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1  प्रस्तावना : 
 फारभजसयी शी एक गसांतागसांतीची आशथिक ल वाभाषजक वभस्मा आशे.  शतची वाांस्कृशतक  ल वाभाषजक 
ऩाऱेभसऱे खोरलय रुजरेरी आशेत.  जगात वलित्र तवेच बायतातशी राखो फारकाभगाय अवनू तमाांच्मा 
शळषणालय, वलकावालय, ल बवलष्मातीर उदयशनलािशालय अमोग्म ऩरयणाभ शोत आशे. फारकाभगाय शे तमाांच्मा 
शळषण, आयोग्म, भनोयांजन, वशबाग मा फारशककाांऩावनूशी लांशचत याशतात. फारभजसयी शी केलऱ कस टस ांफाराच 
नव्शे तय अलघ्मा देळाराशी आशथिकदृष्टमा नसकवानकायक आशे. कायण शी कस टस ांफे दारयद्रमाच्मा वलऱख्मातनू 
फाशेय ऩडत नाशीत ल ऩमािमाने देळशी. तमाभसऱे फारभजसयी शी वभस्मा भानली वलकाव तवेच याष्ट्रीम 
वलकावाच्मा दृष्टीने घातक आशे.  

फारभजसयी शनभिरनावाठी कें द्र ल याज्म ळावनाकडून आजलय अनेक धोयणे, कामिक्रभ याफवलण्मात 
आरी आशे. तमावाठी याज्मघटनेत काशी भसरबसत शकक ल भागिदळिक तत्तलाांचा वभालेळ कयण्मात 
आरा,माशळलाम फारभजसयीच्मा उच्चाटनावाठी कामद्ाांची अांभरफजालणी केरी जात आशे. अनेक कामद्ाांन्लमे 
14 लऴािखारीर फारकाांना काभालय ठेलणे शा कामदेळीय गसन्शा ठयवलण्मात आरा. माभध्मे फारभजसयी 
शनभसिरन ल प्रशतफांध कामदा 1986 शा कामदा भशत्तलऩसणि ठयतो. तवेच फारकाभगायाांचे ळषैषणक ल कौटस ांवफक 
ऩसनलिवन कयण्मावाठी याष्ट्रीम फारकाभगाय शनभसिरन प्रकल्ह्ऩ ल कृती दर  शे दोन प्रभसख प्रकल्ह्ऩ याफवलरे 
जात आशेत. ऩयांतस अद्ाऩशी बायतात तवेच भशायाष्ट्रात फारकाभगायाांची वांख्मा जास्त अवल्ह्माचे ऩशालमाव 
शभऱत.े 

 

1.1  फारकाभगाय : संख्मात्भक भाहहती 
मा वभस्मेचे भसऱाऩावनू उच्चाटन झाररेे नाशी. तवेच एकूण फारकाभगायाांऩकैी अवांघटटत षेत्रात 

फारकाभगायाांची बायतात 1971 ऩावनू फारकाभगायाांची वांख्मा शी चढतमा-उतयतमा स्लरुऩात याटशरेरी 
आशे. 2001 च्मा जणगणनेनसवाय बायतात 43,53,247 इतके फारकाभगाय शोते ल भशायाष्ट्रात एकूण 
7,64,075 फारकाभगाय शोते. तमाऩकैी 3 राख 98 शजाय 646 एलढी भसरे ल 3 राख 65 शजाय 429 
एलढ्मा भसरी आशेत. वदय आकडेलायीलरुन शे स्ऩष्ट शोते की, आजशी फारकाभगायअषस्ततलातअवनू 
‘फारभजसयी’ वांख्मा जास्त अवल्ह्माचे टदवनू मेते.जवे की, लीटबट्टी व्मलवामात फारकाभगाय आढऱून 
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मेत आशेत. तमाभसऱेचअद्ाऩशी फारभजसयी मा वभस्मेचे वभऱू उच्चाटन का शोऊ ळकरेरे नाशी शा 
वांळोधनाच्मा दृष्टीने ऩडरेरा भशत्तलाचा प्रश्न आशे.  
 

1.2  फारकाभगाय : व्माख्मा, कायणे व ऩरयणाभ 
प्राभसख्माने 14 लऴािखारीर फारके शी फारकाभगाय म्शणून गणरे जातात. तमाचफयोफय ळाऱेत 

जाणायी अथला न जाणायी, काभाचा भोफदरा शभऱत अवो ला नवो तवेच ऩसणिलेऱ अवो ला अधिलेऱ अळा 
स्लरुऩात काभ कयणायी वलिच फारके शी फारभजसयीभध्मे भोडतात. 

कस टूांफाची वफकट आशथिकऩरयषस्थती,स्थराांतय,ऩारकाांची शळषणाफाफतची उदाशवनता,रशान लमातीर 
काभाांभसऱे फारकाांच्मा आयोग्मालय शोणाये वलऩरयत ऩरयणाभ माफाफत ऩारकाांचे असान, कभी ऩगायात 
फारकाांकडून काभ कयलनू घेणे तवेच फारकाभगाय शनभसिरनावाठी कामदेळीय तयतसदी ल तमाच्मा 
अांभरफजालणीवाठी ऩसयेळा मांत्रणेचा अबाल इ. अनेक कायणे फारभजसयी मा वभस्मेच्मा लाढीव जफाफदाय 
आशेत. फारभजसयीभसऱे फारकाांलय वलऩरयत ऩरयणाभ शोतात जवे की, धोकादामक ल लमाच्मा तसरनेत जास्त 
कष्टाची काभे कयाली रागल्ह्माने फारकाांच्मा ळारययीक, भानशवक लाढीलय ऩरयणाभ शोतो. तवेच शळषण, 
लाचणे, शनयोगीआमसष्म जगणे, चाांगरे आयोग्म शभऱवलणे, धोकादामक काभाांऩावनू वांयषण शभऱवलणे मा 
वलि भसरबतू शककाांऩावनू फारके लांशचत याशतात. तवेच वलाित भशत्तलाचे म्शणजे भसरे तमाांचे फारऩणच 
शयलनू फवतात. 
 

2  वीटबट्टी व्मवसामाचे स्वरुऩ व त्मातीर फारभजुयी : 
बायतातवलटबट्टीव्मलवामवालिवत्रक आशे.लीटबट्टी शा व्मलवाम अवांघटटत षेत्राभध्मे भोडणाया 

व्मलवाम आशे. वन 2001 च्मा जणगणना अशलारानसवाय वलटबट्टी व्मलवामात काभ कयणाऱ्मा 
फारकाभगायाांचे प्रभाण शे 6.96 % आशे. कस टस ांफाचा व्मलवाम म्शणून ल कस टस ांफाची  वफकट आशथिक ऩरयषस्थती 
माभसऱे मा व्मलवामात भदत कयण्माच्मा शेतनेू ऩारक कस टस ांफातीर रशान भसराांना लीट फनवलण्माच्मा 
काभाभध्मे गसांतलतात, तमाभसऱे फारकेशी मा व्मलवामात ओढरी जातात. 

वन 2011-12 भध्मे मळलांतयाल चव्शाण वलकाव प्रळावन प्रफोशधनी (मळदा), ऩसणे मा 
वांस्थेतीर भानल वलकाव कें द्र मा वलबागाभापि त फारकाभगायाांचे वलषेण कयण्मात आरे शोत.े शे वलषेण 
याष्ट्रीम फारकाभगाय प्रकल्ह्ऩ नवरेल्ह्मा 19 षजल्ह्शमाांभध्मे कयण्मात आर ेशोत.े मा वांळोधन अशलारानसवाय 
वाताया षजल्ह्याभध्मे कयाड तारसकमातच वलटबट्टमाांचे प्रभाणअशधकअवनू मा षजल्ह्यात वलािशधक 
फारकाभगाय शे वलटबट्टी व्मलवामातच आढऱून आरेरे आशेत. 

 

3  अभ्मास ववषमाचे ऺेत्र : 
वाताया षजल्ह्यातीर कयाड तारसकमाभध्मे वलािशधक लीटबट्टमा अवनू माभध्मे काभ कयणाये 

फारकाभगायशी अशधक आशेत. तवेच मा तारसकमाभध्मे लीटबट्टमा एकलटरेल्ह्मा आशेत. तमाभसऱे लेऱ, 
ऩवैा, श्रभ मा दृष्टीकोनातनू वलचाय कयता वाताया षजल्ह्यातीर कयाड तारसका शे अभ्माव वलऴमाचे षेत्र 
म्शणून शनलडण्मात आरे आशे. 
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4  संशोधन अभ्मासाची गयज/भहत्त्च 
भशायाष्ट्रात फारभजसयी शनभसिरनावाठी याष्ट्रीम फारकाभगाय शनभसिरन प्रकल्ह्ऩ ल कृती दर शे कामिक्रभ 

प्रबालीऩणे याफवलरे जात आशेत. भात्र प्रतमषात याष्ट्रीम फारकाभगाय शनभसिरन प्रकल्ह्ऩ शा भशायाष्ट्रात केलऱ 
16 षजल्ह्याांभध्मेच याफवलरा जात आशे. तमाभसऱे 16 षजल्ह्याांव्मशतरयक्त इतय षजल्ह्याांभधीर फारकाभगायाांना 
मा प्रकल्ह्ऩाचा राब शभऱत नाशी. तवेच भशायाष्ट्रात वलि षजल्ह्याांभध्मेकृती दर अषस्ततलात आशे भात्र 
लीटबट्टी शा अवांघटटत स्लरुऩाचा व्मलवाम अवल्ह्माने मा प्रकल्ह्ऩाांतगित कामिलाशी कयताना अनेक अडचणी 
मेतात. म्शणूनच याष्ट्रीम फारकाभगाय प्रकल्ह्ऩ नवरेल्ह्मा षजल्ह्याांभधीर ल कृती दर अवनूशी प्रतमषात 
अवांघटटत षेत्रात काभ कयणाऱ्मा ल प्राभसख्माने लीटबट्टी व्मलवामातीर फारकाभगायाांच्मा षस्थतीचा 
अभ्माव कयणे आलश्मक आशे. 

लीटबट्टी व्मलवामातीर फारकाभगायाांची व्माप्ती, तमाांच्मा काभाचे स्लरुऩ ल कायणाांचा अभ्माव 
कयणे तवेच व्मलवामानसरुऩ फारकाभगायाांच्मा ळषैषणक ल आयोग्मवलऴमक वभस्मा लेगलेगळ्मा अवतात. 
तमा अनसऴांगाने लीटबट्टी व्मलवामातीर फारकाभगायाांची ळषैषणक ल आयोग्म षस्थती ल तमा वांफांशधत 
वभस्माांचा अभ्माव कयणे भशत्तलाचे आशे. तवेच भसराांफयोफय भसरीांच्मा ळषैषणक ल आयोग्मवलऴमक 
वभस्माांचा अभ्माव कयणेशी म्शत्तलाचे आशे. 

 

5  संशोधन अभ्मासाची उहिष्टमे : 
1)लीटबट्टी व्मलवामातीर फारकाभगायाांच्मा काभाांचे स्लरुऩ ल कायणे अभ्मावणे. 
2) मा व्मलवामातीर फारकाभगायाांची वद् ळषैषणक षस्थती ल वभस्माांचा अभ्माव कयणे. 
3) मा लीटबट्टी व्मलवामातीर फारकाभगायाांच्मा आयोग्मषस्थतीचा अभ्माव कयणे. 
4) फारकाभगायाांना लीटबट्टी भारकाांकडून कोणकोणतमा वसवलधा ऩसयवलण्मात मेतात शे अभ्मावणे. 
5) लीटबट्टीलयीर फारकाभगायाांना ळावकीम मोजना ला वोईवसवलधाांचा राब शभऱतो का शे अभ्मावणे. 
 

6  संशोधन अभ्मासाची गहृहतकृत्मे : 
1) लीटबट्टी व्मलवामात 14 लऴािखारीर फारके काभ कयतात. 
2) फारभजसयीभसऱे फारकाभगायाांच्मा ळषैषणकषस्थतीलय ऩरयणाभ शोतो. फारके ळाराफाय याशतात. 
3) व्मलवामानसरुऩ लीटबट्टी व्मलवामातीर फारकाभगायाांच्मा आयोग्मवलऴमक वभस्मा अवतात. 
 

7  संकल्ऩनाच्मा कामयवाहीच्मा व्माख्मा : 
7.1  ववटबट्टी काभगाय कुटंुफातीर फारके : 

5 ते 14 लमोगटातीर वलटबट्टीलयती काभ कयणायी फारके.  
 

7.2  फारकाभगाय :  
 फारकाभगाय म्शणजे 5 ते 14 लमोगटातीर काभ कयणायी, 6 भटशने ल 6 भटशन्माांऩेषा कभी टकां ला 
जास्त काऱ काभ कयणायी,  ळाऱेत जाणायी अथला न जाणायी,  तवेच अवांघटटत षेत्रात काभ कयणायी 
फारके. 
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7.3  शैऺणणकणस्थती : 
 प्रतमेक काभ कयणाऱ्मा टकां ला काभ न कयणाऱ्मा 14 लऴािऩमतंच्मा फारकाने टकभान इमत्ता 8 ली 
ऩमतंचे शळषण ऩसणि कयणे आलश्मक आशे ल अऩेषषत आशे. तवेच शळषणाच्मा ऩातऱीलय भसरे-भसरी अवा 
बेद न कयता भसरीांनाशी शळषणाच्मा वांधी उऩरब्ध शोणे गयजेचे आशे.  
 

7.4  आयोग्म णस्थती : 
 फारकाांची (भसरा-भसरीांची) ळारययीक लाढ ल वलकावाच्मा तवेच शनयोगी आयोग्माच्मा दृष्टीने आलश्मक 
वलि फाफी तमाांना काभाच्मा टठकाणी टकां ला काभ कयताना उऩरब्ध शोणे आलश्मक आशेत. जवे की, 
फारकाांना काभाच्मा टठकाणी ऩसयेवी वलश्राांती, खेऱण्मावाठी ऩोऴक लातालयण, काभाचे ताव भमािटदत अवाले, 
व्मवक्तगत स्लच्छता, ऩसयक ल ऩोऴण आशाय उऩरब्ध अवणे/करुन देणे,  शनमशभत आयोग्म तऩावणी इ. 
वलि फाफी. 
 

8  संशोधन ववषमाची व्माप्ती व भमायदा : 
फारकाभगाय वलऴमाची व्माप्ती खूऩ भोठी आशे. फारकाभगाय शे वलवलध व्मलवामात वलवलध प्रकायची 

काभे कयताना आढऱून मेतात. ऩयांतस वदय वांळोधन अभ्माव वलऴम शा लीटबट्टी व्मलवामाऩसयता भमािटदत 
आशे. वाताया षजल्ह्यातवलािशधक वलटबट्टमा या कयाड तारसकमात अवल्ह्माने लेऱ, श्रभ ल ऩवैा माांचा वलचाय 
कयता केलऱ कयाड तारसकमातीर वलटबट्टी व्मलवामात काभ कयणाऱ्मा फारकाांचा अभ्माव कयण्मात आरा 
आशे. फारकाांच्मा वलाशंगण वलकावाच्मा दृष्टीने भशत्तलऩसणि अवणाऱ्मा ळषैषणक ल  आयोग्मवलऴमक 
वभस्माांचाच अभ्माव मा वांळोधन अभ्मावात कयण्मात आरा आशे. 
 तवेच नभसना शनलड कयताना, नभसना आकाय ठयवलताना भमािदा आल्ह्मा. वदय वांळोधन 
अभ्मावाकयीता केलऱ वलटबट्टमाांची मादी उऩरब्ध शोऊ ळकरी आशे. फारकाभगायाांच्मा वलयोधातीर 
कामिलाशीच्मा  शबतीभसऱे वलटबट्टी भारक  ल फारकाांच्मा ऩारकाांकडून वशकामि शभऱवलण्मात ल भाटशती 
वांकरनाच्मा कामाित काशी अडथऱे शनभािण झारे. तवेच भाटशती देण्मावाठी काभगायाांचा जाणाया लेऱ, 
तमाांच्मा काभात मेणाया व्मतमम माभसऱे भाटशती वांकरनाव लेऱेचीशी भमािदा शोती. 
 

9  संशोधन ऩध्दती : 
9.1  संशोधन आयाखडा : वांळोधन अभ्मावावाठी लणिनातभक वांळोधन आयाखड्माचा अलरांफ कयण्मात 
आरा आशे.  
 

9.2  नभुना ननवड ऩध्दती :  
 वदय वांळोधन अभ्मावाांतगित नभसना शनलडीवाठीवांबाव्मता ल गयै-वांबाव्मता अळा दोन्शी नभसना 
शनलड ऩध्दतीचा अलरांफ कयण्मात आरा आशे. तमाभध्मे प्राभसख्माने मादृषच्छक नभसना शनलड ऩध्दती ल 
वशेतकू नभसना शनलड ऩध्दतीचा लाऩय कयण्मात आरा आशे. तवेच लीटबट्टमाांची शनलड कयतानामादृषच्छक 
नभसना शनलड ऩध्दती अांतगित शनमशभत अांकन ऩध्दतीचा अलरांफ कयण्मात आरा आशे.लीटबट्टीलयती 5 ते 
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14 लमोगटातीर काभ कयणायी फारके ज्मा कस टस ांफात अवतीर अवेच कस टस ांफ शे वांळोधन अभ्मावाचे रक्ष्मगट 
आशेत. तमाभसऱे अळी कस टस ांफे ळोधण्मावाठी वलषेण ऩध्दतीचा अलरांफ कयण्मात आरा आशे. 
 

9.3  नभुना आकाय ठयववण्मासाठी :  
i) Robert V.Krejcie&D.W.Morgan(1970). Determining Sample Size for 
Research Activities. Educational and Psychological Measurement, 30, 
607-610 

माांनी वलकशवत केरेल्ह्मा नभसना आकाय तांत्राचा उऩमोग कयण्मात आरा. 
 

9.4  नभुना आकाय : 
9.4.1  सभग्र (Universe) :  
 वदय वांळोधन अभ्मावावाठी वाताया षजल्ह्यातीर  कयाड तारसकमातीर लीटबट्टमाांची मादी 
शभऱवलण्मात आरी.  
9.4.2  वीटबट्टी : 231 लीटबट्टमाांऩकैी 40 लीटबट्टमाांची शनलड कयण्मात आरी. 
9.4.3  काभगाय कुटंुफे :5 ते 14 लमोगटातीर काभ कयणायी फारके अवणायी काभगाय कस टस ांफे ळोधण्मावाठी 
वलिप्रथभ वलषेण ऩध्दतीचा अलरांफ कयण्मात आरा. वलषेणानसवाय 40 लीटबट्टमाांलयती एकूण 320 
काभगाय कस टस ांफे आढऱून अवनू मा 320 काभगाय कस टस ांफाांऩकैी 161 कस टस ांफाांभध्मे 5 ते 14 लमोगटातीर काभ 
कयणायी फारके शोती.  तमाभसऱे 161 मावलिच काभगाय कस टस ांफाांची वांळोधन अभ्मावावाठी शनलड कयण्मात 
आरी ल मा कस टस ांफाांकडून प्राथशभक भाटशती गोऱा कयण्मात आरी. 
9.4.4  वीटबट्टी भारक व शासकीम अनधकायी / कभयचायी : लीटबट्टी जलऱीर ऩरयवयातीर 6 प्राथशभक 
ळाऱेतीर भसख्माध्माऩक,  4 लदै्कीम अशधकायी, 10  अांगणलाडी वेवलका ल 4 खाजगी दलाखान्मातीर 
डॉकटयवि माांच्माकडूनशी प्राथशभक भाटशती घेण्मात आरी. तवेच  प्रतमेकी एक माप्रभाणे वयकायी काभगाय 
अशधकायी, उऩ शळषणाशधकायी (प्राथ.) ल भटशरा ल फार वलकाव अशधकायी  माांच्माकडून प्राथशभक भाटशती 
घेण्मात आरी. 
 
 

9.5  भाहहती संकरन : प्राथनभक साधने 
लीटबट्टीलयीर 5 ते 14 लमोगटातीर काभ कयणाऱ्मा फारकाांची ळषैषणक ल आयोग्म षस्थती, 

तमाांच्मा वभस्मा तवेच वोईवसवलधाांच्मा राबावलऴमी भाटशती वांकरनावाठी भसराखत अनसवचूी, कस टस ांफ तक्ता, 
शनयीषण अनसवचूी शी प्राथशभक वाधने लाऩयण्मात आरी आशेत. मा प्राथशभक वाधनाांची ऩसलिचाचणी घेण्मात 
आरी शोती. 

 

9.6  भाहहती संकरन : दयु्मभ साधने  
 प्रस्तसत वांळोधन अभ्मावावाठी वांळोधन अशलार, रयवचि ऩेऩय, ळावनाचे प्रकाशळत तवेच अप्रकाशळत 
वांळोधन अशलार, ळावनाचे भाशवक, ळावनशनणिम, फारभजसयी वांफांशधत कामदे ल तमातीर तयतसदी, वफगय 
ळावकीम वांस्था, याष्ट्रीम तवेच आांतययाष्ट्रीम स्तयालयीर वांस्थाांच्मा लेफवाईटलयीर भाटशती, ळावकीम 
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लेफवाईटलयीर भाटशती, वलवलध ळावकीम मोजनाांचा तऩळीर इ. दसय्मभ वाभग्रीचा लाऩय कयण्मात आरा 
आशे. दसय्मभ वाधनाांतनू प्राप्त भाटशतीचे ववलस्तय वलशे्लऴण देण्मात आरे आशे. 
 

9.7  भाहहतीचे वगीकयण व ववश्लेषण : 
 वांळोधन अभ्मावावाठी प्राथशभक भाटशतीचे वांकरन झाल्ह्मानांतय प्राप्त भाटशतीची ऩडताऱणी करुन 
वलखसयरेल्ह्मा स्लरुऩातीर भाटशतीरा व्मलषस्थत क्रभफध्द ल भमािटदत कयण्मात आरे. वाभाषजक 
वांळोधनाभध्मे एवऩीएवएव वॉफ्टलेअय शे भाटशतीचे वायणीकयण ल वलश्लेऴणावाठी उत्तभ दजािचे वॉफ्टलेअय 
भानरे जाते. मा वॉफ्टलेअयच्मा भाध्मभातनू भाटशतीचे वायणीकयण करुन तमालय आधारयत भाटशतीचे 
वलश्लेऴण कयण्मात आरे आशे. तवेच भाटशतीच्मा वलश्लेऴणालय आधारयत  शनष्कऴि, गटृशतकृतमाांची वतमता ल 
आलश्मक शळपायळी माांचे स्ऩष्टीकयण देण्मात आरे आशे. 
 

10  ननष्कषय : 
 प्राप्त भाटशतीचे लगीकयण, वायणीकयण ल वलश्लेऴणालरुन प्राभसख्माने ऩसढीर  शनष्कऴि शनदळिनाव 
मेतात. 
 

10.1  फारकांच्मा काभाचे स्वरुऩ व कायणे : 
 लीटबट्टीलयीर काभगाय कस टस ांफाभध्मे 5 ते 14 लमोगटातीर एकूण 333 फारके आशेत. माभध्मे 189 भसरे 

अवनू 144 भसरी आशेत. तवेच 333 फारकाांऩकैी  297 फारके लीटबट्टीचे काभ कयत आशेत. 297 
फारकाांभध्मे 168 भसरे ल 129 भसरीांचा वभालेळ आशे. थोडकमात लीटबट्टी व्मलवामात अद्ाऩशी 
फारभजसय आशेत.  

 लीटबट्टी व्मलवामात लीटा थाऩणे, लीटा ऩरटी कयणे, लीटा याांगेत उभ्मा कयणे, लीटा लाशणे, लीट 
फनवलण्मावाठी भाती/ शचख्खर कारवलणे, लीटा थाऩण्मावाठी जभीन वऩाट कयणे तवचे बट्टी 
रालण्मावाठी भदत कयणे इ. वलि प्रकायची काभे 14 लऴािखारीर फारके कयतात.  

 लीटबट्टीलयीर काभगाय कस टस ांफातीर भसरी लीटबट्टीांच्मा काभाफयोफय घयातीर धसणी-बाांडी, ऩाणी बयणे, 
स्लमांऩाक कयणे, रशान बालांडाांना वांबाऱणे इ. वलिच काभे कयतात. तमाभसऱे भसराांच्मा तसरनेत भसरीां 
अशधक काभे कयतात. 

 कस टस ांफाांना देण्मात आरेल्ह्मा लीटाांचे रक्ष्म ऩसणि कयण्मावाठी कस टस ांफातीर इतय वदस्माांफयोफय फारके टदलवा, 
यात्री, ऩशाटे, भध्मयात्री अळा कोणतमाशी लेऱेत तवेच 6 ते 8 ताव ल 8 तावाऩेषा जास्त काऱ काभे 
कयतात. 

 लीटबट्टीच व्मलवामातीर फारभजसयाांना तमाांच्मा काभाची स्लतांत्र भजसयी टदरी जात नाशी. 
 फारकाांना गालाकडे वांबाऱण्मावाठी कोणी नवणे, फारके ळाऱेत जात नाशीत, फारकाांना लीटबट्टीचे 

काभ जभरे ऩाटशजे, तवेच कस टस ांफाचे टदलवाचे लीटा फनवलण्माचे रष ऩसणि कयणे भशत्तलाचे अवते ल 
कस टस ांफारा आशथिक शातबाय रागतो मा कायणाांभसऱे काभगाय कस टस ांफातीर 14 लऴािखारीर फारके काभे 
कयताना टदवनू मेतात. 
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10.2  फारकांची शैऺणणक णस्थती : 
 लीटबट्टीलयीर 14 लऴािखारीर 102 फारके वद्षस्थतीत ळाऱेत जात अवनूमाभध्मे 98 फारके ळाऱा ल 

काभ अवे दोन्शी कयत अवनू 4 फारके पक्त ळाऱा शळकत आशेत.तवेच ळाऱेत न जाणायी वलािशधक 
204 फारके आशेत. 

 5 ते 6 लऴािखारीर केलऱ 8 च फारके शी अांगणलाडीत जात अवनू 19 फारके अांगणलाडीत जात 
नाशीत. 

 333 फारकाांभध्मे 144 भसरी अवनू माभध्मे वद्षस्थतीत ळाऱेत जाणाऱ्मा 41 भसरी आशेत. तमात ळाऱा 
ल काभ कयणाऱ्मा 38 भसरी अवनू पक्त ळाऱेत जाणाऱ्मा 3 भसरी आशेत. तवेच ळाऱेत न जाणाऱ्मा 
एकूण 93 भसरी आशेत. 

 फारके स्लत: ळाऱेत जाण्माव तमाय नवणे, फारके ळाऱेत गेल्ह्माव कस टस ांफाचे ठयरेरे लीटाांचे रक्ष्म ऩसणि 
कयण्मात अडचण मेणे ल कस टस ांफाांचे आशथिक नसकवान शोते, बाऴेची अडचण, ळाऱेचे अांतय राांफ अवणे ल 
लाशतसकीची व्मलस्था नवणे तवेच शळषणाफाफत ऩारकाांची उदाशवनता इ. कायणे कभी -अशधक प्रभाणात 
फारके ळाऱेत न जाण्माभागे कायणीबतू अवल्ह्माचे टदवनू मेते. 

 फशसताांळी ऩारकाांनी फारकाांना ळाऱेत प्रलेळ शभऱलनू देण्मावाठी काशीच प्रमत्न केरेरे नाशीत.  वलािशधक 
84 ऩारकाांना फारकाांचे शळषण भशत्तलाचे लाटत नाशी. तमाांच्माभते काभ ल ऩवैा भशत्तलाचा अवनू 
फारकाांना काभ ल ऩवैा शभऱू ळकेर अवे शळषण शभऱारे ऩाटशजे.  

 भसरीांच्मा शळषणाफाफतशी ऩारकाांचा दृष्टीकोन उदावीन ल भागावरेरा टदवनू मेतो. वलािशधक 72 
ऩारकाांना भसरीांचे शळषण भशत्तलाचे लाटत नाशी. मालरुन ऩारकाांची शळषणाफाफतची उदाशवनता रषात 
मेत.े 

 वद्षस्थतीत जी फारके ळाऱेत जात आशेत तमाांना ळाऱेचे अांतय राांफ अवल्ह्माने ऩामी ळाऱेत जाले 
रागणे, लाशतसकीची व्मलस्था नवणे, भशाभागािलरुन ऩामी जाले रागत अवल्ह्माने अऩघाताची बीती 
 शनभािण शोणे, बाऴेची अडचण तवेच शळषणाचा खचि न ऩयलडणे इ. वभस्मा बेडवालत अवल्ह्माचे 
प्राभसख्माने जाणलते.  

 वद्षस्थतीत ळाऱेत जात अवरेल्ह्मा 102 फारकाांऩकैी केलऱ 28 फारकाांना भोपत गणलेळ, ऩाठमऩसस्तके, 
वाटशतम, ऩोऴक आशाय इ. ळषैषणक वसवलधाांचा राब शभऱारेरा आशे,  तय 8 फारकाांना अांगणलाडीतनू 
अनौऩचारयक शळषण ल ऩोऴक आशायाचा राब शभऱत अवल्ह्माचे टदवनू मेते.  

 वलािशधक 125 फारकाांना ळावकीम ऩातऱीलयीर उऩरब्ध ळषैषणक वसवलधाांचा राब शभऱारेरा नाशी. 
 

10.3  फारकांची आयोग्म णस्थती : 
 लीटबट्टी व्मलवामात काभ कयताना फारकाांना आयोग्मवलऴमक अनेक वभस्मा अवल्ह्माचे टदवनू मेते. 

माभध्मे प्राभसख्माने फारकाांना वदी, खोकरा, ताऩ, जसराफ, उरटमा इ. वांवगिजन्म आजायाची रागण 
शोण्माचे प्रभाण अशधक आशे.  
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 तलचेचे आजाय, श्ववनाचे आजाय, ळारययीक इजा शोणे, ऩाठदसखी, कां फयदसखी, अांग ल डोकेदसखी इ. तक्रायी 
तवेच चककय मेणे, थकला मेणे, अळक्तऩणा, कस ऩोऴण इ. कभी-अशधक प्रभाणात आयोग्मवलऴमक वभस्मा 
फारकाांच्मा अवतात. 

 लीटबट्टीलयीर काभ कयणाऱ्मा फारकाांना काभादयम्मान वलश्राांती शभऱते ऩयांतस काभाचे स्लरुऩ ल 
आलाकमानसवाय टदलवा, यात्री, भध्मयात्री ल ऩशाटे अळा कोणतमाशी लेऱेत तवेच वलश्राांतीच्मा लेऱी घयातीर 
काभे फारकाांना कयाली रागतात. तमाभसऱे खऱ्मा अथािने तमाांना वलश्राांती शभऱत नवल्ह्माचे टदवनू मेते. 

 भागीर एका भटशन्मात 161 लीटबट्टी काभगाय कस टस ांफातीर एकदा तवेच 3 ते 4 लेऱा आजायी ऩडरेरी 
ल वतत आजायी अवणायी एकूण 75 फारके आशेत. शी फारके वदी, खोकरा, ताऩ, अांग ल डोकेदसखी, 
थकला, जसराफ, उरट्मा इ. कायणाने आजायी अवल्ह्माचे टदवनू मेते.  

 लीटबट्टीलयीर वलि फारके शी लीटबट्टीलयीर भातीतच खेऱतात तमाभसऱे ते वांवगिजन्म आजायाांना फऱी 
ऩडतात. 

 लीटबट्टीलयीर 14 लऴािखारीर फारकाांचे लजन, उांची ल यक्त इ. तऩावण्मा शनमशभतऩणे केल्ह्मा जात 
नाशीत. 

 काभगाय कस टस ांफातीर आशायाभध्मे ऩोऴक ऩदाथाचंा वभालेळ अवतो  ऩयांतस तमाांची आशायातीर लायांलारयता 
शनमशभत नवते. 

 लीटबट्टीलयीर 161 कस टस ांफाऩकैी वलािशधक 153 काभगाय कस टस ांफे शी आयोग्मवांफांधी उऩचायावाठी खाजगी 
दलाखान्मात जातात ल केलऱ 8 च कस टस ांफे वयकायी दलाखान्मात जात अवल्ह्माचे टदवनू मेते. 

 दलाखान्माचे राांफ अवणे, दलाखान्मातीर डॉकटय, आयोग्म वेवलका ल इतय कभिचायी माांच्माकडून 
 व्मलषस्थत लागणूक शभऱत नाशी, वयकायी दलाखान्मात मोग्म तऩावणी ल औऴधोऩचाय शभऱत नाशीत, 
दलाखान्मात उऩचायावाठी खूऩ लेऱ रागतो, वयकायी दलाखान्मातीर औऴधोऩचायाचा गसणच मेत नाशी इ. 
वलि कायणाांभसऱे लीटबट्टीलयीर काभगाय वयकायी दलाखान्मात जात नवल्ह्माचे  टदवनू मेते.  

 आयोग्मवलऴमक ळावकीम वसवलधाांचा राब  शभऱारेरी 27 कस टस ांफे आशेत ल तमातशी कस टस ांफातीर फारकाांना 
ऩोशरओ डोवची वसवलधा उऩरब्ध झारेरी वलािशधक 19 कस टस ांफे आशेत. 

 

10.4  भुरींची आयोग्म णस्थती : 
 भसरीांभध्मे लजन न लाढणे, अळक्तऩणा मेणे, थकला मेणे,  अांगदसखी ल डोकेदसखी,  वांवगिजन्म आजाय 

तवेच टशभोग्रोवफनची कभतयता इ. आयोग्मवलऴमक तक्रायी अशधक अवल्ह्माचे जाणलते. 
 भाशवक चक्राच्मा लेऱी तवेच भाशवक चक्राळी वांफांशधत भसरीांच्मा अनेक तक्रायी अवतात. जवे की, मा 

काऱात कां फयदसखीचा त्राव भसरीांना जास्त प्रभाणात शोताना टदवनू मेतो. अशधक यक्तस्त्राल, कभी यक्तस्त्राल, 
उरट्मा शोणे, अांगदसखी ल थकला मेणे इ. त्राव कभी-अशधक प्रभाणात भसरीांना शोत अवतो.  

 लमात मेताना शोणाये ळारययीक, भानशवक ल बालशनक फदर तवेच भाशवक चक्र, तमाकाऱातीर 
स्लच्छता, भसरीांची व्मवक्तगत स्लच्छता इ.  वलऴमी भसरीांना कोणतमाशी प्रशळषषत व्मक्तीकडून भागिदळिन 
शभऱारेरे नाशी. 
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 भाशवक चक्रावांफांधीच्मा तक्रायी अशधक प्रभाणात जाणलत अवल्ह्माव तमावाठी  दलाखान्मात जाणाऱ्मा 
भसरीांचे प्रभाण अतमल्ह्ऩ आशे. भसरी शोणाया त्राव शनभसटऩणे वशन कयत अवल्ह्माचे टदवनू मेते. 

 लीटबट्टीलयीर भसरीांचे रग्न 13 ते 14 व्मा लऴीच केरे जाते. शी फाफ भसरीांच्मा आयोग्माच्मा दृष्टीने 
धोकादामक आशे. 

 वाताया षजल्ह्याभध्मे टकळोयलमीन भसरीांवाठी ‘वफरा’ नालाची मोजना याफवलरी जाते. 9 ते 18 
लमोगटातीर भसरीांना मा मोजनेचा राब देण्मात मेतो. भात्र लीटबट्टीलयीर एकाशी भसरीरा मा मोजनेचा 
राब शभऱारेरा नाशी. 
 

10.5  वीटबट्टी भारकांकडून ऩुयववण्मात मेणाऱ्मा सुववधा : 
 लीटबट्टी भारकाकां डून काभगाय कस टस ांफाना तातऩसयता शनलाया, वऩण्माचे ल लाऩयण्माचे ऩाणी, लीजेचा एक 

फल्ह्फ इ. वसवलधा उऩरब्ध करुन देण्मात आल्ह्मा आशेत.भात्र ळौचारमाची वसवलधा उऩरब्ध करुन टदल्ह्माचे 
प्रभाण अतमांत कभी आशे.  

 एकाशी लीटबट्टी भारकाांने लीटबट्टीलयीर फारकाांचे शळषण ल आयोग्म मावाठी व्मवक्तगत ऩातऱीलय 
तवेच ळावकीम वसवलधाांचा राब शभऱलनू देण्मावाठी वलळेऴ प्रमत्न केरेरे नाशीत. 

 

10.6  शैऺणणक राब व अडचणी : 
 लीटबट्टीलयीर केलऱ 20 फारकाांना आयटीई नसवाय लमानसवाय वभकषेत प्रलेळ शभऱारा आशे. तवेच 

काशीच फारकाांना ळषैषणक वाटशतमाांचा राब शभऱारेरा अवनू ळाऱेत मेणाऱ्मा वलि फारकाांना ऩोऴक 
आशायटदरा जातो. 

 लीटबट्टीलयीर फारके शनमशभतऩणे ळाऱेत मेत नाशीत. तवेच तमाांची ळषैषणक प्रगती ला षस्थती 
भागावरेरी टदवत.े  

 वाताया षजल्ह्याभध्मे लीटबट्टीलयीर फारकाांच्मा ळषैषणक ऩसनलिवनावाठी शळषण वलबागाकडून तवेच 
व्मवक्तगत ऩातऱीलय स्लतांत्रऩणे कोणतीशी मोजना याफवलरी जात नाशी टकां ला वलळेऴ प्रमत्न केरेरे नाशीत. 

 लीटबट्टीलयीर3 ते 6 लमोगटातीर फारके ऩसणि लेऱ अांगणलाडीत फवत नवनू केलऱ ऩोऴक आशायावाठी 
ते मेतात. 

 लीटबट्टीलयीर काभगाय कस टस ांफातीर वदस्माांचे वशकामि न शभऱणे ल बाऴेची अडचण माभसऱे तमाांना 
वसवलधा ऩसयवलण्मात अडचण मेते. तवेच वलखसयरेरी फारके, एका टठकाणी आलश्मक वांख्मेने फारके 
उऩरब्ध नवल्ह्माने लीटबट्टीलयीर फारकाांवाठी ळाऱा ल अांगणलाडी वसरु कयण्मात अडचणी मेतात. 

 

10.7  आयोग्मववषमक राब व अडचणी : 
 वयकायी दलाखान्मात मेणाऱ्मा लीटबट्टी काभगायाांचे प्रभाण शे अतमांत कभी आशे.  
 लीटबट्टीलयीर काशी काभगाय कस टस ांफातीर वदस्म तवेच फारकाांना वांवगिजन्म आजाय, कस ऩोऴण, 

अळक्तऩणा, ऩोशरओ डोव, मावलऴमी भागिदळिन तवेच रवीकयण इ. वसवलधा ऩसयवलण्मात आल्ह्माचे टदवनू 
मेत.े  
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 टकळोयलमीन भसरीांना भाशवक ऩाऱीवांफांधी तक्रायीांलय औऴधोऩचाय ल भागिदळिन कयण्मात आल्ह्माचे टदवनू 
मेत.े 

 बाऴेच्मा अडचणीभसऱे लीटबट्टी काभगायाांळी वांलाद वाधणे, मोग्म शनदान ल उऩचाय कयण्मात अडचण 
मेत.े 

 लीटबट्टीलयीर फारकाांच्मा आयोग्मवांफांधी लदै्कीम अशधकायी तवेच आयोग्म वेवलका माांनी व्मवक्तगत 
ऩातऱीलय कोणतेशी प्रमत्न केल्ह्माचे टदवनू मेत नाशी. 
 

10.8  साभाणजक राब  : वाभाषजक वसयषा कामदा 2008 मा मोजनेचा लीटबट्टी काभगायाांना राब 
शभऱारेरा नाशी.  
 

10.9  फारभजुयी ननभुयरन कामद्याची कामयवाही व अडचणी : 
 प्रतमष वांळोधन अभ्मावालेऱी लीटबट्टीलय काभ कयणायी 297 फारके आढऱून आरेरी आशेत. 
 फारके लीटबट्टीलय आऩल्ह्मा कस टस ांफारा काभात भदत कयतात ल फऱ्माचदा ऩाशणीलेऱी फारके बट्टीलय 

खेऱताना टदवतात. तमाभसऱे मा व्मलवामातीर काभ कयणायी फारकाांना 1986 च्मा कामद्ान्लमे 
फारकाभगाय म्शणता मेत नाशी. 

 लीटबट्टीलय फारके भोठ्मा प्रभाणात वलखसयरेरी अवनू ती एका जागी एकवत्रतऩणे काभ कयताना 
आढऱून मेत नाशीत तमाभसऱे तमाांच्मा वलरुध्द कामिलाशी कयण्मात अडचण मेते. 

एकूणच लीटबट्टी व्मलवामातीर काभ कयणाऱ्मा फारकाांना ळावकीम वसवलधाांचा राब मोग्मरयतमा 
ल ऩसयेश्मा प्रभाणात शभऱत नवल्ह्माचे टदवनू मेते. तवेच फारकाांची ळषैषणक ल आयोग्म षस्थती खारालरेरी 
टदवनू मेते.  

 

11  गहृहतकृत्मांची सत्मता : 
 वदय वांळोधन अभ्मावाच्मा वसरुलातीर तीन गटृशतकृतमाांची भाांडणी कयण्मात आरेरी शोती. 
तमानसवाय वांळोधन अभ्मावाअांती वलि गटृशतकृतमे खयी ठयरी आशेत.  
 

12  नशपायशी : 
 लीटबट्टी व्मलवामातीर फारकाभगायाांची षस्थती तवेच वांळोधन अभ्मावातनू शनदळिनाव आरेरे 
शनष्कऴि ऩाशता लीटबट्टी व्मलवामातीर फारकाांची काभातनू भसक्तता कयणे, तमाांचे ळषैषणक ऩसनलिवन, 
आयोग्म षस्थतीलय रष कें टद्रत कयणे मादृष्टीने काभगाय वलबाग, शळषण वलबाग, आयोग्म वलबाग, भशवसर 
वलबाग  ल लीटबट्टी भारक माांच्मावाठी शळपायळी वसचवलण्मात आल्ह्मा आशेत. 
 
REFERENCES: 

1) Report on action taken for elimination of child labour in Brick Kilns of Bhilwara(Rajsthan) 

2) Bonded Labour in India’s Brick Kilns-Anti - Slavery International, www.antislavery.org 
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5) भशायाष्ट्रातीर अवांघटटत षेत्रातीर फारभजसयी शनभसिरनावांफांधी धोयणाांचा शचटकतवक अभ्माव, 
वलद्ालाचस्ऩती (वभाजळास्त्र) ऩदलीवाठी प्रफांध, वांळोधक -श्री.  ळशळकाांत लामदांडे, टट. भ. वलद्ाऩीठ, ऩसणे. 
ऩान नां. 6 ल 7, 18 ते 22. 
 

क) कामदेसंदबायतीर साहहत्म : 
1) The Child Labour(Prohibition and Regulation)Act, 1986, The Schedule(See Sec.3) 

2) Right to Education Act, 2009 

3) फारन्माम (काऱजी ल वांयषण) अशधशनमभ 2000/ वसधारयत 2006, www.maharashtra.gov.in 

4) ळावन शनणिम क्रभाांक : वीएरए-2007/(4)/ काभ-4 भांत्रारम, भसांफई-32, टद.2 भाचि 2009 

5) ळावन शनणिम क्रभाांक, वीएरए-2007/(392)काभ-7अ, भांत्रारम, भसांफई -32, टद.3 जसर,ै2007 

6) फारभजसयी शनभसिरन : याज्म कृती आयाखडा अांतगित वलवलध वलबागाांनी शनगिशभत केरेरे ळावनशनणिम 
ल वलबागशनशाम वलवलध मोजनाांचा तऩळीर, शनशभिती : मळदा 

 

ड) इतय साभग्री : संदबय ग्रंथ वा ऩुस्तके  
1) फारभजसयी शनभसिरन प्रकल्ह्ऩ : वांदबि वाटशतम, मळदा, ऩान नां. 2 ल 3, 13 ल 14, तवेच  ऩान 
नां. 51 ते 53 
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