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राष्ट्र ीय लोकसंख्या धोरण 2000 

राष्ट्र ीय लोकसंख्या धोरण (एनपीपी), 2000 हे कें द्र सरकारचे दुसरे लोकसंख्या धोरण आहे. गर्भननरोधक, आरोग्य सुनिधा 

आनण आरोग्य कर्भचार् यांच्या अपूणभ गरजा पूणभ करणे आनण रू्लरू्त पुनरुत्पादक आनण बाल आरोग्य सेिेसाठी एकात्मिक 

सेिा प्रदान करणे हे एनपीपीने आपले त्वररत उद्दीष्ट् नरू्द केले आहे. 

1. एनपीपी 2000 चे र्ध्यर्-रु्दतीचे उद्दीष्ट् म्हणजे 2010 पयंत एकूण प्रजनन दर (टीएफआर) बदलून बदलण्याची 

पातळी कर्ी करणे. 

2. टीएफआर प्रनत र्नहला २.१ रु्ले  

3. शाश्ित आनथभक िाढ, सार्ानजक निकास आनण पयाभिरण संरक्षण या गरजांशी सुसंगत अशा पातळीिर २०४५ पयंत 

त्मथथर लोकसंख्या गाठणे, हा दीर्भकालीन उदे्दश आहे. 

राष्ट्र ीय लोकसंख्या धोरणाची महत्त्वाची वैशिष्ट्ये (Important features) 

पुनरुत्पादक आरोग्य सेिांर्धून जास्तीत जास्त लार् नर्ळनिण्यासाठी एनपीपी ऐत्मिक आनण र्ानहतीपूणभ ननिडी आनण 

नागररकांच्या सहर्तीस प्रोत्सानहत करण्याच्या सरकारच्या दृष्ट्ीकोनाला बळकटी देते. शालेय नशक्षण १४ िर्ांपयंत र्ोफत 

आनण सक्तीचे करणे आनण रु्ले आनण रु्ली दोर्ांचेही शाळा सोडण्याचे प्रर्ाण कर्ी करणे. 

• अर्भक रृ्तू्यदर (आय.एर्.आर.) कर्ी करून देशातील १० नजिंत जन्ांर्ागे ३० च्या खाली आणणे (एनपीपी बाहेर 

आल्यािर निनहत केल्याप्रर्ाणे २०१० पयंत साध्य करणे). 

• र्ाता रृ्तू्य दर (एर्एर्आर) दर 1 लाख नजिंत जन्ांर्ागे 100 पेक्षा कर्ी करणे (एनपीपी बाहेर आणल्यािर निनहत 

केल्याप्रर्ाणे 2010 पयंत साध्य करणे). 

• लस प्रनतबंनधत रोगांनिरूद्ध सिभ रु्लांसाठी सािभनिक लसीकरण साध्य करणे. 

• रु्लीसंाठी उशीरा नििाह करण्यास प्रोत्सानहत करणे (शक्यतो 18 िर्ांपूिी आनण 20 िर्ांपेक्षा जास्त काळ). 

• प्रनशनक्षत व्यक्तीदं्वारे ८० टके्क संथथािक प्रसूती आनण १०० टके्क प्रसूती साध्य करणे. 

• गर्भधारणा, जन्, रृ्तू्य आनण नििाह यांची 100% नोदंणी प्राप्त करणे. 

• र्ानहती / सरु्पदेशन आनण प्रजनन ननयर्न आनण गर्भननरोधकासाठी सेिांसाठी सािभनिक प्रिेश उपलब्ध करून देणे, 

ज्यात र्ोठ्या प्रर्ाणात ननिडी आहेत. 

• एड्सचा प्रसार रोखणे, पुनरुत्पादक र्ागभ संसगभ (आरटीआय) आनण लैं नगक संक्रर्ण (एसटीआय) आनण राष्ट्र ीय एड्स 

ननयंिण संर्टना (नॅको) यांच्या व्यिथथापनार्धे्य अनधक चांगल्या सर्न्वयास चालना देणे. 

• संसगभजन्य रोगांना प्रनतबंध करणे आनण त्यािर ननयंिण ठेिणे. 

• पुनरुत्पादक आनण बाल आरोग्य सेिांर्धे्य र्ारतीय और्ध प्रणाली (आयुर्) एकनित करणे. 

• छोट्या कुटंुबाच्या रूढीला जोर्ाने पुढे नेत आहे. 

• कुटंुब ननयोजन आनण कल्याण यांसाठी सिभ संबंनधत सार्ानजक कायभक्रर्ांचे अनर्सरण र्डिून आणणे हा 

लोकानर्रु्ख कायभक्रर् बनिणे.  

NPP 2000 हा पूिीच्या लोकसंख्या ननयर्न कायभक्रर्ांपेक्षा िेगळा आहे, त्यात प्रथर्च, लोकसंखे्यची सर्स्या बालकांचे 

अत्मस्तत्व, र्ाता आरोग्य, र्नहला सक्षर्ीकरण आनण गर्भननरोधक सर्स्यांसह एकनितपणे पानहली गेली. 

भारताच्या लोकसंख्या धोरणांची उत्क्ांती 
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स्वातंत्र्यापूिीही, र्ारताच्या िाढत्या लोकसंखे्यच्या सर्से्यिर निफारिी आनण उपाय िोधण्याचा प्रयत्न केला गेला. स्वातंत्र्यपूिभ 

आनण नंतरचे दोन्ही प्रयत्न खाली नरू्द केले आहेत. 

• राधा कर्ल रु्खजी सनर्ती (१९४०) : १९२१ नंतर झपाट्याने िाढू लागलेल्या लोकसंखे्यला अटकाि करण्यासाठी 

उपाय सुचिण्यासाठी र्ारतीय राष्ट्र ीय कााँगे्रसने १९४० साली राधा कर्ल रु्खजी या सर्ाजिास्त्रज्ांच्या अध्यक्षतेखाली 

एक सनर्ती नेर्ली. या सनर्तीने लोकसंख्या िाढीचा दर कर्ी करण्यासाठी उपाययोजना म्हणून स्वयंननयंिण, स्वस्त 

ि सुरनक्षत जन् ननयंिणाच्या उपायांबाबत जागृती ननर्ाभण करणे, बहुपत्नीत्वाला परािृत्त करणे, यासह इतर गोष्ट्ीचंी 

निफारस केली. 

• र्ोरे सनर्ती : सर जोसेफ र्ोरे यांच्या अनधपत्याखालील आरोग्य सिेक्षण ि निकास सनर्तीने लोकसंख्यािाढीिर 

ननयंिण ठेिण्यासाठी उपाय म्हणून 'रु्द्दार् कुटंुबाची र्याभदा' र्ालण्याची निफारस केली. ही सनर्ती १९४३ र्धे्य 

थथापन करण्यात आली आनण १९४६ र्धे्य नतने आपला अहिाल सादर केला. 

• १९५० च्या दिकात राज्य पुरसृ्कत कुटंुब ननयोजन कायभक्रर् आणणारा र्ारत हा पनहला निकसनिील देि ठरला. 

• १९५२ र्धे्य लोकसंख्या धोरण सनर्तीची थथापना करण्यात आली. तथानप, पन्नािीच्या दिकाच्या सुरुिातीच्या काळात 

तयार केलेली धोरणे र्ोठ्या प्रर्ाणात अननयंनित होती आनण त्यारु्ळे ती यिस्वी झाली नाहीत. 

• १९५६ साली कें द्रीय कुटंुब ननयोजन रं्डळाची थथापना करण्यात आली आनण त्याचा र्र नसबंदीिर होता. 

1976 मधे्य, GOI ने पशहले राष्ट्र ीय लोकसंख्या धोरण जाहीर केले. या धोरणाचा भाग म्हणून लोकसंख्या वाढ 

रोखण्यासाठीच्या काही उपायांमधे्य हे समाशवष्ट् आहे: 

• रु्ला-रु्लीचें नकर्ान कायदेिीर नििाहाचे िय अनुक्ररे् २१ आनण १८ पयंत िाढिले. 

• गर्भननरोधक रोजगारासाठी आनथभक प्रोत्साहन प्रदान करणे. 

• औपचाररक आनण अनौपचाररक र्ाध्यर्ांद्वारे र्नहला साक्षरता पातळी सुधारणे. 

• राज्यांना कें द्रीय र्दतीचे प्रर्ाण ठरिण्यासाठी लोकसंख्या हा ननकर् बनिण्यात आला होता. 

• कुटंुब कल्याण कायभक्रर् लोकनप्रय करण्यासाठी निनिध र्ाध्यर्ांचा िापर करणे. 

• औपचाररक निक्षण प्रणालीर्धे्य लोकसंख्या निक्षणाचा पररचय करून देणे. 

Way Forward  

लोकसंखे्यची सर्स्या हा केिळ जनजागृती नकंिा निक्षणाच्या अर्ािाचा रु्द्दा नाही. हे दाररद्र्य, सार्ानजक रूढी आनण 

सांसृ्कनतक प्राधाने्य जसे की पुरुर् रु्लास प्राधान्य, र्ोठी कुटंुबे इत्यादीिंी आंतररकपणे जोडलेले आहे. केिळ गर्भननरोधक 

आनण नसबंदीिर लक्ष कें नद्रत केल्यारु्ळे लोकसंख्या ननयंिणाचे उपाय यिस्वी होणार नाहीत आनण म्हणूनच सक्तीच्या आनण 

िरच्या खालच्या दृनष्ट्कोनाचीही र्दत होणार नाही. दाररद्र्य ननरू्भलन, र्नहला सबलीकरण, निक्षण आनण जागरूकता, 

पुनरुत्पादक आरोग्य सुनिधांर्धे्य प्रिेि, बदलती र्ाननसकता आनण सार्ानजक ननकर् इत्यादी रु्द्द्ांच्या बासे्कटिर लक्ष 

कें नद्रत केले पानहजे. तसेच देिाच्या जनसांत्मख्यकीय लार्ांिाचा लार् रे्ण्यासाठी पुरेिा उपाययोजना करणे आिश्यक आहे, 

जेणेकरून लोकसंख्या हे ओझे नसून देिाच्या जलद आनथभक निकासात एक साधन आहे. 
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