे स्रूल मूलयञावनधगित उत्पञादन

• HPCL
HINDUSTAN PETROLEUM 
CORPORATION LIMITED नहंदुस्रञान पे्ट्ोनलयम मयञागिनदत

• HRD HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT मञानवी संसञाधनञाचञा नवकञास

• HYV HIGH YIELDING VARIETY उच्च प्रतीची उत्पञादने

• IRDP
INTEGRATED RURAL 
DEVELOPMENT PROGRAMME एकञाशत्मक ग्ञामीण नवकञास कञायगिक्रम

• IRDA
INSURANCE REGULATORY& 
DEVELOPMENT AUTHORITY OF 
INDIA

रञारतीय नवमञा ननयञामक आनण नवकञास 
प्रञानधकरण

• IPCL
INDIAN PETROCHEMICALS 
CORPORATION LIMITED रञारतीय पे्ट्ोकेनमकलस महञामंडळ, मयञागिनदत

• IOC INDIAN OIL CORPORATION रञारतीय तेल महञामंडळ

• IT INFORMATION TECHNOLOGY मञानहती तंतज्ञान

• ITDC
INDIA TOURISM DEVELOPMENT 
CORPORATION रञारतीय पयगि्न नवकञास महञामंडळ

• ITES
INFORMATION TECHNOLOGY 
ENABLED SERVICES रञारतीय तंतज्ञान सक्षम सेवञा

• JDY JAN DHAN YOJANA जन धन योजनञा

• JGSY
JAWAHAR GRAM SAMRUDDHI 
YOJANA जवञाहर ग्ञाम समृद ्धी योजनञा

• JRY JAWAHAR ROZGAR YOJANA जवञाहर रोजगञार योजनञा

• MAITRI
MAHARASHTRA INDUSTRY,TRADE 
& INVESTMENT FACILITATION 
CELL

महञारञाष्ट् उद्ोग, वयञापञार आनण गुंतवणूक 
सनुवधञा केंरि

• MGNREGS
MAHATMA GANDHI NATIONAL 
RURAL EMPLOYMENT GUARANTEE 
SCHEME

महञात्मञा गञांधी रञाष्ट्ीय ग्ञामीण रोजगञार हमी 
योजनञा

• MRTP
MONOPOLIES &RESTRICTIVE 
TRADE PRACTICES

एकञानधकञार आनण प्रनतबंधक वयञापञार पद्ती

• MTDC
MAHARASHTRA TOURISM 
DEVELOPMENT CORPORATION महञारञाष्ट् पयगि्न नवकञास महञामंडळ
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• NABARD
NATIONAL BANK FOR 
AGRICULTURE & RURAL 
DEVELOPMENT

रञाष्ट्ीय कृषी आनण ग्ञामीण नवकञास अनधकोष/
बँक

• NDMA
NATIONAL DISASTER 
MANAGEMENT AUTHORITY रञाष्ट्ीय आपत्ती वयवस्रञापन प्रञानधकरण

• NEP NEW ECONOMIC POLICY ननवन आनरगिक धोरण

• NFHS
NATIONAL FAMILY HEALTH 
SURVEY रञाष्ट्ीय कौ्ुंनबक आरोग्य पहञाणी

• NGO
NON GOVERNMENTAL 
ORGANIZATION गैर सरकञारी संस्रञा

• NITI
NATIONAL INSTITUTION FOR 
TRANSFORMING INDIA रञाष्ट्ीय रञारत पररवतगिन ससं्रञा

• NRB NATIONAL RENEWAL BOARD रञाष्ट्ीय नूतनीकरण मंडळ

• NRHM NATIONAL RURAL HEALTH MISSION रञाष्ट्ीय ग्ञानमण आरोग्य अनरयञान

• NUHM NATIONAL URBAN HEALTH MISSION रञाष्ट्ीय शहरी आरोग्य अनरयञान

• NSSO
NATIONAL SAMPLE SURVEY 
ORGANIZATION

रञाष्ट्ीय नमुनञा सवधेक्षण संस्रञा

• NTPC
NATIONAL THERMAL POWER 
CORPORATION रञाष्ट्ीय रमगिल पॉवर कॉपडोरेशन

• NVA NET VALUE ADDED ननववळ मूलय जमञा वनधगित

• ONGC
OIL & NATURAL GAS 
CORPORATION तेल आनण नैसनगगिक वञायू महञामंडळ

• PACS
PRIMARY AGRICULTURAL CREDIT 
SOCIETIES प्रञारनमक कृषी पतपुरवठञा संस्रञा

• PMAY PRADHAN MANTRI AWAAS YOJANA प्रधञानमंती आवञास योजनञा

• PMRY
PRADHAN MANTRI ROZGAR 
YOJANA प्रधञानमंती रोजगञार योजनञा

• RBI RESERVE BANK OF INDIA रञारतीय ररझवगि बँक

• RMSA
RASHTRIYA MADHYAMIK SHIKSHA 
ABHIYAAN रञाष्ट्ीय मञाधयनमक नशक्षञा अनरयञान

• RRB REGIONAL RURAL BANKS प्रञादनेशक ग्ञामीण बँक
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• RUSA
RASHTRIYA UCHCHATAR SHIKSHA 
ABHIYAAN रञाष्ट्ीय उच्चतर नशक्षञा अनरयञान

• RTE RIGHT TO EDUCATION नशक्षण हक् कञायदञा

• SAIL
STEEL AUTHORITY OF INDIA 
LIMITED स््ील ॲरॉरर्ी ऑि इंनडयञा नलनम्ेड

• SBM SWACHCH BHARAT MISSION स्वच् रञारत अनरयञान

• SCB STATE CO-OPERATIVE BANKS रञाजय सहकञारी अनधकोष/बँक

• SEBI
SECURITIES & EXCHANGE BOARD 
OF INDIA रञारतीय प्रनतरूती आनण नवननमय मंडळ

• SEZ SPECIAL ECONOMIC ZONES नवशेष आनरगिक क्षेत

• SGSY
SWARNAJAYANTI GRAM 
SWAROZGAR YOJANA स्वणगिजयंती ग्ञाम रोजगञार योजनञा

• SJSRY
SWARNAJAYANTI SHAHARI 
ROZGAR YOJANA स्वणगिजयंती शहरी रोजगञार योजनञा

• SPCI STATE PER CAPITA INCOME रञाजय दरडञाेई उत्पन्न

• SSA SARVA SHIKSHA ABHIYAAN सवगि नशक्षञा अनरयञान

• TRYSEM
TRAINING RURAL YOUTH FOR SELF 
EMPLOYMENT ग्ञामीण युवक प्रनशक्षण व स्वयंरोजगञार

• UNDP
UNITED NATIONS DEVELOPMENT 
PROGRAMME संयुति रञाष्ट् नवकञास कञायगिक्रम

• VSNL VIDESH SANCHAR NIGAM LIMITED नवदेश संचञार ननगम मयञागिनदत
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