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लेखकाचा पणिचय 
 

 
 

श्री. णिद्याधि भास्कि उजगिे, एम. ए. हे १९४८ सालापासून समाजकल्याि खात्यात शासकीय 
अणधकािी म्हिून काम किीत आहेत. त्याांनी खात्यातील णनिणनिाळ्या णिभागात मूलभतू अणधकािी म्हिनू 
काम केले आहे. सोलापूि, कोल्हापूि, अहमदनगि, ि धुळे येथील णिमाांड होम्स मध्ये प्रोबेशन ऑणिसि ि 
अणधक्षक म्हिून काम केल्यािि अहमदाबाद येथे णभक्षा प्रणतबांधक कायदा लागू किताना सांस्था-स्थापनाची 
प्रािांणभक जबाबदािी त्याांनी पाि पाडली आहे. त्यानांति चेंबूि येथील बेगससहोममध्यें त्याांनी लेप्रसी ि टी. बी. 
णिभाग प्रमुख म्हिून काम केले. त्यानांति, सांचालक समाजकल्याि पुिे याांचे ऑणिसात इन्सस्पेक्टि ि नांति 
नाणशक येथे मुख्य पणििीक्षा अणधकािी म्हिून काम केले. यानांति महािाष्ट्र पब्ललक सब््हसस कणमशनने 
त्याांची पुिे येथील णिसीब््हांग सेंटि िॉि बेगसस या सांस्थेचे अणधक्षक म्हिून णनिड केली. आता श्री. उजगिे 
हे येििडा औद्योणगक शाळा या मोठ्या महत्िपूिस सांस्थेचे अणधक्षक आहेत. 
 

श्री. उजगिे याांनी ‘समाजसेिा’ या खात्याच्या मुख्यपत्रातून, इति ितसमान पते्र ि मिाठी 
माणसकातून इतकेच न्हे ति भाितीय स्तिाििील समाजकल्यािाच्या मुखपत्रातून माणहती देिािे, 
लघुकथा, कणिता ि प्रबांधात्मक असे णिणिध प्रकािचे णलखाि केले आहे. 
 

पुस्तक रूपाने प्रणसद्ध होिािे हे त्याांचे पणहलेच णलखाि आहे. या पुस्तकात श्री. उजगिे याांनी 
णभकाऱयाांच्या प्रश्नाबद्दल माणहती ि ज्ञान मनोिांजक शलैीने सादि केली आहे. 
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— णनिेदन – 
 

आधुणनक शासे्त्र,ज्ञानणिज्ञाने, तांत्र आणि अणभयाांणत्रकी इत्यादी के्षत्रात त्याचप्रमािे भाितीय प्राचीन 
सांस्कृणत, इणतहास कला इत्याणद णिषयाांत मिाठी भाषेला णिद्यापीठाच्या स्तिािि ज्ञान किण्याचे सामर्थयस 
द्याि े हा मुख्य उदे्दश लक्षात घेऊन साणहत्य-सांस्कृणत मांडळाने िाङ मय णनर्ममतीचा णिणिध कायसक्रम हाती 
घेतला आहे. मिाठी णिश् िकोश, मिाठी भाषेचा महाकोश, िाङ्मयकोश, णिज्ञानमाला, भाषाांतिमाला, 
आांतिभािती-णिश्वभािती, महािाष्ट्रणेतहास इत्याणद योजना या कायसक्रमात अांतभूसत केल्या आहेत. 
 

२. मिाठी भाषेला णिद्यापीठीय भाषेचे प्रगल्भ स्िरूप ि दजा येण्याकणिता मिाठीत णिज्ञान, 
तत्िज्ञान, सामाणजक शासे्त्र आणि तांत्रणिज्ञान या णिषयाांििील सांशोधनात्मक ि अद याित् माणहतीने युक् त 
अशा ग्रांथाांची िचना मोठ्या प्रमािािि होण्याची आिश्यकता आहे. णशक्षिाच्या प्रसािाने मिाठी भाषेचा 
णिकास होईल ही गोष्ट ति णनर्मििादच आहे. पि मिाठी भाषेचा णिकास होण्यास आिखीही एक साधन 
आहे आणि ते साधन म्हिजे मिाठी भाषेत णनमाि होिािे उत्कृष्ट िाङ्मय हे होय. जीिनाच्या भाषेतच ज्ञान 
िसांस्कृणत याांचे अणधष्ठान तयाि ्हाि ेलागते. जोपयसन्सत मािसे पिकीय भाषेच्याच आश्रयाने णशक्षि घेतात, 
कामे कितात ि णिचाि ्यक् त कितात तोपयसन्सत णशक्षि सकस बनत नाही, सांशोधनाला पिािलां णबत्ि िहाते 
ि णिचािाला अस्सलपिा येत नाही. एिढेच न्हे ति िगेाने िाढिाऱया ज्ञानणिज्ञानापासून सिससामान्सय 
मािसे िांणचत िाहतात. 
 

३. ििील णिषयाांिि केिळ पणिभाषाकोश अथिा पाट्यपुस्तके प्रकाणशत करून णिद्यापीठीय 
स्तिािि अशा प्रकािचे स्िरूप ि दजा मिाठी भाषेला प्राप् त होिाि नाही.सिससामान्सय सुणशणक्षताांपासून तो 
प्रज्ञािांत पांणडताांपयसन्सयमान्सय होतील अशा ग्रांथाांची िचना ्हाियास पाणहजे. मिाठी भाषेत ककिा अन्सय भाितीय 
भाषाांमध्ये णिज्ञान, सामाणजक शासे्त्र ि तांत्रणिज्ञान त्या णिषयाांचे प्रणतपादन किाियास उपयुक् त अशा 
पणिभाषासूची ककिा पणिभाषा कोश तयाि होत आहेत. पणिमी भाषाांना अशा प्रकािच्या कोशाची गिज नसते, 
याचे कािि उघड आहे. पणिमी भाषाांत ज्या णिद्याांचा सांग्रह केलेला असतो, त्या णिद्याांची पणिभाषा सतत 
िापिाने रूढ झालेली असते. त्या शलदाांचे अथस त्याांच्या उच् चािाांबिोबि ि िाचनाबिोबि िाचकाांच्या लक्षात 
येतात, णनदान त्या त्या णिषयाांतील णजज्ञासूांना तिीते माहीत असतात. अशी ब्स्थती मिाठी ककिा अन्सय 
भाितीय भाषाांची नाही. पणिभाषा ककिा शलद याांचा प्रणतपादनाच्या ओघात समपसकपिे िािांिाि प्रणतणष्ठत 
लेखाांत ि ग्रांथात उपयोग केल्याने अथस ्यक् त किण्याची त्यात शक् ती येते. अशा तऱहेने उपयोगात न आलेले 
शलद केिळ कोशात पडून िाणहल्याने अथसशून्सय िाहतात. म्हिून मिाठीला आधुणनक ज्ञानणिज्ञानाांची भाषा 
बनणिण्याकणिता शासन णिद्यापीठे, प्रकाशनसांस्था ि त्या णिषयाांचे कुशल लेखक याांनी मिाठीत ग्रांथिचना 
कििे आिश्यक आहे. 
 

४. ििील उदे्दश ध्यानात ठेिनू मांडळाने जो बहुणिध िाङ्मयीन कायसक्रम आखला आहे त्यात इति 
िाङ्मयीन योजनाांबिोबिच णिणिध सामाणजक णिद्याांच्या कके्षत येिाऱया णिषयाांिि मौणलक ि शास्त्रीय 
ग्रांथिचना किण्याचा कायसक्रम अांतभूसत असून तो कायसिाहीत आिण्यासाठी मांडळाने सामाणजक णिद्या 
सणमती नेमली आहे. मांडळाने आजिि भाषा, भाषाशास्त्र ि साणहत्य, त्िज्ञान ि मानिी इणतहास आणि 
सामाणजकशासे्त्र या सामाणजक णिद्याच्या कके्षत येिाऱया णिषयाांिि मौणलक ग्रांथिचना केली आहे. 
‘सामाणजक किाि,’ ‘धमसिहस्य’, ‘आर्मथक णसद्धान्सत ि अधसणिकणसत प्रदेश’, महात्मा िुले ‘समग्र िाङ्मय’, 
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‘स्िातांत्र्याणिषयी’, ‘णिसाि ेशतक आणि समाजिाद’ इत्यादी मौणलकग्रांथ या मालेत मांडळाने प्रकाणशत केले 
आहेत. 
 

५. मांडळाच्या सामाणजक णिद्यामालेत श्री. णि. भा. उजगिे णलणखत “आसिा” हे पुस्तक प्रकाणशत 
किण्यास मांडळास आनांद होत आहे. णभकाऱयाांचे प्रश्न, त्याांचे स्िरूप णभक्षाप्रणतबांधक चळिळीचा उगम, 
णिकास ि त्या सांदभात झालेले कायदे, महािाष्ट्रात हे कायस कसे चालले, त्याणनणमि स्थापन झालेल्या 
सांस्था ि त्याांत काम कििािे कायसकतते  ि त्याांच्या कामाचे स्िरुप इत्यादी णिषयाांची अद्याित माणहती या 
पुस्तकात लेखकाने णदली आहे. त्यादृष्टीने हे पसु्तक मौणलक आहे. नागणिकाांना ि सिससाधािि िाचकाांना ि 
तसेच या के्षत्रात कायसकििाऱया कायसकत्यांना हे पुस्तक उपयुक्त ि मागसदशसक ठिेल. 
 

िाई : लक्ष्मिशास्री जोशी, 

चैत्र ११, शके १८९८ अध्यक्ष, 

बुधिाि णदनाांक ३१ माचस, १९७६. महािाष्ट्र िाज्य साणहत्य-सांस्कृणत मांडळ, मुांबई. 
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अपसि  
। 

 सुमृद्धीच्या मागािि जािाऱया जीिनाच्या 
प्रत्येक दालनात प्रकाशझोत टाकून निीन मागस 
दाखणििाऱया आशसे.... 

। 
—णिद्याधि 
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मुख्यमांत्री सणचिालय, मुांबई ३२ 

 

णदनाांक १८-१०-१९६८ 

महािाष्ट्र  
 
 

स्िातांत्र्यपूिस काळातील शासनणिषयक कल्पना ि तत्सांबांधीची आजची कल्पना यात पषु्ट्कळच ििक 
आहे. पूिी कायदा ि सु्यिस्था िाखिे हेच शासनाचे प्रमुख कतस्य मानले जाई. ते कतस्य आजही कायम 
आहे. तथाणप शासनाची यापेक्षाही काही अणधक जबाबदािी आहे, ि ती म्हिजे समाजाचा सिांगीि णिकास 
घडिनू आिण्याची ही कल्पना आता प्रसतृ होऊ लागली आहे. आज आपि कल्यािकािी िाज्याकडे 
िाटचाल किीत आहोत. समाजकल्यािाच्या णिणिध योजना आपि आखलेल्या आहेत. कृणषउत्पादन, 
औद्योगीकिि, णिदु्यतीकिि, पािीपुििठा, घिबाांधिी, आिोग्य, णशक्षि इत्यादी णनिणनिाांळ्या के्षत्रातील या 
योजना समाज कल्यािाच्या अांणतम हेतूनेच कायाब्न्सित केल्या जात आहेत. 
 

समाजकल्यािाच्या कायसक्रमात णभकाऱयाांच्या प्रश्नास महत्िाचे स्थान आहे. णभकाऱयाांची िाढ होिे 
ही एक सामाणजक णिकृती आहे. समाजपुरुषाचे तें णिकृत अांग आहे. णभकाऱयाांचा प्रश्न जसा महत्िाचा आहे 
तशी त्याची ्याप्तीही मोठी आहे. हा प्रश्न एका िाज्याचा नाही. तो सबांध देशाचा. ककबहुना जागणतक 
स्िरूपाचा आहे असे म्हटले तिी चालेल. णभकाऱयाांचा प्रश्न हा प्रामुख्याने सामाणजक प्रश्न असला तिी 
त्याला आर्मथक ि धार्ममक बाजूही आहेत. तो जसा णिस्तृत स्िरूपाचा आहे तसा तो गुांतागुांतीचाही आहे. 
तज्ञाांनी ि समाजसेिकाांनी या प्रश्नाची केिळ चचा करून भागिाि नाही. त्याांनी या प्रश्नाच्या सामाणजक 
पणििामाांची समाजाच्या सिस घटकाांना जािीि करून णदली पाणहजे. 
 

णभकाऱयाांच्या प्रश्नासांबांधी मिाठी भाषेत िाि थोडे िाङमय उपललध आहे. अशा पणिब्स्थतीत अनुभि 
ि शास्त्रीय पाश् िसभमूी यािि आधािलेले “आसिा” हे पुस्तक णलहून श्री. णि. भा. उजगिे याांनी समाजाची 
चाांगली सेिा केली आहे. श्री. उजगिे हे पुिे येथील णभके्षकिी स्िीकाि कें द्राचे अधीक्षक आहेत. त्याांनी 
णभकाऱयाांच्या प्रश्नाची प्रस्तुत पुस्तकात साांगोपाांग चचा केली आहे. ती सिससामान्सय िाचकास ि या णिषयाचा 
अभ्यास करू इब्च्ििाऱया णिद्यार्थयांस उपयुक्त ि उद बोधक िाटेल असा मला णिश्वास िाटतो. मिाठी िाचक 
या उपक्रमाचे स्िागत कितील अशी मला आशा आहे. श्री. उजगिे याांच्या लेखन कायास मी सुशय कचणततो 
ि त्याांच्या पसु्तकाच्या प्रकाशनास आपला शुभेच्िा पाठणितो. 
 

–िसांतिाि नाईक 
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 Minister For Social Welfare 
Maharashtra State 
नागपूि, णदनाांक २०-१२-१९६८. 

 

–:प्रस्तािना:– 

 
स्ितांत्र भािताांत समाजकल्याि के्षत्राांत ज्या अनेक सामाणजक समस्याांच्या बाबतीत जागृती होऊ 

लागली आहे. अशा समस्याांत मािूस बळाचा प्रश्न महत्िाचा आहे. देशाची िाढती लोकसांख्या हा जसा 
मािूस बळाच्या प्रश्नाचा एक भाग आहे, त्याचप्रमािे िाया जािािे मािूसबळ हा णततकाच महत्िाचा प्रश्न 
आहे. हे िाया जािािे मािसूबळ अनेक रूपात णदसत असते. तुरूां गातील गुन्सहेगाि, िशे्या, उन्समागी मुलें , 
णभकािी इत्यादी रूपाने ह्या िाया जािाऱया मानिी शक् तीचा ताि िाष्ट्रीय साधन सांपिीिि दोन तऱहेने पडत 
असतो. गुन्सहेगाि मािसाला तुरुां गात ठेिल्यामुळे त्यािि होिािा खचं आणि तो गुन्सहेगाि समाजात उत्पादक 
श्रम किीत नसल्यामुळे समाजाचे होिािे नुकसान. णभकाऱयाच्यािि त्याांना सांस्थेत ठेिल्यामुळे होिािा स्िचस 
आणि णभकािी िस्त्यािि भीक मागत असताना दानधमातून त्याच्यािि िाया जािािा पैसा. या णिषयामध्ये 
पुष्ट्कळ सांशोधन ्हायचे आहे, पि या के्षत्रातील तज्ञाांचा णनष्ट्कषस असा आहे की णभकाऱयाांना ककिा गुन्सहेगािाांना 
सांस्थेत ठेऊन जि शासन त्याांचेिि १०० रुपये खचस किीत असेल ति त्याांना सांस्थेत न ठेिल्यामुळे शासनाचे 
ि समाजाचे दि मािसामागे साडे तीनश ेरुपये खचं होतात. ते्हा या मािसाांना सांस्थेत ठेििे महागाईचे 
आहे असे म्हिता येिाि नाही. गुन्सह्याांच्या प्रणतबांधनासाठी होिािा खचस ककिा मुांबईतील दानशूि मािसे 
दििषी जो खचस कितात तो अांदाजे प्ास लक्ष रुपये असतो, असा सांशोधकाांचा दािा आहे. म्हिून णभक्षा 
प्रणतबांधनाचा कायसक्रम जास्तीत जास्त िाढीला लािािा असे महािाष्ट्र शासनाला िाटते. 
 

तथापी हा कायसक्रम यशस्िी होण्याच्या दृणष्टने त्याची थोडीशी पनुिसचना कििे आिश्यक आहे असे 
िाटते. त्यात एक सूचना म्हिजे अशा तऱहेच्या उपचािक सांस्था ग्रामीि भागात न्सया्यात आणि स्िीकाि 
केन्सदे्र शहिामध्ये ठेिािीत असे िाटते. मािसू भीक मागायला का प्रिृत होतो याचा सामाणजक आणि 
मानसशास्त्रीय अथस समजाऊन घेतला म्हिजे असे स्पष्ट णदसते की, आपला स्िाणभमान सोडून मािसे 
िस्त्यािि भीक मागू लागतात ती सुखासुखी खास न्हे. पणिब्स्थतीच्या आसूडाखाली माि खाऊन 
यापकैीबहुतेक मािसे णभकािी बनतात. यापैकी णकत्येक मािसे कुष्टिोगी आहेत. शिीिाने ि मनाने अपांग 
झालेली आहेत. त्या अपांग मािसाांना जुन्सया काळी िाजाकडून ि नांतिच्या काळाांत स्ियांपूिस ग्राम्यिस्थेत 
आधाि णमळत असे. या खेिीज देिस्थाने, धमसशाळा, अ्िते्र इत्यादी सामाणजक ि सांस्थाचाही या अपांगाांना 
उपयोग होत असे. बदलत्या कालमानानुसाि या सांस्था मोडकळीला येऊ लागल्या आणि न्या सांस्था ति 
उभ्या िाणहल्या नाहीत. म्हिून कल्यािकािी शासन्यिस्थेत या अनाथ अपांग मािसाांना आसिा णमळाला 
पाणहजे तिच कल्यािकािी धोििाच्या णदशनेे िाटचाल किता येईल. 
 

गुन्सहेगाि, णभकािी आणद जन समाजाकडे मी सामाणजक णिघटनाचे आणिष्ट्काि म्हिून पाहातो, 
ककिा एक प्रकािे त्याांना सामाणजक प्रक्षोभाचे प्रतीक मानता येईल. म्हिून या समाजाच्या उपेणक्षत भागाकडे 
समाज कल्याि कायसकत्यांचे णजतक्या लिकि लक्ष जाईल णततके चाांगले. सामाणजक प्रश्नािि भाितीय 
पाश् िसभमूीला धरून आणि मिाठी भाषेत िाि थोडे िाङ्मय उपललध आहे. समाजकल्याि के्षत्राांत काम 
कििाऱया प्रत्येक अणधकाऱयाला यापुढे समाजसेिचेे शास्त्र णशकिे आिश्यक होिाि आहे. अशा णशक्षिासाठी 
लागिािी िाङ मय सांपदा हेही समाज सेिेंचे नि ेके्षत्र आहे. या के्षत्रात ि णिशषे करून या णिषयात यापूिी 
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माझे स्नेही श्री. शिदचांद्र गोखले याांनी बहुमोल भि घातली आहे. या पिांपिेतच िाटचाल करून श्री. 
णिद्याधि उजगिे याांनी “आसिा” हे जे णभकाऱयाांच्या प्रश्नािि पुस्तक णलणहले त्याबद्दल ते अणभनांदनास पात्र 
आहेत. ह्या पसु्तकात त्याांनी णभक्षा प्रणतबांधक कायद्याचे सणिस्ति णििचेन करून या णशिाय णभकािी 
पकडल्यापासून त्याच्या पनुिससनापयंत घडिािी प्रणक्रया तपशीलाने साांणगतली आहे. या खेिीज प्रशासन 
तांत्र आणि ्यणक्तकायस िगैिे तांत्राचाही उहापोह त्याांनी केला आहे. त्याचप्रमािे सांस्थाांची सूचीि आिश्यक ती 
आकडेिािी त्याांनी या पुस्तकात णदली आहे. श्री. उजगिे हे या के्षत्राांत “अधीक्षक” म्हिून काम किीत 
असल्यामुळे त्याांच्या णलणहण्याला णजिांतपिा प्राप् त झाला आहे. त्याांची भाषा सोपी, उदाहििे णजिांत आणि 
पटिािी आहेत. श्री. उजगिे याांच्या हातून समाजसेिा के्षत्राांत अशीच िाङ मय सेिा घडो ही शुभेच्िा. 
 

बा.म. भािस्कि 

मांत्री. 

समाज कल्याि, महािाष्ट्र िाज्य. 
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लेखकाचे दोन शलद 
 

समाजकल्याि खात्याांत सुमािे २१ िषते  काम केल्यािि पुस्तक णलणहण्याचा मी हा प्रयत्न केला 
आहे. लहानपिापासून गणिबाबद्दल दया ि दुुःखी मािसास मदत किण्याची बदु्धी मला देिाऱया पिमेश्विास 
ि माझ्या माताणपतिास णिनम्रपिे नमन केल्या नांतिच मी माझे मनोगत उघडे किीत आहे. 
 

मिाठी भाषेची सेिा किण्याची इच्िा मिाठी हा णिषय घेऊन पदिीधि झाल्यापासून माझ्या मनाांत 
आहे. त्यातच समाजसेिचेे कायस किीत असताना जे ज्ञान पुस्तकातून ि अनुभिाने णमळाले तेच बीज रूपाने 
मनात रुजले ि त्याला ही िोटीशी पालिी िुटली आहे. या खात्यात काम किीत असताना आठ नऊ िषते  
णभकाऱयाच्या प्रश्नाणिषयी िाि जिळून माणहती णमळाली एिढेच न्हे ति णकतीतिी णभकािी हे माझे णमत्र 
झाले. त्याांनी आपले हृदय माझ्याजिळ उघडे करून दाखणिले. आपल्या समाजाच्या या णखडकीतून मला 
आत डोकािता आले ि यातूनच मला समाजाचे िाि जिळून दशसन झाले आहे. स्ितुः णभकाऱयाांच्या बिोबि 
कायस किताना मला जे काांही समजले ते इतिाांच्या माणहतीकणिता णलहून ठेिले आहे. समाजशास्त्राचे 
णिद्याथी, सामाणजक कायसकतते , या के्षत्राांत काम कििािे अणधकािी ि इति याांनाही या पुस्तकाांत बिीच निीन 
ि उपयुक्त अशी माणहती णमळेल असे मला िाटते. 
 

समाजकल्याि खात्याांत काम किीत असताना श्री. शिदचांद्र गोखले याांच्याबिोबि काम किण्याची 
सांधी प्राप्त झाली ि त्याचिळेी या णिषयािि णलणहण्याची पे्रििाही त्याांच्यामुळेच णमळाली. हे पसु्तक णलणहत 
असताना सुद्धा त्याांनी खूप उपयुक्त अशा सूचना केल्या. या त्याांच्या पे्रमाबद्दल मी त्याांचा ीिी आहे. 

 
या पसु्तकास पुिस्काि णलहून देण्याची णिनांती किताच श्री. िसांतिाि नाईक, मुख्यमांत्री, महािाष्ट्र 

िाज्य याांनी अनुमोदन णदले ि िािच उपयुक्त असा पुिस्काि त्िणित णलहून णदल्याबद्दल मी त्याांचा सदैि 
ीिी िाहीन. 

 
त्याचप्रमािे समाज कल्याि खात्याचे मांत्री श्री. बाबिुाि भािस्कि याांनी ति णिनांती किताच 

पुस्तकास सुयोग्य ि शास्त्रोक्त अशी प्रस्तािना णलहून णदली. याबद्दल मी त्याांचा सदैि ीिी िाहीन. 
 
समाजकल्याि खात्याचे भतूपूिस सांचालक श्री. श्रीधिपांत हाटे I.A.S.याांनी मौणलक सूचना केल्या. 

या त्याांच्या पे्रमळ मागसदशसनाबद्दल मी त्याांचाही ीिी आहे. समाजकल्याि खात्याचे सध्याचे सांचालक श्री. 
डी. जी. जाधि I.A.S. याांनीही जे प्रोत्साहन णदले त्याबद्दल त्याांचाही मी ीिी आहे. 

 
समाजकल्याि खात्यात काम कििािे भतूपूिस मुख्य णनिक्षक डॉ. डी. ्ही. कुलकिी ि श्री. जी. 

एन् हषते  तसेच सध्याचे मुख्य णनणिक्षक श्री. बेलिडी ि श्री. खिे तसेच णिभागीय अणधकािी सिसश्री िाईकि ि 
गायकिाड या सिस अणधकाऱयाांनी हे पुस्तक णलणहत असताना महत्िपूिस सूचना केल्या त्याबद्दल मी सिांचा 
अत्यांत आभािी आहे. 

 
या पसु्तकाच्या टांकणलणखत प्रती काढण्याच्या कामी कुमािी पािसती काांबळे याांनी मोठे सहाय्य णदले. 

तसेच पसु्तकाला “आसिा” हे अणतशय सुयोग्य असे नाि सुचिल्याबद्दल माझ्या पत्नी सौ. आशा उजगिे 
याांचे आभाि मानिे जरूि आहे. 
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तसेच या खात्यात काम कििाऱया ि इतिही पुष्ट्कळ णमत्राांनी या कायांत प्रोत्साहन णदले याबद्दल 
त्या सिांचे मी आभाि मानतो. 
 

पुस्तकाच्या “आसिा” या नािातून णभकाऱयाला आश्रयाची अणधक जरूि आहे ही कल्पना ध्िणनत 
होते. णभकाऱयामध्यें िृद्ध, अपांग मनोणिकृत ि शािीणिक ्याधींनी ग्रस्त अशाांचे मोठे प्रमाि आहे. मािसू 
म्हिूनया साऱयाांना समाजाने आसिा देिे जरूि आहे. मनोणिकृताांना ि आजाऱयाांना औषधोपचािासाठी योग्य 
णठकािी आसिा हिा असतो. त्याांना तो णमळणिता यािा याची समाजाने सोय करून ठेिली पाणहजे. तसेच 
भीक मागण्यात गैि असे काही नाही. ककिा भीक मागिे हा आमचा अणधकाि आहे असे ज्याांना िाटते त्याांना 
काांही िळेेस आश्रय देऊन ककिा समाजात ठेऊन सुद्धा णशक्षिाचे िा इति सांस्काि करून त्याांच्या मनामधील 
हा दोष काढून टाकण्याचा समाजाने प्रयत्न किािा. त्याचप्रमािे दान देिाऱयाांनी आपल्या दानाचा ओघ 
्यक्ती ऐिजीं सांस्थेकडे िळिािा या णिचािाांना या पसु्तकात चालना णदलीआहे. 

 
महािाष्ट्र िाज्यात णभकाऱयाांसाठी काय केले जाते ही माणहती ति या पुस्तकात णदली आहेच पि 

त्याच्या जोडीस समाजाची याबाबतीत काय जबाबदािी आहे याचीही कल्पना देण्याचा प्रयत्न केला आहे. 
याच काििामुळे हे पसु्तक समाजकल्याि खात्याांत काम कििाऱयाांनाच न्हे ति आम जनतेस उपयोगी 
पडेल अशी आशा आहे. 

 
हे पुस्तक िापण्याचा णनिसय, महािाष्ट्र िाज्य साणहत्य साांस्कृणतक मांडळाने घेतल्यामुळेच हे पुस्तक 

िापून तयाि झाले आहे. याबद्दल मी मांडळाचा अत्यांत आभािी आहे. तसेच पसु्तकाचे हस्तणलणखत 
तपासण्याचे (अिघड) काम एका णिद्वान णमत्राने केले. त्याांचेही मी आभाि मानतो. 

 
िचना कप्रटससचे मालक श्री. िाघोबा म्हाते्र याांनी िपाईचे काम िाि िगेाने ि सुबकतेने केले याबद्दल 

त्याांचाही मी आभािी आहे. 
 
या पुस्तकाच्या अखेि पणिणशष्टामध्यें णदलेली आकडेिािी ि माणहती ही जुनी आहे त्यामध्यें मला 

सध्यापयंतची आकडेिािी घालता आली नाही. तसेच निीन बदल झालेली माणहतीही उपललध करून देता 
आली नाही. याबद्दल िाचक मला क्षमा कितील अशी आशा आहे. कािि मूळ प्रश्नात त्यामुळे ििक होत 
नाही. 

 
समाजाचे प्रयत्न ि पिमेश्विाच्या सहाय्याने भाितातील णभकाऱयाांचे णनमूसलन ्हाि े हीच भाग्य 

णनयांत्यापाशी प्राथसना आहे. 
 

 
–णि. भा. उजगिे 
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प्रकिि पणहले: णिषय-प्रिेश 
 

एका चाकाने णिििािे दुसिे चाकि दुसऱया चाकामुळे णिििािे णतसिे चाक हे या याांणत्रक युगात 
नेहमीच णदसिािे दृष्ट्य आहे. एिढेच न्हे ति ते या युगाचे प्रतीक आहे; असे म्हिािसेे िाटते. समाजाचा 
प्रत्येक घटक हा मािसू आहे ि तो स्ितुः जी हालचाल किीत असतो त्याला कािि इति असतात ि 
त्याच्या हालचालीमुळे इति मािसे आपल्या हालचाली किीत असतात. समाज हे या पद्धतीने हालचाल 
कििाऱया घटकाांनी तयाि झालेले एक मोठे यांत्र आहे. पि हे इतके मोठे ि णिणचत्र यांत्र आहे की एका 
घटकाचा दुसऱया घटकािि होिािा पणििाम, गती, णदशा ि िगे या दृष्टींनी आकलनीय नसतो. या 
काििामुळेच इतक्या मोठ्या णिलक्षि घटना जीिनात घडतात की त्या कशा ि का घडल्या हे सुद्धा समजत 
नाही. मािसाचे जीिन हे असेच आहे, असे मला नेहमीच िाटते. आता या मगनलालचीच गोष्ट पहा ना– 

 
मी आपल्या ऑणिसात बसलो होतो. एक आांधळा मािसू दििाजाििच्या णशपायास, मला भेटता 

याि े म्हिून णिनांती किीत होता. मला त्याांचे हे सांभाषि ऐकू आले ि मीच त्याला आत बोलािनू घेतले. 
नमस्काि केल्यानांति समोिच्या खुचीत बसण्यास साांणगतले त्याबिोबि तो अगत्याने बसला. मला एकदम 
जाििले की हा नेहमीच भेटाियास येिाऱया साध्या णभकाऱयापैकी नाही. णभकाऱयाांच्या स्िीकाि कें द्रात 
अधीक्षक म्हिनू काम किताना णदसून येई की भेटाियास येिािा सिससाधािि णभकािी माझ्या समोिच्या 
खुचीत णिशषे आग्रह केल्याणशिाय बसत नसे. पि हा आांधळा मािूस आग्रह न किताच तसा बसला ि 
म्हिून या गृहस्थाणिषयी अणधक माणहती णमळिािी असे मला िाटले. 

 
बोलता बोलता आमच्या बोलण्यातून एक णचत्रपटच णनमाि झाला. मी त्याला बोलायला लािले ि 

त्याने हळूहळू आपली जीिनगाथा माझ्या समोि उभी केली. माझ्या अपेके्षप्रमािे तो एके काळी गभसश्रीमांत 
्यापािी होता. तो हब्स्तदांताचा ि हिींचा ्यापािी होता. त्याचे कुटुांब गेल्या सहा णपढ्या इांग्रज सिकािचे या 
धांद्यातले कां त्राटदाि होते. तो शकेडो मलै जगलाचा मालक होता. इतकेच न्हेति ‘मगनलालचा पाडा’ 
म्हिून एक खेडेगाांि त्याच्या मालकीचे होते. स्ितुःच्या जांगलात हिी पकडिे, हिींची णिक्री 
िाजेमहािाजाांस कििे ककिा त्याांची हाडे ि दात याांचा ्यापाि भाितात ि बाहेि कििे हा त्या कुटुांबाचा 
णपणढजाद धांदा होता. 

 
एका मोठ्या इांग्रज कां पनीबिोबि त्याने भागीदािी करून बाांधकामाचे एक बिेच मोठे कां त्राट 

णमळणिले. काांही नैसर्मगक आपिीमुळे या कां त्राटामध्ये त्याला नुकसान आले. हे नुकसान एिढे मोठे होते की 
त्यात मगनलालला आपली सािी मालमिा णिकून टाकािी लागली. लाखो रुपयाांचे नुकसानझाले होते ि 
त्यातच जिळची गडगांज सांपिी नाहीशी झाली होती. पि ्यापािीच होता तो त्याने णकिकोळ धांदा चालू 
केला. मोटािसायकलीिरून तो ये जा किीत असे. एका अभद्र िळेी त्याची मोटािसायकल िस्त्यािरून 
घसिली ि त्याच्या दोन्सही डोळ्याांना माि बसला. शिीिाििील इति जखमा कालाांतिाने बऱया झाल्या.पि 
डोळ्याच्या जखमा बऱया झाल्या नाहीत. हळूहळू त्याची दृष्टी पूिसपिे गेली. त्यातच म्हातािी आई िािली ि 
बायकोपि आजािपिात िािली. िषस दीड िषांत त्याचे जीिन पाि बदलून गेले. गाद्याणगिद्यािि ऐष 
आिामात लोळिािा मगनलाल एक गिीब आांधळा झाला. कोितीही मदत घ्यायला त्याचा हात पुढे होईना, 
पि इलाजच न्हता. त्याला मूलबाळ झालेच न्हते. नातलगाांनी त्याला हळूहळू दूि केले. मगनलाल 
म्हित होता, ‘साहेब, माझे म्हिण्यासािखे आता या जगात िक्त माझे हे आांधळे शिीिच आहे. मला जिळ 
किील असे कोिीच नाही. मी आपल्या येथे आनांदाने िाहीन. हाताांनी किताां येईल ते सािे काम किीन. 
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मला णिडी हे एकच ्यसन आहे. आपि मला णिडी द्यािी हीच माझी आपल्याला णिनांती आहे.’ मी ती णिनांती 
मान्सय किताच तो आनांदाने णनघून गेला. हिीच्या जांगलाचा हा मालक एिढा गिीब झाला होता की त्याला 
स्ितुःची णिडीची तलि भागणिता येत न्हती. जीिन यांत्राची चाके कशी णििली हे समजले नाही, की 
त्याांना णििोध किता आला नाही ि शिेटी णहमालयाच्या ऊां च णशखिाििील हा बिाचा कडा कोसळून खोल 
दिीत पडला होता. आता ति तो णििघळूनही गेला होता. माझ्या डोक्यातली णिचािाांची चाके णिरू 
लागली. 

 
भाितात णभकािी उदांड आहेत. शहिातच न्हे ति खेड्यातही आहेत. भाितात णभकािी कोठे 

नाहीत? या प्रश्नाला उिि देिे अिघड होईल असे िाटते. भीक मागिे ही एक प्रिृिीच आहे. सािेच गिीब 
भीक मागत नाहीत. दाणिद्र्यामुळे काांही लोक नाईलाज म्हिून भीक मागतात, पि पुष्ट्कळ भीक न मागता 
जगिािे देखील दणिद्री लोक आहेत. काांही लोकाांच्यािि लहानपिापासूनच भीक मागण्याचा सांस्काि 
झालेला असतो. धांदेिाईक णभकािी ि भीक मागून जगिाऱया जमाती या अशाच आहेत. या लोकाांना भीक 
मागण्याांत काहीच णिशषे िाटत नाही. त्याांच्या बाबतीत भीक न मागिे हेच णिशषे समजाि े लागेल. 
णशक्षिामुळे ि जीिनमूल्याांच्या सुयोग्य ज्ञानामुळे ही प्रिृिी ि या तऱहेच्या णभकाऱयाांची सांख्या कमी होत 
जाईल; पि आज अशा लोकाांना भीक मागिे ि काही उद्योग कििे यात काही ििक आहे असे िाटत 
नाही. इतकेच न्हे ति जनतेच्या धार्ममक िृिीचा िायदा घेऊन अशा तऱहेने भीक मागण्याचा आपल्याला 
अणधकाि आहे असे म्हिण्यापयंत त्याांची पाळीजाते. धमापेक्षा रूढींनी या गोष्टीना सांमती णदली आहे, ि 
रूढीपासून जनतेने दूि जाऊ नये यासाठी पिमेश्विाच्या कोपाचे भय दाखिनू सुद्धा हे लोक आपली भीक 
मागण्याची पिांपिा चालू ठेितात. िकीि, गोसािी, िासुदेि जोशी, णहजडे, बहुरुपी, माकडिाले, 
अस्िलिाले ककिा आिाधी जोगी या साऱयाांची ब्स्थती अशीच आहे. धमस ि रूढी याांच्या आश्रयाने जगिाऱया 
अशा अनेक जमाती आहेत. या लोकाांत ि याांच्या बऱयाच मुलाबाळाांत भीक मागण्याची प्रिृिी णनमाि 
झालेली असते. म्हिून णभके्षकऱयाांच्या प्रश्नाचा णिचाि किीत असताना या सामाणजक पणिब्स्थतीचा णिचाि 
कििे जरूि आहे. 

 
त्याचप्रमािे आपल्या समाजातील एकत्र कुटुांबपद्धती खूपच दुबसल झाली आहे याचीही नोंद घेिे 

जरूि आहे. एकत्र कुटुांबपद्धतीत गुिदोष आहेत. पि आपि या णठकािी मुख्यतुः णिचाि किीत आहोत तो 
म्हिजे या कुटुांबपद्धतीत ज्या चाांगल्या गोष्टी असतात त्याबद्धलचा. एकत्र कुटुांबाांत एक प्रमुख असतो. तो 
स्ितुः कष्ट कणितो ि इतिाांना मागसदशसन करून त्याांच्याकडून योग्य प्रकािे काम करून घेतो. णमळकत एकत्र 
करून, साऱयाांच्या गिजाांचा णिचाि करून त्या भागणिण्याचा प्रयत्न शक्य णततक्या चाांगल्याप्रकािे तो कितो. 
कुटुांबातील प्रत्येक ्यक् तीिि त्याचे लक्ष असते ि पे्रमही असते. प्रत्येकाच्या शािीणिक, मानणसक ि बौणद्धक 
मगदुिाची त्याला कल्पना असते. ि त्याप्रमािेच त्याांची कामाची िाटिी होते. िृद्ध ि दुबळ्याांना त्या घिाांत 
पे्रमाचे स्थान असते, चुकिाऱयाांना सुधािण्याचे प्रयत्न होत असतात ि त्याांच्याबद्दल एक तऱहेची सहानुभतूी 
घिाांत कोिाला तिी असते या सिस काििामुळे कुटुांबातून िुटून िािसा कोिी जात नाही. काांही िळेेस 
कुटुांबप्रमुखाची सहानुभतूी नसली तिी इतक्या मोठ्या कुटूांबातील कोिाची तिी सहानुभतूी दुबळ्याांना ि 
चुकिाऱयाांना असते ि याच काििामुळे मागस सोडून भटकिाऱयाांची सांख्या त्या मानानेकमी असते. 
याांणत्रकीकििानांति एकत्र कुटुांबे िुटून त्यातून लहान लहान कुटुांबे तयाि झाली आहेत. या युगाांत 
साांपणिक, भािणनक ि बौणद्धक सांघषामध्ये एकत्र कुटुांब णटकून िहािे अशक्य झाले आहे. या लहान 
कुटुांबात नििा-बायको ि मुले एिढाच पणििाि असतो. आता पुरुषच न्हे ति स्त्रीही नोकिी किण्यास सज्ज 
झाली आहे. शहिात िोज िाहने भिभरून लोक येत आहेत. त्यात नोकिीच्या उदे्दशाने येिाऱयाांची सांख्या 
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खूप मोठी आहे. औषधोपचािासाठी येिािे आहेत. भल्या-बुऱया कामासाठी मािसे शहिात येत आहेत. 
नििा-बायको कामाला जात असतील ति त्याांच्या मुलाांकडे लक्ष देण्यास कोिी नसते. त्यामुळे अशा मुलाांचे 
बाबतीत अनेक णबकट प्रश्न णनमाि होतात. घिाांच्या कमतितेमुळे शहिात मािसे कोंबनू भिल्यासािखी 
िहातात. एकाच खोलीत दोन कुटुांबेसुद्धा िहातात. झोपड्याांची सांख्या िाढली आहे. गणलच्ि िस्त्याांचे भाग 
शहिात णठकणठकािी णनमांि झाले आहेत. स्िच्िता, आिोग्य, नैणतक पातळी या सिसच गोष्टींना खूप मोठा 
धोका णनमाि झालाआहे. पाणिमात्य सांस्कृतीचे भडकदशसन घडणििािे णचत्रपट ि कथा, पैशाची उधळपट्टी 
किण्याचे णिणिध मागस, िृद्ध, अपांग ि आजािी याांचे कुटुांबातील गेलेले स्थान िगैिे गोष्टी शहिाांत णनमाि 
झालेल्या आहेत. याांणत्रकीकििामुळे नोकिी शोधिािाांची शहिाकडे िीघ लागली आहे ि त्यातूनच सािे 
गांभीि प्रश्न णनमाि होत आहेत. ही एक साांस्कृणतक क्राांतीच देशात घडून येत आहे. 

 
या क्राांतीची लाट खेड्यापाड्यातही पसित चालली आहे. या क्राांतीतून णनमाि होिाऱया सामाणजक 

जीिनाांतील अडचिी णनिािि किण्याचे प्रयत्न िािच अपुिे पडत आहेत, कािि आपला देश खूप मोठा 
आहे ि आपल्या जिळ या दृणष्टकोनातून समाजाचा णिचाि करून त्याला सुधािण्याचा ककिा साििण्याचा 
प्रयत्न कििािे कायसकतते  िािच थोडे आहेत ि जे थोडेिाि कायसकतते  आहेत त्याांचे स्थान हे काम किण्याच्या 
दृष्टीने महत्िाचे नाही. या पणिब्स्थतीत ते आपले समाजकायस णिशषे िगेाने करू शकत नाहीत. णभकािी, 
बेकािी, भटकेपिा, मुलातील गुन्सहेगािी, नैणतक अधुःपतन, नको असलेली अभसके, कुटुांबातील िाटािूट, 
घटस्िोट, आत्महत्या, कुमाणिकाांचे मातृत्ि, प्रौढातील गुन्सहेगािी ि लाचलुचपत अशा एक ना हजाि 
अडचिी समाजाच्या समोि आक्रािणिक्राळ रूप धािि करून उभ्या आहेत. या अधुःपतनाला आळा कसा 
घालािा हाच यक्ष प्रश्न समाज सेिकाांच्या, समाजशास्त्रज्ञाांच्या ि िाज्यकत्यांच्या पुढे आहे. यातून सुटण्याचा 
मागस शक्य णततक्या लौकि सापडािा हीच सिस णिचाििांताांची इच्िा आहे. 

 
णभके्षकऱयाांच्या प्रश्नापुितेच पाणहले ति असे णदसून येते कीं हा प्रश्न अणतशय मोठा आहे. तो केिळ 

मुांबई ि पुिे यासािख्या शहिाांचा ककिा महािाष्ट्रापुिता नाही. हा प्रश्न सांपूिस देशाला भेडसाििािा आहे. 
मुांबई ि पुिे येथे जे णभकािी पकडले जातात त्याांत भाितातील सिस िाज्याांतील लोक असतात. इतकेच न्हे 
ति महािाष्ट्रीय णभकाऱयाांपेक्षा बाहेिच्या िाज्यातील णभकाऱयाांचे प्रमाि अणधक असल्याचे मुांबईमध्ये 
पकडलेल्या णभकाऱयािरून आढळून आले आहे. भाितातील इति सिस शहिामध्ये णभकाऱयाांची िदसळ आहेच. 

 
णभकाऱयाांच्या सांख्येचा अांदाज घेण्याचे काही पद्धतशीि प्रयत्न किण्यात आले आहेत. अथात हे 

अांदाज आहेत. बृहन् मुांबईमध्यें ४० ते ५० हजाि णभकािी असािते ि पुण्यामध्ये ३ ते ४ हजाि णभकािी 
असािते असा अांदाज आहे. णभकाऱयाांच्या या अिाट सांख्येकडे पाहताच लक्षाांत येते कीं या दोन शहिातील 
णभकािी साांभाळिेसुद्धा महािाष्ट्र िाज्यासािख्या िाज्याला अशक्य आहे. सध्या महािाष्ट्रामध्ये शासकीय ि 
खाजगी सांस्थामधून सुमािे ४ हजाि णभकाऱयाांना साांभाळण्याची सोय आहे. 

 
णभक्षाप्रणतबांधक कायद्याप्रमािे णभकाऱयाांचा ताबा घेऊन, त्याांच्यािि योग्य ती प्रणक्रया करून त्याांचे 

पुनिससन कििाऱया योजना भाितातील सिसच िाज्यात नाहीत.िाि थोड्या िाज्याांत अशा लहान लहान 
योजना आहेत. महािाष्ट्रातील जेिढे णभकािी एखाद्या िाज्याांत सापडले असतील तेिढेच त्या िाज्यातील 
णभकािी महािाष्ट्राकडून घेतले जातात ि महािाष्ट्रीय णभकाऱयाांना महािाष्ट्रात पाठणिले जाते. या प्रकािाला 
‘िेणसप्रोकल’ अदलाबदल म्हिून सांबोधण्यात येते. आतापयंत महािाष्ट्राने इति प्राांतात पाठणिलेल्या सिस 
णभकाऱयाांची सांख्या ४०० ते ५०० पेक्षा अणधक नाही. 
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भाितातील इति िाज्ये, त्या िाज्यातील येथे सापडलेल्या णभकाऱयाकणिता काही अनुदान द्याियास 
तयाि नाहीत, इतकेच न्हे ति सध्या चालू असलेल्या णभके्षकऱयाांच्या या कायाच्या खचातील िाटा कें द्र 
सिकाि सुद्धा घ्याियास तयाि नाही. या कायसक्रमात ज्या सुधाििा किण्यात येतात ककिा जी िाढ 
किण्यात येते, त्या साऱया गोष्टींचा पांचिार्मषक योजनात अांतभाि केला जातो ि या कायसक्रमाकणिता ५० 
टके्कपयंत अनुदान मात्र कें द्र सिकािकडून णमळते. 

 
ििील णििचेनािरून लक्षाांत येण्यासािखे आहे कीं णभकाऱयाांचा प्रश्न अणतशय मोठा ि णजणकिीचा 

आहे. तो कोित्याही एका प्राांतापुिताच मयाणदत नसून सांबांध भािताचाच आहे असे म्हटल्यास िािसे िािगे 
होिाि नाही. त्याचप्रमािे या प्रश्नाची सोडििूक कोितेही एक िाज्य करू शकिाि नाही. म्हिूनच या 
प्रश्नाची सोडििूक कें द्रीय णनयांत्रिाखाली झाली ति ते प्रयत्न अणधक िायद्याचे होतील. तिी सुद्धा समाज 
सेिकाांनी ि या शास्त्रातील णिद िानाांनी ि सिकािाांनी या णिषयी गांभीिपिे णिचाि किािा अशी ब्स्थती जरूि 
णनमाि झाली आहे. 

 
णभक्षा प्रणतबांधक कायद्याखाली अटक होऊन सुटलेली मािसे भीक मागतात काय ि त्याांचे प्रमाि 

णकती असाि े हा एक प्रश्न आहे? णभक्षा प्रणतबांधक कायद्याप्रमािे अटक झालेल्यापैकी सुमािे णनम्म्या 
लोकाांना कोटातिते  जाणमनािि सोडण्यात येते. पुष्ट्कळाांचे नातलग ककिा णमत्रमांडळी पुढील चाांगल्या 
ितसिुकीचा जात मुचलका देऊन त्याांना सोडिनू घेतात. ति काांही लोकाांना त्याांच्या स्ितुःच्या जाणमनािि 
सोडण्यात येते. ही मािसे पनु्सहा समाजात गेल्यािि भीक मागूनच आपला उदिणनिाह कितात काय? ककिा 
त्याांच्यात सुधाििा होते का? 

 
णभक्षा मागिे ही एक सामाणजक णिकृती आहे. ती अनेक काििामुळे णनमाि झालेली आहे. म्हिजेच 

या णिकृतीला जबाबदाि असिािी काििे समाजात णिखुिलेली आहेत. मनुष्ट्य णभके्षकिीगृहात आिनू 
त्याला जिी सुधािले तिी तो जे्हा समाजात जातो ते्हा त्याला पूिीच्याच णिकृत िातािििात िहाि े
लागते. णशिाय त्याच्या मनािि केलेला पणििाम पुष्ट्कळिळेा अशा पणिब्स्थतीत णटकून िहात नाही आणि तो 
पुन्सहा भीक मागण्याची शक्यता णनमाि होते. 

 
आजािी पडलेला मािूस दिाखान्सयात जाऊन बिा होऊन येतो, पि तो पित आजािी पडिािच 

नाहीअसे म्हिता येईल काय? क्षयासािख्या चेंगट आजािाने आजािी असलेला मािूस घिात खाण्याची 
आबाळ झाली ककिा घिात मानणसक समाधान णमळाले नाही ति पुन्सहा आजािी पडतोच. त्याचप्रमािे 
णभक्षामागिाऱयाांचे सुद्धा आहे. 

 
या णिषयािि उपललध असलेली आकडेिािी पाणहली ति णदसून येते कीं शकेडा ६·४ टके्क णभकािी 

पुन्सहा पकडले गेले आहेत कोटातून सुटलेल्या ि सांस्थामधून मुदत सांपल्यािि सोडलेल्या लोकाांच्या पकैी 
िक् त ६·४ टके्क लोकच पुन्सहा पकडले जातात. या आकड्यािरून असे िाटते की पुन्सहा पनु्सहा भीक 
मागिाऱयाांचे प्रमाि िाि मोठे नसाि.े 

 
आजच्या यांत्रिेत, सुटून गेलेल्या प्रत्येक मािसािि लक्ष ठेऊन त्याला मदत किण्याची ककिा तो 

काय किीत आहे याची माणहती णमळणिण्याची योजना नसल्यामुळे प्रत्यक्ष णकती मािसे सुधािली हे 
आकड्याांनी दाखिनू देता येिाि नाही. पिांतु िि णनदशसनास आिनू णदलेली आकडेिािी हे या कायद्याच्या 
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सदुपयोगाचे अप्रत्यक्ष गमकच आहे, असे खणचत म्हिता येईल. या कामात पणिपूिसता आली आहे ककिा ते 
सुधाििेच्या पणलकडे आहे असा अथस न्हे. जे काम चालू आहे ते थोडे असले तिी चाांगले आहे ि त्यातून 
अनेक मािसाांचे जीिन सुधाित आहेत. 

 
सांस्थेमध्ये आल्यानांति सिस प्रकािच्या णभके्षकऱयाांची योग्य ती काळजी घेतली जाते. आजािी आहेत 

त्याांच्यािि इलाज तात्काळ सुरू होतो. अपांगाांना मानणसक समाधान देऊन सुयोग्य असे धांदे णशक्षि देण्यात 
येते. िृद्धाांना ि अणतशय णिकलाांग झालेल्याांना साांभाळले जाते. 

 
मानणसक णिकृती झालेल्याांची णचणकत्सा करून त्याांना सुधािण्याचे शक्य ते सािे प्रयत्न किण्यात 

येतात. सुदृढाांना येत असलेल्या ्यिसायात चालना णदली जाते. ककिा त्याांना येतील असे उद्योग णशकणिले 
जातात. या सिस प्रयत्नाांचा उदे्दश एकच कीं हा इसम जे्हा पुन्सहा समाजात जाईल ते्हा त्याला आपल्या 
पायािि उभे िहाता याि.े आज नोकिी णमळण्याच्या दृष्टीने काय अडचिी आहेत हे सिाना माणहत आहे. 
सिससामान्सय ि उिम कामगािालासुद्धा लौकि नोकिी णमळत नाही अशी पणिब्स्थती आहे. नोकिीच्या के्षत्राांत 
िगेिगेळ्या प्रकािची तीव्र चढाओढ आहे ते्हा या सामाणजक पणित्यक् ताला ि प्रमेयात्मक बनलेल्या 
मािसाला कोि नोकिी देिाि? तिीसुद्धा नोकिी देऊ शकिाऱया सांस्थाांना ि ्यक्तींना गळ घालून 
णकतीतिी लोकाांना नोकऱया लािनू णदल्या जातात ि णकतीतिी लोक सिससामान्सयाप्रमािे आपले काम योग्य 
तऱहेने किीत आहेत हे पाहून जे समाधान होते त्याची कल्पनाच किित नाही. 

 
आपि आताांपयंत ज्या कायाचा णिचाि केला ते कायस प्रमेयात्मक बनलेल्या ्यक्तीबद्दलचे आहे. 

णभकािी हा सामाणजक पणिब्स्थतीमुळे समाजातून बाहेि णनघालेला असतो. सामाणजक धाििेला जरूि अशी 
त्याची ितसिूक नसते. णभकािी हा समाजरूपी कभतीतून णनखळलेला णचिा ककिा दगड होय. या 
णनखळलेल्या णचऱयाांना त्याांच्या पुन्सहा जागी बसिताना टाकीचे घाि घालून त्याचा नको असलेला भाग 
काढून टाकािा लागतो. त्याचप्रमािे तो णचिा ककिा दगड ज्या णठकािी बसिाियाचा असतो ती जागा साि 
किािी लागते. कोंदिातून णनसटलेला खडा बसिताना सुद्धा सोनािाला मुख्यतुः कोंदिातच सुधाििा 
किािी लागते. समाजाचे कोंदि कोरून दुरूस्त किण्याचे काम सोपे नाही. एक मािूस बदलिे जि येिढे 
अिघड आहे ति त्या मािसाच्या भोितालच्या ्यक्तींनी बनलेले िाताििि बदलिे णकती अिघड आहे! या, 
कुटुांबातून गेलेल्या मािसाला पित घ्यायला मुळात कुटुांबातील लोकच तयाि नसतात, मग बाजूच्या 
लोकाांची सहानुभतूी णमळणििे णकती अिघड आहे याची कल्पना येईल. णभकाऱयाांच्या पुनिससनाच्या दृष्टीने 
अत्यांत णजणकिीचे ि सािखे स्िरूप बदलिािे हे कायस यशस्िीिीतीने कििे हे सिससामान्सयास जमिािे नाही. 

 
कोित्याही ्यक्तीमध्ये होिािी अशाप्रकािची सुधाििा ही हळू हळू होत असते. एकादा गुन्सहेगाि 

सुधाित असताना त्याच्या दोन गुन्सह्यामधील कालािधी िाढत असतो. जि तो िोज गुन्सहा किीत असेल ति 
तो आिांभी आठिड्यातूांन एकदा गुन्सहा करू लागेल. मग पुढे मणहन्सयातून एकदा, अशा प्रकािे तो हळू हळू 
सुधािेल. पि अशा सुधाििाऱया ्यक्तीला समाज ि कायदा सांिक्षि देऊ शकत नाही. णभकािी या णनयमास 
अपिाद नाही. त्यालासुद्धा असेच सुधािाि े लागेल. समाज, कुटुांब, प्रमेयात्मक ्यक्ती ि मदत कििािी 
्यक्ती या साऱयाांच्या प्रयत्नातून ि णिशषेतुः अणधकािी ्यक्तीच्या कौशल्यातून ि कायाच्या तळमळीतून 
्यक्तीचे पनुिससन रूप घेते. एका एका ्यक्तीला सुधारून त्याांच्या पुनिससनाची माणलका बनणििे ही अणतशय 
अिघड अशी गोष्ट आहे. 
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पुण्यप्राप् तीसाठी ककिा दयेच्या पोटी णभकाऱयाांना दान देिे णकतपत योग्य आहे याचा समाजास 
णिचाि किाियास लािील असे िाङ मय णसद्धहस्त लेखकाांनी शास्त्रशुद्धिीतीने णलणहले पाणहजे ककिा 
कोिीतिी णलहून घेतले पाणहजे. नाटक णसनेमातून ि िाङ मयातून पुष्ट्कळिळेा णभके्षची तििदािी अिधान 
नसल्यामुळे होते. या प्रकािाला आळा घातला पाणहजे. याच िळेी सुयोग्य मागाने दया कशी किािी याचे 
णशक्षि बालियातच मुलाांना देण्याचे दृष्टीने क्रणमक पुस्तकात काही पाठ घालण्यात याि ेलहानपिापासून 
मुलाांचा दृणष्टकोन णनदोष बनिािा. 

 
णभकाऱयाला दान णदल्याने तो सुधाित नाही. तो णभकािीच िहातो. सुयोग्य सांस्थेला दान णदल्याने 

णभकाऱयास सुधािण्याचा शास्त्रोक्त प्रयत्न केला जातो ि त्याचे भेडसाििािे नणजकचे प्रश्नसुद्धा सुटू 
शकतात. अशा लोकाांना चाांगले नागणिक बनणिण्याचे प्रयत्न काही सांस्था किीत आहेत; अशा सांस्थाांना 
सहाय्य कििे म्हिजेच णभकाऱयाांचा प्रश्न सोडिण्याला मदत किण्यासािखे आहे. या सिस णिषयािि सोपे ि 
मनोिांजक िाङ्मय णलणहले जाििे त्याचा उपयोग क्रणमक पुस्तकातून करून निीन णपढीची मते शास्त्रशुद्ध 
बनिािीत असे िाटते. 

 
अपांग, िृद्ध, ्याधीग्रस्त ि िडेे या सिस प्रकािच्या लोकाांना समाजात योग्य स्थान नाही, पि म्हिनू 

त्याांनाआता भीक मागण्याची ब्स्थती येऊ नये. त्याांना सन्समानाने जाऊन िहाता येईल अशा खूप सांस्था 
समाजाने णनमाि केल्या पाणहजेत. सध्या महािाष्ट्रात हे कायस कििाऱया सिकािी ि सिकािमान्सय 
(प्रमाणित) अशा सांस्थाांची यादी पणिणशष्ट ‘अ’ मध्ये णदलेली आहे. अशा सांस्था िक्त १७ आहेत. या सिस 
सांस्थामधून आश्रय घेिाऱयाांची सांख्या सुमािे ३,००० इतकी आहे. सिकािी (शासकीय) ि प्रमाणित 
सांस्थाांमध्यें तीन चाि सांस्था अशा आहेत की ज्या णठकािी अपांगाांना ि िृद्धाांना ठेिता येईल. ही सामाणजक 
तितूद िाि तोकडी आहे. णभकािी नसलेल्या अपांगाांना ि िृद्धाांना साांभाळिाऱया अपांग कल्याि णिभागातिते  
मान्सयता पािलेल्या १४ सांस्था असून त्याांतील िृद्धाांची ि अपांगाची सांख्या ३०० च्या िि नाही. यािरून असे 
म्हिता येईल की महािाष्ट्रात अशा िृद्ध ि अपांग याांना साांभाळिाऱया सांस्था जरूिीच्या मानाने िािच कमी 
आहेत. समाज सेिकाांनी ि शासनाने अशा आिखी सांस्था काढल्या पाणहजेत. जनतेने उदाि हस्ते अशा 
सांस्थाांना मदत केली पाणहजे. ि शासनानेसुद्धा सुयोग्य सांस्थाांना भिपूि प्रमािात अनुदान णदले पाणहजे. या 
लोकाांना समाजात ि कुटुांबाांत पूिी मानाचे स्थान होते. पि आता बदलत्या सामाणजक पणिब्स्थतीमुळे ते 
नाणहसे झाले आहे. या काििामुळे अशा लोकाांना साांभाळण्याची नैणतक जबाबदािी समाजाची ि पयायाने 
शासनाची  आहे. या सांस्थात प्रिशे सन्समानपूिसक ि सुकि असािा. येथे कायद्याचा बडगा ककिा त्याची 
टोचिी असू नये. अशा प्रकािच्या कायांनी समाजाचा कोसळिािा हा बुरुज साांभाळता येईल. 

 
या सिस कायाला पसैा कोठून आिाियाचा? कि देिाऱयाांचा पसैा िापिाियाचा काय? या प्रश्नाचा 

णिचाि किीत असताना एक गोष्ट णनदशसनास येते कीं, आपला समाज खूप दयािांत ि दानधमस कििािा असा 
आहे. एका पहािीमध्यें असे णदसून आले आहे कीं, मुांबई शहिात एका िषांत दान धमस म्हिून िोख िक्कम रु. 
ििीस लाख णदली जाते. अ्, िस्त्र ि इति गिजेच्या िस्तू ककिा सांस्थाांना णदलेल्या देिग्याांचा यात 
समािशे नाही. मुांबई शहि हेच समाजाच्या दातृत्िाचे प्रतीक मानले ति दानधमस कििाऱयाांची सांख्या खूप 
मोठी आहे. मद्रास शहिात नुकतीच एक पहािी किण्यात आली. त्यात असे णदसून आले की मद्रास 
शहिातील ८० टके्क लोक दान देतात. शहिाांतील लोकापेक्षा खेड्यातील ि ग्रामीि लोक अणधक धार्ममक 
िृिीचे आहेत असे मानले ति भाितीय लोक णकती मोठ्या प्रमािािि दानधमस कितात हे णदसून येईल. 
भािताच्या पातळीिि एक मोठी ‘गांगाजळी’ प्रामाणिक णसद्धहस्त ि दूिदृष्टीच्या नेत्याांनी काढली ति खूप 
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मोठा णनधी सहज जमा होईल ि या साऱया तऱहेच्या लोकोपयोगी सांस्था समाजाला चालणिता येतील. 
पिदेशात अशा यांत्रिा आहेत ि त्या मोठे कायस किीत आहेत. भाितातसुद्धा असा प्रयोग किाियास हिकत 
नाही. हे कायस किाियास चाणित्र्यिान् णनस्पृह ि सच्या समाज सेिकाांची जरूि आहे. सध्या असे लोक 
णमळिे अिघड असले तिीसुद्धा ही पणिब्स्थती बदलून जाईल ि ही धुिा साांभाळिािी मािसे पुढे येतील 
याची खात्री िाटते. 

  



 

 अनुक्रमणिका 

प्रकिि दुसिे: णभक्षा प्रणतबांधक कायदा 
 

णभकािी िाि प्राचीन काळापासून भाितात आहेत. अगदी सुधािलेल्या देशामध्येसुद्धा णभकािी 
आढळतातच. अथात त्याांचे प्रमाि िाि कमी आहे ि त्याांची भकू पि िगेळी असते. भीक मागिािा अ्च 
मागतो असे नाही ति पैसा, कपडे िगैिे िस्तूदेखील मागतो. पैसा णमळाला ति बाजािात िाटेल ती िस्तू 
णिकत घेता येते. पिदेशात एकादा िुपा णभकािी मद्याच्या बाटलीची मागिी किताना णदसतो. अशा आहेत 
णभकाऱयाांच्या तऱहा. 

 
मोठाली युदे्ध, धििीकां प, पूि अशा मोठाल्या नैसर्मगक आपिीनांति ककिा दुष्ट्काळानांति णभकाऱयाांची 

सांख्या िाढल्याचे आढळून येते. याणशिाय याांणत्रकीकििामुळेही णभकाऱयाांची सांख्या िाढल्याचे णदसते. 
णनिणनिाळ्या देशाांनी हे प्रश्न सोडिण्यासाठी कायद्याचा उपयोग केला आहे. 

 
मालमिा कायदा किताना असे गृहीत धिले जाते की प्रत्येक मािसाला आपल्या उदिणनिाहाचे 

साधन आहे ि तो चाांगले काम करून आपले ि आपल्या कुां टुबाचे पालन पोषि करू शकतो. असे असूनही 
जि एकादा मािूस चोिी ककिा इति गुन्सहा करून पसेै ककिा इति िस्तु णमळणिण्याचा प्रयत्न किीत असेल 
ति तो महत्िाचा गुन्सहा मानण्यात येतो. पि देशात मोठा दुष्ट्काळ पडला असताना लोकाांनी केलेल्या चोऱया 
या त्या मानाने कमी दजाचे गुन्सहे ठितात. याबाबतीत प्रणसद्ध गुन्सहेगािशास्त्रज्ञ श्री. हॅन्सस िॉन् हेंकटग (Mr. 
Hans Von Hentig) याांनी आपल्या “Panishment” या पुस्तकाांत णलणहले आहे. 

 
“Thus the judgment of delicts against property supposes a dishonest and subduable 

intention of appropriation, which, according to its moral accentuation rests on the assumption 
of normal industrial conditions and normal possibilities of work.” 

 
(याप्रमािे मालमिेबाबतच्या गुन्सह्यािि णनिसय देताना अप्रामाणिकता ि िसिनू मालमिा तालयात 

घेण्याची इच्िा गृहीत धिली जाते. या णनिसयाची नैणतक गुिििा सामान्सय उद्योग ब्स्थती ि नोकिी 
णमळण्याची सामान्सय ब्स्थती यािि अिलां बनू असते.) 

 
या तऱहेच्या णभकाऱयाांच्या बाबतीत कायदे कितानासुद्धा याचा णिचाि केला जातोच. अनेक 

प्रकािच्या सामाणजक पणिब्स्थतीमुळे णभकाऱयाची सांख्या णटकून आहे ि िाढते आहे. त्यामुळे ही पणिब्स्थती 
कायम िाहू नये म्हिनू कायदा करून पणिब्स्थती शक्य तेिढी आटोक्यात आिािी ही इच्िा त्यामागे आहे. 
णशिाय इति कायद्याप्रमािे हा कायदा णशक्षा देिािा नाही. णभक्षा मागिे हा जिी गुन्सहा मानण्यात आलेला 
असला तिी अशा लोकाांची सुधाििा ्हािी म्हिून त्याांना स्थानबद्ध करून उद्योगधांदे णशकणििे, त्याांची 
अ्-पाण्याची सोय कििे, तसेच िृद्ध, अपांग ि आजाऱयाांची सोय कििे ही णशक्षा न्हे. णभकाऱयाचेसाठी 
किण्यात येिािे कायदे सामाणजक स्िरूपाचे असल्यामुळे त्याांचा उदे्दश णशक्षा कििे हाच नसून सुधाििा 
कििे ि काळजी घेिे हा असतो. मुले ि णस्त्रया याांचे बाबतीत किण्यात येिािे कायदे सुद्धा अशाच प्रकािे 
सुधािण्याच्या हेतूने केलेले कायदे आहेत. म्हिनू देशातील साांपणिक ब्स्थती िाि चाांगली असो ककिा नसो 
तिी सुद्धा असे कायदेदेशाांनी िळेोिळेी अांमलात आिले आहेत. भाितात सुद्धा असे कायदे णनिणनिाळ्या 
स्िरूपात ि पणिब्स्थतीत तयाि केलेले आहेत. अथातच णभकाऱयाांचे पुनिससन किण्याचा हेतू त्यातील काही 
कायद्यात आहे ति काही कायद्यात त्याांना जिब िाटािी ि त्याांनी तेथे भीक मागण्याचे बांद किाि े असे 
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िगेिगेळे हेतू आहेत. जिब णनमाि कििािे कायदे अथातच णशक्षा कििािे ककिा दांड कििािे असे आहेत. 
याणशिाय काही कायद्याचा हेतू णभकाऱयाांना प्रणतबांध किण्याचा असतो. त्यात त्याांच्या पुनिससनाचा भाग िाि 
कमी असतो. असे िगेिगेळे हेतू मनाांत ठेऊन कायदे किण्यात आले आहेत. 

 
सिस तऱहेच्या णभकाऱयामध्ये मुलाांचा प्रश्न णिशषे महत्िाचा आहे. मुले ही लहान ि अजाि 

असल्यामुळे त्याांच्यािि खूप अन्सयाय ि जुलूम होतो. काही मुले स्ितुः होऊन भीक मागतात पि लहान मुले 
पळिनू आिनू त्याांना अपांग बनिनू भीक मागण्याचे साधन म्हिून िापििािे काही समाजकां टकही आहेत. 
कामाकणिता पळिनू आिलेली मुले णिकली जातात. ििील सिस गोष्टींचा णिचाि करून इांणडयन पीनल 
कोडचे कलम ३६३ [अ] १५-१-१९६० पासून अांमलाांत आिले आहे. हे कलम पुढीलप्रमािे आहेत. 

 
“३६३(अ) भीक मागण्याच्या धांद्याकणिता ककिा भीक णमळणिण्याच्या उपयोगाकणिता कोित्याही 
इसमास िखिालीतून चोरून नेिे ककिा अल्पियी इसमाचा कबजा णमळणििे. णशक्षा दहा िषते कैद ि 

दांड. 
 
(२)भीक णमळिण्याच्या धांद्याकणिता ककिा तशा उपयोगाकणिता अल्पियी इसमास ककिा त्याच्या  

अियिास णनरुपयोगी किील ति. णशक्षा. आजन्सम कैदि दांड.” 
 
समाजकां टकापासून मुलामुलींचे सांिक्षि किािे या हेतूनें ििील सुधाििा इांणडयन पीनल कोडच्या 

कायद्यात १९६० साली किण्यात आली. या कायद्याची अांमलबजाििी किण्यात आली आहे. कायद्याची 
अांमलबजाििी कििाऱयाांनी या कायद्याचा शक्य तेिढा अणधक िायदा करून घेऊन अडचिीत 
सापडलेल्या ि सापडिाऱया मुलाांची सोडििूक किािी म्हिून या गुन्सह्याकणिता णशक्षा जबि ठेिली आहे, 
कािि या प्रकािे िागल्याने होिाऱया णशके्षची भीती समाज कां टकाांच्या मनात णनमाि होिे जरूि आहे. 

 
याणशिाय भाितातील बहुतेक सिस िाज्यामध्ये मुलाांसाठी कायदे केलेले आहेत ि त्या कायद्याखाली 

मुलाांची काळजी सिकाि घेते. महािाष्ट्रातही असा कायदा आहे. या कायद्याचे नाि ‘मुांबई मुलाांचा कायदा 
१९४८’ हा कायदा मूळ स्िरूपात १९२४ साली किण्यात आला. 
 

मुांबई मुलाांचा कायदा १९४८ 
 

ज्या लहान मुलामुलींना णभकािी बनणिण्यात येते त्याांच्या बाबतीत उपाय योजना किािी या 
उदे्दशाने मुांबईमध्ये १७ जुलै १९२० िोजी सभा बोलाणिण्यात आली होती. या सभेचे अध्यक्ष मुांबईचे एक प्रमुख 
न्सयायाधीश सि मकॅलेऑड हे होते. त्यापूिी १९१५ साली डॉ. जहाांगीि किसेटजी याांनी या प्रश्नाला मुांबईत 
चालना णदली. हा प्रश्न अपांग केलेल्या भीक मागिाऱया मुलाांच्या बाबतीत मुख्यतुः णनमाि झाला होता ि 
याच प्रश्नासांबांधीच्या चळिळीतून ‘मुांबई मुलाांचा कायदा’ १९२४ साली झाला ि १९४८ सालचा ‘मुांबई 
णभकाऱयाांचा कायदा’ किण्याची पूिसतयािीझाली. 
 

१९४८ चा मुांबई मुलाांचा कायदा हा भाितात मुलाांच्या कायद्यामध्ये अगे्रसि मानण्यात येतो. या 
कायद्यात मुलाांच्या समस्याांशी, तसेच या प्रश्नाशी णनगडीत अशा सिस पणिब्स्थतीशी मुकाबला किण्याची 
तितूद किण्यात आली आहे ि िैचाणिकदृष्ट्ट्या हे णिशषे महत्िाचे मानले जाते. गुन्सहेगाि मुलानाच न्हे ति 
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अनाथ पणित्यक्त, योग्य कुटुांब नसलेल्या ि ज्या मुलािि गुन्सहा होण्याची शक्यता आहे ककिा ज्या मुलािि 
गुन्सहा झालेला आहे अशा सिस मुलाांना या कायद्याखाली आसिा देता येतो. तसेच गुन्सहे कििािी ि ज्याांच्या 
हातून गुन्सहा होण्याची शक्यता आहे अशीही सिस मुले या कायद्याच्या कके्षत येतात. ि त्याांना सन्समागस 
दाखिण्याचे कायस हातात घेता येते. अथातच भीक मागिािी ि ज्याांना भीक मागाियास लािली आहे 
अशीही मुले णिमाांड होममध्ये घेता येतात. मुलाांची काळजी नीट न घेिाऱया तसेच मुलाांचा दुरुपयोग 
कििाऱया समाजकां टकाांना णशक्षाही देता येते. या दृष्टीने या कायद्यातील कलमे ४० ि ४७ ही महत्िाची 
आहेत. तसेच मुलाांच्या बाबतीत गुन्सहे किण्याच्या दृष्टीने ६ ्या णिभागाांतील कलमे ४८ ते ६३ ही महत्िाची 
कलमे आहेत. 
 

स्त्री ि णशशु सांस्था (लायसेन्सस देण्याबाबत) अणधणनयम १९५६ 
 

हा भाितीय कायदा आहे. बहुतेक सिस िाज्यामध्ये या कायद्याप्रमािे णस्त्रया ि मुले याांच्या सांस्थाांिि 
णनयांत्रि आिून त्याांच्यातील अणनष्ट पद्धती बांद किण्यात आल्या आहेत. णस्त्रया ि मुले याांच्या सांस्था काढून 
णस्त्रया ि मुले याांचा दुरूपयोग कििाऱया काही सांस्था श्रीमती िाि कणमटीच्या णनदशसनास आल्या होत्या. 
अशा िाईट सांस्थाांचे उच्चाटन करून सिस सांस्थाांच्या कामाची पातळी िाढिनू देण्याचे कायस या कायद्यान्सिये 
होत आहे. महािाष्ट्र िाज्याने हा कायदा १-४-१९५९ या णदिशी लागू केला ि त्याखाली आता १०५ सांस्था 
प्रामाणिक झाल्या आहेत. 
 

या कायद्यामुळे भटकिािी मुले ि णस्त्रया याांच्या पनुिससनाचा मागस मोकळा झाला आहे ि समाज 
कां टकाांनी चालणिलेल्या सांस्थाांचा बीमोड झाला आहे. या कायद्यामुळे ज्याांना भीक मागािी लागते अशा 
णस्त्रया ि मुले याांचा प्रश्न काही अांशाने सुकि झाला आहे. 
 

इांणडयन लेपसस ॲक्ट १८९८ 
 

१९२० पयंत या मूळ कायद्यात सुधाििा झालेली आहे.या कायद्याचे कलम ६ (१) प्रमािे कुष्टिोगी 
णभकाऱयाला अटक किता येते. ि कलम ८ प्रमािे त्याला कुष्टिोग्याांच्या प्रमाणित सांस्थेत (लेपि 
असायलम) ठेिता येते. या सांस्थेच्या सांचालक सणमतीस ककिा कोटास त्याला नांति सोडण्याचा अणधकाि 
आहे. या कायद्याप्रमािे जिी कुष्टिोगी णभकाऱयाांना पकडण्याचे अणधकाि असले, तिी प्रत्यक्षात त्याचा िाि 
थोडा उपयोग होतो. कुष्टिोग्याांच्या बहुतेक सिस सांस्था नेहमीच भिलेल्या असतात ि तेथे एकाद्या 
कुष्टिोग्यास प्रिशे णमळिे हे बिेच णजकीिीचे काम असते. सध्याची ब्स्थती ि कुष्टिोग्याांची सांख्या पहाता असे 
िाटते कीं या कायद्यात ककिा पणिब्स्थतीत काहीतिी सुधाििा झाली पाणहजे अशा आिखी अनेक सांस्थाांची 
जरूि आज भासत अहे. 
 

महािाष्ट्रापुितेच पाणहले ति असे णदसून येईल की सािसजणनक आिोग्य खात्यातिते  हे कायस बऱयाच 
जोिाने चालू आहे. िोग्याला घिीच ठेऊन औषधोपचाि घेता यािते अशी सध्याच्या कायाची शास्त्रीय भणूमका 
आहे ि तशी सोय णनिणनिाळ्या णठकािी उपचाि कें दे्र णनमाि करून उपललध केली आहे. तसेच कुष्टिोगी 
बिे झाल्यानांति त्याांच्या पुनिससनाचे कायस समाज कल्याि खात्यामािस त किण्यात याि े असे ठिले आहे. 
िोगदग्ध (Burnt out). लोकाांच्यासाठी एक योजना समाज कल्याि खात्यामािस त िाबिली जाते. 
िोगदग्धाांच्या पुनिससनाचे कायस सोपे नाही. या िोगाच्या बाबतीत णनिणनिाळ्या समजुती समाजात खोलिि 
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रुजलेल्या आहेत ि त्यामुळे हे कायस अणधक गुांतागुांतीचे झाले आहे. तिीसुद्धा नोकऱया देऊन पुनिससन 
केलेल्या लोकाांची उदाहििे समोि असताना हे कायस होिािच नाही असे म्हिित नाही. हे कायं सुकि 
होण्यासाठी जनमत तयाि होिे जरूि आहे. जनमत बदलिे ही िाि मांदगतीने होिािी गोष्ट आहे. म्हिनूच 
या कायाची िळे णदसाियास खूप अिधी लागेल. 
 

इांणडयन लूनसी ॲक्ट१९१२. 
 

या कायद्याप्रमािे िस्त्यािि णिरून लोकाांना त्रास देिाऱया िडे्या णभकाऱयाांना पकडून मटल 
हॉब्स्पटलमध्ये पाठिता येते. या काििामुळे हा कायदा णभक्षाप्रणतबांधक कायद्यास पूिक असाच आहे. या 
कायद्याचा अणधक उपयोग ्हािा असे िाटते. 
 

यूिोणपयन ्हेग्रन्ससी ॲक्ट१८७४ 
 

हा कायदा बिाच जुना आहे ि त्याचा उपयोग युिोणपयन भटक्याांच्या बाबतीत असल्यामुळे त्याला 
प्राणतणनणधक स्िरूप प्राप् त झाले नाही. 
 

णक्रणमनल प्रोणसजि कोड १८९८ 
 

या कायद्याच्या १०९ कलमाप्रमािे उदि णनिाहाचे प्रत्यक्ष साधन नसलेल्या इसमास कोटापढेु 
आिून त्याला चाांगल्या ितसिकुीच्या शतीिि, जामीन घेऊन सोडून देण्यात येते. याचा उपयोग णभकाऱयाांच्या 
दृष्टीने केला जात नाही. या चॅप्टि केसेस गुांड ककिा सांशणयत गुन्सहेगािाणिरुद्ध घातल्या जातात. णभकाऱयाांना 
या कायद्याप्रमािे अटक केल्यास त्याांना जामीन कोि िहिाि? त्याांना थोडीशी कैद देता येण्याची शक्यता 
आहे म्हिनूच या कलमाांचा उपयोग णभक्षा प्रणतबांधनासाठी होत नाही. न्या णक्रणमनल प्रोणसजि कोड प्रमािे 
णभकाऱयाणिरुद्ध काििाई किता येत नाही असे िाटते. 
 

म्युणनणसपल ॲक्टस 
 

िि नमूद केलेले सिस कायदे ि योजना या णभकाऱयाांसाठी प्रत्यक्षपिे केलेल्या नाहीत. पि त्यात 
णभकाऱयाांचाहीसमािशे होऊ शकेल. पि याणशिाय भाितातील बहुतेक िाज्याांनी आपापल्या िाज्यापुिते 
णभक्षाप्रणतबांधक कायदे बनणिलेले आहेत. भाितातील काही शहिातील म्युणनणसपल ॲक्टसमध्ये णभकाऱयाांचे 
बाबतीत तितूद किण्यात आलेली आहे. पांजाब म्युणनणसपल ॲक्ट १९११, अजमेि ि मेखािा म्युणनणसपल 
ॲक्ट १९१६ ि मध्यप्रदेश आणि िऱहाड म्युणनणसपल ॲक्ट १९२२ या कायद्यान्सिये णभकाऱयाांच्या णिरुद्ध 
काििाई किण्याची, त्याांना दांड किण्याची, तीन मणहनेपयंत अटकेत ठेिण्याची, ककिा रु. ५०/- पयंत दांड 
किण्याची णशक्षा ठेिलेली आढळूनयेते. 
 

पोलीस ॲक्टस 
 

मुांबई, मद्रास ि कलकिा, येथील पोलीस-कायद्यामध्ये णभकाऱयाांच्या णिरूद्ध काििाई किण्याची 
सोय आहे. हे कायदे िळेोिळेी सुधािण्यात आले आहेत. या कायद्याांचे स्िरूप अथातच मयाणदत आहे. ज्या 
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णठकािी णभके्षकऱयाांचे स्ितांत्र कायदे किण्यात आले आहेत तेथे हे कायदे अप्रस्तुत ि अनािश्यक आहेत. 
मुांबई ि मद्रास या दोन्सही णठकािी आता णभक्षा प्रणतबांधक कायदे लागू झालेले आहेत.भाितामध्ये 
णनिणनिाळ्या िाज्याांनी णभकाऱयाांच्या समस्येला तोंड देण्याचे स्ितांत्र कायदे केलेले आहेत. या सिस 
कायद्याांची तपशीलिाि माणहती देिे जागेच्या अभािी अशक्य आहे. म्हिून या कायद्याांच्या णिषयी अगदीच 
त्रोटक अशी नामािली खाली देत आहे. या कायद्याांची कालाक्रमिाि यादी अशीं: 
 

१ भोपाळ १९१७ णभक्षा प्रणतबांधक कायदा. 

२ हैद्राबाद १९४१ णभक्षा प्रणतबांधक कायदा. 

३ प. बांगाल १९४३ बेंगाल ्हेग्रन्ससी ॲक्ट. 

४ म्हैसूि १९४४ णभक्षा प्रणतबांधक कायदा. 

५ त्राििकोि १९४५ णभक्षा प्रणतबांधक कायदा. 

६ मद्रास १९४५ णभक्षा प्रणतबांधक कायदा. 

७ मुांबई १९४५ णभक्षा प्रणतबांधक कायदा. 

८ कोचीन  णभक्षा प्रणतबांधक कायदा. 

९ णबहाि १९५२ णभक्षा प्रणतबांधक कायदा. 

 
महािाष्ट्रामध्ये ककिा पूिीच्या मुांबई प्राांतात याबद्दलचा णिचाि १९१५ च्या सुमािास झालेला आहे हे 

मागील णििचेनािरून स्पष्ट झालेलेच आहे. त्यानांति ही िैचाणिक चळिळ चालूच िाणहली ि त्यातून १९२४ 
साली मुांबई मुलाांचा कायदा णनमाि झाला. कोित्याही प्रजासिाक िाज्यात कायदा हा जनमत तयाि 
झाल्यानांतिच होत असल्यामुळे हा कायदा तयाि ्हाियास १९४५ पयंत िळे लागला. अथातच मध्यांतिीच्या 
काळात महायुद्ध झाल्यामुळे थोडा अणधक िळे लागला. येिढे बाकी म्हिता येईल की मुांबई प्राांतात या 
प्रश्नािि १९१५ पासून जनमत तयाि होत होते, पि प्रत्यक्ष णभक्षा प्रणतबांधक कायदा हा प्रौढासाठी १९४५ 
साली तयाि झाला येिढेच न्हेति तो लगेच कायाब्न्सितही झाला ि त्यानांति हे कायस िाढत गेले. 
 

या प्रश्नातील मुलाांचा णिशषेतुः अपांग ि णिकृत बनणिण्यात येिाऱया ि णभक्षा मागण्याचे साधन 
म्हिून बाळगण्यात येिाऱया मुलाांचा, प्रश्न णिशषे महत्िाचा िाटला होता तो १९२४ च्या मुलाांच्या कायद्याने 
हाताळण्यात आला. म्हिजेच मुलाांनी भीक मागू नये ककिा समाजकां टकाांनी त्याांना भीक मागाियास लाि ू
नये हा त्यामागचा हेतू होता. तसेच गुन्सहेगाि मुलाांना िगेळ्या प्रशासनाखाली आिण्यात आले आहे. त्यामुळे 
मुलाच्यासाठी मुांबई प्राांतात निीन ्यिस्था णनमाि झाली. आिांभी ही ्यिस्था मुांबई शहिापुितीच होती पि 
पुढे १९३२ च्या सुमािास प्राांतातील णनिणनिाळ्या णजल्ह्याांच्या मोठ्या गािीही ही योजना कायाब्न्सित झाली. 
म्हिजेच भटक्या ि भीक मागिाऱया मुलाांचा प्रश्न १९२४ च्या कायद्यामुळे हाताळण्यात आला आहे असे 
म्हिता येईल. 
 

या नांति १९४५ साली जो णभक्षा प्रणतबांधक कायदा णनमाि झाला त्याने अणधक शास्त्रशुद्ध प्रयोग सुरू 
केले ि कायस सुद्धा इति प्राांताांच्या मानाने अणधक मोठ्या प्रमािािि सुरू केले. कलकिा येथे १९०३ सालीच 
णभकाऱयाांच्यासाठी खाजगी सांस्था णनमाि झाली होती. ही सांस्था श्री. आनांदमोहन णिश् िास याांनी 
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स्थापनकेली होती. मुांबईमध्येसुद्धा १८३१साली ‘बाँबे णडब्स्रक्ट बेणन्होलांट सोसायटी’ स्थापन झाली होती. 
हे प्रयत्न िक्त दयाबदु्धीनेच पे्रणित होऊन झालेले होते. 

 
१९४५ सालचा णभक्षा प्रणतबांधक कायदा हा णभक्षा प्रणतबांध किण्याच्या दृष्टीने त्यािळेच्या मुांबई 

सिकािने टाकलेले एक महत्िाचे पाऊल होते. या कायद्याप्रमािे मुांबई शहिात णभके्षकिी स्िीकाि कें द्र 
स्थापन किण्यात आले ि शासकीय प्रमाणित सांस्था (Govt.certified Institutions) प्राांतात स्थापन करून 
णभके्षकऱयाांच्या प्रश्नाबाबत कायदेशीिच न्हे ति शास्त्रोक्त दृष्टीकोनातून भिीि कायास चालना णदली गेली. 
या जुन्सया कायद्यात उिीिा आहेत असे लौकिच णदसून आले. देिळे, मणशदी ककिा चचते  याांच्या अिािात 
ककिा इमाितीत भीक मागिाऱया णभकाऱयाांना पकडता येईना. धार्ममक भािना दुखािल्या जाऊ नयेत ही 
काळजी घेिे जरूि होते. हळू हळू या धार्ममक सांस्थाच पुढे आल्या ि णभकाऱयाांचा बांदोबस्त किािा म्हिनू 
णिनांती करू लागल्या. याला कािि म्हिजे जनतेत ककिा जनमतात जागृतीं किण्यात सिकािला यश 
आले हे होय. नागणिकाांचे लक्ष या णिषयाकडे िळाि ेम्हिनू उच् च पातळीिि सभा घेण्यात आल्या ि ितसमान 
पत्रातून या णिषयािि णलखाि प्रणसद्ध झाले. 
 

श्री. मोिािजीभाई देसाई हे मुख्यमांत्री असताना आमदाि श्री. होमी तल्यािखान याांनी णभक्षा 
प्रणतबांधक कायदा दुरूस्त कििािे णिधेयक माांडले होते. पि त्यािळेी जनमत अजून तयाि झालेले नाही, 
या योग्य काििासाठी मुख्यमांत्र्याांनी ते मागे घ्याियास लािले. कायद्यात सांपूिस सुधाििा घडिनू आिण्यास 
पुढे बिाच िळे लागला हे खिे आहे. १९५९ साली निा कायदा पास झाला. पि त्यािळेी या कायद्यािि जी 
चचा झाली त्याांत णभक्षा देिाऱयाला णशक्षा किािी ककिा महािोगी णभकाऱयाांचे णनबीजीकिि किाि,े 
येथपयंतचे णिचाि माांडण्यात आले. समाजाच्या णिचािात झपाट्याने बदल झाला होता हे दाखणििािी ही 
पणिब्स्थती आहे. 
 

१९४५ च्या कायद्यात प्रोबेशन ऑणिसिच्या णिपोटाबाबत उल् लेख न्हता. न्या कायद्याप्रमािे 
प्रत्येक आिोपीत णभकाऱयाच्या, सामाणजक, मानणसक, िैद्यकीय िगैिे गोष्टींचा अभ्यास करून प्रोबेशन 
ऑणिसिने कोटास णिपोटस द्यािा अशी सोय किण्याांत आली. या णठकािी या प्रश्नाच्या तळाशी असलेल्या 
सामाणजक ि इति काििाांचा अभ्यास शास्त्रीय दृष्टीकोनातून किण्यास कायद्याने मुभा णदली. त्याचप्रमािे 
प्रोबेशन ऑणिसिचा णिपोटस हा गुप्त मानण्यात यािा असेही साांगण्यात आले. अथात जरुि तेथे आिोपीस 
त्याच्याबद्दलच्या णिपोटाची माणहती देऊन त्याबाबतीत त्याला पुिािा देण्याची सांधी कोटाकडून देण्यात येते. 
पुन्सहा पनु्सहा भीक मागण्याचा गुन्सहा किण्याऱयास १० िषते पयंत णभके्षकिी गृहात ठेिण्याची णशक्षा देण्याचा 
अणधकाि कोटास देण्यात आला आहे. या दहा िषांपकैी दोन िषांपयंतच्या मुदतीत णनगिगट्ट णभकाऱयास 
तुिांगातही पाठणिण्याचा अणधकाि कोटास देण्यात आलेला आहे. 
 

१९४५ ि १९५९ च्या णभक्षाप्रणतबांधक कायद्यातील मलूभतू ििक खालील प्रमािे माांडता येतील. 
 
१) णभकाऱयाांच्या प्रश्नाची उकल करून प्रणतबांधन किण्यािि अणधक भि देण्यात आला आहे. 
 
२) कुठल्याही धार्ममक पूजास्थानात भीक मागण्यास न्या कायद्याने बांदी कली आहे. जुन्सया 

कायद्याप्रमािे णभकाऱयाांना पूजास्थानाांत पकडतायेत नसे. 
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३) जुन्सया कायद्याप्रमािे प्रत्येक णभकाऱयाच्या सामाणजक, मानणसक, भािणनक ककिा िैद्यकीय 
माणहतीची कोटास जरूि न्हती. पि न्या कायद्याप्रमािे ही माणहती गोळा करून प्रोबेशन ऑणिसिने 
कोटास ती जरूि त्या िळेी द्यािी असे नमूद केलेले आहे. या माणहतीचा उपयोग करून कोटाने आपल्या 
समोिील णभकाऱयाच्या पणिब्स्थतीचा आढािा घेऊन त्याांच्या कल्यािाच्या दृष्टीने काय किाियाचे हे 
ठििाियाचे असते. कोटाचा णनकाल हा त्या णभकाऱयाच्या पुनिससनाच्या दृष्टीने केलेला एक प्रयत्नपूिस हुकूम 
असतो. या हुकूमामध्यें त्याचे पुनिससन ककिा त्याची काळजी ही अणभपे्रत असते. प्रोबेशन ऑणिसिचा णिपोटस 
हा गुप्त मानला जातो. पिांतु कोटास जरूि िाटेल तेिढ्या भागाबद्दल आिोणपत णभकाऱयाला प्रश्न णिचािता 
येतात ककिा त्याबाबतीत णिरुद्ध ककिा बाजूचा पुिािा देण्याची सांधी देता येते. न्या कायद्यातील कलम ६ ि 
७ हे या दृष्टीने णिशषे महत्िाचे आहेत. जुन्सया कायद्याप्रमािे णभके्षकिी स्िीकाि कें द्रातील कोित्याच 
अणधकाऱयास कोटात अिाक्षिही बोलण्याचा अणधकाि नसे. स्िीकाि कें द्राांतील प्रत्येक णभकाऱयाच्या बाबतीत 
कोिती पणिब्स्थती त्याला समाजातून उठण्यास काििीभतू झाली होती याचा अभ्यास आता शक्य झाला 
आहे ि या अभ्यासाच्या बळाििच त्या मािसाच्या पनुिससनाचा मागस आखता येतो. पूिी हे कायस सांस्था 
कसेतिी किीत असत पि निीन कायद्याप्रमािे प्रत्येक ्यक्तीचा अभ्यास ्यक्ती म्हिनू होऊ लागला आहे, 
ि शास्त्रीय दृणष्टकोनातून त्याच्या सुधाििेच्या मागाचा अिलां ब किता येऊ लागला आहे. णिकृती समजली 
म्हिजेच त्यािि उपाययोजना कोिती किािी हे मुक्रि किता येते. कायद्यातील या सुधाििेमुळे 
णभकाऱयाांच्या कामात अणधक शास्त्रशुद्धता याियास मदत झाली आहे ि या शास्त्रीय माणहतीचा उपयोग 
कोटास होऊ लागला आहे. 
 

४) सिाईत णभकाऱयाांना कडक शासन किण्याची सोय णनमाि झाली आहे. 
 
५) इतिाांना भीक मागाियास लािनू त्यािि आपली उपजीणिका कििाऱयाांना अणधक कडक णशक्षा 

देण्याची सोय न्या कायद्यात आहे. 
 
६) शािीणिक ि मानणसक दुबसळाांना सांस्थेत कायम ठेऊन घेण्याची सोय उपललध झाली आहे. 
 
७) िजेिि ि शतीिि सोडण्याचे णनयम सैल किण्यात आले आहेत. 
 
८) कायद्याखाली काम कििाऱयाांना जनतेचे सेिक मानण्यात आले असून त्याांना कायदेशीि 

सांिक्षि णमळण्याची ्यिस्था निीन कायद्यात झाली आहे. 
 
९) कुष्ठिोगी ि मनोणिकृत याांच्यासाठी सोप्या पद्धतीचा अिलां ब २६ ्या कलमात दशसणिलेला आहे. 

 
कायदा णकतीही चाांगला बनणिला तिी सुद्धा तो हाताांळिािे लोक हे अणधक महत्िाचे असतात. 

कायद्यातील शलदाांचाच अथस न पहाता त्याांच्यामागील हेतूची ि भािनेची कदि कििे जरूि असते. णभक्षा 
प्रणतबांधक कायद्याची अम्मलबजाििी किताना तीन महत्िाच्या खात्याांशी सांबांध येतो. १) पोलीस, २) न्सयाय 
ि ३) समाज कल्याि. 

 
या सिस खात्याांचे एकमेकाांशी जेिढे चाांगले सहकायस असेल तेिढे णभकाऱयाांचे कायस उिम होिाि 

आहे. या खात्याांचे सहकायस म्हिजे अथात काम कििाऱया अणधकाऱयाांचे प्रत्यक्षात सहकायस, ही गोष्ट अिघड 
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समजली जाते, कािि पोलीसि न्सयाय खात्याांना एिढेच काम नसते. उलट णभकाऱयाांच्या बाबतीत असिािे 
अणतशय लहान असे हे काम त्याांच्याकडे णदलेले आहे. सिस कायद्याांची अम्मलबजाििी ि त्याबाबतीतील 
न्सयायदान ही महत्िाची कामे पोलीस ि न्सयाय खात्यासमोि अक्राळणिक्राळ स्िरूपात उभी असतात. त्याांचा 
सािा िळे या कामात जात असल्याने, सुधाििा घडिनू आििाऱया, सामाणजक ब्स्थती नाजुक हाताांनी 
हाताळिाऱया या कायद्याांना प्रमािाबाहेि धके्क बसण्याची शक्यता आहे, तिी स्िीकाि कें द्राचा उिम 
प्रकाशक या सिस अणधकाऱयाांशी चाांगले सहकायस ठेिनू कामात जास्तीत जास्त सुिळीतपिा आिू शकतो.  
 

णभकाऱयाांना पकडण्याचे कायस हे मुख्यतुः सामाणजक समस्येचे णनिाकिि किण्याचे कायस आहे. ते 
अणतशय िाईट कृत्य कििाऱया गुन्सहेगािाला पकडण्याचे नाही. त्याांत कायद्याचे बािकाि े ककिा भीक 
मागण्याच्या िळेची तांतोतांत ब्स्थती ि णतच्या पांचनाम्याची िाि मोठी आिश्यकता नसते. मािूस ि त्याची 
सामाणजक ब्स्थती हीच मुख्यतुः कोटापुढे येिे जरूि असते. म्हिूनच या न्या कायद्यािि आधािलेल्या 
णनयमामध्ये णभकाऱयाांना पकडण्याचे अणधकाि स्िीकाि कें द्रातील अणधक लोकाांना णदले ति हे कायस स्िीकाि 
कें द्राांनासुद्धा किता येईल असे िाटते. अणधक योग्य अशाच लोकाांना पकडण्याच्या दृष्टीने कदाणचत याचा 
उपयोग होण्याची शक्यता आहे. 

 
या निीन कायद्यानांति १९६४ साली या कायद्याििील णनयम प्रकाणशत किण्यात आलेले आहेत.या 

णनयमाांमध्ये न्सयायालय, स्िीकाि कें द्र ि प्रमाणित सांस्था या साऱया सांस्थाांच्या कायाचे णनयम णदलेले आहेत. 
१९४५ सालच्या कायद्याखाली णनयम तयाि किण्यात आले होते ते आता िद्दबातल झाले आहेत. खालील 
णिषयािि हे णनयम केलेले आहे.  
 

१. पकडलेल्या आिोणपत णभकाऱयाांना कसे ि कोित्या पद्धतीने तालयात ठेिाि.े (५). 
 
२. कलम ५ (१). प्रमािे (समिी) सांणक्षप्त पद्धतीने प्रकििे कशी चालिािीत. (६). 
 
३.नातलग ककिा पालकाांनी द्याियाची माणसक िक्कम. (७). 
 
४. णिमाांडििील ककिा स्थानबद्ध लोकाांची स्िच्िता ि िैद्यकीय तपासिी(८). 
 
५.स्थानबद्ध ि कच्च्या कैदेतील लोकाांना िगेळे ठेिण्याबाबत. 
 
६. सांस्थेत निीन आलेल्या ्यक्तीस काांही णदिस इतिापासून िगेळे ठेिण्याबाबत (१०). 
 
७. झडतीत सापडलेल्या िस्तूांबद्दल (११). 
 
८. कच्च्या कैदेतील इसमाच्या झडतीत सापडलेल्या िस्तूांच्या णिल्हेिाटीबद्दल (१२). 
 
९. स्थानबद्द इसमाच्या झडतीत सापडलेल्या िस्तूबद्दल.(१३). 
 
१०.सांस्थेतील णनिासींनी कोिती कृत्येकरू नयेत. (१५). 
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११. त्याांनी कोित्या िस्तू बाळगू नयेत.(१६). 
 
१२. कल्यािणनधीबद्दलची माणहती. (१७). 
 
१३. अभ्यागत सणमतीच्या कायाची माणहती. (२०). 
 
१४.मुख्य णनिीक्षक याांनी णनिासीच्या प्रमाणित सांस्थाांतून बदल्या किताना णिचािात घ्याियाच्या 

गोष्टी.(२१). 
 
१५. शतीिि मुक्तता. (२५).  
 
१६. स्िीकाि कें द्र ि प्रमाणित सांस्थातील णदनचयां. (२६). 
 
१७. मुकादम पद्धत. (२७).  
 
१८. पळून गेलेल्या ककिा णनधन पािलेल्या ्यक्तींच्या मौलिान िस्तूांची णिल्हेिाट (२८). 
 
१९. णनिासीना किाियाच्या णशक्षा.  

 
ििील महत्िाच्या णिषयािि णनयम किण्यात आलेले आहेत. प्रत्येक णिषयाच्या अखेिीस णनयम 

नांबि णदलेला आहे. 
  



 

 अनुक्रमणिका 

प्रकिि णतसिे: णभकाऱयाांची धिपकड 
 

णभकािी कोिाला म्हिाि े
 

खिे पाणहले ति णभकािी कोिाला म्हिाि े हा प्रश्न सोपा आहे. दििोज खूप णभकािी णदसतात. 
लोकाांनी भीक द्यािी म्हिनू नाना प्रकािाांनी त्याांचे प्रयत्न चालू असतात. कोिी भीक देतात ककिा कोिी 
‘माि किना’ म्हिून नमस्काि कितात. पि हे सािे झाले सिससामान्सय मािसाच्या माणहतीकणिता. भीक 
मागिे हा गुन्सहा मानला गेल्यानांति भीक मागिे म्हिजे काय हे कायद्याच्या भाषेत ठििाि ेलागले आहे.  

 
आपल्या भाितात काांही जमाती ककिा पांथ भीक मागण्यािि जगिािे म्हिून प्रणसद्ध आहेत. काही 

लोक किमिुकीचे कायसक्रम कितात, ति काही लोक भिमसाट भणिष्ट्य साांगतात, काही लोक आपले शिीि 
िाकडेणतकडे करून ककिा त्याांत ्यांग णनमाि करून दया ककिा णकळस णनमाि होईल असे कितात. तान्सहे 
मूल, लहान कोिळी मुले ककिा जनाििे याांच्याही उपयोगाने पहािाऱयाांच्या भािना उद्दीणपत करून त्याांच्या 
णखशातील पैशाचा काांही भाग आपल्याकडे यािा यासाठी या लोकाांचे सािखे नाटक चालू असते.  

 
भीक हमिस्त्यािि माणगतली जाते असे नाही. काही मािसे देिळात जाऊन सुद्धा भीक मागतात. 

म्हिून अशा णभकाऱयाांना देिळात जाऊन पकडण्याची सोयही या कायद्यात केली आहे.  
 
काहीं णभकािी िािच हुशाि असतात. ते तोंडाने काांही मागत नाहीत. देिळात ककिा देिळासमोि 

शाांतपिाने बसलेले असतात. भाणिक लोकाांनी णदलेले पसेै ते घेतात. पि याही णभकाऱयाांना कायद्याप्रमािे 
पकडता येते.  

 
स्ितुः भीक मागिे हे जसे गुन्सहा म्हिनू मानले आहे. तसेच इतिाांना भीक मागायला लाििे ककिा 

भाग पाडिे हेसुद्धा भीक मागण्याइतकेच ककिा त्याहून गांभीि स्िरूपाचे गुन्सहे आहेत.  
 
गािी गाऊन, नाचनू ककिा भणिष्ट्य साांगून पैसे मागिािी मािसे णभकािी म्हिूनच गिली जातात. 

काही लोक अगदीच णकिकोळ िस्तू णिकल्याचे दाखित असले तिी प्रत्यक्षात ते भीकच मागत असतात. 
अशा िुप्या णभकाऱयाांना सुद्धा णभकािी म्हिून मानले जाते.  

 
कायदेशीिपिे पैसे मागिे, पैसे घेिे ककिा अ् घेिे हे गुन्सहे नाहीत. मुांबई ि पुिे येथील पोलीस 

कणमशनि अशी पििानगी देऊ शकतात. तशी तितूद कायद्यात केली आहे.  
 

णभकाऱयाांना पकडण्याचा अणधकाि 
 

पोलीस स्टेशनचा अणधकािी ककिा पोलीस सेक्शनचा अणधकािी याांना णभक्षा प्रणतबांधक कायद्याच्या 
कलम ४ प्रमािे णभक्षा मागिाऱयाांना िॉिांटणशिाय अटक किता येते. त्याच प्रमािे प्रमाणित सांस्था ककिा 
आदान कें द्र प्रमुख हेही अशी अटक करू शकतात. 
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या कायद्याप्रमािे णभकाऱयाांना अटक किण्याचे काम मुांबईत एका खास पथकाकडे ककिा 
पोणलसाांच्या तुकडीकडे णदलेले आहे. तेथील तुकडीचा प्रमुख हा सबइन् स्पेक्टि असतो. पणु्यात या कामा 
कणिता नेमलेल्या पोलीस तुकडीचा मुख्य पोलीस जमादाि असतो. (या पोणलसाांच्या पथकात स्त्री पोणलसही 
असतात पि त्यात स्त्री पोलीस असािते असे कायद्यात णदलेले नाही.)  

 
णभके्षकिी गृहाच्या प्रमुखास कायद्याप्रमािे जो अणधकाि आहे त्याचा प्रत्यक्ष उपयोग णकतीहे साांगता 

येिाि नाही. पि या अणधकाऱयाांना त्या अणधकािामुळे अत्यांत गिजूककिा माणहतीच्या णभकाऱयाला अटक 
किता येईल. अथात पुढे त्याांना पोणलसाांची मदत घ्यािी तिी लागेल ककिा कायद्याप्रमािे कोटाला णिपोटस 
देिे, णभकाऱयाला कोटासमोि स्ितुः हजि कििे, िगैिे गोष्टी किा्या लागतील. या कायद्याच्या ्यापामुळे 
या कामात कोिी िािसा हात घालीत नसािते.  

 
चुकीची अटक – पोलीस णकत्येकदा चुकीच्या मािसाला पकडतात म्हिून स्िीकाि कें द्राच्या 

प्रमुखाने ककिा इति प्रोबेशन ऑणिसिाांनी या कामात पोणलसाशी सहकायस किाि े ककिा त्याांचे सहकायस 
णमळिाि े असे साांगण्यात येते. असे प्रयोग झालेले आहेत पि त्यातून काय णनष्ट्प् झाले आहे हे साांगिे 
अिघड आहे. कािि या बाबतीत कोिी सांशोधन केल्याचे णदसत नाही.  

 
मुळात पोलीस चुकीच्या लोकाांना पकडतात काय हा णििाद्य प्रश्न आहे. णभकाऱयासािखी णदसिािी 

सिसच मािसे भीक मागतात ककिा बऱयापकैी कपडे घातलेले लोक भीक मागत नाहीत या दोन्सही कल्पना 
चुकीच्या आहेत.  

 
एकादा गुन्सहेगाि स्ितुःििील आिोपातील कायदेशीि पळिाट माहीत असल्यास ककिा त्याबाबत 

योग्य मािसाचा सल्ला ककिा मदत णमळाल्यास णनदोष सुटतो. अशा िळेी गुन्सहेगाि नाही हे कायदेशीि उिि 
आहे. पि णभक्षा प्रणतबांधन कििािा हा सामाणजक कायदा आहे म्हिून आपि या प्रश्नाच्या मुळाशी जाऊन 
णिचाि केला पाणहजे. णनदोष सुटिािा तत्ितुः णभकािी नसेल पि तो खिोखिीच णभकािी असण्याची 
शक्यात आहे.  

 
णशिाय णनदोष सुटिाऱया णभकाऱयाांचे प्रमाि तिी णकती आहे ? पोणलसाांनी णभकािी म्हिून पकडून 

आिले ि पोलीस णनघनू गेले की सिसच णभकािी आपि भीक मागत न्हतो असे साांगतात पि हळूहळू 
अणधक माणहती झाली की खिी गोष्ट बाहेि येते. 

 
श्रीमांत णभकािी – लोक भीक कसे मागतात हे दाखणििािी एक गमतीची सत्यकथा साांगण्याचा 

मोह आििता येत नाही. 
 
मी एकदा णमिजेच्या स्टेशनािि कोल्हापूिकडे जािाऱया गाडीत बसलो होतो. मी णखडकी जिळ 

बसलो होतो. एिढ्याांत एक िृद्ध गृहस्थ सािकाश चालत माझ्या णखडकी जिळ आले. डोक्यािि काळी 
टोपी, पाांढिा जुना शटस, तसेच जुने पि स्िच्ि धोति, पायात चप्पल, णपकलेले केस, दाढी केलेली 
तितिीत गोिा चेहेिा, पि िृद्धापकाळामुळे चेहऱयािि बऱयाच सुिकत्या पडलेल्या असाहा गृहस्थ होता. 
त्याला पाणहल्याबिोबि तो चाांगल्या कुटुांबातला असािा ि त्याचे पूिायुष्ट्य सुखात गेलेले असाि ेअसे णदसत 
होते. णखडकी जिळ येऊन तो िृद्ध गृहस्थ मला म्हिाला,“मला जिा मदत किाल का? मी िात्री 
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बेळगािहून आलो. पुण्याला जायचांय मला. माझां सिस सामान ि णतणकटसुद्धा चोिीला गेलां  आहे. मला 
पुण्याचां णतणकट काढायचांय.” 
 

काां कुिास ठाऊक पि मला त्याचा सांशय आला. मी त्याला काही णदले नाही. कष्टी चेहिा करून 
तो गृहस्थ पढेु गेला. एिढ्यात ितसमानपत्र णिकिािा पोऱया चालला होता. त्याला मी हाक मािली. 
ितसमानपत्र घेतले. ितसमानपत्र िाल्याने मला णिचािले, “साहेब आपि काही णदलांत काां म्हाताऱयाला?” मी 
एकदम म्हिालो, ‘नाही बुिा !’ ितसमानपत्रिाला पोऱया म्हिाला, ‘बिां झालां , लबाड आहे म्हातािा. त्याचा 
मुलगा चाांगला ्यापािी आहे गािात. घिात सुखानां िहाित नाही. काही कमी नाही त्याला.’ चाांगल्या 
कुटुांबातला गृहस्थ भीक मागत होता ि ते सुद्धा लोकाांच्या डोळ्यात धूळ िेकून.  

 
आिखी एक सत्यकथा – एका गृहस्थाला णभक्षा प्रणतबांधक कायद्याप्रमािे अटक झाली. अटक 

किताना पोणलसाांनी त्या गहृस्थाजिळ असलेले पूजेचे साणहत्य देखील जप्त केले होते. कोटात केस 
चालली ते्हा आिोपीच्या िणकलाांनी माणहती णदली की सदिहू गृहस्थ ४ – ५ दुकानाांचे मालक आहेत. पि 
नांति प्रश्नोििात णदसून आले कीं हा गृहस्थ श्रीमांत जरूि होता पि णनिणनिाळ्या दुकानात पूजा करून पसेै 
गोळा किण्याचा त्याला ह्यास होता.  

 
िाि क्वणचत प्रसांगी णभकाऱयाांच्या ऐिजी चाांगली मािसे पकडली जातात. णभकािी कोित्या ना 

कोित्या प्रकािाने भीक मागत असतात ककिा त्याांना जगण्याला इतिाांच्या दातृत्िा णशिायदुसिे साधन 
नसते. काही लोक नुकतेच भीक मागण्याच्या पणिब्स्थतीला पोहोचलेले असतात. त्यामुळे ते णभकािी आहेत 
ककिा नाहीत हे एकदम ओळखिे अिघड जाते.  

 
णभकाऱयाांचे सांघणटत गट– मािूस हा सांघणप्रय आहे. ि णभकािीसुद्धा त्याला अपिाद नाहीत. 

णकत्येकदा णभकाऱयाांचे गट णििताना आढळतात त्यािरून अशी समजूत होण्याची शक्यता आहे की खूप 
णभकािी गटाने िहात असतील. शहिातील भीक मागिाऱया जमाती सोडल्या ति बाकीच्या णभकाऱयात 
मुख्यतुः तीन प्रकािचे गट आढळून येतात.१] कुष्टिोगी णभकािी २] अांध णभकािी ३] णभकािी कुटुांबे. यातील 
प्रत्येक प्रकािाबद्दल थोडा णिचाि करू.  
 
१)कुष्टिोगी णभकािी 
 

महािोग ककिा कुष्टिोग हा एकच असा भयांकि िाटिािा िोग आहे की जगातल्या सिस समाजाांनी 
हजािो िषांपासून तो झालेल्याांना िाळीत टाकले होते. पि या लोकाांनाही जगण्याची तीव्र इच्िा 
असल्यामुळे ते आपला समदुुःणखताांचा असा समाज णनमाि करून िहात आले आहेत. हा िोग 
असलेल्याांच्या लैं णगक जीिनािि काहीच पणििाम होत नाही पि त्याांना सामाणजक जीिनात भाग घेता येत 
नाही. त्यामुळे असे स्त्री पुरुष िाि लौकि जिळ येतात. इतकेच न्हे ति त्याांच्या सांघटना िाि प्रभािी 
होतात. [इांग्रजी मध्ये या प्रकािाला Fellowship of the sufferers असे म्हटले जाते.] याांच्या िोट्या ककिा 
मोठ्या िसाहती सुद्धा णनमाि झालेल्या आहेत. अलीकडे महािाष्ट्राांत दारूबांदी ि िेशकनग या दोन 
णनयांत्रिाचा िायदा घेऊन अशा सांघटना पैसा णमळिण्याचे उद्योग किीत असल्याचे आढळून आले आहे. 
काांही कुष्टिोगी णभकािी मात्र एका णठकािी िस्ती करून िहात नाहीत. 
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२)अांध णभकािी- 
 

अांध णभकाऱयाांचे गट असतात, पि हे गट कुष्टिोगी णभकाऱयाांएिढे मोठें नसतात इतकेच न्हे ति 
त्याांच्यातील सहजीिनाचा दुिा सुद्धा िाि णचिट नसतो. आांधळ्याला मदतनीस म्हिून डोळस लागतो. 
पुरूषाला स्त्री ि स्त्रीला पुरुष असे लहान लहान गट असतात. पुष्ट्कळिळेा समकलगी अांधाांचे िोटे गट 
आढळतात.  
 

सध्या अांधाांना मदत किण्याचे, णशक्षि देण्याचे पद्धतशीि प्रयत्न होऊ लागल्यामुळे हा प्रश्न 
लौकिच आटोक्यात येईल असे िाटते. 
 
३) णभकािी कुटुांब–े 
 

अपांगाांची पिस्पिाांशी सहकाणिता इति प्रकािच्या णभकाऱयातही आढळते, पि त्याला लैं णगक बैठक 
असल्याणशिाय गट णनमाि होत नाहीत. णभकािी आपली णमळकत ककिा आपल्या णमळकतीचे के्षत्रसुद्धा 
दुसऱयाला द्यायला तयाि नसतो. अथात लग्न झालेल्या ककिा केिळ एकत्र िाणहलेल्या स्त्री-पुरूषाांची कुटुांब े
ि मुलेबाळे बिीच आढळतात. असे सिस गट मुलाांच्या भणित्याच्या दृष्टीने िाि धोकादायक आहेत. 
 

प्रत्यक्ष धिपकड 
 

णभकाऱयाांना पकडण्यासाठी जाळी असलेली पोणलसाांची गाडी असते. पोलीस पथकाचा प्रमुख 
ड्राय्हि शजेािी बसतो आणि िस्त्यातले णभकािी पाहून आपल्या मागे बसलेल्या णशपायाांना त्याांना 
पकडण्याचा हुकुम देतो.  
 

कोित्याही शहिात णभक्षाप्रणतबांधक कायदा लागू होण्यापूिी तेथील िाताहिाांना त्याची बातमी 
णमळते. त्यामुळे एक मणहना अगोदिच त्या गािातले णभकािी सािध होतात ि ज्यािळेी हा कायदा जािी 
होतो त्यािळेी िस्त्यािि िडेे, लुळे, पाांगळे कमी समजुतीचे ि तेथील बोली न जाििािे ककिा ज्याांना ही 
बातमी समजलेलीच नाही असे थोडेसे णभकािी आढळतात.  
 

शहिातून नाणहसे झालेले णभकािी जिळपासच असतात. त्यातले काही पोणलसाांची गाडी कोित्या 
णदिशी धिपकड किण्यास बाहेि पडते ककिा त्याांचा िोख कोित्या णदशलेा आहे याचे बािकाईने णनिीक्षि 
किीत असतात. इतकेच न्हे ति आपिाला भीक मागता यािी यासाठी सिस भले बुिे प्रयत्न किण्यास मागे 
पुढे पहात नाहीत. कोिी आपल्या आजािाचे भय िाटाि े म्हिून प्रयत्न कितात, कोिी दयेची याचना 
कितात. पि कायदा लागू झाला की एक तऱहेची दहशत ककिा धाक णभकाऱयात णनमाि होतो. अथात 
त्यामानाने कमी समजुतीचे ककिा बुद्धीचे बिेचसे णभकािी पोणलसाांच्या जाळ्यात ताबडतोब सापडतात. 
 

णभकाऱयाांना पकडताना पोणलसाांना काही िळेेस कठीि पणिब्स्थतीस तोंड द्याि ेलागते. चाि पाच 
णभकािी एकत्र असतील ति त्याांना पकडिे अिघड होते. णभकािीसुद्धा पोणलसाांच्यािि तुटून पडतात. 
लाथा-बुक्या माितात. एिढेच न्हे ति चाितात देखील. णस्त्रया आिडा-ओिडा कितात, िडतात, लहान 
पोिाांना पटापट आपटतात ि त्याांना पोणलसाांनी टाकले म्हिूनकाांगािा कितात.  
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चोिी करून चोि पळाला ति िस्त्याििचे काांही लोकतिी मदतीला धाितात ि चोिास पकडतात. 
पि णभकाऱयाांना पकडिाऱया पोणलसाांना कोिीही मदत किीत नाहीत. उलट पोणलसाांना कोिीतिी दयाळू 
अांतुःकििाचा मािूस येऊन साांगतो, ‘जाऊ द्या णबचाऱयाला’. पोलीसाशी झटापटीत कुठेतिी खिचटलां  की 
पोणलसाांनी मािलां  म्हिून ओिडा कििे सोपे होते.  
 

कुष्ठिोग झालेले णभकािी ति अणधकच त्रासदायक असतात. पोलीसही सिस सामान्सय 
नागणिकाप्रमािेच असल्यामुळे या िोग्याांना हात लािायला णभतात. त्याचाच िायदा घेऊन हे लोक भीक 
मागत असतात. येिाजािाऱयाांच्या तोंडाजिळ आपले थोटे हात आिून जबिदस्तीने भीक मागतात ि 
एखाद्या अगदीच खाष्ट मािसाने भीक घातली नाही ति त्याला अचकटणिचकट णश्या देतात. अशा 
णभकाऱयाांना पकडिे िाि अिघड असते. या कायासाठी महािोगातून बिे झालेल्याांना स्िीकाि कें द्राांत 
गाडसच्या नोकिीिि घेतले जाते ि या लोकाांच्या मदतीने कुष्ठिोगी णभकाऱयाांना पकडाि ेलागते.  
 

बहुतेक सिस णभकािी हे अत्यांत घािेिडे, अस्िच्ि ि कोित्यातिी शािीणिक ककिा मानणसक िोगाने 
पिाडलेले असतात या दुगंधीयुक्त ककिा िोगाने सडलेल्या लोकाांना झटापट करून पकडिे हे सुद्धा एक 
णद्यच आहे. पोणलसाांच्या पथकाला णनयणमतपिे काम किताना झालेल्या णकिकोळ जखमाांिि 
औषधोपचाि किण्याची पाळी स्िीकाि कें द्रातील िैद्यक णिभागािि पुष्ट्कळ िळेा येत.  
 

िॉिांट – पकडलेल्या सि ं आिोणपत णभकाऱयाांना तात्काळ कोटापुढे उभे करून त्याांच्या कणिता 
कच्याकैदेचा न्सयायालयाचा हुकूम [Remand Warrant] घ्यािा लागतो. या हुकमा णशिाय स्िीकाि कें द्रात 
सिससाधािि पणिब्स्थतीत कोिासणह घेता येत नाही. भाितीय घटनेप्रमािे ि इांणडयन पीनल कोड प्रमािे तो 
गुन्सहा आहे. पोणलसाप्रमािेच स्िीकाि कें द्रातील अधीक्षकासही न्सयायालयाच्या हुकमा णशिाय णभकाऱयास 
पकडण्याचा अणधकाि असल्यामुळे तो एकाद्या णभकाऱयाला २४ तास पयंत स्िीकाि कें द्रात न्सयायालयाच्या 
हुकूमाणशिाय ठेि ूशकतो. अथात २४ तासाांत या आिोपींना कोटासमोि उभे कििे हे अत्यांत जरूिीचे आहे. 
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प्रकिि चौथे: त्याांच्या जिळ काय असते. 
 

णभक्षा प्रणतबांधक कायद्याच्या कलम १८ प्रमािे णभके्षकऱयाांच्या स्िीकाि कें द्रात (Receiving 
Centre) दाखल झालेल्या प्रत्येक आणश्रताची (Inmate) झडती घ्यािी लागते, त्याच प्रमािे िैद्यकीय 
तपासिीही किािी लागते. अशा तऱहेने झडती घेिे ककिा तपासिे या गोष्टींचा हुकूम सुपकिटेंडांट देतात ि 
तो प्रत्येक आणश्रताने पाळला पाणहजे. निीन णनयमािलीतील णनयम ११,१२, ि १३ हे या सांदभात देण्यात 
आलेले आहेत.  
 

कायदा ि णनयम कििाऱयाांच्या दूिदशीपिाचे खिोखिीच कौतुक किािसेे िाटते. णभकाऱयाांना 
जबिदस्तीने पकडल्यािि त्याांची झडती घेिे णकती जरूि आहे ि त्याांची िैद्यकीय तपासिी कििे णकती 
जरूि असते याचा अांदाज कायदा कििाऱयाांनी बिोबि केला होता.  
 

कोित्याच णभकाऱयाला अटक केलेली ि झडती घेतलेली आिडत नाही. णभकाऱयालाच काय पि 
बुद्धी असलेल्या ि थोडासा तिी स्िाणभमान असलेल्या कोित्याच मािसालाही ही गोष्ट आिडिाि नाही. 
भीक माणगतली म्हिनू काय झाले ? देिानेही भीक माणगतली आहे, मग भीक मागण्यात गुन्सहा काय ? असे 
मूलभतू प्रश्न णभकािी णिचाितात. णनबुसद्ध, अत्यांत अशक्त ि पित पकडून आिलेल्या णभकाऱयाांची झडती 
अणधक सुलभतेने घेता येते. कािि दुसऱयाांदा पकडलेल्या णभकाऱयाला त्याच्या पशैाच्या ककिा मौल्यिान 
िस्तूच्या सुिणक्षततेबद्दल एक तऱहेचा णिश्वास िाटत असतो.  
 

आपल्या िाटलेल्या ि मळकट कपड्याांिि सुद्धा त्याांचे पे्रम असते. तसेच पाणहले ति पुष्ट्कळाांच्या 
जिळ अशा कपड्याणशिाय दुसिे काही सुद्धा नसते. पि णभकाऱयाांची ही मानणसक ब्स्थती जािण्याची 
बुद्धीजि स्िीकाि कें द्रात काम कििाऱया, िखिालदािीचे काम कििाऱया, ककिा पुष्ट्कळ िेळा ििच्या 
लोकाांनाही  नसेल ति त्याांची झडती घेताना, त्याला स्िच्ि किताना, ककिा नांति त्याची िैद्यकीय तपासिी 
किताना णििोधाला तोंड द्याि ेलागेल. 
 

लपिनू ठेिलेले धन 
 

ितसमान पत्रातून काही िळेा िाचनात येते की अमुक के्षत्राच्या णठकािी एक णभकािी मिि पािला. 
त्याचा पांचनामा किताना पोणलसाांना शकेडो ककिा हजािो रुपये णमळाले. 
 

भाितात दाणिद्र्य चौिेि पसिले आहे. खेडेगािातून पाणहले ति गिीब शतेकऱयाला ककिा 
शतेमजूिाला णदिसाकाठी एक िळेही चाांगले ि भिपूि जेिि णमळू शकत नाही. असे पुष्ट्कळ णठकािी णदसून 
येते. डोंगि कपािीत िाहािाऱया िन्सय जमातीची ति त्यापेक्षाही िाईट ब्स्थती असते. ३ ते ४ मणहने अ् ही 
िस्तू काांही भागात पहाियासही णमळत नाही. अशा िळेी हे लोक जांगलात जाऊन कडू कां द नािाची 
बटाट्यासािखी णदसिािी मुळे काढून आितात. उकडून त्याांचे तुकडे कितात.नांति नदीच्या िाहात्या 
पाण्यात १२ ते २० तास ठेिल्यािि त्या मुळामधील कडूपिा कमी होतो. मग हे बटाट्यासािखे णदसिािे 
तुकडे णतखट णमठाणशिाय सिांनी णमळून खायचे. ते सुद्धा णदिसातून एकदाच.  
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अशी पाश्वसभमूी असलेल्या मािसाला ककिा दाणिद्र्यात सािा जन्सम गेलेल्या मािसाला पैसा जमिनू 
ठेिण्याचा िडेा चाळा जडल्यास काय निल ! भीक म्हिनू णमळालेल्या पैशातून अगदी पोट जाळण्यापुितेच 
पैसे खचस करून बाकीचे पैसे हळूच अांधािात कोटाच्या अस्तिाच्या आतल्या बाजूस णशिनू टाकले जातात. 
णभकाऱयाांची सुद्धाचोिी कििािे चोि असतात. म्हिूनच अत्यांत िाटलेल्या ि ओांगळ कपड्यात पशै्याांचा 
साठा झालेला क्वणचतच आढळतो. पि असे पैसे जपून ठेििाऱया लोकाांचे प्रमाि िाि कमी आहे. शांभिात 
एकादाच असा मािूस सापडतो. बहुतेक लोकाांच्या जिळ २ - ३ रुपयापेक्षा अणधक पसेै नसतात.  

 
जिळ पैसे णकती आहेत हे चटकन कोिीच साांगत नाही. थोडीशी जबिदस्तीच किािी लागते. 

टोपी, बूट, अांगाििचे सिस कपडे णिशषेतुः या कपड्याांच्या णशििीच्या ि नेफ्याच्या जागा याच्यातून पैसे ि 
नोटा असण्याची शक्यता असते. या झडतीत त्याांच्या अांगािि सापडलेले पैसे ि मौल्यिान िस्तू याांची नोंद 
िणजस्टििि किािी लागते. हे काम अणतशय काळजीपूिसक किाि ेलागते. ह्यासाठी एक स्पेशल िणजस्टि 
असते. णभकाऱयाजिळ सापडलेले पैसे ि मौल्यिान िस्तू नोंदून त्यािि त्याची सही घेतली जाते. ज्यािळेी 
त्याला सोडून देण्यात येते ककिा त्याला दुसिीकडे बदलण्यात येते ते्हा त्याचे पसेै ि मौल्यिान िस्तू 
त्याला पित णदल्या जातात ककिा त्याच्या बदली किण्याच्या पत्राांत नोंद करून त्या दुसऱया सांस्थेत 
पाठिल्या जातात. णभक्षा प्रणतबांधक कायद्याििील १९६४ च्या णनयम नां. १२ मध्यें याबद्दल उल्लखे आहे.  

 
काही िळेेस या आिोपीजिळ सापडलेला माल खिाब होण्याची शक्यता असल्यास त्या मालाचा 

णललाि करून आलेले पसेै त्याच्या नािापुढे णलहून त्यािि सुपकिटेंडटची सही घ्यािी लागते.  
 
या आिोपींचे िाटलेले, न िापिता येण्यासािखे ककिा िोगामुळे दूणषत झालेले कपडे जाळण्यात 

येतात. बाकीच्या कपड्यािि त्याचे नाि ि िणजस्टि नांबि घालून एक गाठोडे करून ठेिले जाते.  
 
कोटांला जाताना, सुटून जाताना ककिा बदली होऊन जाताना याच कपड्याांचा उपयोग किािा 

लागतो. कपडेच नसल्यास ककिा जुने कपडे जाळण्यात आलेले असल्यास सांस्थेतून सुटून जाताना त्याला, 
सांस्थेतील एक गििषे देण्यात येतो.  

 
सांस्थेचा गििषे 

 
स्िच्ि बनण्यास ककिा सांस्थेचा गििषे घालण्यास काही इसम तयाि नसतात. सांस्थेचा गििषे 

म्हिजे णनळी चड्डी, पाांढिा शटस ि पाांढिी टोपी. पुष्ट्कळ लोकाांना हा गििषे आिडत नाही, ति काही 
लोकाांना कपडेच घालायला नको असतात. णिशषेतुः साधू लोकाांना कपडे घालायला नको असतात. 
धार्ममक भािना, अनेक िषांचा सिाि, दुसऱया पद्धतीचे कपडे िापिण्याचा सांियीचा अभाि अशा अनेक 
काििामुळे गििषे घालण्यास काही इसम तयाि नसतात, पि बहुतेक िळेेस गोड शलदाांनी सिस काम 
सुिळीत होते.  
 

स्िच्िता 
 

पकडलेल्या णभकािी आिोपीपैकी सुमािे ९९ टके्क आिोपी घािेिड्या कपड्यातले ि शिीि पूिसपिे 
मळाने ि घािीने भिलेले असे असतात. अनेक णदिस, कदाणचत काही मणहने ि णकत्येकदा िषते  सुद्धा 
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त्याच्या शणििाला ककिा कपड्याांना पाण्याचा स्पशस झालेला नसतो. हे अस्िच्ि शिीि एकदा घासून पुसून 
आांघोळ घालून सुद्धा स्िच्ि होत नाही. ३-४ णदिस सातत्याने हे काम किाि ेलागते. त्या नांतिच अांगाििील 
मळाची पटेु जातात.  
 

णभकािी स्िच्ि िहात नाहीत याला अनेक काििे असण्याची शक्यात आहे.  
 
१] स्िच्ि िाहण्यासाठी दुसऱया कपड्याांची जरूिी.  
२] स्िच्ि िाहण्यासाठी पाण्याची ि साबिाची जरूिी.  
३] घाि, िाटके कपडे. यामुळे भीक अणधक णमळण्याची शक्यता.  
४] जीिन कमीत कमी प्रयत्नानी ्यतीत किण्याची ककिा आळशीपिाच्या जीिनाची आिड ककिा 

सांिय. 
५] मानणसक ्यथेमुळे स्िच्ि िहाण्याची शुद्धच नसिे.  

 
त्यातल्यात्यात स्िच्िता बाळगिािे णभकािी साधूच्या, िणकिाच्या ककिा णिठ्ठलाभक्ताच्या िषेाांत 

असतात. त्या प्रकािचे णभकािी मात्र स्िच्ि असतात. गळ्यात माळा, भस्माचे पटे्ट, अशा ठळक गोष्टींनी 
त्याांचे ििसन किता येईल. गोिक्षक या प्रकािातील णभकािी त्या मानाने स्िच्ि असतात, ि याची काििेही 
सहाणजकच आहेत. या प्रकािातील स्त्री-पुरुष कुटुांबात िहात असून णभक्षा मागून त्यािि सांपूिस ककिा अधसिट 
उदिणनिाह कितात. कुटुांबात िहात असल्यामुळे, घि म्हिून त्याांचे एखादे झोपडे तिी असते. हे लोक 
एकाच गािाांत स्थाणयक झालेले असतात. इति णभकाऱयाांच्या मानाने ते पुष्ट्कळच स्िच्ि असतात. त्याांच्या 
बाबतीत स्िच्िता हा गौि प्रश्न असतो.  
 

स्त्री णभकािी 
 

ििील ििसनािरून असे िाटेल की हे ििसन िक्त पुरुषाांबद्दलच आहे. पि णभकाऱयात णस्त्रया ि पुरुष 
असे दोन्सहीही असतात. त्यातल्या सिस साधाििपिे १/३ णस्त्रया असतात. झडती घेण्याकणिता स्त्री कायसकत्या 
असतात. त्याचप्रमािे िैद्यकीय तपासिी किण्याकणिता शक्यतो स्त्री िैद्याची नेमिूक केलेली असते. 
णभकाऱयाांना अटक किताना ज्या अडचिी येतात त्या णस्त्रयाांच्या बाबतीतही खऱया आहेत. अांग स्िच्ि 
किण्याची पाळी णस्त्रयाांच्या बाबतीतही येते. णस्त्रयासुध्दाां अत्यांत घािेिड्या, आजािाने जजसि झालेल्या, 
िाटक्या णिटक्या ि दुगधंी युक्त कपड्यात िहािाऱया असतात. स्त्रीयाही कुष्टिोगी, म्हाताऱया ककिा िडे्या 
असतात. लुगड्याच्या कचध्या झालेल्या भागात ककिा एखाद्या गोधडीत धन लपिलेल्या णस्त्रया क्वणचत प्रसांगी 
सापडतात. स्िच्ि किताना, झडती घेताना, पैशाचा णहशबे देताना, गििषे घालण्याच्या ककिा िैद्यकीय 
तपासिीच्या िळेी णस्त्रयाही खूप त्रास देतात.  
 

िैद्यकीय तपासिी 
 

िैद्यकीय तपासिी ही आत्यांणतक जरूिीची असते. अनेक मणहने ककिा िषते  घि सोडून िाणहलेल्या या 
जीिाांना णनिाऱयाची जागासुद्धा नसते. यामुळे त्याांना िूटपाथ, िेल्ि े स्टेशनातील णनिाऱयाच्या जागा, 
िेल्िचे्या णतसऱया िगाची िकेटग रूम ककिा िोट्या मोठ्या घिाांचा णनिािा ककिा स्िच्ि िस्त्याच्या कडेला 
उन्सहापािसात, थांडीत िहाि ेलागते. तसेच घािीतले, कुजलेले, टाकून णदलेले दूणषत अ् खाि ेलागते. 
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अयोग्य स्त्रीपुरूषाशी सांबांध येतो. ककिा अखेिीस िृद्धत्िामुळे अशक्तपिा येऊन णनिणनिाळे आजाि या 
णभकाऱयाांच्या शिीिात घिे णनमाि कितात. क्षय, महािोग, गुप्तिोग, िक्तक्षय, खरूज, नायटे, इसब, जुन्सया 
जखमाांचे झालेले ब्रि, बेंडे, अणतसाि अशा लहानमोठ्या आजािाांची नोंद घेऊन ताबडतोब औषधोपचािाची 
सोय किािी लागते.  
 

णभकाऱयाांच्या आदान कें द्रात ककिा गृहात िैद्यकीय णिभागास िाि महत्ि आहे. आजाि ि णिकृती हा 
णभके्षकऱयाांच्या प्रश्नाचा िाि मोठा भाग आहे. म्हिनूच प्रत्येक आदान कें द्रामध्ये णभके्षकऱयाांच्या गृहामध्ये 
पूिसिळे डॉक्टि तसेच औषधे देण्याकणिता कां पौंडि ि पणिचाणिका याांची योजना किण्यात आली आहे. 
प्रत्येक सांस्थेमध्ये थोड्या प्रमािात िोगी साांभाळण्याची सोयही केलेली असते.  
 

काांही णभकाऱयाांचे िोग सांसगसजन्सय असल्यामुळे सांस्थेमध्यें णिशषे काळजी घ्यािी लागते. क्षयिोग ि 
महािोग असलेल्या लोकाांची िगेळी सोय कििे जरूि असते. तसेच एकां दि सांस्थेत णिनाईल िगैिे 
जांतूनाशक औषधे नेहमीच िापरून सांस्था शक्य णततकी स्िच्ि ठेिािी लागते. 
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प्रकिि पाांचि:े िैद्यकीयपणिक्षा 
 

णभक्षाप्रणतबांधक णनयम १९६४ च्या कलम ८ प्रमािे आदान कें द्रात येिाऱया ककिा प्रमाणित सांस्थेत 
असलेल्या प्रत्येक इसमाने िैद्यकीय तपासिीि िैद्यकीय उपचाि करून घेतलेच पाणहजेत. शािीणिक 
स्िच्ितेप्रमािेच ही तपासिीही अणतशय महत्िाची असते.  
 

पाश्वसभमूी– आपल्याकडे भीक मागिािे ि ज्याांच्यापासून िस्त्यािरून येिाऱया जािाऱयाांना णिशषे 
त्रास होतो असे णभकािीहे णपढीजाद ककिा धार्ममक कमी असतात. िस्त्यािि णिरून कोिाकडेही भीक 
मागिािे णििस्ते णभकािी असतात, ककिा बाहेरून आलेले पि गािात कोठे तिी आश्रयास िाणहलेले 
णभकािी असतात. पकडल्या जािाऱयात अणधक प्रमाि दुसऱया प्रकािच्या णभकाऱयाांचे असते. अथात याला 
तशी काििेही आहेत. पि ती येथे देिे अप्रस्तुत आहे. पणिब्स्थती मात्र अशी आहे कीं णििस्ते णभकािीच 
अणधक पकडण्यात येतात ते्हा सध्या आपि त्याांच्या पाश्वसभमूीचा णिचाि करू.  
 

णििस्ते णभकािी ह्या प्रकािात म्हातािे, अपांग, मानणसक दृष्टीने णिकृत, मणतमांद, आजािाला 
कां टाळलेले, कुटुांबात कोित्यातिी काििामुळे सुखाने ि िाहू शकिािे असेच लोक मुख्यत्ि े करून 
असतात. या प्रकािच्या लोकाांबद्दल णिचाि करू लागल्याबिोबि समजून येईल की, हा मािसू कोठेतिी, 
स्टेशन, धमसशाळा, दुकाने िगैिे इमाितीच्या आडोशाला ककिा अगदीच उघड्यािि िहािािा असतो. अपुिे 
ककिा अयोग्य अ् खािािा, घािीत काम कििािा, स्िच्ितेची तमा नसलेला ि सांसगसजन्सय िोग 
असिाऱयाांच्या सांगतीत िहािािा हा मािसू अनेक आजािाांचे माहेिघि झालेला असतो. त्याला कुटुांबात 
असतानाच असाध्य असे आजाि झालेले असतात. त्याच्या आजािाला कुटुांबातले लोक कां टाळलेले 
असतात. िैतागून हा जीि घिाबाहेि िहातो. आजाि िाढतच असतो. सुदैिाने एखाद्या दिाखान्सयात आश्रय 
णमळतो, पि नाहीति िस्त्याििचे जीिन जगाि ेलागते. आजाि हेच भीक मागण्याचे साधन म्हिनू तो हळू 
हळू िापरू लागतो. हातापायाििच्या जखमा, अशक्तपिा, िाढलेली दाढी, इतकेच न्हे ति अणतसािामुळे 
बाहेि येिािे गुद द्वाि याांचे प्रदशसन करून पैसे णमळिाि ेहे शहािे आििािे दृश्य मी स्ितुःही पाणहलेल आहे. 
साांगण्याचा उदे्दश असा की णभकािी आपल्या आजािाचा ककिा ्यांगाचा भीक मागण्याचे साधन म्हिनू 
उपयोग करू लागतो. हे साधन नाहीसे होिे त्याला बिे िाटत नाही. म्हिूनच आजािी मािसास काही 
िळेेस औषधोपचाि घेण्याची सक्ती किािी लागते. 
 

्यािसाणयक णभकािी – काही णभकािी णभक्षा मागण्याचा ्यिसायच कििािे असतात. त्यात 
मुख्येत्िकेरून काही जमाती आहेत. िकीि, गोसािी, आिाधी, जोगी, िासुदेि, भतेु िगैिे लोक णभक्षा मागनू 
जगिािेच समजले जातात. या सिस लोकाांनाघिे असतात; इतकेच न्हे ति त्याांचे सांसाि िाढतच असतात. 
एिढेच की त्याांचे उत्प् इतिाांच्या मदतीिि अिलांबून असते. याांत पसैा ककिा णपठणमठासािखे पदाथसही 
असतात. हे लोक घिात ककिा योग्य अशा णनिाऱयाला असल्यामुळे त्याांची स्िच्िता बिी असते. अथातच 
त्याांना आजािही त्या प्रमािात कमी असतात. या लोकाांच्या बाबतीत िैद्यकीय तपासिी िाि महत्िाची 
नसली तिी णतची त्याांना जरूि असते. कािि त्याांच्या घिातही दैन्सय ि गणिबीमुळे पुष्ट्कळ िळेा मािूस 
हयगय कितो. ते्हा अशा मािसाांना जुने ि अिघड असे आजाि असण्याची शक्यता असते. िैद्यकीय 
तपासिीत ते बाहेि येतात ि त्याांना शािीणिक ्याधीतून मुक्त होण्यास मदत किता येते.  
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याच सांदभात आिखी एक णनयम लक्षात ठेिण्यासािखा आहे. तो णनयम म्हिजे णनयमािलीतील 
णनयम नां. १० हा होय. या णनयमाप्रमािे ज्याांची िैद्यकीय तपासिी झालेली नाही, अशा न्या ्यक्तींना 
तपासिी झालेल्या णनिोगी ्यक्तीपासून िगेळे ठेिाि.े सांसगसजन्सय आजािापासून इतिाांना साांभाळाि े हा 
त्यातील मुख्य हेतू होय.  
 

या धिपकडीमध्ये महािोग झालेले ि िडेे लोक असतात, ते्हा त्याांची ्यिस्था कशी किािी या 
णिषयी माणहती ि आदेश या कायद्याचे कलम २६ मध्ये देण्यात आलेले आहेत. िडे्या मािसाला कोटाचा 
हुकूम घेऊन िडे्याांच्या दिाखान्सयात पाठिता आले तिी याबाबतीत अखेिचा हुकूम िाज्य सिकािच देऊ 
शकते. आज िोजी िडे्या मािसाच्या बाबतीत ही योजना प्रत्यक्ष त्ििीत मदत देिािी ठित नाही. कोटाचा 
कल मािसास िडेे ठिणिण्याच्या दृष्टीने बिाच साशांक असतो. मोठ्या शहिातून कोटाकडे येिाऱया 
िडे्याांच्या प्रमािात काांही सांशयास्पद असल्याच्या अनुभिािरूनच हा दृष्टीकोन बनत असािा असे िाटते. 
पि या काििामुळे या सांस्थाांतून पाठणिण्यात येिाऱया िडे्याांच्या प्रकििाांना बिेच धके्क बसतात हे खिे आहे. 
णसब््हल सजसन ककिा दोन िाजपणत्रत अणधकाऱयाांची प्रमािपते्र सुद्धा कोटस काही िळेेस ग्राह्य मानीत नाही. 

 
िडे्या लोकाांना साांभाळिे ही एक िाि मोठी जबाबदािी प्रमाणित सांस्थाांना पेलािी लागते णिष्ठेने 

आजू बाजू भििनू टाकिािे, मोठमोठ्याने ओिडिािे, गुढग्यात डोके घालून तासन् तास बसून िहािािे, 
खूप खािािे ि अणजबात न खािािे, दगड खािािे, अबोध िस्तू पहािािे ककिा अबोध आिाज ऐकिािे असे 
अनेक प्रकािचे िडेे णभके्षकिी गृहात असतात. त्या सिांना िडे्याच्या दिाखान्सयात पाठणििे हे जिळ जिळ 
अशक्य आहे. अशा िडे्याांच्या बाबतीत आपि अणधक अजस करू लागलो की कोटाकडून योग्य साद णमळतेच 
असे नाही. ही िडे्याांची कहािी आहे. अशा िडे्याांची िडे्याांच्या इब्स्पतळाांत बदली किण्याचा णनुःसांणदग्ध 
असा अणधकाि मुख्य णनिीक्षकाांना देण्याणिषयी णिचाि ्हाियास हिा. 

 
महािोग झालेल्या लोकाांच्या बाबतीत असलेला कायदा ि णनयम नािाचेच आहेत. या लोकाांची 

सांख्या एिढी मोठी आहे की त्याांना इांणडयन लेपसस ॲक्ट १८९८ प्रमािे प्रमाणित सांस्थामध्यें जागा णमळू शकत 
नाहीत. णभक्षा प्रणतबांधक कायद्याप्रमािे प्रमाणित सांस्थाांत आता या लोकाांना ठेिण्याची सोय झाल्यामुळे हा 
प्रश्न थोडा सोपा झाला आहे. पिांतु एकां दि प्रश्नाच्या प्रमािात या सिस सांस्था िाि कमी आहेत.  

 
क्षय हाही एक आज णभके्षकिी गृहाांना भेडसाििािा प्रश्न आहे. कुष्टिोग झालेले लोक पुष्ट्कळ िळेा 

आदान कें द्रात स्िखुषीने द्याियास तयाि असतात, तसे क्षयाचे िोगी सुद्धा आदान कें द्रात दाखल 
होण्याकणिता सािखे येत असतात. या िोग्याांची दया येते ि मग त्याांना कशी मदत किता येईल याचा णिचाि 
किािा लागतो. डोळ्यादेखत मािसाला मििाच्या तोंडात लोटता येत नाही.  

 
शास्त्रीय दृष्टीकोनातून पाणहले असता कुष्टिोगापेक्षा क्षय हा अणधक सांसगसजन्सय िोग आहे. या दृष्टीने 

खोकिािे ि थुांकिािे िोगी िगेळे ठेििे जरूि आहे. प्रमाणित सांस्थाांत क्षयिोगी ठेिण्याची सोय असली तिी 
ती नेहमी कमीच पडते.  

 
मुांबईच्या आदान कें द्रात अभ्यागत मनोणिश्लेषि तज्ञाची (Visiting Psychiatrist) नेमिूक झाली 

आहे तिी िडे्याांचा प्रश्न सहजासहजी सुटण्यासािखा नाही. कुष्टिोग झालेल्या णभकाऱयाांच्या बाबतीत त्याांचा 
िोग, तसेच िडे्या लोकाांच्या बाबतीत त्याांचे िडेेपि हा मुख्य प्रश्न आहे. णभके्षकिीगृह हे सामाणजक स्िास्र्थय 



 

 अनुक्रमणिका 

प्रस्थाणपत कििािी सांस्था आहे, िैद्यकीय सांस्था नाही, त्यामुळे हे प्रश्न आदान कें द्रात ककिा प्रमाणित 
सांस्थामािस त योग्य तऱहेने सोडिता येत नाहीत.  

 
कुष्टिोगाचे प्रमाि जसे बिेच िाढलेले णदसते तसेच िडे्या लोकाांचेही प्रमाि िाढले आहे असे 

िाटते. सांस्कृणतसांकि होत असताना िाढिाऱया आपल्या समाजातील प्रत्येक ्यक्तीच्या मनािि अनेक 
प्रकािच्या णिचािाांचे ि सांघषांचे ताि िाढू लागले आहेत. दुबसळ मािसाचा ककिा अणधक ताि पडिाऱया 
लोकाांचा मनाििचा ताबा नाणहसा होत आहे. या बाबतीत मुख्यतुः सांशोधन होिे जरूि आहे ि त्यानांति 
योग्य ती ्यिस्था किािी लागेल. तज्ञाांनी याचा णिचाि किाियास हिा. 

 
िैद्यक शास्त्रज्ञाांनी, समाजात स्िास्र्थय णनमाि किण्याकणिता झटिाऱयानी ि शासनाने णिचाि 

किािा असे हे दोन्सही भेडसाििािे प्रश्न आहेत. 
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प्रकिि सहाि:े त्याांची प्राथणमक माणहती 
 

प्राथणमक चौकशी किण्याकणिता ्यणक्तणचणकत्सक (Case-Workers) नेमले जातात. पकडून 
आिलेल्या लोकाांची आदान कें द्रामध्ये िैद्यकीय तपासिी झाल्यािि त्याांना ्यणक्तणचणकत्सकासमोि उभे 
केले जाते. हे अणधकािी या लोकाांची सामाणजक चौकशी कितात.  
 

प्रोबेशन ऑणिसि ककिा केसिकस ि:- 
 

प्रोबेशन ऑणिसि ककिा केसिकस ि या दोन्सही नािािरून या अणधकाऱयाांच्या कायाबद्दल सिससामान्सय 
नागणिकास कल्पना किता येत नाही. म्हिून आिांभी या दोन नािाांचा णिचाि करू.  
 

‘प्रोबेशन’ हा शलद मूळ िोमन कॅथॉणलक पांथातील प्रथेिरून आला आहे. िोमन कॅथॉणलक पांथामध्ये 
‘िादि’ या हुद्यािि कोित्याही मािसास घेण्यापूिी त्याला योग्य ितसिकुीचा काळ देण्यात येत असे. या 
काळामध्ये त्या इसमाने चाांगली ितसिूक ठेऊन, आपि ‘िादि’ होण्यास योग्य आहोत असे दाखिनू द्याि े
लागे. या योग्यतापूतीच्या काळास ‘प्रोबेशनचा काळ’ असे म्हित ि अशा तऱहेने ज्याला आपली योग्यता 
णसद्ध किाियाची आहे त्या इसमास ‘प्रोबेशनि’ असे म्हित. 
 

कालाांतिाने हा शलद गुन्सहेगािाांच्या शास्त्रामध्यें िापिण्यात येऊ लागला-सुधािण्याची सांधी णदलेल्या 
गुन्सहेगािास प्रोबेशनि असे म्हिू लागले. तसेच त्याने ज्या काळात सुधाििा करून दाखिाियाची त्या 
काळाला ‘प्रोबेशन पीणिअड’ असे म्हि ू लागले. या सुधाििेच्या काळाांत त्या गुन्सहेगािािि देखिेख करून 
सुधािण्याच्या दृष्टीने मदत कििाऱया अणधकाऱयास ‘प्रोबेशन ऑणिसि’ असे म्हिू लागले. याच पद्धतीने 
गुन्सहेगाि ि इतिाांना सुधािण्याच्या शास्त्राांत प्रोबेशन ऑणिसि नेमण्यात येऊ लागले.  
 

‘केसिकस ि’ हासुद्धा अडचिीत सापडलेल्या इसमाबद्दलची सिस तऱहेची माणहतीगोळा करून चाांगला 
मागस कोिता याची त्याला जािीि करून देिािा ि चाांगल्या मागानें जाताना मागसदशसन ि मदत कििािा 
अणधकािी होय.  
 

ििील दोन्सही अणधकाऱयाांचे काम जिळ जिळ एकच असते ि त्यामुळेच प्रोबेशन ऑणिसिलाच 
केसिकस ि असे सांबोधण्यात येते.  
 

णभकाऱयाांच्या प्रकििाचा णिचाि किीत असताना कोटाने प्रोबेशन ऑणिसिच्या णिपोटाचा णिचाि 
किािा असे णभक्षा प्रणतबांधक कायद्याच्या कलम ६ि ७ मध्ये साांणगतले आहे. या काििामुळे कोटामध्ये 
प्रोबेशन ऑणिसिच्या णिपोटाचा णिचाि किण्यात येतो. हा णिपोटस देण्याकणिता प्रोबशेन ऑणिसि ककिा 
केसिकस ि (्यणक्तणचणकत्सक) याांना पोणलसाांनी धरून आिलेल्या प्रत्येक इसमाबद्दल काही महत्िाची 
समाणजक माणहती गोळा किािी लागते.  
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माणहती गोळा कििे ि त्यातील कसब 
 

कायद्याप्रमािे पोलीस पकडलेल्या इसमाांना िॉिांटसह आदान कें द्रात घेऊन येतात. या 
पकडण्याचा पणििाम सहाणजकच प्रत्येक इसमाच्या मनािि िगेिगेळ्या प्रकािचा होत असतो. प्रत्येक 
सांशणयत णभकाऱयास िाटत असते की आपिाला ताबडतोब सोडून द्याि.े आपिाला णभकािी म्हिून पकडले 
आहे असे समजल्यािि मी णभकािी नाही असे तो णनिणनिाळ्या प्रकािाने साांगण्यास प्रयत्न किीत असतो.  
 

कोिी साांगतो, ‘माझ्या जिळचां सिस सामान काल चोिीस गेलां  आहे ि मी आताच पिगािी 
जाण्याच्या णिचािात होतो.’ कोिी साांगतो, ‘माझा मुलगा ककिा पत्नी हििली आहे ि त्याांना शोधण्याकणिता 
मी आताच आलो आहे.’ कोिी साांगतो, ‘माझा अगदी जिळचा नातलग येथेच िहातो आहे ि माझा णनिोप 
जाताच तो धाित येथे येईल.’ कोिी साांगतो, ‘मी घिचा िाि चाांगला आहे. मी याते्रकणिता आलो आहे ि मी 
आता घिाकडे जािाि आहे, पि मी णभकािी नाही.’ बहुतेकाांच्या जिळ ५० पैसे सुद्धा नसतात. इतकेच न्हे 
ति, त्याांच्या णखशात ककिा गाठोड्यात पािाचे तुकडे, भाकिीचे तुकडे, भज्याांचा पडुा, इतकेच न्हे ति 
णहि्या णमिच्या, काांदे िगिेै िस्तू सापडतात. साांगण्याचा उदे्दश एिढाच की ‘मी णभकािी नाही’ असे 
प्रत्येकाला साांगाियाचे असते. ‘मला सोडून णदले की मी हे गाांि सोडून चाललोच, असे कोिी साांगतात, ति 
“मी आजािी आहे, मला दिाखान्सयात जायचां आहे. हे पहा दिाखान्सयातील कागद,” असे दुसिे म्हितात. 
 

प्रत्येकाला स्िातांत्र्य पाणहजे असते. स्ितांत्रपिे कोठेही जाि,े के्हाही याि,े कोिी नाि णिचारू नये, 
कोठून आलास णिचारू नये, पैसे णमळाले ति हॉटेलात जाऊन पाणहजे ते खाि,े शक्य असेल ते प्यािे, ककिा 
णमळेल त्याचा भिपूि उपभोग घ्यािा.सांस्थेत अडकून पडल्यािि या सिस गोष्टी कशा णमळिाि ? सांस्थेत 
णमळिािे ताजे अ्, स्िच्ि कपडे, िोजची अांघोळ, झोपायला बऱयापैकी णबिाना यासिस गोष्टी तुच्ि ि त्याज्य 
िाटतात.कोिाला असल्या सांस्थेत सिस धमाचे लोक असल्यामुळे ककिा कधीतिी माांसाहािी अ् तयाि होत 
असल्यामुळे जेिािसेे िाटत नाही. काहींना येथे िहािे अणतशय कमीपिाचे िाटत असते. औषधोपचाि 
णनरूपयोगी ि झाडपाल्याांचा उपचाि चाांगला असे म्हििािे असतात. कोिाला िोग्याचा खुिाक पाणहजे 
असतो. पि कोिीसुद्धा घि, आई, बाप, पत्नी, नििा, मुले याबद्दल बोलण्यास तयाि नसतो. सांसाि 
सोडिािा ि अांगािि भगिी िसे्त्र धािि कििािाच असे कितो असे न्हे ति जिळ जिळ प्रत्येकजि 
आपल्याला आप्ताांच्याबद्दल आस्था िाटत नाही असे दाखणिण्याचा प्रयत्न किीत असतो. णशिाय 
कायद्याप्रमािे पोणलसाांनी पकडून आिले आहे ि कोटाचे िॉिांट घेतले आहेयाही गोष्टी योग्य माणहती 
णमळिण्याच्या आड येतात. खिी माणहती साांगिािा थोडासा बािळट असाच समजला पाणहजे.  
 

आिांभी पोणलसाांना नाि खोटे साांणगतले जाते ि त्या नािाबिोबि भिपूि ककिा थोडीिाि खोटी 
माणहती साांगण्यात येते. माणहती णिचाििािा हा शत्रू असािा अशा भािनेने माणहती साांगण्यात येते.  
 

पुष्ट्कळ लोक असे असतात की त्याांना आपले नाि माहीत असते ि थोड्या िाि प्रयत्नाने ते 
िणडलाांचे नाि साांग ू शकतात. पि आडनाि ि पिा साांग ू शकत नाहीत. गािाचे नाि माहीत असले ति 
तालुक्याचे नाि माहीत नसते ि णजल्हा ति साांगताच येत नाही. ही ्यणक्तणचणकत्सकाांच्या कसोटीची िळे 
असते. या सि ंगोष्टी त्या मािसाची भाषा समजत असेल ति. पि जि तो कानडी बोलत असेल, तामीळ, 
बांगाली, मल्याळम् या सािखी एकादी भाषा बोलत असेल ति मग हे प्रकििच सांपले. ्यणक्तणचणकत्सकाला 
पुष्ट्कळ भाषा येिे िाि आिश्यक असते, नाहीति त्याला काम कििे अिघड होते. णिमाांड होममध्यें काम 
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किताना जेिढे भाषािैणचत्र्य पहाियास णमळते, तेिढे भाषा िैणचत्र्य णभके्षकिी आदानकें द्रात पहाियास 
णमळते. मुांबई येथील आदानकें द्रात हे िैणचत्र्य अणधक प्रकषाने लक्षात येते.  
 

पणििीक्षा अणधकािी – प्रोबशेन ऑणिसि या शलदाला पणििीक्षा अणधकािी असा मिाठी शलद आहे. 
या अणधकाऱयाने समाजापासून दूि पळून आलेल्या या दुभागी जीिाांना जिळ करून त्याांना समाधानाचे दोन 
शलद साांणगतले पाणहजेत ि त्याांच्या कल्यािासाठी हे कें द्र आहे याची त्याांना खात्री पटिनू णदली पाणहजे ि 
मगच त्याांचे खिे नाि, पिा या गोष्टी णिचािाियास पाणहजेत. यािळेी अणधक खऱया गोष्टी समजण्याची 
शक्यता आहे.  
 

महािाष्ट्राांत ज्या प्रकािे नाि साांगण्याची पद्धत आहे तशी भाितातल्या सिस प्राांतात नाही. तेलां गिात 
बापाच्या नािाचे अद्याक्षि लािनू नांति स्ितुःचे नाि णलणहतात. जसे पी. मल्लप्पा, सी. िामकृष्ट्ििाि इत्यादी. 
पिांतु मद्रासमध्ये गािाच्या नािाचे अद्याक्षि लािनू मग बापाच्या नािाने अद्याक्षि ि शिेटी स्ितुःचे नाि 
णलणहण्याचा प्रकाि आहे. आडनाि ही गोष्ट त्याांना समजत नाही. त्याांच्यामधील पोट जातीचे नाि पुष्ट्कळ 
िळेा ते साांगतात पि त्याचा आपल्याला िािसा बोध होत नाही. कनाटकात मोठ्या प्रमािािि आपल्या 
प्रमािे नाि ेलाितात. उिि प्रदेशात स्ितुःचे नाि ि नांति बापाचे नाि लािण्याचा प्रघात आहे. पांजाबात सिस 
नािात येिाऱया कसग या नािाने घोटाळा होण्याची शक्यता आहे. असे णनिणनिाळ्या प्राांताांचे नािाांचे प्रकाि 
आहेत. मािसाच्या बोलण्यािरून त्याांच्या प्राांताची कल्पना याियास हिी ि त्यािरूनच त्याचे बिोबि नाि 
णमळिले पाणहजे.  
 

बिोबि पिा णमळििे हे एक अिघड काम आहे. पुष्ट्कळ िळेा पिा साांगािा असे या इसमास िाटत 
असते. पि तो साांगािा कसा हे समजत नाही. अशािळेी सूचक प्रश्न णिचारून तो शोधून काढिे हे 
कौशल्याचे काम आहे. खेड्यातून येिाऱया लोकाांची अशी ब्स्थती असते. घि कोित्या भागात आहे, 
घिाजिळ महत्िाचे कोिते णठकाि आहे, गािातील पाटलाचे नाि काय, तो कोठे िाहतो, चािडी कोठे 
आहे, ग्रामपांचायतीचे ऑणिस कोठे आहे, गािात कोतिाल कोठे िहातो, िाण्याचे दुकान कोठे आहे, िगैिे 
प्रश्नािरून त्याच्या घिाचा बिोबि पिा णमळिता येतो. 

 
ियस्कि मािसाांचे आईबाप णजिांत नसले तिी त्याांची भािांडे णजिांत असण्याची शक्यता असते. 

णनिणनिाळे नातलग कोि आहेत, चुलत्याचे नाि काय, मामाचे नाि काय, मेहुण्याचे नाि काय असे प्रश्न 
णिचारून नातलगाांची माणहती णमळू शकते. नातलगाांचे पिे देताना हा इसम पनु्सहा अडखळतो, कािि 
आपल्या नातलगास पत्र पाठिले ति गािात आपली ‘िी थू’ होईल ही भीती असते. िोट्या गािात 
आलेल्या पत्रामुळे बिाच गोंधळ उडतोही गोष्ट खिी आहे. कािि ज्याांना पत्र णलणहतो त्याांना स्ितुःला ते 
िाचता येते असे नाही ि मग त्याांना ते कोिाकडून तिी िाचून घ्याि ेलागते. त्या पत्रातील माणहती घिगुती 
ि खाजगी िाहू शकत नाही. त्या गािात ती माणहती ताबडतोब िि्यासािखी पसिते ि जो तो येऊन 
चौकशी करू लागतो साांत्िन करून मागसदशसन कििािे थोडे, पि ििििची चौकशी करून टिाळी कििािे 
अणधक, म्हिनूच प्रत्येक मािूस घिी पत्र पाटि ू नका असे आजसिनू साांगत असतो. गािात अशी कल्पना 
असते की हा कामदाि मािसू आहे. पि णभकािी म्हिनू पकडला गेला, पोणलसाांनी पकडला िगैिे बातम्या 
लोकाांच्या तोंडी घोळू लागल्या की मग पित गािात तोंड दाखिण्याची सोय िहात नाही. या ि अशाच 
अनेक काििाांमुळे बिोबि पिा साांगण्यास हे इसम तयाि नसतात. पिा साांगताना ककिा ऐकताना थोडीशी 
चूक झाली ति हे पत्र अथांतच योग्य जागी जात नाही.  



 

 अनुक्रमणिका 

आिखीही एक मोठी अडचि आहे. महािाष्ट्राबाहेिील िाज्याांची नाि,े णजल्ह्याांची नाि,े तालुक्याांची 
नाि ेि गािाांच्या नािाचे इांग्रजीत किाियाचे स्पेकलग याांची ्यणक्तणचणकत्सकाला नेहमीच माणहती असते असे 
नाही. इतकी माणहती असिे जिळ जिळ अशक्य आहे. त्या पिप्राांतात पाठिलेल्या पत्राांना बिोबि उिि 
णमळिे हे जिळजिळ अशक्य असे समजण्यात येते. पि ्यणक्तणचणकत्सकाने णचकाटीने प्रयत्न केल्यास 
त्याला यश णमळते ि त्यामुळे त्याला जो साब्त्िक आनांद िाटतो तो ्यणक्तणचणकत्सक झाल्यािाचनू 
समजिाि नाही.  
 

बाहेिच्या िाज्यातीलच न्हे पि याच िाज्यातील िणहिाश्याांचे बिोबि पिे णमळिनू त्याांच्या 
नातलगाशी बोलण्याचा प्रसांग िािसा येत नाही. पते्र पुष्ट्कळिळेा पोहोचतात पि त्याांची उििे येत नाहीत. 
याटाकून णदलेल्या, नको असलेल्या, पोषिास जड झालेल्या ि पुष्ट्कळिळेा मनाला त्रास देिाऱया 
इसमाबद्दल आपुलकीने कोि पते्र णलणहिाि ? पत्राची उििे न पाठिनू ते असेच सुचितात कीं, ‘तुम्हाला 
काय किायचे आहे ते किा, इकडे पाठि ूनका म्हिजे झाले.’ 

 
िक्त गिीबच असे कितात असे न्हे ति पुष्ट्कळ िळेा उिम कुटुांबातून सुद्धा हेच उिि ऐकाियास 

णमळते ि ते सुद्धा आई, बाप, बहीि ि भाऊ या अगदी जिळच्या नातलगाबद्दल! बाह्यतुः असे उद गाि ऐकून 
आियस िाटते, पि म्हिूनच या पाठीमागची भणूमका समजािनू घेिे समाजसेिकाच्या दृष्टीने िाि महत्िाचे 
आहे. समाजाच्या या िागिुकीची चौकशी किताना समाजच कसा बनला आहे ि सध्या तो भाितात 
कोित्या पणिब्स्थतीत आहे याची माणहती असिे जरूि आहे. ही माणहती नसेल ति आपिाला त्या उिि 
देिाऱया ्यक्तीचा िाग येईल, णतच्या ितसिुकीचा अचांबा िाटेल ककिा त्या ितसनाबद्दल खूप दुुःख िाटेल. 
म्हिून त्याांच्या या िागिकुीमागची भणूमका समजािनू घेण्याचा आपि प्रयत्न करू. 



 

 अनुक्रमणिका 

प्रकिि साति:े समाज 
 

समाज ही अिाढ्य िाढलेली बहुिांगी ि बहुढांगी अशी सांस्था आहे. णतचे ििसन थोडक्यात कििे 
खूप अिघड आहे. पि समाजसेिा कििाऱयाांना उपयुक्तअशा दृष्टीकोनातून समाजाची जडि घडि कशी 
झाली आहे याबद्दलची माणहती िाि महत्िाची आहे.  

 
सुमािे ५० िषापूिी आपल्याकडे सिस णठकािी एकत्र कुटुांब पद्धती चालू होती, एिढेच काय पि 

सुमािे िीस िषापूिी खुद्द पुण्यामध्ये १०० मािसाांचे एक मोठे एकत्र कुटुांब होते हे मला माहीत आहे.  
 
समाजशास्त्राांत मािसाचे ििसन ‘कळप भरूनिहािािा प्रािी’ असे किण्यात आले आहे ि या 

पद्धतीमधूनच कुटूांब णनमाि झाले. कळपामधून कुटुांबात ब्स्थत्यांति होण्यास खूप मोठा अिधी लागला, 
हजािो िषते  लागली ि या हजािो िषांत मािूस मािुसकी णशकला. इतिाबिोबि पे्रमाने िागायला ि एकत्र 
िहाियास णशकला. स्िैि अशा िासना तालयात आिून त्याने कुटुांब सांस्थेचा पाया घातला ि त्यातूनच पुढे 
एकत्र कुटुांब णनमाि झाले.  

 
एकत्र कुटुांबात सिात अणधक ियाचा पुरुष अगि स्त्री मुख्य असे, त्याांचा एक प्रकािचा दिािा प्रत्येक 

कुटुांणबयािि असे. ते शतेी किीत ि घिाांतील तरुिाकडून शतेीची ि घिातील कामे करून घेत असत. िृद्ध 
हे अनुभिी असत. त्याांच्या अनुभिाचा ि ज्ञानाचा उपयोग कुटुांबाला िािांिाि होत असे. कुटुांब प्रमुखाच्या 
आज्ञा सिसजि मानीत ि त्याच्या मदतीला सिसजि असत. त्याांच्या णठकािी अपांग ि अशक्ताबद्दल पे्रम ि 
सहानुभतूी असे. मुलाांना गोष्टी साांगनू तो नुसताच किमिूक किीत असे, असे नाही ति तो आपल्या 
अनुभिाचे ज्ञान मुलाांना देत असे, असा हा एकत्र कुटूांबाचा प्रमुख असे.  

 
दुसिे महायुद्ध सांपल्यािि हळू हळू यांत्रयुगाचे िािे भाितात आले. स्िातांत्र्याचे युद्ध पेटले 

असतानाच स्िदेशपे्रमाने प्रजा पेटून उठली होती. गाांधीजी जिाहिलाल ि नेताजी सुभाषचांद्र बोस याां या 
पिाक्रमी प्रणतमा साऱयाांच्या मनाांत प्रस्पिे िािित होत्या. स्िदेशाांत साऱया गोष्टी तयाि ्हा्यात असे 
सामान्सयास िाटतच होते पि श्रीमांत लोकाांनी या दृष्टीने प्रयत्न सुरू केले. तो पयंत स्िदेशी लोकाांचे सिकाि 
आले. त्याांनी उद्योगधांद्याांना चालना णदली ि त्याांना मदतीचा हातही णदला. उद्योगधांदे िाढले ि अजूनही 
िाढत आहेत. सिकािी, णनमसिकािी ि खाजगी के्षत्रात उद्योगाांची िाढ झाली. धििे तयाि झाली ि त्याांची 
िीज उद्योगधांद्याांना णमळू लागली.  

 
उद्योगाांच्या िाढीचा आिांभी एक पणििाम मुख्यतुः झाला ि तो म्हिजे शतेी मागे पडली. दि 

मणहन्सयास िोख पसेै णमळिनू देिािा उद्योग िा िषसभि खपून काबाडकष्ट कििाऱया शतेी पेक्षा श्रेष्ठ िाटू 
लागला. याच सुमािास णशक्षिाची िाढ ्हािी म्हिून खूप प्रयत्न किण्यात आले. खेड्यापाड्यातून शाळा 
णनघाल्या. ि तालुक्याच्या गािी माध्यणमक शाळा णनघाल्या. आता ति तालुक्याांच्या गािी कॉलेजे-सुद्धा 
णनघाली आहेत. ही सिस िाढ गेल्या २० िषात झाली आहे. 

 
यांत्राांची िाढ, उद्योगाांची िाढ ि णशक्षिाची िाढ या काििामुळे एक ब्स्थत्यांति जोिात सुरू झाले. 

णशकलेला तरूि खेड्यातून शहिाकडे नोकिी शोधायला णनघाला. शहिातील िहाण्याच्या जागा अपऱुया 
पडू लागल्या. घिे बाांधिािी महामांडळे स्थापन झाली पि ही उिीि भरून काढता येत नाही एिढ्या 



 

 अनुक्रमणिका 

झपाट्याने शहिात येिाऱयाांची सांख्या िाढली. न्या उद्योगधांद्यात बऱयाच लोकाांना नोकऱया णमळाल्या ि 
काही नोकिी णमळणिण्याची खटपट किीत तेथेच िाणहले.  
 

ज्या शतेकऱयाांना पाण्याच्या योजनाांचा ि णिजेचा िायदा णमळाला त्याांचे नशीबच िुलून गेले, पि 
इति सिसजि कसेबसेच जीिन जगत िाणहले.  

 
जो पैसा पूिी िक्त श्रीमांताांच्या हातात असे त्याांतील काही भाग कामगािाांच्या हाती येऊ लागला. 

िाजकाििी लोकाांची िाढ झाली ि कामगािाांना ककिा शतेकऱयाांना हाताशी धरून िाजकाििाची चके्र णिरू 
लागली. आज सामान्सय कामगाि एस. एस. सी. झालेल्या कािकुनापेक्षा अणधक पैसा णमळि ूलागला आहे.  

 
ब्हांशी म्हाताऱयाांच्या ज्ञानात भि पडली नाही. तरूिाांचे ज्ञान झपाट्याने िाढले. यामुळे कुटुांबातील 

म्हाताऱयाांचा अनुभिािि आधािलेला मोठेपिा कोलमडून पडला. शहिात घिाांची टांचाई तीव्रतेने णनमाि 
झाल्यामुळे म्हाताऱयाांना खेड्यात ठेिण्यात आले, पि तेथे ते सुखाने िाणहनात. शहिातील लहान घिाांत ति 
त्याांना णबलकूल जागा नाही. अशी ब्स्थती झाली.  

 
कुटुांबातील णस्त्रया पूिी अणशणक्षत ककिा बाळबोध िळिाच्या, थोिाांचा मान ठेििाऱया. आता 

णशकलेल्या मुली कुटुांबात सुना म्हिून आल्या. त्याांना म्हाताऱयाांची अडगळ नकोशी झाली. कुटुांबात सांघषस 
णनमाि झाले. म्हाताऱयाांना अपमानास्पद णजिे घिाांत णनमाि झाले. त्याांच्या शलदातला िचक नाहीसा झाला 
ि त्याांना तरुिाांच्या तांत्राने िागिे अिघड िाटू लागले.  

 
भाितीय स्त्री ही पूिीच्या जमान्सयात पुरुषापासून बऱयाच अांतिािि होती. णतचा सांबांध कुटुांणबयाणशिाय 

इतिाशी येत नसे. आता कामाणनणमि सािेजि शहिात आले. घिे नसल्यामुळे झोपड्यातून ि गणलच्ि 
िस्त्यातून िाहू लागले. घिातील पुरुष कामािि गेला ति स्त्री एकटी दुकटी घिात िाहू लागली. समाज 
कां टकाांनी कमकुित मनोिृिीच्या िा अजाि णस्त्रया ि मुली याांच्या बाबतीत िायदा घेतला ि अनेक दृष्टींनी 
स्त्री-पुरुष सांबांधाांची नैणतक पातळी खूप खाली आली. णशक्षिामुळे ि णभ्सांस्कृणतसांगमामुळे सुणशणक्षत स्त्री-
पुरुषाांिि सुद्धा हाच पणििाम झाला आहे. कुमािी माताांचा प्रश्न णबकट होऊ लागला. 

 
आई ि बाप कामाला जाऊ लागले. घिाांत मुलाांच्याकडे लक्ष देण्यास कोिी नसल्यामुळे मुले 

उनाडपिा करू लागली आहेत. कुटुांब े लहान झाल्यामुळे त्याांची ताकद कमी होऊन ती लौकि मोडू 
लागली आहेत. अपांगाला पोसिे जड िाटू लागले आहे, िृद्ध हा नकोसा झाला आहे. सुखलोलुपात िाढली 
आहे. मुलातील णशस्त णबघडली आहे ि गुन्सहेगािी िाढत असल्याची स्पष्ट णचन्सहे णदसत आहेत. 
नीतीणनयमाांचे उल्लांघन खूप िाढले आहे. समाजात एक िगेळाच अलगपिा येऊ लागला आहे. जो तो 
आपल्या पुितेच पहातो. शजेाऱयािि आलेल्या सांकटात त्याला मदत किण्याचे प्रत्येकजि टाळीत आहे. 
स्ितुःला जे्हा अडचि येईल ते्हाच तो आपिीचा णिचाि किीत आहे. समाजसेिकाांनी ही सामाणजक 
सहभाणगता णनमाि केली पाणहजे. त्याणशिाय कोित्याही सामाणजक अडचिींना समाज म्हिून तोंड देता 
येिाि नाही.  

 
मुले, िृद्ध, अपांग ि मानणसक णिकृत या सिांची उपेक्षा होऊ लागली आहे ि त्यामुळे समाजात 

िगेिगेळ्या प्रकािचे प्रश्न भीषि स्िरूप धािि करून उभे िाणहले आहेत. या सिस पणिब्स्थतीचा पणििाम 
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म्हिजेच िस्त्यािि णदसून येिािे हे णभकाऱयाांचे दैन्सय आहे असे िाटते. एका दृष्टीने ही समाजातील णिकृतीच 
मूतस रूप घेऊन िस्त्यात उभी आहे असे डोळसाला णदसते. 



 

 अनुक्रमणिका 

प्रकिि आठि:े बुद्धीि मन 
 

समाजसेिा कशी किािी याचे शास्त्र झाले आहे. समाजसेिा कोिीही ि कशीही किािी हे आता 
चालिाि नाही. णब्रणटश िाजिटीमध्ये िगेळे समाजसेिक होते. हे समाजसेिक सिकािी कामाला मोठाल्या 
देिग्या देत ककिा णमळिनू देत. िौजेच्या भितीत मदत किीत. कोठल्या तिी शाळेच्या िार्मषक 
समािांभामध्ये अध्यक्ष म्हिनू णिित. मसाज ि शासन त्याांना समाजसेिक म्हिून मानत असे. त्यानांति 
णब्रणटश िाज्यसिा नष्ट किण्यासाठी देशभक्ताांनी प्रयत्न केले. त्याांनी समाजाला जागे किण्याचा प्रयत्न 
केला. णशक्षि घ्याि ेम्हिून लोकाांना जागृत केले. त्याांनाही समाज सेिक हे नाि होते. सध्या सुद्धा अनेक 
प्रकािचे समाजसेिक भेटतात. त्याांतील पुष्ट्कळाांनी समाजसेिेच्या शास्त्राची माणहती करून घेतली आहे. पि 
समाजसेिचेे शास्त्र िाटते एिढे सोपे नाही. त्याांत जी ्यक्ती अडचिीत सापडली असेल णतला मदत 
किाियाची असेल ति दोन तऱहेचा अभ्यास किािा लागतो. पणहला अभ्यास ही ्यक्ती ज्या समाजातून ि 
पणिब्स्थतीतून तयाि झाली आहे त्या समाजाचा ि दुसिा अभ्यास या ्यक्तीच्या गुिदोषयुक्त मनाचा.  

 
पणहल्या णिषयाचे ज्ञान होण्याकणिता समाजशास्त्र माणहत हि ेि दुसऱया णिषयाचे ज्ञान होण्याकणिता 

मानसशास्त्राचे ज्ञान होिे जरूि आहे. प्रत्येक मािसाला असे िाटत असते कीं दुसऱयाच्या मनात काय 
णिचाि चालला आहे ककिा त्याचे मन कसे आहे याची आपिाला पूिस कल्पना आहे. पि असे मानिाऱया 
लोकाांच्या मनाला धक्का देिािी ितसिकू दुसिा मािसू कितो ते्हा त्याांना कबूल किाि े लागते की अशा 
ितसिुकीची आपि अपेक्षा केली न्हती. एखाद्या मािसाच्या स्िभािातील एकादा पलूै समजला तिी त्याचे 
सांपूिस ्यणक्तमत्ि आपिाला समजत नाहीि तो पयंत त्या मािसाची ्यथाच आपिाला समजत नाही. त्या 
मािसाची ्यथाच समजली नाही ति त्याला सुधािण्याचा प्रयत्न ककिा सुखी किण्याचा प्रयत्न तिी आपि 
कसा कििाि? मािसाचे खिे ्यणक्तमत्ि समजण्याकणिता त्याच्या मनाचे णिश्लेषि किता आले पाणहजे ि 
त्याच्या मनामध्ये ज्या िगेिगेळ्या धाििाशक्ती आहेत त्याांचे ज्ञान झाले पाणहजे.  

 
कोित्याही मािसाच्या मनाचा अभ्यास किताना त्याच्या बुद्धीचा प्रखिपिा समजािनू घेिे जरूि 

आहे. बदु्धी ही एक मनाची शणक्त आहे.  
 
मन ही णदसिािी िस्तू नाही. ि ती कशी आहे ि कोठे आहे हेही साांगता येत नाही. पि बुद्धीबद्दल 

मात्र म्हिता येईल की णतचा मेंदूशी िाि णनकटचा सांबांध आहे.  
 
बुद्धीच्या तीन प्रणतशक्ती मानण्यात येतात.१) समजिे २) साठिनू ठेििे ३) पुन्सहा स्मरून योग्य 

िळेी उपयोगात आििे.  
 
आपि एखादी िस्तू चाखून पहातो. ती आपिाला चटकन समजते. त्या चिीचीआपि आठिि 

ठेितो. कालाांतिाने आपि काही खात असताना एकदम म्हितो “त्या णदिशी पदाथस खाल्ला होता त्याची चि 
अगदी अशीच होती.” 

 
आपल्या पांचेंणद्रयामािस त आपल्याला णनिणनिाळ्या िस्तूांचे ि प्रसांगाांचे ज्ञान होते ि आपि ते 

स्मििात ठेितो एिढेच न्हे ति ते ओळीने स्मििात ठेितो ि प्रसांग पडल्याबिोबि त्याची आठिि करून 
उपयोग कितो.  



 

 अनुक्रमणिका 

पुस्तकातील पाठ एकदाच िाचून काही लोकाांच्या लक्षाांत िहातो. पुढे पुस्तकाची जरूि त्याांना 
लागत नाही. ही बुद्धीची णिषेश शक्ती आहे. सिानाच ही प्राप्त झालेली नसते. मानसशास्त्रज्ञाांनी ही शणक्त 
मोजण्याची पद्धती शोधून काढली आहे. या प्रकािाला बणुद्धमापन पद्धती असे म्हितात. िगेिगेळ्या 
प्रकािच्या चाचण्या घेऊन प्रत्येक मािसाचे मानणसक िय णकती आहे ते ठििण्याचे हे शास्त्र आहे.  

 
शास्त्रज्ञानी असे मानले आहे की मािसाच्या णठकािची बुद्धी साधाििपिे तो १६ ते १८ िषांचा 

होईपयंत िाढत असते ि पढेु ती तेिढीच िहाते. ते्हा ज्याचे मानणसक िय १६ असेल त्याच्या बुद्धीची 
बहुतेक िाढ पूिस झाली आहे असे मानाियास हिकत नाही. त्याचे प्रत्यक्ष िय ि मानणसक िय याचे एक सूत्र 
बनणिले आहे ि त्यािरून त्याचा बदु्धयांक (I.Q.) काढता येतो. हा त्याच्या बुणद्धमापनाचा अांश होय. 
सिससाधािि बणुद्धमिा असलेल्या मािसाचा बदु्धयांक १००° मानण्यात आला आहे. अत्यांत प्रखि ि तेजस्िी 
बुणद्धमिा असलेल्या मािसाचा बदु्धयांक १४०° मानण्यात येतो, ति णनबुसद्ध, लहान डोक्याचे, लाल 
गळिाऱया मािसाांचा बुद्धयांक सुमािे ५०° असतो या दिमान बुद्धी असलेल्याचे अनेक प्रकाि किण्यात 
आलेले आहेत.  

 
या बदु्धीच्या जोिाििच मािसू जगातल्या पणिब्स्थतीची जािीि करून घेत असतो ि त्याचेबद्दल 

ज्ञान एकत्र करून त्याचा स्ितुःच्या ि इतिाांच्या जीिनात उपयोग करून देत असतो. या मािसालाच 
आपि साध्या भाषेत िाि हुशाि मािूस म्हितो.  

 
मनाचा दुसिा महत्िाचा भाग म्हिजे ज्यामुळे मािसाचा स्िभाि बनतो तो भािणनक णिभाग. मूल 

जन्समल्यापासून त्याच्या मनािि णनिणनिाळे पणििाम होत असतात. त्या मुलाच्या स्िभािातील काही गुिदोष 
(मग ते णकतीही थोडे असोत) आनुिांणशकतेने आलेले असतात असे िाटते. आयुष्ट्यात त्याच्यािि येिाऱया 
प्रत्येक प्रसांगाने त्याच्या मनािि निा ठसा उमटत असतो. काही ठसे हे अणधक खोलिि उमटलेले 
असतात. जे ठसे खोलिि उमटलेले असतात त्यामुळे त्या मुलाच्या स्िभािात मूलभतू ििक पडत असतो.  

 
आतापयंत या गूढ ि अगम्य अशा प्राांतात जे सांशोधन झाले आहे त्यािरून मानसशास्त्रज्ञाांना असे 

िाटत आहे की ियाच्या सात्या िषापयंत जे पणििाम मुलाांच्या मनािि होत असतात त्यामुळेच त्याांच्या 
स्िभािाची मूळ जडि घडि होत असते. त्यानांति त्याांच्या स्िभािात िािसा ििक घडून येत नाही. 
म्हिजेच असे म्हिता येईल की मािसाचा स्िभाि त्याच्या ियाच्या सात्या िषापयंत जिळ जिळ पूिसपिे 
तयाि होतो.  

 
अशा िीतीने मुलाच्या ियाची पणहली सात िषते  अत्यांत महत्िाची आहेत. पुष्ट्कळिळेा ियाच्या 

सात्या िषी त्याचे णशक्षि सुरू होते पि त्यािळेी त्याच्या स्िभािाचा पाया तयाि झालेला असतो.  
 
याचाच अथस असा की मािसाचा स्िभाि हा पणिब्स्थतीप्रमािे तयाि होत असतो.त्याला णिशषेतुः 

बालियात जे अनुभि येतात त्या अनुभिामुळेच त्याच्या स्िभािाची जडि घडि होते. आपि ज्याला स्िभाि 
म्हितो तो तिी काय आहे? णिणशष्ट पणिब्स्थतीत मािसू ज्या प्रकािे िागतो त्याला आपि त्याचा स्िभाि असे 
म्हितो. पे्रमळ, कू्रि, णभत्रा, शूि, गर्मिष्ट, णनगिी, प्राण्यािि दया कििािा ककिा दया न कििािा, 
आईबापाांचा मान िाखिािा ककिा त्याांचा मान न िाखिािा. इत्यादी अनेक पलूै मािसाच्या स्िभािाला 
असतात ि हे सिस पैलू त्याच्या पूिानुभिामुळे णनमाि झालेले असतात.  



 

 अनुक्रमणिका 

मािसाची ्याख्या मानसशास्त्राांत णिचाि कििािा प्रािी अशी केली आहे. मानि सोडून इति प्रािी 
िािसा णिचाि कििािे नसतात. पि मािसू हा खूप णिचाि कििािा आहे. म्हिनूच तो आपल्या िानटी 
अिस्थेपासून णकतीतिी िगेळा झाला आहे. त्याने आपल्या मूळ स्िभािधमाििसुद्धा मात किण्याचा प्रयत्न 
केला आहे. जनाििात आई, बाप, भाऊ, बणहि ही नाती लैं णगक जीिनात नसतात. पि मािसाने हजािो 
िषात कौटुांणबक जीिन ि समाजजीिन णनमाि करून णनिणनिाळी नाती तयाि केली आहेत. ही नाती तो 
कसोशीने साांभाळण्याचा प्रयत्न कितो. पिांतु त्याचा मूळ पाशिी स्िभाि अनेक िळेा उचल खातो. 
स्ितुःििील ताबा णटकिण्यासाठी मािसाला खूप प्रयत्न किाि ेलागतात. या प्रयत्नाांनाच मनािि येिािा 
ताि असे म्हितात. हे ताि णिचाि द्वांद्वातून ककिा सांघषातून णनमाि होतात. हा ताि ज्या िळेी कमी 
प्रमािात ककमा कमी मुदतीचा असतो ते्हा त्याचा िाि मोठा िाईट पणििाम मनािि होत नाही. पिांतु तो 
जि बिाच काळ णटकून िाणहला ककिा त्याची तीव्रता अणधक असली ति पुष्ट्कळ िळेा मनािि तीव्र आघात 
होऊन णिकृतीं णनमाि होण्याची शक्यता असते. ही णिकृती जिी पणिब्स्थती ककिा औषधोपचाि यामुळे 
नाहीशी झाली तिी णतचा काही पणििाम मनािि िहाण्याची शक्यता असते. काही ्यक्तींच्या मनाला एक 
तऱहेचे अपांगत्ि येते. अशा मािसाबिोबि िहािे ककिा अशा मािसाने इति समाजात िहािे अिघड असते. 
थोड्या प्रमािात णिकृती असलेली मािसे समाजात खूप आहेत पि णिकृतीतीची तीव्रता अणधक असेल ति 
तो मािूस समाजात सुखाने िाहू शकत नाही. णभकाऱयात या प्रकािचे लोक बिेच आहेत.  

 
पुष्ट्कळिळेा मािसाला लहानपिापासून जे अनुभि येतात त्याांचा ककिा त्याला ज्या पणिब्स्थतीतून 

जाि ेलागते त्या पणिब्स्थतीचा त्याच्या मनािि इतका ठसा उमटतो की त्याच्या स्िभािात णिकृती णनमाि 
होते.त्याच्यास्िभाि िैणशष्ट्ट्यामुळे त्याच्या मनात सांघषस णनमाि होतो ककिा समाजातील इति ्यक्तीबिोबि 
त्याचा सांघषस सुरू होतो. या सांघषामुळे तो एकति समाजाशी झगडायला उभा िहातो ककिा णनिाशनेे मौन 
स्िीकारून अांतमुसख होतो. या मानणसक प्रकािाांना अनुक्रमे बणहमुसखता ि अांतमुसखता म्हितात.  

 
या दोन्सही प्रकािातील तीव्रता अणधक झाली की तो मािूस कुटुांबात ककिा समाजात णिसांिादी होतो.  
 
समाजाने प्रत्येक ्यक्तीच्या िागिुकीला मयादा घालून णदलेल्या आहेत. याला सामाणजक 

्यणक्तस्िातांत्र्य असे म्हिता येईल. या मयादा समाजाच्या बळकटीसाठी ि योग्य िाढीसाठी आहेत. पि 
मानणसक णिकृणत झालेलीं मािसे या सामाणजक बांधनाप्रमािे िागत नाहीत. त्याांची ितसिूक पुष्ट्कळ िळेा 
णनयमबाह्य ठिते. मग आपि अशा लोकाांना समाजात अडचिी णनमाि कििािे ककिा ज्याांच्या स्िभािात 
दोष णनमाि झाला आहे असे लोक मानतो. 



 

 अनुक्रमणिका 

प्रकिि नऊ: ्यणक्तकायस म्हिजे काय ? 
 

प्राथणमक चौकशी या प्रकििात ्यणक्तकायाबद्दल माणहती णदलेली असली तिी ती प्राथणमक 
चौकशीच्या स्िरूपात आहे. ्यणक्तकायाचे शास्त्रीय स्िरूप कोिते आहे हे त्या प्रकििात साांगण्यात आलेले 
नाही. या प्रकििात ्यणक्तकायस या पद्धती णिषयी सांके्षपाने माणहती देण्याचा मानस आहे. 

 
समाज सेिचे्या के्षत्राांत मुख्यतुः तीन णिभाग मानण्यात आले आहेत . १) ्यणक्तकायस (Case Work) 

२) सांघकायस (Group Work) ३) सामाणजक सांघटनात्मक कायस (Community Organisation).  
 
या तीन प्रकािाांनी समाजकायस शास्त्रीय दृष्टीकोनातून किता येते. समाजात स्िास्था णटकून िहाि े

यासाठी णनिणनिाळ्या मागानी समाजात योग्य णिचाि ि पे्रििा णनमाि किाियास ह्यात ि त्याच दृष्टीने 
समाजसेिचेे हे तीन मुख्य मागस णनमाि झाले आहेत.  

 
्यणक्त कायात ्यक्ती ही समाजाचा अांणतम घटक असल्यामुळे, जे्हा णतच्यामध्यें काही दोष आहेत 

असे आढळते ते्हाां त्या ्यक्तीबद्दल णिशषे णचकीत्सा किािी लागते ि णतची माणहती णमळिनू णतच्यामध्ये 
योग्य तो बदल घडिनू आिािा लागतो. सांघकायामध्ये समाजाच्या णिणशष्ट णिभागामध्ये णिकृणत णनमाि 
होऊ नये म्हिून त्या णिभागाच्या सिस घटकाांच्या णशक्षिाचा, धांदे णशक्षिाचा, किमिकुीचा ककिा इति काही 
कायसक्रम हाती घेण्यात येतो. अशा कायसक्रमामुळे त्या सांघािि योग्य तो पणििाम घडिनू आिता येतो. 
शिेटचा कायसक्रम सिात मोठा घटक जो समाज (Community) त्या सांबांधीचा होय. तो कायसक्रम 
समाजासाठी कल्यािकािी योजना तयाि करून त्याांची अांमलबजाििी घडिनू आििे हा होय. शिेटचे 
दोन्सही कायसक्रम सांघाला ककिा समाजाला चालना देऊन त्याच्यामध्ये अयोग्य णिचाि ि आचाि णनमाि होऊ 
नये यासाठी िापिण्यात येिािे बचिात्मक ि अणभिृद्धीचे असतात, ति पणहला ्यणक्तकायाचा कायसक्रम 
्यक्तीमध्ये सुधाििा घडिनू आिण्याचा असतो. येथे आपि िक्त पणहल्याच प्रकािाचा णिचाि करूां . 

 
मेिी णिचमांड याांनी ्यणक्तकायाची केलेली ्याख्या खालील प्रमािे आहे: 
 
“Social case-work may be defined as proeesses, which develope personality through 

adjustments conciously effected individual by individual between men and their 
environments.” 

 
“्यणक्तकायस म्हिजे ्यणक्तमत्ि सुधािण्याकणिता, ्यक्ती ्यक्तीत तसेच मानिाच्या ि त्याच्या 

भोितालच्या पणिब्स्थतीमध्ये जािीिपूिसक घडिनू आिलेल्या तडजोडींच्या कायसपद्धती होत.” 
 
एखाद्या ्यक्तीच्या ्यणक्तमत्िात जे्हा काही दोष णनमाि होतो ते्हा तो दोष घालिण्याकणिता 

्यणक्तकायसकत्याला ती ्यणक्त णतच्या भोिताली असिाऱया ्यक्ती याांच्यात अनेक प्रकािची तडजोड घडिनू 
आिािी लागते, इतकेच न्हे ति ती ्यक्ती ि णतच्या भोितालची पणिब्स्थती याांच्यातही तडजोड घडिनू 
आिािी लागते.ही सिस तडजोड काही हेतू मनात बाळगूनच किािी लागते इतकेच न्हे ति ही तडजोड 
घडिण्याकणिता ज्या कायसपद्धती ककिा तांत्र आहे ते कौशल्यपूिसक िापिाि े लागते. मानिाचे मन िाि 
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नाजुक ि सांस्कािक्षम आहे. ्यक्ती ि पणिब्स्थती याबद्दल प्रत्येक मािसात पूिसग्रह णनमाि झालेले असतात. 
प्रत्येक ्यक्तीच्या मनात णनिणनिाळी मूल्ये असतात, तसेच त्याांच्या मनाचे कलही िगेिगेळे असतात. या 
साऱया गोष्टींची सूक्ष्म नोंद घेऊन ्यणक्तकायसकत्याने प्रत्येक ्यक्तीशी िागाियाचे ि बोलाियाचे असते. या 
तांत्रात कौशल्याचा भाग मोठा आहे पि मुळात समाजशास्त्र ि मानसशास्त्र या दोन्सही शास्त्राांची त्याला चाांगली 
माणहती असिे जरूि आहे. णशिाय त्याचा स्िभाि पे्रमळ असून त्याला इतिाांना मदत किण्याची मनापासून 
इच्िा असािी. अशी बहुगुिी ्यक्तीच उिम ्यणक्तकायसकता होऊ शकते.  

 
्यणक्तकायसकत्याच्या णठकािी िि नमूद केलेले गुि नसतील ति अभ्यास किाियाच्या ्यणक्तच्या 

जागृत ि अधसजागतृ शक्तीची नोंद त्याला घेता येिाि नाही. ककिा ज्याशणक्त चैतन्सयिणहत झालेल्या आहेत 
त्या पनु्सहा चैतन्सययुक्त किता येिाि नाहीत. ्यणक्तकायसकता ि अभ्यास्यक्ती याांचे मानणसक सांबांध अत्यांत 
लिणचक ि गुांतागुांतीचे असतात. त्याांच्या सांिादातील प्रत्येक िाक्य ि त्याांची प्रत्येक कृती ही एकाच्या मनात 
दुसऱया णिषयीची प्रणतमा णनमाि किीत असते. अशािळेी अणतशय कल्पक, हुषाि, प्रभािी ्यणक्तमत्िाचा 
्यणक्तकायसकता असल्याणशिाय मृतितू झालेल्या शणक्तमध्ये निजीिन णनमाि कसे होिाि ? मेलेल्याांना 
णजिांत किण्याचे साधन अजून मानिास सापडले नसले तिी ते काांही प्रमािात ्यणक्त कायंकत्याच्या हातात 
आहे. अथात् त्याचा उपयोग नीट किता आला पाणहजे. यासाठीच जािकािाांनी ्यणक्तकायाच्या बहुणिध 
अांगाांचे णनिीक्षि करून शास्त्र बनणिले आहे. या शास्त्रातील महत्िाचे ६ मुदे्द याप्रमािे आहेत. 

 
१) ्यणक्तमत्िाचा आदि ककिा बूज िाखिे. 
  (Respect for the individual) 
२) अभ्यास्यक्तीने णदलेल्या माणहतीची गुप्तता. 
  (Confidentiality) 
३) अभ्यास्यक्तीस णतच्या समस्येसह समजून घेिे.  
  (Acceptance)   
४) उपचािाच्या स्िरुपाचा णनिसय अभ्यास्यक्तीकडून करून घेिे. 
  (Self determination.) 
५) अभ्यास्यणक्तबद्दल बिा अगि िाईट णनिंय घेण्याचे टाळिे.  
  (Non-judgmental attitude)  
६) उपचािाांचे णनधािपूिसक आयोजन ि पालन. 
  (Planning and Execution)  

 
१) ्यणक्तमत्िाचा आदि ि बूज िाखिे 

 
समाजसेिकासमोि कोिती ्यक्ती येिाि? अथात जीिनात समस्याणनमाि झाल्यामुळे जी सांभ्रमात 

पडली आहे ती. कोित्या मागाने जाि ेयाचा णनिसय ती घेऊ शकत नाही. एिढेच न्हे ति आपला मूळ मागस 
कोिता याचेही भान णतला नाही. या पणिब्स्थतीमध्ये ती असे काही ितसन किते की समाजापासून णतला 
ककिा णतच्या या ितसनामुळे समाजाला धोका णनमाि होतो. असे गृहीत धिण्यात आले आहे की ही ्यक्ती 
समस्यापूिस झाली आहे ि णतला कुटुांबातील ककिा समाजातील लोक कां टाळले आहेत. अथात समाजाच्या 
दृष्टीने या ्यक्तीमध्ये काहीतिी अयोग्य असे आहे, पि त्याच प्रमािे णतच्या जिळ काही तिी चाांगले पि 
असले पाणहजे ि त्या चाांगल्याचा मान ठेिला पाणहजे. पुष्ट्कळिळेा िाईट िाि थोडे असते पि ते इतके 
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ठळक असते की त्या ्यक्तीच्या जिळपास सुद्धा जायला सिससामान्सय नागणिक णभतो. उदाहििाथस, ज्याच्या 
हातून खून झाला आहे अशी ्यक्ती. णतने खून केला असे म्हटले की णतच्या हातून आपल्याला धोका आहे 
असे सिस सामान्सय मािसाला िाटत असते. पि असा मािूस उिम णपता ि पती असू शकेल. कदाणचत तो 
उिम कलाकाि असेल. एका णिणशष्ट पणिब्स्थतीमध्ये त्याच्या हातून खून झाला म्हिून त्याच्या 
्यणक्तमत्िाचा अपमान किण्याचे कािि नाही ि त्या ्यक्तीचा अभ्यास किाियाचा असल्यास, त्याच्या 
अांतुःकििाच्या कोनाकोपऱयात णशरून ते जािनू घ्याियाचे असेल ति त्याच्या ्यक्तीमत्िाचा आदि ठेिला 
पाणहजे. सािे जग त्याला तुच्ि मानीत असले तिीही ्यब्क् तकायसकत्याने त्याला आदिपूिसक जिळ केले 
पाणहजे. म्हिजेच त्याची अडचि समजून घेता येईल ि त्यातून मागस कसा काढािा हे त्याला णशकणिता 
येईल. 
 

२) अभ्यास ्यक्तीने साांणगतलेल्या माणहतीबद्दलची गुप्तता 
 

सांपूिस णिश्वास णनमाि झाल्याणशिाय कोितीच ्यक्ती आपल्या मनाांत लपिनू ठेिलेली साधी 
गोष्टसुद्धा इतिाांना साांगत नाही. याचे मुख्य कािि आपली गुप्त गोष्ट इतिाांना कळेल ि त्याचा दुष्ट्पणििाम 
आपल्या जीिनािि होईल ककिा आपल्याणिषयी गैिसमज िाढत जातील ही त्या ्यक्तीला िाटिािी भीणत. 
त्या ्यक्तीचा खिा णमत्रच ती दूि करू शकतो. यासाठी खऱया णमत्राची भणूमका घेिे हे ्यक्तीकायसकत्याला 
अत्यािश्यक आहे. जे्हा आपला णमत्र एकादी गुप्त गोष्ट आपिाला साांगतो ते्हा त्या णमत्राबद्दलची ही गोष्ट 
आपि इतिाांना साांगत नाही ि त्या णमत्राच्या णहतसांिक्षिाच्या दृष्टीने आपि प्रयत्न करू लागतो. ही भणूमका 
्यक्तीकायसकता घेतो ते्हाच अभ्यास ्यणक्त णिश्वासाने आपले ह्रदय मोकळे करून त्याच्यापढेु ठेिते.  
 

णभके्षकिी आदान कें द्रात ककिा प्रमाणित सांस्थेत णकतीतिी िगेळ्या प्रकािचे लोक येतात. प्रत्येकाचे 
जीिन म्हिजे एक कादांबिीच असते, पि ती एक शोकाांणतकाच होय. अशा गोष्टी आपिाला समजल्या 
आणि जि त्याबद्दल आपि गुप्तता बाळगली नाही ति त्या ्यक्तीच्या पुनिससनाच्या दृष्टीने मोठा धोका णनमाि 
होतो. काांही समाजाांत तुरूां गात जािे इतके गैि मानतात की अशा मािसाला ते समाज िाळीत टाकतात. 
णभक्षा प्रणतबांधक कायद्याखाली अटक, आदान कें द्रात ककिा प्रमाणित सांस्थेत कोटाच्या हुकुमान्सिये िहािे, 
याप्रकािास सिस साधािि मािूस तुरुां गिास असेच मानतो ि मग ही बातमी णहतशत्रूना णमळाली ति त्याचे 
तेथून पुढचे जीिन धुळीला णमळाल्यासािखे होते. ही एक मोठी भीणत बहुतेक लोकाांच्या मनाांत असल्याचे 
आदान कें द्रात णदसून येते.  
 

३) समस्यापूिस ्यक्तीस णतच्या समस्येसह समजून घेिे 
 

ज्या ्यक्तीच्या मनाांत सांभ्रम णनमाि झालेला आहे ककिा णजच्या जीिनाांत समस्या णनमाि झालेल्या 
आहेत ती ्यक्ती एखाद्या प्रमादात गोिली गेलेली असते. प्रमाद गुन्सह्याशी सांबांणधत असेल ककिा नसेलही. 
पि सामाणजक प्रमाद णतच्या हातून झालेला असतोच. पषु्ट्कळ िळेा या प्रमादाणिषयी योग्य असे ज्ञान त्या 
्यक्तीला नसते. आपि कितो आहोत ते बिोबि आहे अशी चुकीची कल्पना त्या ्यक्तीच्या मनात असते. या 
बाबतीत प्रणसद्ध उदाहिि िाल्या कोळ्याचे घेता येईल. त्याच्या बाबतीत खून कििे ही णकिकोळ ि 
णनत्याचीच बाब होती. णकडा मुांगी णचिडून टाकािी अशी मािसाची हत्या त्याच्या हातून होत होती. आपि 
काही गैि किीत आहोतयाची कल्पनाच त्याला न्हती. नािदमुनींनी त्याच्या प्रमादाची ककिा त्याची 
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हेटाळिी केली नाही. पि त्याचा प्रमाद मोठ्या कौशल्याने त्याच्या नजिेस आिून णदला. या प्रकििापुिते 
नािदमुनी हे एक उिम ्यणक्तकायसकतते  होते. असा णनिाळा कोिी णदला ति ते योग्यच होईल.  
 

याचा अथस त्या मािसाच्या हातून झालेल्या गुन्सह्याला ककिा प्रमादाला मान्सयता देिे असा नाही. त्या 
्यक्तीच्या णठकािी असलेले दोष ि गुि याांची नोंद घेिे ि त्याच्या दोषाबद्दल त्याचा उपहास न कििे, असा 
त्याचा अथस आहे. त्याच्या हातून झालेल्या प्रमादाबद्दल त्याला दूि लोटले ति त्याच्या णठकािच्या गुिाांची ि 
त्याच्या एकां दि ्यणक्तमत्िाची ओळख होिाि नाही ि त्याच्या समस्येतून णनघण्याकणिता कोिते मागस आहेत 
याची जािीि आपिाला होिाि नाही ि त्यालाही ती करून देता येिाि नाही. 
 

४) उपचािाच्या स्िरूपाचा णनिसय समस्यापूिस ्यक्तीकडूनच करून घेिे 
 

या बाबतीत असा एक प्रश्न णिचािला जाईल की जी ्यक्ती समस्यापूिस आहे ककिा जी गोंधळात 
पडलेली आहे णतला मागस कसा सापडिाि ? ि तो सापडला असला ति ्यक्तीकायसकत्याची जरूि तिी 
काय? प्रश्न बिोबि आहे ि उििही थोडा णिचाि केल्याबिोबि सापडण्यासािखे आहे. मनात सांभ्रम णनमाि 
झालेली ्यक्ती गोंधळून गेलेली असते. ि णतला स्ितुःचा मागस सापडत नसतो ही पि गोष्ट खिी आहे. या 
समस्यापूिस ्यक्तीला मागस सापडत नाही याचे कािि ती ्यक्ती शाांत णचिाने स्ितुःच्या पणिब्स्थतीबद्दल 
णिचाि करू शकत नसते. या ्यक्तीच्या ्यणक्तमत्िाचा ि आजुबाजूच्या पणिब्स्थतीचा अभ्यास 
्यणक्तकायसकता तौलणनक दृष्टीने शास्त्रज्ञाच्या भणूमकेतून कितो. यामुळेच ्यणक्तकायस कििाऱया ्यक्तीची 
जरूिी आहे. ्यणक्तकायस कििाऱयाला सुटकेचे अनेक मागस णदसतात, पि या मागातून सिात सोईचा ि 
कमीत कमी त्रासाचा मागस कोिता हे ्यक्तीच ठिि ूशकते. याचे कािि ज्या पणिब्स्थतीमध्यें त्या ्यक्तीला 
जाियाचे असते. णतची सखोल माणहती ि अनुभि त्या ्यक्तीलाच असतो. ही माणहती 
्यणक्तकायसकििाऱयाला असू शकत नाही. त्यामुळे या समस्येतून णनघण्यास सिात चाांगला मागस कोिता 
याचे ज्ञान समस्यापूिस ्यक्तीला काहीशा ्यणक्तकायानांति योग्य तऱहेने होऊ शकते. अथात हे ताबडतोब 
घडून येत नाही याला जो िळे लागतो तेिढ्याच समस्यापूिस ्यक्ती ि ्यणक्तकायसकता हे जीिाभािाचे णमत्रच 
झालेले आसतात. ही िळे येण्यापूिी समस्यापूिस ्यक्तीच्या णठकािी एक तऱहेचा आत्मणिश्वास णनमाि 
झालेला असतो त्यामुळे त्या समस्येतून सुटण्याच्या मागाची स्पष्ट कल्पना णतला येते ि अखेिचा णनिसय ती 
घेऊ शकते. 
 

५) अभ्यास ्यक्तीबाबत मत बनणिण्याची (बिे अगि िाईट ठिणिण्याची ) प्रिृिी टाळिे 
 

समस्यापूिस ्यक्ती ही काहीतिी प्रमादामुळेच ्यक्ती कायसकत्यासमोि आलेली असते. दोष प्रत्येक 
्यक्तीत असतोच. पि ्यणक्तकायस कििाऱयाने जि त्या ्यक्तीला दोष लािनू स्ितुःकडे न्सयायाणधशाची 
भणूमका घेऊन गुन्सहेगाि म्हिून ठििले ति त्याचा अत्यांत िाईट असा पणििाम समस्यापूिस ्यक्तीिि होतो ि 
णतच्या पनुिससनाचा प्रश्न अणधक गुांतागुांतीचा होत जातो. याच काििासाठी समस्यापूिस ्यक्तीला 
णतच्यापढुील समस्येसह समजून घेिे अत्यािश्यक आहे. अशा तऱहेने मत बनििे ि ्यक्तीस णतच्या 
समस्येसह समजून घेिे ही दोन्सही तत्ि ेसांलग्र आहेत.  
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६) उपचािाांचे णनधािपूिसक आयोजन ि पालन 
 

कोित्या मागाने जाियाचे याबद्दल एकदा णनिसय घेतला की त्या णनिसयाप्रमािे आयोजन कििे 
जरूि आहे. णनिसय पूिस णिचािाांती घ्यािा. समस्यापूिस ्यक्तीला पुष्ट्कळिळेा ज्या अडचिी येतात त्यातून 
णतला पाि पडण्याचे प्रयत्न ्यणक्तकायसकत्यांने किाियास पाणहजेत.  
 

समस्यापूिस ्यक्तीबिोबि बोलताना ि णिचाि-णिनीमय किताना ्यणक्तकायस कििाऱयाने शुष्ट्किृिी 
ठेिली ति ती ्यक्ती आपले अांतिांग उघडे कििाि नाही. अभ्यास ्यक्ती ि ्यणक्तकायस कििािा याांच्यातले 
पे्रम (ि णिचािाांची देिाि घेिाि)त्याांच्या सांभाषिातून िुलत असते. त्यातूनच एकाला दुसऱयाते अांतिांग 
समजते ि दुसऱयाला पणहल्याबद्दल णिश्वास िाटतो. केिळ, “तुझे नाि काय?” ि “तुझ्या बापाचे नाि 
काय?” असल्या प्रश्नातून ्यणक्तकायस घडून येत नाही. अडचिीत सापडलेल्या ्यक्तीच्या जीिननौकेला 
बसिाऱया मोठ्या लाटाांच्या आघाताणिषयी या णमत्राला माणहती पाणहजे असते, एिढेच न्हे ति त्या नौकेच्या 
बनािटीची सांपूिस माणहती ि सुखद हिचे्या योगाने णनमाि होिाऱया कां पनाांची ि णतच्या णशडामधल्या हिचे्या 
जोिाची कल्पना यािी लागते. या गोष्टी अणलप्तपिे अगि शुष्ट्कपिे काम कििाऱयाला कशा समजा्यात ! 
अभ्यास ्यणक्तबद्दल गाढ पे्रम हाच ्यक्ती कायाचा पाया आहे.  
 

्यक्तीकायस कििािा हा अभ्यास्यक्तीचा णमत्र झाला पाणहजे. समाजाल नको असलेल्या दोषी 
्यक्तीला कोिीच जिळ किीत नाही. मग पे्रम कििे ति दूिच िाणहले. म्हिूनच ्यणक्तकायाला भािनेचा 
ओलािा णमळाला कीया कायाचा िृक्ष िोिाितो. मात्र अभ्यास ्यक्तीणिषयी आपुलकी दाखिता दाखिता 
स्ितुः ्यक्तीकायंकता णतच्या भािनेच्या आहािी जाता कामा नये. अभ्यास्यक्तीच्या दुुःखाचा णिचाि किता 
किता ते आपलेच दुुःख आहे असे या णमत्राला िाटू लागलेि तो स्ितुःच त्या दुुःखाच्या ओघात सापडला ति 
तो िहात जाईल ि मागसदशसनाच्या कामाला णनरुपयोगी ठिेल. भािनेचा ओलािा ति णनमाि झाला पाणहजे 
पि भािनेला बळी मात्र पडता उपयोगी नाही. ही तािेििची कसितच आहे पि ती केल्याणशिाय उिम 
्यणक्तकायस होत नाही.  
 

्यणक्तकायस हे पुष्ट्कळ अांशी शलदािि अिलां बून असिािे शास्त्र आहे. शलद ति सिसच लोक िापितात. 
िाह्यात मुलाला आईबाप साांगतच असतात. चोिाला चोिी करू नको म्हिून सािेच साांगत असतात. पि या 
शलदाांचा उपयोग होतोच असे नाही. म्हिून हे ्यणक्तकायाचे शास्त्र णनरुपयोगी आहे असा काही लोकाांचा 
समज होतो. पि यात णकती तर्थय आहे हे आपि एक उदाहिि घेऊन तपासून पाहू. एक तरुि गुन्सहेगाि 
आहे. त्याच्या हातून मोठा गुन्सहा घडला आहे. गुन्सहा झाल्यानांति त्याला पोणलसाांनी पकडले आहे. 
पोणलसाांच्या तालयात जाण्याचा त्याचा पणहलाच प्रसांग आहे. त्याला पोलीसस्टेशनात आिल्यानांति आतल्या 
खोलीत नेऊन हिालदाि कोिताही प्रश्न न णिचािता एकदम दोनचाि िटके लगाितो. शणििाच्या 
दोनचाि भागातून िक्तिाहू लागल्यािि हिालदाि कु्रद्ध मुदे्रने त्याला आईबणहिीिरून दोनचाि णश्या 
हासडतो ि मग गुन्सहा केला काय असे दिडािनू णिचाितो. कदाणचत हे णिचािीत असताना आिखी एखादा 
दुसिा तडाखा बसतो. गुन्सहेगािाला णिचािण्यात येिािा हा पणहला प्रश्न. त्यानांति पोलीस स्टेशनमध्ये 
िौजदाि िगैिे हेच प्रश्न थोड्याबहुत ििकाने पि याच पद्धतीने णिचाितात. थोड्याच िळेात गुन्सहेगािाला 
मणॅजस्रेट पढेु नेण्यात येते. मािल्याच्या खुिा चेहेऱयािि णदसत नसतात. मणॅजस्रटे णनर्मिकाि चेहेऱयाने 
णिचाितात, ‘तुला कोिी मािलां  काय?’ या प्रश्नाला नकािाथसक उिि द्याि ेलागते. पुढे कोटात केस सुरू 
झाली की णततक्याच णनर्मिकाि चेहेऱयाने ि सांथ आिाजात णिचाितात, ‘तुला गुन्सहा कबूल आहे काय ? पुढे 
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कोटाच्या आिािात झाडाखाली तो गुन्सहेगाि बसलेला असतो. त्याच्या हातात बेड्या अडकिलेल्या 
असतात. बेड्यामधून काढण्या घालून हत्यािी हिालदाि काढण्या धरून बसलेला असतो. तेिढ्यात त्या 
गुन्सहेगािाची आई ि एक णजिलग णमत्र येतो. आईच्या अांतुःकििात धडधड चालू असते. णिचािाांचे काहूि 
माजलेले असते. णतला शलद सुचत नाहीत. णमत्राच्या मध्यस्थीने हिालदाि आईला भेटण्याची पििानगी 
देतात. या हिालदािाचा गुन्सह्याच्या तपासाशी सांबांध नसतो. आई त्याच्याजिळ जाते. त्याच्या णिस्कटलेल्या 
केसािरून आपला थिथिता हात णिििते. गुन्सहेगािाच्या डोळ्यातून अश् रुां ची धाि लागते. आई पाठीिरून 
हात णिििते. आईच्या पदिाने डोळे पुसले जातात. आई णिचािते, ‘काय केलां स हे?’ तो म्हितो, ‘आई 
चुकलां  माझां’ शलदात केिढे सामर्थयस आहे ! दोनच णमणनटात कबुली जबाब होतो. काल िात्रभि शणििाने ताि 
सहन केलेला असतो तिीही पि हे शलद पोलीस स्टेशनात ककिा कोटाच्या समोि उमटले नाहीत.  
 

शलदाांचे सामर्थयस मोठे आहे. ते योग्य पद्धतीने उच्चािले ति त्याचा पणििाम चाांगला ि दूिगामी होतो 
्यक्ती कायस कििािा णनिथसक बडबड कित नसतो. त्याच्या णठकािी मानसशास्त्रज्ञाची सूक्ष्म दृष्टी असते. 
त्याांत अमृताचा गोडिा, पे्रमाच्या िज्जूांचा णचिटपिा ि बुणद्धचा प्रकाश असतो. काळोख्या िात्री चमकून 
मागसदशसन कििाऱया णिदु्यल्लतेचे तेज त्या शलदाांत ओथांबून िाणहलेले असते ि म्हिूनच निजीिनाच्या 
अमृताचा झिाच त्यातून िाहू लागतो.  
 

आता आपि समाज कायाच्या सहा तांत्राचा णिचाि केला. सध्या आिखी दोन निी तांते्र मान्सयता 
पािली आहेत. ती १) समाज कायाचे प्रशासन ि २) सांशोधन ही आहेत. 
 

प्रशासनाबद्दल माणहती पढेु स्ितांत्र अशा प्रकििात णदली आहे. सांशोधन ही एक अणतशय महत्िपूिस 
कृती मानिाने आत्मसात केली आहे. जगाच्या आिांभापासून आतापयंत ज्या सुधाििा झाल्या आहेत त्या 
सांशोधनातूनच झालेल्या आहेत. सिस के्षत्रात सांशोधनास अनन्सय साधािि असे महत्ि आहे. णभकाऱयाांच्या 
प्रश्नाबाबत सांशोधनास खूप िाि अहे. या बाबतीत सांशोधन जिळ जिळ झालेले नाही म्हटले तिी चालेल, 
सांशोधनाचे शास्त्र आहे ि त्याच्या पद्धती ठिलेल्या आहेत. या पद्धतीच्या साह्याने अनेक गोष्टींचा अभ्यास 
घेऊन त्यातूनच निीन मागस णदसू लागतो. या न्या मागामुळे प्रशासनाच्याही पद्धतीत बदल घडिनू आिािा 
लागतो. अशा प्रकािे सांशोधन ि प्रशासन हे एकमेकात गुांतलेले णिषय अणतशय महत्िाचे आहेत. 
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प्रकिि दहाि:े न्सयायालय ि णभकािी 
 

मुांबई णभक्षा प्रणतबांधक कायदा १९५९ ककिा त्यापूिीचा मुांबई णभके्षकिी कायदा १९४५ हे दोन्सही 
सामाणजक कायदे आहेत. १९४५ सालचा मुांबई णभके्षकिी कायदा िद बातल झाल्यानांति, मुांबई णभक्षा 
प्रणतबांधन कायदा १९५९ हा अब्स्तत्िात आला ि लागू झाला आहे.  
 

भाित स्ितांत्र झाल्यानांति आपि देशाकणिता घटना तयाि केली आहे. णतला अनुसरून प्रत्येक प्रौढ 
इसमास अनेक हक्क आहेत. ते्हा एका दृष्टीने त्याला भीक मागण्याची सुद्धा मोकळीक आहे. पि समाजाच्या 
धाििेच्या दृष्टीने त्या स्ितांत्र ्यणक्तच्या जीिनाच्या दृष्टीने, अणभिृद्धीच्या दृष्टीने तसेच देशाच्या प्रणतष्ठेच्या 
दृष्टीने हा कायदा सांमत केला आहे. ज्या णठकािी हा कायदा लािण्यात येतो तेथे भीक मागिे हा गुन्सहा 
ठितो ि अशा इसमास अटक किता येते. अशा इसमाला अटक केल्यापासून २४ तासात योग्य अशा 
कोटासमोि आिाि ेलागते. पि या मुदतीमध्ये त्याला इति गुन्सहेगािापासून िगेळे पि योग्य अशा णठकािी 
ठेिण्यात येते.  
 

या कायद्याचा मुख्य उदे्दश, अशा णभकाऱयाांना भीक मागण्यापासून पिािृि किण्याचा ि त्याला 
सिससाधािि उपयुक्त नागणिक बनणिण्याचा आहे. गोडीगुलाबीने हे काम होण्यासािखे नाही. म्हिूनच 
त्याला कायद्याचा आधाि देण्यात आला आहे. त्याचा हेतू समाजातील णिकृती दूि किण्याचा ि 
समाजसुधािण्याचा आहे. म्हिजेच या कायद्याचे मूळ स्िरुप णशक्षा किण्याचे नसून ्यक्तीमध्ये सुधाििा 
घडिनू आिण्याचे आहे. ‘इांणडयन पीनल कोड’ ककिा इति कायद्याांचा हेतू ज्या मािसाकडून गुन्सहा 
घडलाआहे त्याला णशक्षा करून एक प्रकािची दहशत णनमाि किण्याचा आहे. समाजामध्ये शाांतता नाांदािी 
ि ्यिहाि सुिळीत चालािते म्हिून इति कायदे केले आहेत, पि हा कायदा ्यक्तीमध्ये सामाणजक 
काििामुळे जी णिकृती णनमाि झाली आहे ती दूि कििािा प्रणतबांधात्मक स्िरुपाचा आहे. म्हिूनच त्यात 
कमीत कमी बांधने ि णनयम अांतभूसत केले आहेत. या णनयमातसुद्धा आिखी सैलपिा आिािा ककिा कसे 
याचा णिचाि समाज योग्य िळेी किील. हा कायदा िाबिीत असताना ्यक्तीची सुधाििा ही गोष्ट सिात 
महत्िाची मानली पाणहजे ि इति गोष्टी त्या मानाने गौि ठिणिल्या पाणहजेत.  
 

कोटापढेु णभकािी धरून आिण्याचे काम मुख्यतुः पोणलसाांनीच किाियाचे आहे. ‘कोिता पोणलस 
अणघकािी’ असा शलद प्रयोग कायद्यात केलेला आहे. कोिताही पोलीस अणधकािी म्हिजे कोिताही 
पोलीस. णशपायापासून तो अणधकाऱयापयंत कोिीही पोलीस अणधकािीच समजण्यात येतो. याणशिाय 
णनयमाच्या पुस्तकाप्रमािे प्रत्येक स्िीकाि कें द्राच्या अधीक्षकास ि प्रमाणित सांस्थेच्या अधीक्षकास णभकािी 
पकडण्याचे अणधकाि देण्यात आलेले आहेत.  
 

कोित्या कोटास णभके्षकऱयाच्या प्रकििाची चौकशी किता येईल याबद्दल या कायद्याचे कलम नां. ३ 
मध्ये माणहती णदली आहे. कोित्याही पणहल्या िगाचे अणधकाि असलेल्या कोटास ि त्याििील कोटास ही 
प्रकििें मूळ स्िरूपात ककिा अपीलामध्यें चालणिता येतील. 
 

कलम २ मध्ये णभकािी कोिास म्हिाि ेहे बािकाईने साांणगतले आहे. त्याचप्रमािे णभकािी कोिास 
म्हिू नये हेणह त्याच कलमाच्या उििाधात णदले आहे.  
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मुांबई णभक्षा प्रणतबांधक कायद्याच्या कलम ४ (१) प्रमािे णभकाऱयाांना पकडता येते. ि कलम ५ (२) 
प्रमािे णिमाांड िॉिांट देता येते. आदान कें द्राच्या अणधकाऱयास या सांशणयत णभकाऱयास कच्च्या कैदेत ठेऊन 
घेण्याच्या ि णदलेल्या तािखेस पुन्सहा कोटात हजि ठेिण्याच्या आजे्ञला णिमाांड िॉिांट असे म्हितात. इति 
गुन्सहेगािाांना त्याांच्या बाबतीत कोटात प्रकिि चालू असताना ि पोलीस चौकशीच्या िळेी असेच णिमाांड िॉिांट 
देण्यात येते ि कच्च्या कैदेत ठेिण्यात येते. आिोणपत णभकाऱयाांना आदान कें द्रात अशा तऱहेने कच्च्या कैदेत 
ठेिण्यात येते. या कच्च्या कैदेची मुदत ७ ते १४ णदिसाची असते. शहिातील णभके्षकऱयाांच्या प्रकििाांची 
चौकशी किण्याचे काम एका ककिा अनेक कोटाना देण्यात येते.  
 

कोटाने या प्रकििाांची चौकशी कशी किािी याबद्दल आदेश या कायद्यात कलम ७ प्रमािे णदला 
आहे. या कलमामध्ये असे साांगण्यात आले आहे की ही प्रकििे ‘समिी’ पद्धतीने चालिािीत, ‘समन्सस’ 
पद्धतीने चालि ूनयेत. याला अपिाद म्हिनू कलम नां.११ हे िाहील. जे लोक इतिाांना भीक मागाियास 
लािनू त्यािि स्ितुःचा उदिणनिाह चालणितात त्याांना णशक्षा किण्याचे हे कलम आहे.  
 

‘समन्सस’ पद्धतीप्रमािे कोटापुढे आलेल्या प्रत्येक साणक्षदािाचे ि आिोपीचे म्हििे प्रश्नोिि पद्धतीने 
उतरून घेण्यात येते. या पद्धतीप्रमािे चौकशी किण्यास बिाच िळे लागतो. या उलट ‘समिी’ पद्धतीप्रमािे 
गुन्सहेगािाचे ककिा साणक्षदािाचे म्हििे कोटाने ऐकून घेऊन त्यािि आपला णनिसय णलहाियाचा असतो. या 
पद्धतीप्रमािे आिोपीचे म्हििे काय आहे हे नीट समजू शकते. यामुळे कोटात नेहमी चालिािी शाब्लदक 
झटापट होत नाही.  
 

हा सामाणजक कायदा मािसाच्या मूलभतू सुधाििेसाठी असल्यामुळे शलदाला महत्ि कमी असून 
सत्य भािनेस ि पणिब्स्थतीस अणधक महत्ि आहे. या दृष्टीने ‘समिी’ पद्धत अणधक श्रेयस्कि आहे. या 
कायद्याचे कलमनां. ५ (१) मध्ये प्रथम गुन्सहेगािाांची चौकशी ‘समिी’ पद्धतीने किािी असा आदेश देण्यात 
आला आहे. कलम नां. ५ (२)प्रमािे कच्च्या कैदेची मुदत िाढिता येते; ५ (३) प्रमािे णभकािी नाही अशा 
इसमास सोडून देता येते; ५ (४) प्रमािे एकादा इसम णभकािी आहे असे णदसून आल्यास तशी नोंद कोटाला 
घ्यािी लागते; ि कलम ५ (५) प्रमािे णभकािी असलेल्या इसमास प्रमाणित सांस्थेत कमीत कमी एक 
िषापासून तीन िषते  पयंत स्थानबद्ध किता येते. इति कायद्याखाली जे्हा कोटस मािसाला णशक्षा देते ते्हा 
त्याला तुरुां गात िहाण्याची सजा णदली आहे असे म्हिते. पिांतु या काांयद्याखाली प्रथमच सापडलेल्या ि 
णभकािी आहे असे णसद्ध झालेल्या इसमास प्रमाणित सांस्थेत बांणदस्त किण्याचा हुकूम देते ि यािरून णदसून 
येते की ही णशक्षा नाही . 
 

याच ५ (५) कलमाच्या पुढच्या भागात णभकािी म्हिून णसद्ध झालेला इसम पनु्सहा भीक मागिाि 
नाही असे कोटाचे मत झाल्यास कोटस त्याला ताकीद देऊन सोडून देऊ शकते. त्याचा स्ितुःचा ककिा 
नातलगाचा ककिा योग्य इसमाचा जात मुचलका घेऊन सोडून देते.  
 

या बाबतीत प्रकििाची चौकशी किताना कोटाने खालील गोष्टी णिचािात घ्याियास ह्यात असेही 
या कायद्यात साांगण्यात आले आहे. 

 
१) णभकाऱयाची ितसिूक ि िय. 
२) तो कोित्या पणिब्स्थतीत िहात होता. आणि  
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३) प्रोबेशन ऑणिसिचा णिपोटस. 
 

प्रोबेशन ऑणिसिचा णिपोटस गुप्त मानण्यात येईल, पिांतु जरूि िाटल्यास कोटस त्याांतल्या काही 
भागाबद्दलची माणहती णभकाऱयाला ककिा त्याच्या पालकाला साांगेल ि या बाबतीत योग्य तो पुिािा सादि 
किाियास सिलत देईल.  
 

लहान मुलाांच्या केसेस ज्यु्हेनाईल कोटापुढे पाठिण्याची ि णभकाऱयाांच्या पालकाकडून खचस 
घेण्याची तितूदही कायद्यात केली आहे. त्याचप्रमािे णभकाऱयािि सांपूिसपिे अिलांबनू असिाऱया इसमाला 
सुद्धा तालयात घेऊन प्रमाणित सांस्थेत ठेिण्याचा अणधकाि कोटास आहे. या अणधकािाचा िाि थोडा 
उपयोग किण्यात येतो, पि या प्रकािच्या कायाची अणधक जरूि आहे.  
 

ज्या इसमास याच गुन्सह्याखाली पुन्सहा पकडण्यात येते त्याला अणधक णदिस बांणदस्त किता येते. ही 
मुदत १० िषते  पयंत आहे ि त्यापकैी २ िषते  कैदेची णशक्षा सुद्धा देता येते. दोन ककिा अणधक िळेा सापडलेल्या 
इसमास ठेऊन घेताना तीणशक्षा समजली जाते.  
 

दुसऱयाला भीक मागाियास लािनू त्यािि उदिणनिाह चालणििे ककिा णभक्षा मागण्याचा पनु्सहा पनु्सहा 
गुन्सहा कििे हे कलम ११ ि ६ मध्ये णदलेले गुन्सहे दखलपात्र गुन्सहे समजण्यात आलेले आहेत. म्हिजेच हे 
गुन्सहे णकिकोळ स्िरूपाचे मानण्यात येत नाहीत. या णठकािीच या कायद्यात णशके्षचे स्िरूप णदसून येते. 
दुसऱयास भीक मागाियास लािण्याच्या गुन्सह्यास एक ते तीन िषाची कािािासाची णशक्षा देण्यात येते. 
 

ऑनििी मणॅजस्रटेस–सदिहू कायदा सामाणजक स्िरूपाचा असल्यामुळे तो सिससामान्सय 
कायद्याप्रमािे अमलात आिाियाचा की काय हा प्रश्न आहे. मुांबई मुलाांचा १९४८ हा कायदा भाितातील 
सामाणजक कायद्यापैकी एक महत्िाचा कायदा मानण्यात येतो. मुलाांच्या प्रकििाांची चौकशी ज्यु्हेनाईल 
कोटस किते हे कोटस एक ज्यूणडणशअल मणॅजस्रटे ि दोन ऑनििी ककिा मानसेिी मणॅजस्रटेस णमळून बनते, 
यामुळे या कोटाचे िाताििि अगदी िगेळे असते.  
 

नेहमीच्या कोटांच्या पद्धतीप्रमािे येथे गुन्सहा तोलून मापून पहाण्याचे काम होत नाही, ति गुन्सह्यापेक्षा 
गुन्सहेगािाकडे  अणधक लक्ष णदले जाते. त्याची खोलिि चौकशी केली जाते. याप्रकािच्या कोटामुळे न्सयाय 
ति णमळतोच, पि कायद्याचा मुलाला सुधािण्याचा मलूभतू हेतू अणधक साांभाळला जातो.  
 

णभक्षाप्रणतबांधक कायद्यात अशी सुधाििा होिे, कायद्याच्या हेतूकडे पहाता अणधक जरूि आहे असे 
िाटते. गुन्सहेगािाांच्या प्रकििाांची चौकशी किताना कोटाना िािसा िळे णमळत नाही. त्यामुळे या णकिकोळ 
केसेस समजून झपाट्याने णदलेल्या णनकालात एकति अन्सयाय होण्याची शक्यता असते, नाहीति अणतशय 
दयाळू बुद्धीमुळे बहुतेकाांना सोडून णदले जाते.  
 

हे दोन्सही प्रकाि न्सयायाच्या दृष्टीने ि ्यक्तीच्या सुधाििेच्या दृष्टीने अणनष्ट आहेत. शक्य असेल ति 
स्िीकाि कें द्रात ज्यु्हेनाईल कोटाच्या धतीची ककिा मानसेिी न्सयायाणधशाांनी चालणिलेली कोटते  असािीत. 
ज्यु्हेनाईल कोटासमोि पुष्ट्कळिळेा गांभीि गुन्सहे करून मुले येतात. ि त्यात इति कायद्याांचे ज्ञान असलेल्या 
न्सयायाधीशाांची जरूि असते. या कायद्याखाली आलेला मािूस हा णभकािीच असतो. याला अपिाद म्हिून 
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कलम ११ खालील खटले नेहमीच्या कोटात चालतात. या सबांध कायद्यात कलम ११ मध्येच मुख्यतुः णशक्षा 
देण्याचे कलम आहे. आपल्या उदिणनिाहासाठी इतिाांना भीक मागाियास लािण्याच्या गुन्सह्यास 
याकलमाखाली ३ िषते पयेंत कािािासाची णशक्षा ठेिली आहे. या कलमाखालील खटले नेहमीच्या 
कोटासमोि चालािते पि इति सिस खटले एखाद्या सामाणजक सणमतीने ककिा मानसेिी न्सयायाधीशाांनी ि ते 
सुद्धा एकापेक्षा अणधक न्सयायाधीशाांच्या बेंच कोटाने चालिािते. याप्रकािच्या यांत्रिेमुळे न्सयाय अणधक चाांगला 
णमळेल ि णशक्षा देण्याचे कायस कििाऱया कोटाििील कामाचा भाि कमी होईल.  
 

िणकलाांची उपब्स्थती – या कोटात सुद्धा योग्य काििाणशिाय िणकलाांची जरूिी नसािी अशी 
सूचना आहे. जामीन स्िीकािण्याचा अणधकाि स्िीकाि कें द्राच्या अधीक्षकास णदला ति बऱयाच अडचिी दूि 
होतील असे िाटते, ककिा उदणिणनर्मदष्ट मानसेिी न्सयायाणधशाांच्याकडेच हे काम ठेिल्यास कामात 
सुिळीतपिा पि येईल. या कायद्याखाली येिाऱया बहुतेक खटल्यामध्ये िणकलाांची जरूिच लागत नाही 
पि जेथे जरूि असेल तेथे कोटाने पििानगी द्यािी. जी सोय आज िोजी मुांबई मुलाांचा कायदा १९४८ मध्ये 
आहे तीच सोय याही कायद्यात आिता आल्यास चाांगले िाताििि णनमाि होईल असे िाटते. 
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प्रकिि अकिाि:े प्रमाणित सांस्था 
 

सिकािी कामकाजात बदल्या इतक्या असतात कीं ठिाणिक मुदतीत बदल्या झाल्या नाहीत ति 
चुकल्या चुकल्या सािखे होते. सिकािी कचेऱयात जशा बदल्या असतात तशा त्या खाजगी के्षत्रातही 
असतातच. पि सिकािी के्षत्रात ि त्यातल्या त्यात काही के्षत्रात ति णनसगसणनयमाप्रमािे बदल्या होतात. 
जेलमधील नोकि िगाच्या बदल्या होतात. तशीच तेथील कैद्याांची सुद्धा अदलाबदल चालू असते. अथात 
कोितीही बदली ही काांही णिणशष्ट काििाकणिताच किण्यात येते. याच णनयमाप्रमािे आदान कें द्रात 
स्थानबद्ध झालेल्या णभकाऱयाांच्या बदल्या प्रमाणित सांस्थात किण्यात येतात. मुांबईत भीक मागण्यास 
प्रणतबांध किण्याबाबत अणधणनयमन १९५९ कलम १२ प्रमािे आदान कें दे्र स्थापन झालेली आहेत. या आदान 
कें द्रात निीन णभकाऱयाांना पकडून आिण्यात येते. कोटस काांही लोकाांना जामीनािि ककिा णनदोष सोडून 
देते. पि ज्या लोकाांना स्थानबद्धतेचा हुकूम देण्यात येतो त्याांना दुसऱया प्रमाणित सांस्थेत पाठिल्याणशिाय 
आदानकें द्रात न्या लोकाांना ठेिायला जागाच िहािाि नाही, ि म्हिूनच आदानकें द्रातून ििचेिि 
णभके्षकऱयाांना बदली करून इति प्रमाणित सांस्थेत पाठितात. सध्या महािाष्ट्रात २६ प्रमाणित सांस्था ि दोन 
आदानकें दे्र आहेत. त्याांची माणहती पणिणशष्ट नां. ‘अ’ मध्ये णदली आहे.  
 

यातील प्रत्येक सांस्थेचे काहीतिी िैणशष्ट्ट्य आहे. काही णठकािी शतेी आहे. ति काही णठकािी 
बाहेि शतेमजुिी किण्याची ककिा इति मजुिी किण्याची कामे आहेत. काही प्रमाणित सांस्थात सुताि काम, 
णििकाम, ककिा इति उद्योग आहेत. काही प्रमाणित सांस्था अपांग ि िृद्धाांचा प्रणतपाळ कितात. काांही 
सांस्थात अांधाांची सोय आहे.  
 

कोित्याही गुन्सहेगािाला णशक्षा देताना त्याला कोित्या तुरुां गात ठेिाि े याबद्दल कोटस आदेश देत 
नाही. पि या कायद्याप्रमािे कोटाला तसा आदेश देता येतो. पुष्ट्कळिळेा त्या सांस्थेत जागा नसते. मग 
त्याने कोठे िहाि ेअशी अडचि णनमाि होते. असे प्रसांग टाळता यािते म्हिून आदान कें द्रात त्याांने णिणशष्ट 
मुदतीत िहाि ेअशी आज्ञा कोटस देते ककिा असा आदेश कोटाकडून प्रोबेशन ऑणिसि णमळणितात.  
 

आदान कें द्र हे मागे ििसन केल्याप्रमािे िगसिािी कें द्र आहे. या णठकािी येिाऱया णभकाऱयाांना कोठे 
पाठिाि े म्हिजे त्याांना योग्य तऱहेची सोय उपललध होईल हे आदान कें द्रात ठिणिले जाते ि त्याप्रमािे 
त्याांना पाठणिले जाते. हा बदली किण्याचा अणधकाि सदिहू कायद्याप्रमािे िक्त मुख्य णनिीक्षक, प्रमाणित 
सांस्था याांनाच आहे. मुख्य णनिीक्षकाांची णनयुक्ती या कायद्याच्या कलम १७ प्रमािे होते. त्याच प्रमािे 
णनिीक्षक, सहाय्यक णनिीक्षक ि पणििीक्षा अणधकािी [प्रोबेशन ऑणिसि] याांच्या नेमिुका सुद्धा याच 
कलमाप्रमािे होतात. मुख्य णनिीक्षक हे या कायद्याखालील महािाष्ट्र िाज्याचे मुख्य चालक म्हिून णनयुक्त 
झालेले असतात. या कायद्याखालील महत्िाचे अणधकाि त्याांना देण्यात आलेले आहेत. णभके्षकऱयाांची 
दुसऱया योग्य अशा सांस्थेत बदली किण्याचा अणधकाि त्याांना देण्यात आलेला आहे.  
 

आदान कें द्राचे अधीक्षक हे णभके्षकऱयाांचे िगीकिि कितात, ि त्याांना योग्य अशा सांस्थात पाठिनू 
देतात, असे किताना जे पत्र प्रमाणित सांस्थाप्रमुखाांना णलणहले जाते त्याची एक प्रत मुख्य णनिीक्षकाांना 
पाठिण्यात येते ि या पत्रानुसाि अधीक्षकाांनी केलेली बदली ही कायम किण्यात येते. णभके्षकऱयाांच्या 
बदल्या िक्त आदान कें द्रातून प्रमाणित सांस्थातच होतात असे नाही. त्याच्या बदल्या एका प्रमाणित 
सांस्थेतून दुसऱया प्रमाणित सांस्थेमध्ये सुद्धा होऊ शकतात. अथात अशा बदलीला णिशषे कािि असाि े
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लागते. आजािीपिामुळे, पुनिससनाच्या दृष्टीने, एकादा उद्योग-धांदा णशकण्याचे दृष्टीने ककिा एकादे ्यांग 
(शािीिीक अथिा मानणसक) णदसून आल्यास ही बदली होत असते. अशी बदली किण्यापूिी सिससाधािि 
पणिब्स्थतीमध्ये मुख्य णनिीक्षकाांचा णनिसय आधी घ्यािा लागतो.  
 

आदान कें द्रातून बदली हा एक महत्िाचा प्रसांग असतो. िैद्यकीय अणधकािी या सिस णभके्षकऱयाांची 
प्रकृती ठीक आहे ककिा नाही याची खात्री करून घेतात. िैद्यकीय पत्रािि “आज प्रिासास योग्य” असा 
शिेा माितात. णभके्षकऱयाला पकडल्यािळेी त्याच्या अांगािि असलेले बऱयापैकी कपडे असतील ते पुन्सहा 
त्याांना घालण्यात येतात. ज्याांच्या जिळ असे कपडे नाहीत त्याांना अथातच सांस्थेचा गििशे देण्यात येतो. 
ज्याांच्याजिळ अटक किताना जे पैसे सापडलेले असतात त्याांची नोंद त्याांच्या बदलीच्या पत्राांत करून ते 
पैसे त्या प्रमाणित सांस्थेकडे पाठणिण्याांत येतात. त्याच प्रमािे त्याच्या सिस मौल्यिान िस्तूही पाठणिण्यात 
येतात. आदान कें द्राचे अधीक्षक आगगाडीने प्रिास किण्याकणिता िॉिांट देतात. त्यामुळे प्रत्यक्ष िोख पसेै 
खचस न किता लोकाांची मोठ्या प्रमािािि ने आि किता येते. पोलीस पथक बोलाणिण्यात येते ि त्याांच्या 
स्िाधीन करून या णभके्षकऱयाांना दुसऱया सांस्थेत पाठणिले जाते. काही िळेेस कें द्राच्या ककिा प्रमाणित 
सांस्थाांच्या िाखिदािाांनासुद्धा असे पाठणिता येते. पोणलसाांचे पथक बोलाििे, णभके्षकऱयाांचे कपडे बदलिे, 
्यणक्तणचणकत्सकाांनीं बनणिलेल्या त्याांच्या पबु्स्तका तपासून पहािे ि त्यातील स्थानबद्धतेचे अनुज्ञापत्रक ि 
िैद्यकीयपत्रक आणद ्यिब्स्थत आहेत ककिा नाहीत हे पहािे, तसेच प्रत्येकास त्याच्या मौल्यिान िस्तू 
णमळून त्याबद्दल त्याची स्िाक्षिी घेतली ककिा नाही हे पहािे.या गोष्टी णनिणनिाळ्या लोकाांना बािकाईने 
किा्या लागतात. यामुळे मिस कमसचाऱयाांची एकच धमाल उडून जाते. पोणलसपथकाने त्या सिाना 
सामानासह ि कागदपत्रासह त्याांच्या तालयात घेतले की कमसचािी ि अणधक्षक हे सािेच एक सुटकेचा 
णनश्वास टाकतात. 
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प्रकिि बािाि:े प्रमाणित सांस्थेतील ्यणक्तकायस ि पुनिससन 
 

ज्याप्रमािे आदान कें द्र हे या णभक्षा प्रणतबांधक कायद्याच्या कलम १२ प्रमािे प्रस्थाणपत झाले आहे. 
तसेच कलम १३ प्रमािे प्रमाणित सांस्था प्रस्थाणपत झालेल्या आहेत. मागील प्रकििात साांणगतल्याप्रमािे 
शासकीय ि खाजगी अशा एकूि २५ सांस्थाना प्रमाणित म्हिून शासनाने, कलम १३ प्रमािे मान्सयता णदली 
आहे. सुदृढ, अपांग, अांध, मनोदुबसल, िृद्ध, क्षयी ि महािोगी अशा िगेिगेळ्या प्रकािच्या णभके्षकऱयाकणिता या 
प्रमाणित सांस्था आहेत. शिीिाने ि मनाने धडधाकट असेच लोक मुख्यतुः णनिणनिाळे उद्योगधांदे करू 
शकतात. इतिाांना हलकी ि सोपी कामे देतात.  
 

प्रमाणित सांस्था चालणिण्यामागे पुनिससन हा जिी मुख्य हेतू असला तिीसुद्धा या सांस्था सामाणजक 
सांस्था म्हिून स्थापन झालेल्या आहेत. यातील िक्त २६ सांस्था प्रमाणित आहेत. (शासकीय ि खाजगी ) ि 
दोन सांस्था स्िीकाि कें दे्र आहेत. या २६ प्रमाणित सांस्थातील १४ सांस्था खाजगी आहेत, ९ सिकािी आहेत 
ि ३ मेंटल हॉब्स्पटलस आहेत. िडे्या णभकाऱयाांना ठेिण्याच्या दृष्टीने महािाष्ट्रातील तीन िडे्याांचे दिाखाने 
हे प्रमाणित म्हिनू ठिणिण्यात आलेले आहेत. खाजगी सांस्था समाजसेिचेा हेतू पढेु ठेिनूच जनतेने णनमाि 
केलेल्या आहेत ि म्हिूनच त्याांच्यामागे जनतेतील समाजसेिकाांची तळमळ आहे.  
 

सामाणजक सांस्था कशा णनमाि झाल्या हा प्रश्न िाि महत्िाचा आहे. ि या दृष्टीने णिचाि केला 
म्हिजेच सामाणजक सांस्था कशा असा्यात हे समजते. सिकािी सांस्था या णनयमास अपिाद नाहीत.  
 

मागील एका प्रकििात भाितातील सध्याची सामाणजक ब्स्थती कशी आहे ि कशाप्रकािे बदलत 
आहे. याकडे िाचकाांचे लक्ष िधेले आहे. पूिी आपल्या समाजात जीिन िाि सांथ होते. शेकडो िषते  ते जिळ 
जिळ तसेच होते. त्या सामाणजक जीिनात िािसा ििक झालेला न्हता. भाितात यांत्रयुग ि स्िातांत्र्य 
आल्यापासून त्या जीिनात एक प्रकािचे चैतन्सयणनमाि झाले आहे. ्यापािीिृिी अणधक णनमाि झाली आहे. 
यांत्रसज्ज कािखाने णनमाि झाले आहेत ि मािूस त्यात एका याांणत्रक भागासािखा काम करु लागला आहे. 
िगेिान िाहने भाितातही आली आहेत. िळे मौल्यिान झाला आहे. िाहण्याला जागा नाही, अशी ब्स्थती 
झाली आहे. पैशाची चिचि िाि. कोिालाच पसैा पुित नाही. ज्याांना पोटभि खायला णमळत नाही अशा 
कुटुांबाांचीच सांख्या भाितात अणधक आहे. णिशषेतुः खालच्या ि मध्यम िगातील कुटुांबाांचीही ब्स्थती झाली 
आहे. िाि णदिसाांचे आजािी, िृद्ध, अपांग, अांध, मूकबणधि, कुष्टिोगी, क्षयिोगी ि आळशी या साऱयाांना 
कुटुांबात पे्रमाचे स्थान नाणहसे झाले आहे. अपिाधी ि पणतता याांची सुद्धा हीच ब्स्थती झाली आहे. ज्याांना 
आज कुटुांबात स्थान आहे अशी ििील यादीतील िािच थोडी मांडळी आहेत. मग ही सािी मांडळी काय 
कितात. कुिी दिाखाने, कुिी कुष्टिोगाच्या सांस्था, कोिी क्षयिोगाचे दिाखाने, कुिी मोठे दिाखाने, अशा 
णठकािीं ति कोिी इतित्र णमळिािे हलके िुलके काम करून ककिा अखेिीस भीक मागून आपला चणिताथस 
चालणितात. थोडक्यात असे म्हिता येईल की ज्याांना कुटुांबातील ऊब ि णनिािा णमळत नाही ते बाहेि पडून 
भटकत आहेत ि अखेिीस णनिाशनेे णनिणनिाळ्या प्रकािाने भीक मागनू आपले पोट जाळीत आहेत.  

 
याचाच अथस असा की अशा लोकाांसाठी ज्या सांस्था काढल्या आहेत त्या सांस्थाांनी घिाची उिीि 

भरून काढली पाणहजे. णभके्षकिी गृह ककिा प्रमाणित सांस्था णतथे येिाऱयाांना घिासािख्या िाटल्या पाणहजेत. 
म्हिजे प्रथम आपि घिात काय सोय असते ते पाहू.  
 



 

 अनुक्रमणिका 

घि हा णनिािा आहे. आसिा आहे घिाला बाजूने अडोसा ि िरून िप्पि असल्यामुळे ऊन, थांडी, 
पाऊस ि िािा या नैसर्मगक त्रासापासूनच न्हे ति इति िन्सयपशूप्रािी ि कीटक या पासून घिात सांिक्षि 
णमळते. हिा ते्हा सूयसप्रकाश, िािा, थांडी ि ऊन घ्याि े पि नको ते्हा दििाजे बांद करून साऱया 
जगापासून कोंडून घ्याि ेही सोय घिात आहे.  
 

घिात ताजे अ् आहे. जे काही थोडे िाि णमळते, ते ताजे ि स्िच्ि असते. घिात अांथरूि ि 
पाांघरूि पि णमळते. ऐपतीप्रमािे ते कमी अणधक चाांगले असते. औषधोपचाि घिात णमळतो. प्रकृती 
णबघडली की डॉक्टि ककिा िणडलधािी मािसे औषध देतात. कपडालिा णमळतो. शक्य असेल ति पायात 
घालायला चप्पल ककिा बटू णमळतो. अशा तऱहेने घिामध्यें अ्, िसे्र, आसिा, णनिािा ि िैद्यकीय मदत 
णमळते. ि यामुळे शणििाची जपिूक घिात होते.  
 

या णशिाय घिात आिखी एक गोष्ट णमळते ि ती म्हिजे कोिी तिी प्रकृतीची ककिा पणिब्स्थतीची 
णिचािपूस कितात, कोिी पे्रमाने अांगािरून हात णिििनू धीि देतात. कोिी सांकटाच्या काळी मागसदशसन 
कितात. कोिी नि ेज्ञान देतात. अशा तऱहेने कुटुांबात बुद्धीची ि भािनेची भकू भागते.या णशिाय कुटुांबातील 
िडीलधािी मािसे लहानाचे चुकत असेल ति त्याने तसे करू नये म्हिून पिोपिीने साांगत असतात. घिात 
एकमेकात पे्रम असते, थोडी असूया असते, िाग असतो. पि या सिांत मोठी उपकािक भािना जि कोिती 
असेल ति ती म्हिजे पे्रम. इति सिस त्रासदायक भािनाांिि पाांघरूि घालून त्याांचा उदे्रक थाांबणििािी ही 
महत्िाची भािना कुटुांबाच्या चाि कभतीत सदैि असते. पे्रम ि सुिणक्षतताया भािना जोपयंत तेथे आहेत 
तोपयंतच तेकुटुांब या नािास योग्य असे णठकाि आहे. नाही ति त्याला खािािळीचे ककिा धमसशाळेचे 
स्िरूप येते.  
 

घिाचे हे णचत्र मी मुद्दामच आपिापढेु ठेिले आहे. आपल्या प्रमाणित सांस्था ककिा सािसजणनक सांस्था 
मािसाच्या या गिजा णजतक्या प्रमािात पूिस करू शकतील णततक्या त्या उिम सांस्था मानाियास ह्यात. 
कुटुांबाची जागा पूिसपिे घेिाऱया सांस्था असू शकिाि नाहीत, पि सांस्था चालकाांचा यत्न त्या दृष्टीने 
असाियास हिा.  
 

प्रमाणित सांस्थात ताजे अ्, णनिाऱयाची जागा, अांथरुि, पाांघरुि, कपडे, िैद्यकीय मदत या सिस 
गोष्टी असतातच, पि याणशिाय तेथे पणििीक्षा अणधकािी ककिा ्यणक्तकायसकतते  असतात ि त्याांनी या 
अणतथींची भािणनक भकू भागिाियाची असते. हे णभके्षकिी सिस साधािि मािसाप्रमािे न िागता 
ज्याअथीस्िाणभमान ि लज्जा सोडून भीक मागतात ि ज्याअथी त्याांना कुटुांबात स्थान नाही त्याअथी त्याांच्या 
णठकािी काांही तिी अडचि आहे हे नक्की. ही अडचि पूिसपिे ककिा काांही अांशाने तिी ्यणक्तकायसकत्याला 
समजली पाणहजे ि त्याने त्या ्यक्तीच्या जीिनात आधाि णनमाि केला पाणहजे. कुटुांबातील िडील भािाची 
ककिा कुटुांबातील शहाण्या मािसाची जबाबदािी ्यक्तीकायसकत्याला घ्यािी लागते. अशा तऱहेने कुटुांबात जे 
काांही असते ते शक्य तेिढे सांस्थेत णमळेल असा प्रयत्न किण्यात येतो. अधीक्षकाचे हेच काम आहे. या 
मोठ्या कुटुांबात शाांतता ि सौख्य नाांदाि े याची जबाबदािी त्याांच्यािि असते. णभके्षकिी असो नाहीति 
कमसचािी असो या सिानी योग्य मागाने जाि े हे चालकाचे ककिा घिातील मुख्य मािसाचे काम अधीक्षक 
किीत असतात. ही मोठाली प्रणतकुटुांबे अशा तऱहेने चालणिली जातात.  
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समाजातून िुटून णनघालेले ि कुटुांबाना नकोसे झालेले हे लोक आदान कें द्रातून प्रमाणित सांस्थाांत 
येतात. तेथे त्याांच्या जीिनाचा अभ्यास केला जातो. त्याांच्या गत आयुष्ट्यातील सुखदुखाांचा णचत्रपट 
्यणक्तकायसकत्यांच्या डोळ्याांपुढे येतो. कोित्या पणिब्स्थतीमुळे काय अडचि णनमाि झाली हे त्याला 
समजते.्यक्तीचा स्िभाि, त्यािि झालेलेआघात, त्याची सद्युःब्स्थती ि त्याच्या भोितालचा समाज याचा 
अभ्यास करून ्यणक्तकायसकता णतच्या कल्पनाांचा आधाि घेऊन णतला स्ितुःच्या अडचिीतून बाहेि 
णनघण्याचा मागस शोधून काढण्यास मदत कितो. असा मागस सापडला की मग तो णतला त्या मागाचे 
णनधािपूिसक आयोजन ि पालन किाियास लाितो. या प्रयत्नाांना पुष्ट्कळिळेा चाांगली िळे येतात. 
सुधािलेले हे लोक पुन्सहा भेटले ति केिढा आनांद होतो, पि हे सुधािण्याचे काम िाटते तेिढे सोपे ि थोड्या 
िळेात होिािे नाही. 
 

मुलाांच्या सांस्थाांमध्ये कोिळ्या मनाची मुले असतात. पे्रमाचा ओलािा लाभला की त्याांची मने 
बहरून जातात. सुगांधाने दििळून जातात. त्याांच्या स्िभािात झालेली णिकृती बदलू लागते. समाज 
णिघातक कृत्याकडील कल बदलू लागतो. अशा मुलाांचे जिळचे नातलग त्याला कां टाळलेले असले तिी 
त्याांच्या पे्रमाला अिाहन करून आटलेल्या झऱयातही पनु्सहा णजिांत जळ लागण्याची शक्यता असते. कािि 
कुटुांब ककिा समाज त्याला िाि कां टाळलेला नसतो. त्या नािडतेपिालाही मयादा असतात. या दृष्टीने 
णभकाऱयाांच्या बाबतीत या गोष्टी अगदी दुसऱया टोकाला गेलेल्या असतात. तो ियस्कि मािूस असतो. 
जीिनातील सुख दुुःखे पाहून ि उपभोगून त्याच्या स्िभािाचा साचा जिळ जिळ पोलादी झालेला असतो. 
त्यात िािच थोडा बदल होण्याची शक्यता असते. दुसिे असे की समाज ि घिची मािसेसुद्धा त्याला एिढी 
कां टाळलेली असतात कीं त्याला पाणहल्याबिोबि त्याांचे डोके णििते. त्यापाठीमागे त्याचा समाजाशी 
आलेला मोठा सांघषस काििीभतू असतो. या काििामुळे समाजािि ि त्याच्या स्ितुःच्या मनािि असे अणनष्ट 
पणििाम झालेले असतात की ते सुधाििे हे सिससाधािि ्यक्तीकायसकत्याला जमण्यासािखे नसून त्यासाठी 
एकाद्या प्रभािी ्यक्तीत्िाच्या हुषाि कायसकत्याची जरूि असते. तिीसुद्धा पुष्ट्कळिळेा हा योग जुळून येतो ि 
हा कोंदिातून णनखळलेला खडा पुन्सहा कोंदिात थोड्यािाि ििकाने बसतो. असे प्रसांग थोडे असतात पि 
त्यातून णनमाि होिािा आनांद मन भारून टाकिािा ि पढुच्या कायास अभतूपूिस अशी पे्रििा देिािा ठितो. 
आपल्यासमोि दोन कथा णनिदेन कितो, ऐका ति ..... 
 

माधि हा जळगाांि णजल्ह्यातला िहािािा, घिची अणतशय गिीबी, सिात मोठा मुलगा माधिच 
होता. बाप कजसबाजािीपिात ि सािकािाच्या िेऱयात सापडलेला. माधि ७ िी पयंत णशकला ि नशीब 
काढायला म्हिून मुांबईमध्ये आला. मुांबईत िहायला जागा न्हती. घरून आिलेले पैसे सांपत आले पि 
सुदैिाने चौपाटीििच्या एका भेळिाल्याने त्याला नोकिी णदली. चाांगली सहा मणहने नोकिी केली. या 
सुमािास त्या भेळिाल्याच्या मदतीने माधि एका मोठ्या चाळीच्या णजन्सयाखाली झोपू लागला. आजूबाजूला 
खूप घाि होती. माधि थोड्या पैशात आपले भागिीत असे. पोटाला णचमटा घेऊन, िहािािे सिस पैसे-आई-
बापाांना पाठि ूलागला. पि या काळात त्याला नकळत अशक्तपिा येऊ लागला. त्याच्या पलीकडेच एक 
खोकिािा िहात असे. त्याचे शिीि पाांढिेिट्ट पडलेले होतेि त्याच्या हातापायाांच्या काड्या झाल्या होत्या. 
थोड्याच णदिसाांत माधिला खूप अशक्तपिा िाटू लागला ि अखेिीस त्याला खूप ताप येऊ लागला. काम 
कििे अशक्य झाले. काम किता येत नाही असे पाहून मालकाने त्याला कामािरून काढले. यापुढे ति 
पणिब्स्थती एकदम णबघडली. पैसा नाही ि आजाि िाढला. कोिी मदतीला नाही. कोिीतिी णजन्सयाखालून 
त्याला िस्त्यािि आिून टाकले. माधि मििाची िाट पहात थांडीिाऱयात पडून होता. पि एिढ्याांत 
बेगससस्क्वाडच्या पोणलसाांनी त्याला उचलून आदानकें द्रात नेले. तेथे डॉक्टिाांनी तपासले. माधिला क्षय 
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झाला होता. ताबडतोब दिाखान्सयात ठेऊन इांजेक्शने णदली. माधिला िाटत होते, ‘कायहा त्रास, लोक 
सुखाने मरू सुद्धा देत नाहीत.’ औषधे ि उपचाि याांचा पणििाम हळू हळू झाला शणक्त थोडीथोडी येऊ 
लागली. पि माधिने आपल्या घिचा पिा बिोबि णदला नाही. त्याच्या मनात भीणत होती, माधि बेगि 
होममध्ये आहे असे घिी समजले ति सािे लोक काय म्हितील? त्यापेक्षा येथेच मेले ति काय हिकत ? 
हळू हळू त्याला बिे िाटू लागले. माधि आता प्रमाणित सांस्थेत आला होता. तेथील दिाखान्सयात िाटक 
णसस्टि कामकिीत असत. णसस्टिाांना त्याचा गिीब स्िभाि आिडला. त्याांनी त्याला दिाखान्सयात मदतीस 
घेतले. िॉडस बॉयसािखे काम तो करू लागला. ्यणक्त कायसकत्यां जिळ िात्रीचा तो इांग्रजी णशकत होता. 
त्याांच्याशी त्याचा बिाच पणिचय झाला. त्याांनी त्याला बाहेि जाऊन येण्याची पििानगी णदली. तो बाहेिची 
णकिकोळ कामे करू लागला. एिढ्याच णसस्टिाांचे लग्न झाले. त्याांचे पती डॉक्टि होते. त्याांच्याच 
दिाखान्सयात त्याला नोकिी णमळाली. तेथे तो कपौंकडग णशकला. दिाखाना स्िच्ि किण्यापासून तो औषधे 
बनणिण्यापयंत सिस कामे तो किीत होता. त्याच्या िातीचे ऑपिेशनसुद्धा झाले ि जे्हा पगाि णमळू लागला 
ते्हा माधिने घिचा पिा साांणगतला ि ्यक्ती कायसकत्याच्या प्यािरून घिी पैसे पाठणिले. सुमािे अडीच 
िषानांति पणहल्याांदाच घिचा सांबांध प्रस्थाणपत झाला होता. घरून पते्र येऊ लागली. आनांद ओसांडत होता. 
िजा घेऊन णदिाळीसाठी माधि घिी जाऊन आला. डॉक्टिाांनी घिी नेण्यासाठी माधिला काही पैसे णदले 
होते. माधि पित आला. णकती आनांदी णदसत होता. डॉक्टिाांनी अजस करून त्याला आपल्या तालयात 
सोडिनू घेतले. त्याच्या नाजूक तलयेतीची ते योग्य काळजी घेत. माधिला कुटुांबातला ओलािा लाभला 
होता. ...... 
 

हा पहा जान. िक्त ४० िषांचा आहे. सडपातळ ि उांच िाि णशकलेला नाही, पि तो 
अहमदाबादच्या एका उिम णगििीमध्ये सूत काढण्याच्या णिभागात काम किीत असे. अगदी बािीक १४० 
कौंटचे सूत तो काढीत असे. भऱुया िांगाचे पाणिदाि डोळे आहेत त्याचे. तो पहा कसा िोखून पहात आहे 
आपल्याकडे. त्याच्या नजिेत काही झेप आहे असे िाटते. डोळ्यातून अांतुःकििात णशिण्याचे कसब असाि े
त्या नजिेत – पि .... 
 

पि जॉनला णदसत नाही. अणजबात णदसत नाही. म्हिूनच मुांबईच्या प्रमाणित सांस्थेत त्याला खास 
उपचािाकणिता पाठणिले आहे.  
 

जॉन माझा णमत्र झाला होता. त्याच्याशी एक णदिस मी बोलत होतो. आम्ही दोघेच होतो 
ऑणिसात. मी जॉनला णिचािलां , “जॉनतुझां लग्न झालां  होतां ककिा नाही ह्याबद्दल खिां काय ते साांग ना.” 
माझ्यासमोि टेबलािि हळू हळू हात सिकािीत जॉननां माझ्या समोि त्याची िाईल आहे की काय ते 
चाचपून पाणहले. सुदैिाने टेबल मोकळे होते. मग थोडे मागे सिकून जॉन म्हिाला,“साब, मनेै तो पणहले ही 
बताया है की मेिी शादी नही हुई थी, आप इसपि णिश्वास नही किते क्या ?” मी म्हिालो,“नही जॉन, म ै
इसपि णिश्वास नही कि सकता.” 
 

‘क्यों नही ?’ जॉन म्हिाला.  
 

‘देखो जॉन, आपके बाये हाथपि लाल अक्षिोमे रूथ नाम णलखाथा, लेणकन ये पणहले नाम-पि 
नीली शाहीसे अभी िूल औि पिे णनकाले है. इसका इणतहास मुझे बताओ. तब म ैआपपि णिश्वास करूां गा.’ 
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जॉनच्या चेहऱयािि झालेला ििक मला णदसला पि णधटाईने जॉन म्हिाला, ‘इसका मायना मेिी 
शादी हो गयी थी ऐसा नही है. एज्डमे णलखके णलयाथा.’ 
 

‘हाां, तो इसपिसे मालूम होता है कीं आप पणहले ने्हीमे काम किते थे.’ मी म्हिालो.  
 
‘साब, आपसे बात किना मुष्ट्कील है. आपसे णदलकी बात णिपाना मुष्ट्कील है, हाां मेिी शादी हुयी 

थी. औि औित का नाम रूथही था. लेणकन शादीके बाद एक सालमे गुजि गयी.’ 
 
‘जॉन, रूथ कैसी गुजि गयी, क्या हुिाथा उसको ?’ 
 
‘कुि नही, बीमािीसे मि गयी.’ 
 
“जॉन, म ैनही णिश्वास किता इस बातपि. गुजिी हुिी औित का नाम कोई णमटाता नही, आप झटू 

बताते है.” 
 

जॉन गप्प झाला. त्या णनिल ि अिकाशात पहािाऱया डोळ्यात आद्रसता िाढली. पापण्याांची 
उघडझाप झाली ि डोळ्यातून मोठाले थेंब ओघळून बाहेि आले. मी खुचीिरून उठलो. जॉनच्या जिळ 
गेलो. बाजूला खुची घेऊन बसलो. जॉनच्या पाठीिि हात ठेिला. माझा डािा हात त्याच्या हातािि ठेिला. 
जॉनने डा्या हाताने माझा हात घट्ट धिला ि त्याच्या डोळ्यातून िगेाने अश् रु िाहू लागले. त्याच्या मनाचा 
आिगे ओसिेपयंत आम्ही शलद बोललो नाही. शलदाांची जरूिच सांपली होती. जॉनने आपले अांतुःकिि 
माझ्याजिळ उघडे केले. रूथबिोबि त्याचे लग्न झाले होते. पि एक िषाच्या सांसािानांति ती शजेािचा 
त्याचा जानी दोस्त गोम्स बिोबि णनघून गेली. ती पित आली नाही. रूथिि त्याचे खूप पे्रम होते. जॉनला 
िाटले रूथच काय पि साऱया जगाचाच णनिोप घ्यािा. कामधाम सोडून २-३ मणहने भटकला. त्यानांति 
त्याची स्मृणत गेली. तो थोडे णदिस कोित्यातिी दिाखान्सयात होता. त्याला डॉक्टिाांना खाटेस बाांधून णिजेचे 
धके्क णदले होते. आता त्याला बिे िाटत होते. पि दृष्टी हळू हळू गेल्यामुळे भीक मागण्याणशिाय त्याला 
दुसिा मागस उिला न्हता. कोिाही नातलगास भेटण्याची त्याची इच्िा न्हती. रूथ जिी पुढे आली तिी 
णतच्याकडे पहाण्याची त्याची इच्िा न्हती. णशिाय त्याला ती णदसिाि तिी कशी होती ? तो ति आांधळा 
झाला होता.  
 

आमच्या प्रमाणित सांस्थेत एक णनष्ट्िात नैत्रिैद्य आठिड्यातून एकदा येत असत. त्याांनी जॉनला 
तपासून ि बािकाईने पणिक्षा करून साांणगतले की जॉनचे डोळे उिम आहेत. त्यात दोष नाही. यानांति 
आम्ही त्याची केस एका मोठ्या दिाखान्सयातील मानसणचणकत्सा णिभागाकडे पाठणिली. त्याांनीही जॉनची 
बािीक चौकशी केली.“मेस्मेणिक” औषधाांचा उपयोग करून त्याच्या अप्रत्यक्ष मनाचा अभ्यास केला. या 
औषधामुळे मािूस बेशुद्ध होतो ककिा झोपतो पि तो बोलू शकतो. यािळेी तो जे जे बोलतो त्यािि त्याच्या 
बाह्य मनाचा ताबा नसल्यामुळे तो अनेक िषापूिी मनात साचनू िाणहलेल्या गुप्त गोष्टी बोलू शकतो. 
त्याांच्याकडील एक मानस णचणकत्सक सांस्थेत आले. त्याांच्याशी मी जॉनच्या केसबद्दल बोललो. जॉनची 
अशी खात्री होती कीं त्याच्या डोळ्याचे ऑपिेशन झाल्याणशिाय त्याला णदसिाि नाही. शिेटी आम्ही एकत्र 
णिचािाने त्याच्यािि ‘खोटीच शस्त्रणक्रया’ किण्याचे ठिणिले. मग आम्ही त्याला साांणगतले की पुढच्या 
मणहन्सयात त्याच्या डोळ्याचे ऑपिेशन होिाि आहे. ऑपिेशनचा णदिस ठिला. आदल्या णदिशी त्याला 
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दिाखान्सयात दाखल केले. दुसऱया णदिशी त्याला स्रेचिच्या गाडीिरून ऑपिेशनच्या खोलीत नेले. त्याला 
पूिसपिे भलू देण्यात आली. डोळ्यात मामुली औषधे घालून दोन्सही डोळे बाांधून टाकले. आठ णदिस 
डोळ्याची पट्टी तशीच ठेिली. ‘ऑपिेशन चाांगले झाले’ असे डॉक्टि ि नसते स याांनी त्याला साांणगतले. 
आम्हीही त्याला जाऊन भेटलो. या मुदतीत ऑपिेशन झालेल्या िोग्याांची जी काळजी घेतात ती सिस 
काळजी कसोशीने घेतली. नि्या णदिशी त्याच्या डोळ्याची पट्टी पनु्सहा ऑपिेशन णथएटिमध्ये नेऊन 
काढण्यात आली. टाके काढण्याचे नाटकसुद्धा झाले, ि आियस झाले. जॉनला उजेड णदसू लागला. सुमािे 
२१ णदिसानांति त्याच्या एका जुन्सया चष्ट्म्याची रेेमम बदलून निा चष्ट्मा जॉनला णदला ि या न्या चष्ट्म्याने 
जॉनला िािच चाांगले णदसू लागले. जॉनला िािच आनांद िाटला ि आम्हा कायसकत्यांना णकतीतिी 
अििसनीय आनांद झाला. आता त्याला नोकिी लािनू देिे शक्य झाले होते. जॉनच्या मनािि त्याच्या 
कौटुांणबक जीिनाचा णकतीतिी णिपणित पणििाम झाला होता. रूथच काय पि जगच पाहू नये ही भािना 
इतकी प्रबळ झाली की या भािनेचा त्याच्या मनािि पणििाम होऊन त्या “णहस्टेणमक अांधत्ि” आले होते. 
त्याच्या पुनिससनातील सिात मोठी अडचि आता दूि झाली होती.  
 

प्रमाणित सांस्थेत अशा प्रकािे भीक मागिाऱया मािसाांच्या णठकािी असलेले दोष जास्तीतजास्त 
प्रमािात घालणिण्याचा प्रयत्न केला जातो. पि जीिनाच्या खाचखळग्याांनी भिलेल्या िस्त्यािरून लाांबची 
सिि किाियास णनघालेल्या या समाज पणित्यक्ताला एिढीशी णशदोिी कशी पुििाि? ज्या कुटुांबातून तो 
णनघाला ककिा जेथून तो बाहेि पडला तो दििाजा बहुतेक बांद झालेला असतो. प्रमाणित सांस्थेत िाहून, 
मानणसक, भािणनक, शािीणिक, प्राकृणतक ककिा अशा णकतीतिी अडचिी दूि केल्या जातात. काम 
किण्याची गेलेली सिय पित लािनू णदली असली ककिा जीिनाकणिता एखादा निा उद्योग जिी णशकिला 
तिी कुटुांबात ि समाजात त्याला पनु्सहा स्थान देण्याचे काम णजणकिीचे आहे. आज िोजी मुांबई णभक्षा 
प्रणतबांधक कायद्यात सुधाििा होिे जरूि आहे. सांस्थेतून सुटलेल्या इसमाच्या पाठीशी कोिाची तिी शणक्त 
असिे जरूि आहे. या कायाला “आफ्टि केअि” असे म्हितात. सांस्थेमध्ये जे उपचाि केले जातात त्या 
कायाला “काळजी” असे म्हितात. पि हे कायस ककिा काळजी त्या ्यक्तीच्या पढुच्या जीिनाच्या दृष्टीने 
अपुिे असेत म्हिून त्या ्यक्तीिि सांस्थेतून सुटल्यािि जी देखिेख ठेििे जरूि आहे या कायाला “नांतिची 
काळजी” असे म्हितात. ही “नांतिची काळजी” पुष्ट्कळच ्यक्तींच्या जीिनात आत्यांणतक जरूिीची असते. 
्यक्ती समाजाच्या सांबांधात आल्यािि णतला मागसदशसन ि सहाय्य कििे आिश्यक असते. त्या दृष्टीने 
कायद्यात सुधाििा होिे जरूि आहे.  
 

कोटापढेु चौकशी झाल्यािि सोडून देताना सुद्धा कोिीतिी मदत कििािी ककिा मागसदशसन 
कििािी सांस्था असिे जरूि आहे. या कायाला “पणििीक्षा” असे म्हितात. अडचिीत सापडलेल्या 
्यक्तीला आपला मागस सापडत नाही. ती गाांगरून गेलेली असते. अशा िळेी त्या ्यक्तीला हळू हळू आपल्या 
पणिब्स्थतीची योग्य अशी जािीि करून देिे ि त्यातून स्ितुःच्या अभ्युदयाचा मागस त्या ्यक्तीला शोधाियास 
लाििे, त्या ्यक्तीच्या आड येिाऱया समाजातील णििोधी शकक्तना कसे तोंड द्याि ेयाचे ज्ञान णतला करून 
देिे ि सामाणजक अडचिी दूि किण्याकणिता स्ितुः मध्यस्थी कििे, असे हे अिघड काम आहे. हे तत्ि 
काही प्रमािात सांस्थेपुिते ि णभकाऱयापुिते कायद्यात मान्सय झाले आहे. पि जे्हा त्याला कोटं साडून देते 
ककिा सांस्थेतून तो सुटून पुन्सहा समाजात जातो ते्हा त्याला मदत देण्यास स्ितांत्र यांत्रिा असण्याची जरूिी 
आहे. समाजाने पुढे येऊन अशा सांस्था णनमाि केल्या पाणहजेत. तुरूां गातून सुटलेल्या कैद्याांना मदत 
कििाऱया ि निजीिन देण्याचे व्रत घेतलेल्या सांस्था ताांणत्रक दृष्टीने हे कायंसुद्धा करू शकतील. पि हा 
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प्रश्न पूिसपिे हाताळण्यास स्ितांत्र अशा सांस्थाांची गिज आहे. हे कायस केले नाही ति णभकाऱयाांच्या 
पुनिससनाचे कायस अपुिेच िाहील. 
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प्रकिि तेिाि:े प्रमाणित सांस्थेतील नैणमणिक कायस 
 

शासकीय ि खाजगी सांस्था:– प्रमाणित सांस्थाांचे दोन प्रकाि आहेत. एक सिकािी ककिा शासकीय 
प्रमाणित सांस्था ि दुसिा खाजगी सांस्थाांनी चालणिलेल्या ि शासनाने मान्सयता देऊन प्रमाणित गिलेल्या 
सांस्था. खाजगी सांस्थाांना प्रमाणित सांस्था म्हिनू मान्सयता म्हिनू णदल्यानांति त्याांना अनुदान णदले जाते. 
खाजगी सांस्थाांपैकी बहुतेक सांस्था कुष्टिोगी, िृद्ध, अपांग ि अांध या लोकाांच्या उपयोगाच्या आहेत. अनुदान 
कमीत कमी दि ्यक्तीस दििोज एक रुपया या प्रमािात णदले जाते. क्षयिोगाचे उपचाि कििाऱया सांस्थाांचे 
बाबतीत हे प्रमाि दिमािसी ५–६ रुपये सुद्धा होते. कुष्टिोगी लोकाांच्यासाठी ज्या सांस्था आहेत त्याांना 
सुद्धा दिमािशी िोज रुपया या णहशबेाने अनुदान णमळते.  
 

शासकीय सांस्थामधील खचस:– शासकीय सांस्थाांमधील सिस खचस सिकािी खणजन्सयातून होतो. येथे 
दि मािशी दि णदिशी अ्खचस १९४६–४७ साली १ रु. ४ आ. ० पैसे एिढा होता. सध्या हा खचस थोडासा 
िाढला आहे. शासकीय सांस्थामध्ये होिाऱया खचात नोकि िगािि बिाच खचस होतो असा एक दािा आहे. 
नोकि िगािि जो खचस होतो तो खचस गैििाजिी आहे असे नाही. सांस्था चाांगल्या प्रकािे साांभाळण्याकणिता 
नोकििगाची जरूिी असते ि चाांगला नोकििगस अणधक प्रमािात असला ति सुधािसांस्थेतील ्यक्तीिि 
चाांगले पणििाम होतात असे पािात्य सांस्थाांत णदसून आले आहे. सांस्था चालणिण्याचे दृष्टीने पाणहले 
असताना सांस्थामधून ठेिण्यात आलेला नोकििगस णबलकूल जास्त नाही तो अगदी जरूिी पुिताच ि 
पुष्ट्कळिळेा जरूिीपेक्षा कमीच आहे असे णदसून येते. प्रमाणित सांस्था, घिाची ककिा कुटुांबाची उिीि भरून 
काढण्याकणिता समथस ्हा्यात म्हिून सांस्थामधून कुटुांबातील सिस अडचिींची अपेक्षा केली आहे. तसेच 
समानता ही गोष्ट णिशषे काळजीपूिसक पाळािी लागते. सिांना सािख्या पे्रमाने समान कायद्याने िागाि े
लागते. या कणिताच प्रत्येक ्यक्तीस णकती प्रमािात अ् द्याि े ि तेही कोित्या प्रकािचे द्याि े याबद्दल 
सिकािी पणिपत्रके आहेत.या बाबतचे अद्याित प्रमाि अखेिीस पणगणशष्ट ब मध्ये णदले आहे. अ्ाच्या 
बाबतीत सिससामान्सयाकणिता, आजाऱयाकणिता, शक्तीची कामे कििाऱयाकणिता, कुष्टिोग्याकणिता ि कच्या 
कैदेतील इसमाकणिता अशी णनिणनिाळी प्रमािे णदली आहेत. पणिणशष्टामध्ये सिससामान्सयाचे अ् प्रमाि 
णदलेले आहे. कपड्याांचे बाबतीतही प्रत्येक इसमास णकती कपडे द्यािते हे प्रमाि देण्यात आलेले आहे. हे 
प्रमाि पणिणशष्ट ‘क’ मध्ये णदलेले आहे.  

 
णदनचया— 

 
शासकीय सांस्थामध्यें दैनांणदन कायसक्रम िगेिगेळे असतात. हे कायसक्रम त्या सांस्थेच्या प्रकािानुरूप 

ठेिण्यात येतात. पिांतु सिससाधाििपिे णदसून येिािा दैनांणदन कायसक्रम खालीलप्रमािे असतो. 
 

१. सकाळी ६िाजता सांस्था उघडिें ि सिांना उठणििे. 
२.स्िच्िता (स्ितुःची ि डॉमते टिींची). 
३. प्राथसना. 
४. गांजी. 
५. अांगि ि इति भागातली स्िच्िता.  
६. सकाळी ८–३० िाजताां कािखान्सयाांची सुििात ते ११ -३०. 
७. भोजन ११ – ३० िाजता. 
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८. णिश्राांती १२ ते १ – ३० पयंत. 
९.१ – ३० दुपािी ते ५ – ३० सायांकाळी कािखाने चालू. 
१०. ५ – ३० सायांकाळी प्राथसना ि भोजन ६ पयंत. 
११. ६ िाजताां टाळेबांदी.  
१२. ६– ३० ते ९ पयंत िेणडओ, कॅिम, िाचन ककिा प्रौढ णशक्षिाचा िगस (डॉमते टिीमध्ये). 

सायांकाळी ४ – ३० ते ५ मदैानी खेळ.  
 

सुपकिटेंडेंट याांचा कायसक्रम 
 

९ िाजताां सांस्थेची तपासिी िेिी.  
१० ते १२ ऑणिस. 
३ ते ५ ऑणिस. 
५ ते ६ तपासिी िेिी. 
८ िाजताां जमादािाांच्याकडून एकूि सांख्येबद्दल णिपोटस.  

 
प्रोबेशन ऑणिससस याांच्या कामाच्या िळेा 

 
कािखान्सयाच्या िळेाांप्रमािेच. णशिाय त्याांनी सांस्थेमध्ये मधून मधून िेिी मािािी. िैद्यकीय 

अणधकाऱयाांच्या कामाच्या िळेा सकाळी ८–३० ते१२–०० ि सायांकाळी ३ ते ५–३० पयंत. हॉब्स्पटल िॉडस 
अटेंडांट स अणधक असल्यास त्याांना णदिस-िात्रीच्या कामाच्या पाळ्या िैद्यकीय अणधकािी याांनी द्या्या. सिस 
हिालदािि णसनीअि केअि टेकसस याांच्या कामाच्या िळेाांचा तक्ता जमादािाांनी दि िणििािी अधीक्षकाांच्या 
सहीने काढािा. त्यातच आठिड्याच्या सुट्टीचा अांतभाि होतो. या िक्षकाांच्या पाळ्या िात्रांणदिस असतात, 
पि एका िळेेस एका िक्षकाला, ४ ते ५ तासापेक्षा जास्त प्रत्यक्ष कामणगिी देऊ नये. मात्र २४ तासाांत ती 
एकां दि ८ तास असािी. अधीक्षकाांचे ऑणिस १०–३० ते ५–३० इति शासकीय कचेऱयाप्रमािेच चालू 
असते. दिाखाना ि हॉब्स्पटल णिभागाांत काम कििाऱया पणिचाणिका, कां पाऊां डसस, डे्रससस याांच्या कामाच्या 
िळेा मेणडकल ऑणिसि याांनी बसिनू द्या्यात.त्या माणसक ककिा साप्ताणहक असतात. 
 

तुरुां गाशी थोडे साम्य 
 

तुरुां गामध्ये सिस कैद्याांना ज्याप्रमािे सायांकाळी ६ ते सकाळी ६ पयसन्सत कुलुपे लािनू बांद करुन 
ठेिण्यात येते, त्याचप्रमािे आदान कें द्राांत ि सिकािी प्रमाणित सांस्थाांमध्ये किण्यात येते.या सांस्थाांमधील 
णशस्त ही साधािि जेलप्रमािेच पिांतु कमी सक्तीची असते. तुरुां गातून कैदी पळून जािे हा गुन्सहा मानण्यात 
येतो. तसा गुन्सहा प्रमाणित सांस्थेच्या बाबतीत मानण्यात येत नाही ककिा या गुन्सह्यासाठी णशक्षाही ठेिण्यात 
आलेली नाही. णभकािी हे खिोखिीचे गुन्सहेगाि नसल्यामुळे त्याांना पूिसपिें कैद्याांसािखे िागणिले जात नाही. 
तुरुां गामध्ये मनुष्ट्याला त्याच्या नािाने कमी ओळखतात. त्याला तुरुां गामध्ये दाखल होताच िणजस्टि नांबि 
देण्यात येतो. ि या नांबिानेच त्याला ओळखले जाते. णभके्षकऱयाच्या आदान कें द्राांत ककिा प्रमाणित 
सांस्थाांमध्ये आलेल्या न्या मािसाला िणजस्टि नांबि णदला जातो. पि त्याला त्या नांबिाने ओळखले जात 
नाही. त्याला त्याच्या ककिा त्याने साांणगतलेल्या नाांिानेच ओळखले जाते. तिीसुद्धाां पुष्ट्कळ बाबतीत तुरुां ग ि 
या कायद्याखालील सांस्था याांचेमध्ये साम्य ठेिण्यात आले आहे. तुरुां गामध्ये िापिण्यात येिािी बहुतेक सिस 
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िणजस्टसस येथेही ठेिण्यात येतात. तुरुां गामध्ये येिाऱयाांना ‘कैदी’ म्हितात. ि प्रमाणितसांस्थेमध्ये येिाऱया 
ककिा आदान कें द्रात येिाऱया ्यणक्तला ‘इनमेट’ म्हितात. ‘इनमेट’ ही सांज्ञा यासांस्थेमध्ये िाि रुढ झालेली 
आहे.  
 

सांस्थेत झालेले मृत्य ू
 

आदान कें द्रात ककिा प्रमाणित सांस्थेत कच्च्या कैदेत असताना, स्थानबद्ध असताना, काांही ्यक्ती 
मिण्याची शक्यता नेहमीच असते.पुष्ट्कळ िळेा िस्त्यािि शिेटच्या मागािि असलेल्या णभकाऱयाांना पकडून 
आदान कें द्रात आिण्याांत येते. कें द्रात भिती झाल्याबिोबि डॉक्टिाांचेकडून त्याला योग्य ती िैद्यकीय मदत 
देण्याांत येते. पिांतु पुष्ट्कळ िळेा पणिब्स्थती आधीच हाताबाहेि गेलेली असल्यामुळे मतृ्यू हा अटळ असतो. 
अशा तऱहेने ज्या इसमाची तलयेत अणतशय नाजूक झाली आहे त्याच्या नातेिाईकाांना ककिा णहतकचतकाांना 
त्याच्या पणिब्स्थतीबद्दल खबि देण्यात येते. दुदते िाने त्याचा मतृ्यू झाल्यास ती ही बातमी तािेने ककिा 
टेणलिोनने त्ििीत देण्यात येते, नातेिाईक ककिा णहतकचतक शिेटचे कायस किण्यास णसद्ध असतील ति 
मृतदेह त्याांच्या तालयाांत देण्यात येतो. सदिहू मृत इसम जि कच्च्या कैदेत असेल ति कोटास मुख्य ि 
णनिीक्षकाांस ही मृत्यूची खबि द्यािी लागते. कोटस ककिा मुख्य णनिीक्षक जरुि असल्यास त्याचे मृत्यूसांबांधी 
चौकशी करू शकतात. पिांतु मृतदेह कोिाचेही तालयाांत देण्यापूिी अधीक्षकाने त्याबाबतीत सांस्थेतील 
मेणडकल ऑणिसि याांचेकडून ‘हा मृत्यू नैसर्मगक ककिा अनैसर्मगक’ यासांबांधी एक सर्मटणिकेट घेतले 
पाणहजे. नैसर्मगक मृत्यू ही कचतेची बाब नाही. पि अनैसर्मगक मृत्यू असेल ति शजेािच्या पोणलस स्टेशनािि 
खबि देऊन मतृदेहाचा पांचनामा करून घ्यािा लागतो. खिे पाणहले असता कोित्याही ‘इनमेटचा’ मृत्य ू
झाला कीं पोलीस ककिा पोलीस पाटील याांना खबि णदली पाणहजे, ि पांचनाम्यानांति मेणडकल 
सर्मटणिकेटसह मृतदेह पोणलसाांच्या तालयात णदला पाणहजे. मुांबईमध्ये असल्या कोित्याही सांस्थेत इनमेटचा 
मृत्यू झाला कीं मेणडकल ऑणिसिच्या णिपोटासह कॉिोनि कोटाला णिपोटस ि पे्रत पाठिाि े लागते. पे्रते 
साांभाळण्याची सोय तेथे आहे. जरूि असेल तेथे पे्रताची उििीय तपासिी डॉक्टिाांचे मािस त कििनू घेतली 
जाते.सांस्थेत कोिताही अपमृत्यू झाल्यास त्याचा पांचनामा पोणलसाांमािस त होिे ि त्या शिाची उििीय 
तपासिी ही अणतशय जरूिीची गोष्ट आहे. सिस सांस्थाांमधून एकूि मृताांची सांख्या िषामध्ये सुमािे २०० तिी 
असते. याच काििामुळे मृताांच्या बाबतीत माणहती देण्यात आली आहे. सिस शहिात बहुतेक धमाच्या सांस्था 
असून त्या बेिािशी मृताचे अखेिचे कायस धार्ममक पद्धतीने कितात. या सांस्थाांचा खूप उपयोग होतो. एका 
पणिपत्रकाप्रमािे अशा मृताांचा अांत्यसांस्काि सांस्थेस पाि पाडता येतो ि त्याकणिता रु. ५०/- पयसन्सत खचस 
किता येतो.  
 

आत्मह्येस प्रिृि असे लोक 
 

मानणसक णिकृती असलेले, अडचिीत साांपडलेले, काांही लोक सांस्थेत येतात ि अणतशय थोड्या 
काििािरून भडकून जातात. काांही िळेेस त्याांच्या णठकािी आत्मह्येची भािना जागृत झालेली असते. ते 
काांचा ि ललेडस चे तुकडे खातात. ककिा िोट्याशा दोिीचा उपयोग करून जिासा एकाांत साांपडताच 
आत्महत्येचा प्रयत्न कितात. अशा लोकाांिि उिम देखिेख ठेिनू योग्य ते औषधोपचाि होण्याची जरूि 
असते. या लोकाांना शक्य णततक्या लिकि मेंटल हॉब्स्पटल ककिा णसब््हल हॉब्स्पटलमध्ये प्रिशे द्यािा. 
औषधोपचािाने त्याांच्यामध्यें तात्पुिती सुधाििा होिे शक्य असतो. या प्रकािच्या लोकाांच्याकडे दुलसक्ष 
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झाल्यास अनैसर्मगक मृत्यूच्या प्रकािाांत ि जाबजबाबात अडकण्याची शक्यता असल्यामुळे या लोकाांची 
णिशषे काळजी त्िणित घेिे जरूि असते. 
 

िडेे णभकािी 
 

आदान कें द्राांत ककिा प्रमाणित सांस्थाांत आत्महत्या किण्यास प्रिृि झालेल्याांची नोंद होते. मानणसक 
णिकृती झालेल्याांची ही सांख्या बिीच मोठी आहे. त्यातील काांही मांडळी सांस्थामधून ्यिब्स्थत िाहू शकत 
नाहीत. ते स्ितुःला अपाय करून घेत नसले तिी इतिाांना धोका देण्यासािखी ककिा खूप त्रास देण्यासािखे 
असतात. या सिस िडे्या लोकाांना मेंटल हॉब्स्पटलस मधून घालिे अिघड आहे. कोित्याही इसमास 
िडे्याच्या इब्स्पतळात पाठिाियाचे असल्यास योग्य त्या न्सयायाणधशाच्या पििानगीणशिाय ही गोष्ट शक्य 
नाही. िडे्याांच्या इब्स्पतळाांची योजना इांणडयन ल्यूनसी ॲक्ट १९१२ प्रमािे किण्यात आली असल्यामुळे 
प्रत्येक िडे्याला तेथे घालण्याकणिताां पोलीसाांचा, नातलगाांचा ककिा णहतकचतकाचा अजस पाणहजे. आपल्या 
सांस्थेतील िोग्याचेबाबतीत सुपणिटेंडेंटचा अजस िापील िॉमसिि असािा. त्या अजाप्रमािें मणॅजस्रटेसमोि 
सुनाििी होते. त्याांनांति णसब््हल सजसन याांना एक पत्र मणॅजस्रटे देतात ि १० णदिसात मानणसक णचणकत्सा 
करून णिपोटस मागतात. असा णिपोटस णमळाल्यानांति मणॅजस्रेट िडे्याच्या इब्स्पतळात जागा आहे काय अशी 
तेथील अधीक्षकाकडे चौकशी कितात. जागा असेल ते्हाां या िोग्याला तेथे पाठणिण्यात येते.पढेु जरूि 
असेल ति णिजेचे झटके देण्याकणिताां ककिा शस्त्रणक्रये कणिता दिाखाना पििानगी मागतो. नातलग 
असल्यास त्याांची लेखी पििानगी घ्यािी ि नसतील ति िोग्याला णहताच्या दृष्टीने तशी पििानगी द्यािी.  
 

मुांबई णभक्षा प्रणतबांधक कायदा १९५९ च्या कलम २६ प्रमािे िडेे ि कुष्टिोगी याांना योग्य त्या 
दिाखान्सयात पाठणिण्याची सोय कशी किािी हे साांगण्यात आले आहे. िडे्या णभकाऱयाला िेड्याच्या 
इब्स्पतळात ठेिण्याचा सिकाि सदिहू कायद्याच्या कलम २६ (३) प्रोब््हजोप्रमािे किते, पिांतु कोटाकडून 
हे काम करून घेिे त्िणित होते. पिांतु तसे किण्यास पििानगी णदली आहे.  
 

कुष्टिोग्याांचे बाबतीत पणिब्स्थती िगेळीच आहे. या कायद्याप्रमािे प्रमाणित केलेल्या सांस्थाांपैकी दोन 
शासकीय सांस्था ि सुमािे ७ खाजगी प्रमाणित सांस्था कुष्टिोग्याांना साांभाळण्याचे कायस कितात. स्थानबद्ध 
किण्यात आलेल्या कुष्टिोग्याांना या सांस्थामधून पाठणिले जाते. तसेच प्रमाणित सांस्थेत असलेल्या एकाद्या 
इसमास कुष्टिोग आहे असे णदसून आल्यास त्याला ििील सांस्थाांमध्ये पाठणिले जाते. १८९८ च्या लेपसस 
ॲक्टप्रमािे सध्या णभकाऱयाांच्या दृष्टीने हुकूम घेण्याची जरुि पडत नाही. णशिाय या कायद्याप्रमािे प्रमाणित 
केलेल्या सांस्था िािच थोड्या असून, ज्या आहेत त्या सांपूिसपिे भिलेल्या असतात. तेथे प्रिशे णमळिे 
अिघड होते.  
 

पळून जािािे णभकािी, त्याांचे पैसे ि मौल्यिान िस्तू 
 

प्रमाणित सांस्थामधून सिासिी २००-३०० इसम दििषी पळून जातात. णभक्षा प्रणतबांधक 
कायद्याप्रमािें पळून जािे हा गुन्सहा होत नसला तिी इां. पी. कोडच्या कलम २२४ प्रमािे खटला भिता येतो. 
याबाबतीत अधीक्षकाने िादी होिे जरुि आहे. 
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पळून जािाऱया मािसाचे पैसे ककिा मौल्यिान िस्तू असल्यास त्या िस्तू त्या इसमाच्या 
सुटाियाच्या तािखेपासून पढेु १ िषसपयंत साांभाळून ठेिा्यात. तो इसम या मुदतीत पुन्सहा न आल्यास त्या 
िस्तू पोलीस अणधणनयम १९५१ च्या कलम ८२ ि ८३ प्रमािे णिल्हेिाटीसाठी पोणलसाांच्या स्िाधीन 
किा्यात.  
 

मृताचे पैसे ि मौल्यिान िस्तू 
 

मृत पािलेल्या इसमाची अशी िक्कम ककिा मौल्यिान िस्तू णशल्लक असतील ति योग्य तो िािसा 
उपब्स्थत होऊन त्याचे क्षणतपूती बांधपत्र करून णदल्यास त्याच्या तालयात द्या्यात. या िस्तू अधीक्षकाने 
मृत्यूपासून १ िषस पयसन्सत स्ितुः साांभाळा्यात. ि तोपयंत िािस उपब्स्थत न झाल्यास ििील पोणलस 
अणधणनयमन १९५१ प्रमािे पोणलसाांचे तालयाांत द्या्यात. 
 

श्रिेी पद्धत ि उपदाने 
 

सांस्थेमध्ये िहािाऱया इनमेटस ना कामामध्ये ि चाांगल्या ितसिुकीमध्ये प्रोत्साहन देण्यासाठी उपदान 
देण्यात येते. अशी उपदाने देण्याचा अणधकाि अधीक्षकास देण्यात आला आहे. ितसिूक ि काम जसे 
सुधािेल तशी उपदानात िाढ करून देण्याचा अणधकाि अधीक्षकास आहे. पि ही िक्कम रु. ५/- पेक्षा अणधक 
होता कामा नये. 
 

शासनाने मांजूि केल्यास मुकादमाच्या जागािि काांही चाांगल्या काम कििाऱया ्यक्तींना नेमता येते. 
ि त्याांना उपदान म्हिून दिमहा रुपये १५/- देता येतात. या जागा शासनाने मांजूि कििे जरूि असते. 
निीन सांस्थामधून अशा तऱहेची मांजुिी एक िषापुिती देण्यात येते.  
 

दहा मुकादमािि एक मुख्य मुकादम नेमता येतो. पि त्याच्या ि इति मुकादमाांच्या उपदानात 
ििक नसतो. 
 

िजेिि सोडिे 
 

स्थानबद्ध झाल्यानांति काांही िळेेस नातलग ककिा णहतकचतक येतात, ि अशा इसमास िजेिि 
घेऊन जाण्याची इच्िा प्रगट कितात. अधीक्षकास िजा देता येते. या िजेची मुदत कायद्यात ककिा 
णनयमािलीत ठिणिलेली नाही. या िजेचा चाांगला उपयोग करून काांही स्थाणनक ककिा जिळ िहािाऱया 
्यक्तीचे पुनिससन किता येते. यासाठी णतला ८ ककिा १५ णदिसाांच्या िजेिि सोडून त्या मुदतीत िागिकू 
कशी होते याकडे लक्ष ठेिाि.े पुन्सहा मुदत िाढिनू लक्ष ठेिाि.े या कायद्याांत देखिेखीचे जे तत्ि देण्यात 
आलेले नाही ते अशा प्रकािे प्रत्यक्षात णनमाि कितायेते अशा तऱहेने प्रोबेशनचा प्रयोग किता येतो. असे 
प्रयोग णठकणठकािी यशस्िी झालेले आहेत.  
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लायसेन्ससिि सोडिे 
 

लायसेन्सस याला मिाठीत अनुज्ञप् ती असा प्रणतशलद आहे. मुख्य णनिीक्षक याांना एकादा इसम पुन्सहा 
भीक मागिाि नाही असा सांभि णदसून आल्यास चाांगल्या ितसिकुीच्या शतीििती त्याच्या कोित्यातिी 
नातलगाच्या ककिा णहतकचतकाच्या तालयाांत त्याला देता येते. अथात सिससाधािि पणिब्स्थतीत त्या इसमाने 
स्थानबद्धतेच्या मुदतींपैकी १/३ मुदत प्रमाणित सांस्थेत घालणिलेली असािी णिशषे पणिब्स्थतीत ही अट 
णशणथल किता येते. हा इसम दुसऱयाांदा स्थानबद्ध झालेला असेल ति त्याने सांस्थेत १/३ मुदत घालणिली 
पाणहजे. मगच त्याला अनुज्ञप्तीिि सोडता येते. हे णभक्षा प्रणतबांधक कायद्याच्या कलम २२ प्रमािे किता येते. 
अनुज्ञप्तीिि सोडलेल्या इसमास िागिुकीच्या शती घालून देण्यात येतात ि त्या शतीचे उल्लांघन केल्यास 
अनुज्ञप्ती िद्द किण्याचा ि त्या इसमास पुन्सहा सांस्थेत स्थानबद्धतेत आिनू ठेिण्याचा अणधकाि मुख्य 
णनिीक्षकाांना कलम २३ प्रमािे णमळालेला आहे.  
 

स्थानबद्धतेची मुदत कशी मोजािी 
 

स्थानबद्धतेचे हुकूम बहुधा १ िषस मुदतीचे असतात. काांही प्रसांगी ते २ ककिा ३ िषाचे असतात ही 
मुदत के्हाांच अधसिट नसते. ते्हाां एक िषाकणिता स्थानबद्ध झालेला इसम पुढच्या िषी स्थानबद्धतेच्या 
तािखेच्या आदल्याणदिशी सोडून द्यािा लागतो. सोडण्याच्या णदिशी िणििाि ककिा सािसजणनक सुटी 
आल्यास एक णदिस आधी सोडून देण्यात येते प्रमाणित सांस्थेमध्ये “सुटकेची िोजणनशी” ठेिण्यात येते. 
कोिताही इसम सांस्थेत आला कीं त्याच्या सुटकेची सांभा्य तािीख काढून त्या तािखेच्या पानािि त्याने 
नाांि ि नांबि घालण्यात येतो. प्रत्येक मणहन्सयाच्या अखेिीस पढुच्या मणहन्सयात सुटिाऱया इसमाांची यादी 
करून ती अधीक्षकाांच्या सहीने जमादाि, ्यणक्तकायसणचणकत्सक, मुख्य दििाजाििील चौकीत ठेिण्यात 
येते. कामाििील िक्षकाच्या नजिेखाली ही गोष्ट नेहमीच िाहते ि एकाद्या इसमास अणधक काळ 
स्थानबद्धतेत ठेिण्याच्या कटकटी णनमाि होत नाहीत. सुटकेची िोजणनशी यासाठी अणतशय महत्िाची 
असते. मोठ्या सांस्थेत ति ती िािच आिश्यक असते.  
 

सांस्थेतून पळून गेलेल्या इसमाची मुदत सांस्थेबाहेि घालिलेल्या अनणधकृत काळामुळे पुढे जाते. 
पिांतुतो इसम त्याच्या मूळ स्नानबद्धतेच्या मुदतीनांति सापडल्यास त्याला अटकाि किता येत नाही.  
 

अनुज्ञप्तीिि ककिा िजेिि बाहेि असलेला काळ हा अणधकृत स्थानबद्धतेचा काळ समजला जातो. 
अनुज्ञप्तीचा हुकूम िद्द झाल्यास अनुज्ञप्तीतील बाहेिच्या काळाने स्थानबद्धतेची मुदत पुढे जात नाही.  
 

स्थानबद्धतेची मुदत िाढणििे 
 

स्थानबद्धतेतून सुटण्याची तािीख नेहमीच आगाऊ काढून ठेिािी लागते. पिांतु काांही प्रसांगी त्या 
इसमास त्या णदिशी सोडून देता येत नाही. तो खूप आजािी असतो, अपघातामुळे जखमी झालेला असतो. 
अशा प्रसांगी मुख्य णनिीक्षकाांना त्याची मुदत गृहखात्याच्या पणिपत्रक नां. ६७३०/५ णदनाांक१८- १२ -४८ 
प्रमािे िाढणिता येते.  
 

 



 

 अनुक्रमणिका 

पूिसपिे सोडून देिे ि बेमुदत स्थानबद्ध कििे 
 

तीन मणहन्सयापेक्षा अणधक काळ अनुज्ञप्तीिि असलेल्या इसमाच्या बाबतीत मुख्य णनिीक्षकाांनी 
शासनाला कळणिले पाणहजे कीं हा इसम पुढे णभक्षा मागण्याचा सांभि नाही. ि त्याला पूिसपिे सोडून द्याि.े 
ति शासनातिते  त्या इसमाला पूिसपिे सोडून देण्यात आल्याचा हुकूम देण्यात येतो. ि तेथून पढेु त्या 
इसमाची स्थानबद्धतेची मुदत सांपली असे मानले जाते. ही गोष्ट सदिहू कायद्याच्या कलम २४ प्रमािे होते. 

 
त्याचप्रमािे सांस्थेमध्ये एकादा इसम पूिसपिे णनिाधाि असेल ि त्याचे ्यांग ककिा आजाि के्हाांच 

बिा न होिािा असेल ति या कायद्याच्या कलम १० प्रमािे शासनाला त्या इसमास बेमुदत स्थानबद्ध किता 
येते. ही गोष्ट अधीक्षकाने मुख्य णनिीक्षकाांच्या मािस त शासनाकडे पाठणिल्यास असा णनिसय णमळू शकतो.  
 

मुदतीनांति सोडून देिे 
 

स्थानबद्धतेची मुदत सांपण्यापूिी २-३ मणहने अगोदि अधीक्षकाांनी ककिा तेथील ्यणक्त 
कायसणचणकत्सकाांनी त्या इसमाच्या नातलगाांना पते्र णलहून सुटण्याच्या तािखेची कल्पना द्यािीि नातलग 
ककिा णहतकचतकाांना योग्य िळेी बोलािनू घेऊन स्थानबद्धाला त्याांच्या तालयाांत द्याि.े तसेच त्या नातलगाचा 
येण्या-जाण्याचा आणि स्थानबद्धाचा त्याच्या घिापयसन्सतचा प्रिासाचा खचस द्यािा. त्या इसमाचे कोिी 
नातलग ि आल्यास सांस्थेच्या िक्षकाबिोबि त्याला त्याच्या िहाण्याच्या मूळगाांिी पाठिनू योग्य ्यक्तीच्या 
तालयात द्याि.े  
 

सदिहू सोय या कायद्याखाली केलेल्या णनयमािलीमधील णनयम नां. २५ [२] मध्यें देण्यात आली 
आहे. कोटाने णनदोष सोडलेल्या ककिा जाणमनािि सोडलेल्या इसमाच्या बाबतीत ही सोय नाही. ही सोय 
स्थानबद्धाला मुदत पूिस झाल्यािि सोडतानाची आहे.  
 

पोणलसाांचा पहािा 
 

आदान कें द्रातील आिोपी णभके्षकिी ककिा प्रमाणित सांस्थेतील स्थानबद्ध हे कोटाच्या हुकुमाप्रमािे 
ठेिलेले लोक असल्यामुळे त्याांनी पळून जाऊ नये हे िाि अगत्याचे असते. म्हिूनच या लोकाांकडे णिशषे 
लक्ष द्याि े लागते. त्याांना सांस्थेबाहेि नेताना बिोबि िक्षक द्याि े लागतात. तसेच सिकािी ककिा इति 
दिाखान्सयाांत त्याांना ठेिण्यात आल्यास त्याांच्यािि देखिेख किण्यासाठी पोणलसाांचा २४ घांटे पहािा ठेिािा 
लागतो.  
 

सांस्थेच्या मुख्य दििाज्यािि िक्षक २४ घांटे जागता पहािा देतो. ि कोिाही बाहेिच्या इसमास आत 
सोडीत नाही. सायांकाळी ६ िाजता सांस्थेतील सिस खोल्याांना कुलुपे लािली जातात ि सकाळी ६ िाजता 
ती उघडली जातात. सांस्थेमध्यें णठकणठकािी णदिसभि खडा पहािा देण्यासाठी िक्षकाांची नेमिूक केलेली 
असते.  
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गििषे ि अांथरुि-पाांघरुि 
 

प्रत्येक पुरुष इनमेटला सहा मणहन्सयाकणिताां २ अधते  शटस ि २ चड्डया देतात. एक गििषे प्रत्येकाच्या 
अांगािि असतो ति एक गििषे सांस्थेच्या पिीट णिभागाांत धुतला जातो. याणशिाय िषाकणिताां१ टोपी, १ 
लां गोट, १ टॉिले देण्यात येतो. अांथरुि ि पाांघरुि म्हिून १ सतिांजी, २ चादिी (१ जाड ि १ पातळ) ि 
एक ललॅंकेट देण्यात येते. काांही लोक स्ितुः आपले कपडे धुतात. त्याांना धुण्याचा साबि णदला जातो. 
स्िच्ितेसाठी आांघोळीचा साबि, खोबिेल तेल णदले जाते. त्याचे प्रमाि शिेटी पणिणशष्ट ‘ब’मध्ये णदले आहे. 
स्त्री ि पुरुष याांचे कपडे, अांथरुि-पाांघरुि, साबि ि तेल याांचे प्रमाि पणिणशष्ट ‘क’ मध्ये णदले आहे. 
इनमेटला देण्यात येिािे बहुतेक सिस कपडे खादीचे ककिा सांस्थेत तयाि झालेल्या कापडाचे असतात. 
त्यामुळे ते कपडे जाडे भिडे असतात, तलम असत नाहीत.  
 

शासकीय प्रमाणित सांस्थाांमधून जे धान्सय ककिा कडधान्सय णिकत घेतले जाते ते सिससाधाििपिे 
दुसऱया दजाचे असते. इनमेटस नी जेिि चाांगले बनिाि े म्हिून त्याांच्यािि देखिेख स्ियांपाकी कितात. 
जेिि तयाि किण्याचे काम इनमेंटस कितात.  
 

तयाि अ् सांस्थेतील मेणडकल ऑणिसि ि स्ितुः सुपणिटेंडेंट याांनी तपासून मान्सय केल्यानांतिच 
िाढण्यात येते. याणशिाय सांस्थेत मेणडकल ऑणिसि ि सुपणिटेंडेंट िेिी माितात त्यािळेी अ् कसे बनणिले 
जाते यािि लक्ष देण्यात येते.  
 

त्याचप्रमािे अ्ाचे िाटप होत असताना कोिीतिी जबाबदाि अणधकािी तेथे असतो ि अ् 
सािख्या ि योग्य प्रमािात णदले जाते आहे ककिा नाही हे पाणहले जाते. िोज दोन्सहीिळेेस ताजे अ् णदले 
जाते. िाष्ट्रीय सि ि इति काांही सिाांचे िळेी या अ्ाच्याच ककमतीचे दुसिे योग्य असे चाांगले अ् णदले 
जाते.  
 

सांस्थेला लागिािे अ्धान्सय ि इति िस्तू कां त्राांटदािाकडून घेण्यात येतात. णिभागीय अणधकािी हे 
णनणिदा णनिदेन काढून कां त्राटदाि नेमतात. त्याांच्याकडून पुिणिण्यात येिाऱया अ्धान्सयाचे नमुने सांस्थेत 
ठेिण्यात येतात. ि त्याप्रमािे िोजचा लागिािा माल कां त्राटदािाकडून घेण्यात येतो. लागिािा माल न 
पुिणििे, माल खिाब ककिा खालच्या दजाचा देिे िगैिे गोष्टी कां त्राटदािाने करू नयेत म्हिून त्याला रुपये 
१० पयसन्सत दांड किण्याचा अणधकाि अधीक्षकाांना देण्यात आलेला असतो. या अणधकािाचा उपयोग नाठाळ 
कां त्राटदािाांच्या बाबतीत चाांगला होतो.  
 

अधीक्षकाांचे अणधकाि 
 

बहुतेक सिस प्रमाणित सांस्थाांचे अधीक्षक हे िाजपणत्रत अणधकािी असतात ि प्रत्येक सांस्थेत कमीत 
कमी ३५ ते ४० लोकाांचा नोकििगस असतो. या सिस नोकििगाकडून योग्य तऱहेने काम करुन घेता याि े
म्हिून कोित्याही नोकिास रु. १० इतका दांड किण्याचा अणधकाि अधीक्षकाांना देण्यात आला आहे.  
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किमिूक ि खेळ 
 

सांस्थेतील जीिन हे रुक्ष िाटू नये ि मनुःस्िास्र्थयही णमळाि े म्हिून किमिुकीचेखेळ मधूनमधून 
दाखणिले जातात. यातच णसनेमाचा अांतभाि होतो. तरुि लोकाांच्यासाठी ्हॉणलबॉल, आट्यापाट्या, खो-
खो सािखे खेळ ककिा बसून खेळण्याचे कॅिम, बुणद्धबळे ककिा पिे हे खेळ देण्यात येतात. जुगािी प्रिृिी येऊ 
नये याची काळजी घ्यािी लागते. कािि अशा सांस्थाांमधून ही िृिी िाि लौकि णनमाि होते. णिड्या, 
भाकिी िगैिे गोष्टी जुगािात पैशाच्याबिोबिीने येतात. म्हिून काळजी घ्यािी लागते. 

 
प्रौढ णशक्षि 

 
प्रौढ णशक्षि ही िाि उिम कल्पना आहे. आपल्या देशातील सिस प्रौढाांना साक्षि कििे जरूि आहे. 

आदान कें द्रामध्यें मािूस त्याची चौकशी कोटापुढे सांपेपयसन्सत म्हिजे िािच थोडे णदिस िहातो. त्यानांति 
त्याची बदली एकाद्या प्रमाणित सांस्थेत होतें. साधािितुः आदान कें द्रात मािसू २ मणहन्सयापेक्षा जास्त िाहत 
नाही. ते्हा अशा सांस्थेत प्रौढ णशक्षिाचा िगस चालणििे णकतपत िायद्याचे होईल हे साांगित नाही. प्रमाणित 
सांस्थेमध्ये सुद्धा या बाबतीत काांही अडचिी असतात. ि त्यातली मुख्य अडचि भाषेची. अनेक प्रदेशातली 
मािसे तेथे असतात. त्यातल्या पुष्ट्कळाांना आपल्या भाषेणशिाय दुसिी भाषा समजत नाही. आदान कें द्राांत 
चौकशीचे काम दुभाषामािस त किाि े लागते. अशा लोकाांना कसे ि काय णशकिाि े हा प्रश्न त्या 
णशक्षकासमोि उभा िहातो. दणक्षिेकडून आलेल्या पुष्ट्कळ लोकाांना कहदी येत नाही. त्याांना त्याांच्या 
मातृभाषेंतून णशकििे अशक्य असते त्यात ियस्कि, जीिनास णिटलेले, अपांग या साऱयाांची एकत्र मोट 
बाांधून प्रौढ णशक्षिाचेिगस चालणिले जातात, त्यामुळे त्याांचे यश मोजता येिाि नाही.  
 

झेंडािांदन ि सलामी 
 

िाष्ट्रीय णदनाणनणमि आनांदाचा सोहळा पाळण्यात येतो.त्या णदिशी शयसती लाििे, चाांगले अ् देिे 
िगैिे गोष्टी ठेिल्या जातात. तसेच अधीक्षक ककिा बाहेिच्या एकाद्या पाहुण्याांच्या हस्ते ध्िजािोपि होते. 
सांस्थेतील णशपाई कमसचाऱयाांची किायत ि सलामी होते. तसेच साांस्कृणतक कायसक्रम होतात. सांस्थेतील 
जीिनाांत हा एक आनांदाचा णदिस असतो. 

 
अभ्यागत सणमती 

 
प्रत्येक प्रमाणित सांस्थेकणिताां एक ‘अभ्यागत सणमती’ नेमलेली आहे. मुांबई शहिाकणिताां कणमशनि 

ऑि पोलीस ि इति णठकािी कलेक्टि हे या सणमतीचे अध्यक्ष असतात. ि सांस्थेचे अधीक्षक हे या सणमतीचे 
पदणसद्ध णचटिीस असतात. या सणमतीची स्थापना सदिहू कायद्याच्या कलम १४ प्रमािे किण्यात येते. या 
सणमतीच्या कायाबद्दलची सांपूिस माणहती सदिहू कायद्याचे बाबतीत केलेल्या णनयमामधील णनयम नां. १९ ि 
२२ मध्यें णदली आहे.  
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सल्लागाि सणमती 
 

सदिहू कायद्याच्या कलम १५ प्रमािे महािाष्ट्राांतील कोित्याही शहिात अशी सणमती शासनाला 
नेमता येईल. सणमतीची कायसकक्षा त्याच कलमामध्ये पूिसपिे देण्यात आली आहे.  
 

कल्याि णनधी 
 

या कायद्याििील णनयमािलीच्या पुस्तकामधील णनयम नां. १७ ि १८ प्रमािें ‘कल्याि णनधी’ ची 
स्थापना किता येते. या दोन्सही णनयमामध्यें ििील णनधीसाठी पैसे कसे णमळिायचे ि त्याांचा णिणनयोग कसा 
किायचा या णिषयी माणहती णदली आहे. या णनधीतील पैशाांचा उपयोग सांस्थेमधून अनुज्ञप्तीिि मुक्त किण्यात 
आलेल्या ि सांस्थेत असलेल्या इसमाांच्या कल्यािासाठी ि आिामासाठी किता येईल. अभ्यागत सणमतीच्या 
पििानगीने ि णिशषे प्रसांगी मुख्य णनिीक्षकाांच्या पूिस सांमतीने अधीक्षकास या णनधीमधून खचस किता येईल. 
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प्रकिि चौदाि:े प्रमाणित सांस्था ि उद्योग 
 

णभक्षा मागिािा मािसू म्हिजे एक णनरूद्योगी मािूस असे आपि समजतो, ते खोटेही नाही. णभक्षा 
मागिािा मािूस जीिनास उपयोगी असे स्ितुःपुिते काम किीत असतो. कािि णभक्षा मागिे हे सुद्धा एक 
तऱहेचेकामच आहे, इतकेच न्हे ति ते किताना णिचाि किािा लागतो. ि मनाची एक तयािी ्हािी लागते. 
सिससामान्सय णभकािी आिांभी णभक्षा मागिे हे णनणषद्ध मानत असतो. याला अपिाद म्हिजे धार्ममक हक्क म्हिनू 
ककिा रूढी म्हिनू भीक मागिािे लोक या लोकाांना भीक मागण्याचा सामाणजक हक्क प्राप्त झालेला 
असल्यामुळें  त्याांना भीक मागण्याबद्दल णबलकुल लाज िाटत नाही. उलट त्याांना भीक मागण्यापासून 
पिािृि कििे म्हिजे त्याांच्या सामाणजक हक्कािि गदा आििे असा अथस होतो ि असे झाल्यास सिकािी 
दिबािी अजसिाटे होऊ लागतात.  
 

णभक्षा प्रणतबांधक कायद्याप्रमािें कणमशनि ऑि पोणलस याांना मुांबईमध्ये ि णजल्हा मणॅजस्रटे याांना 
इति णठकािीं णभक्षा मागण्याचे पििाने देता येतात. या तितुदीचा िायदा आपल्या पांथाला णमळािा असे 
अजस आतापयंन्सत झाले आहेत. असे णभक्षा मागिाऱयाांचे पांथ कहदू ि मुसलमान धमस यात आहेत. या लोकाांना 
बहुतेक काांही दुसिे उद्योग येत नाहीत. ि काांही उद्योग किािा ककिा णशकािा ही प्रिृिी त्याांच्याांत 
सहजासहजी येत नाही. या लोकाांच्या बाबतीत समाजातील काांही लोकाांच्या मनोिृिीसुद्धा हळ्या आहेत. 
ि त्याांना पकडले ककिा बांदीत ठेिले ति पुष्ट्कळिळेा तांग पणिब्स्थती णनमाि होण्याची शक्यता असते. पि 
या लोकाांना उद्योग णशकणििे हे अिघड आहे. या प्रकािच्या णभकाऱयाांना पिािृि किण्यासाठी कोिते 
प्रणतबांधक उपाय योजािते याचा णिचाि येथे केला आहे.  
 

पणिब्स्थतीच्या िेऱयाांत सापडून भीक मागिािा इसम हा एके काळी काही तिी काम कििािा इसम 
असण्याची शक्यता असते अथात जन्समापासून अपांग असलेले यातून िगळले पाणहजेत. अपघाताने ककिा 
आजािाने अपांग झालेले हे सुद्धा एके काळी चाांगले काम कििािे नागणिक असण्याची शक्यता आहे. णभक्षा 
प्रणतबांधक कायद्याप्रिािे अटक होिाऱयाांत ककिा स्थानबद्ध होिाऱयाांत णकती लोकाांना पूिाश्रमी काांही उद्योग 
ककिा काम येत होते ि सध्या ते काम त्याांना किता येईल अशी त्याांची शािीणिक ि मानणसक पणिब्स्थती 
आहे, ककिा काय या बद्दलची माणहती ककिा आकडेिािी उपललध नाही. पि अनुभिािरून असे म्हिता 
येईल कीं ज्याांना पूिाश्रमी काांही काम येत होते ते सांस्थेत येतात ते्हा त्याांची शािीणिक ककिा मानणसक 
ब्स्थती ते काम पुढे किण्यासािखी नसते. िािच थोडी सांख्या अशी असते की ज्याांना पूिाश्रमीचे काम नीट 
किता येते. 
 

आज ज्याांना सुदृढ मानण्यात आले आहे त्याांची शािीणिक, मानणसक ब्स्थती खिोखि ८ तास 
णनयणमत काम किण्यासािखी असते काय हा सुद्धा एक प्रश्न आहे. बाह्यतुः कोिताही आजाि ि ्यांग 
नसलेला हा इसम सुदृढ म्हिून मानण्यात येतो. ि तो बिाच अशक्त असेल ति डॉक् टि णलणहतात कीं त्याला 
हलके काम द्याि.े ियस्कि मािसाला जड काम होत नाही म्हिनू डॉक्टि म्हितात कीं शणििाने तो सुदृढ 
आहे पि त्याला हलके काम द्याि.े या दोन्सही प्रकािची ि इतिही काही मािसे सुद्दढ म्हिून समजण्यात 
येतात. शिीि सुदृढ असते, पि मन दुबळे झालेले असते ककिा त्याांत णिकृती आलेली असते. पुष्ट्कळिळेा ही 
णिकृती चाांगल्या िैद्यकीय अणधकाऱयाला सुद्धा लिकि समजत नाही. काांही िळेेस मानणसक णिकृतीचे दशसन 
कालाांतिानेचहोते. असा इसम सुदृढ म्हिून मानण्यात येतो, तिी प्रत्यक्षात तो णिकृतीमुळे कोितेच काम 
चाांगले करु शकत नाही. या णशिाय आळशी लोकाांचा एक गट मानता येईल. हे आळशी लोक बाळपिाच्या 
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पणिब्स्थतीमुळें  आळशी झालेले असतात. आळशीपिाचे उगमस्थान कोठे आहे हे णनणित साांगता येिाि 
नाही. हा कदाणचत एक सांशोधनाचा णिषय होईल. पि सध्यातिी आळशी लोकाांच्याकडून काम कसे करुन 
घ्याि ेहा एक प्रश्नच आहे. सिससाधािि मािूस ज्या पणिब्स्थतीमध्यें ि जसें काम कितोतसे आळशी मािसू 
किीत नाही. आळशीपिा ही एक मानणसक णिकृती आहे. या आळशी लोकाांची आपिा सिांना चाांगली 
ओळख असते. कुटुांबाकुटुांबातून आळशी स्त्री-पुरुष असतात. श्रीमांत कुटुांबातून ि थोड्या प्रमािात मध्यम 
ब्स्थतीतील कुटुांबात हा आळशीपिा पोसला जातो; ि काांही िळेेस ति त्याचे कौतुकही होते. पि 
आळशीपिा गिीब कुटुांबाला न मानििािा आहे. आळस हे णभकेचे लक्षि आहे. आळशी मािसू बहुतेक 
णनष्ट्काळजी सुद्धा असतो. तो आपले स्ितुःचे जीिन आळसात झोकून देतो. त्याला बिेिाईटपिाची काळजी 
िाटत नाही. काांही काम कििाऱया णस्त्रयाांचे नििे असे असतात.  
 

या आळशी, अशक्त, ियस्कि, मनोणिकृत लोकाांचे मोठे प्रमाि सुदृढ म्हिून मानण्यात येिाऱया 
लोकाांत आहे. ही मािसे कुटुांबाांत ि समाजात सुिळीतपिे िाहू शकत नाहीत. कुटुांबाांत त्याांचे तांटे णनमाि 
होतात ि मग हे लोक अनोळखी गािाांत िस्त्यािि हात पसरून णनलसज्जपिे भीक मागताना णदसतात.  
 

या सिस णििचेनाचा अथस एिढाच आहे कीं णभकाऱयाांमध्यें िाि मोठे प्रमाि काम करू न शकिाऱयाांचे 
आहे. तिीसुद्धा णभक्षा प्रणतबांधक कायद्याप्रमािे प्रस्थाणपत झालेल्या शासकीय प्रमाणित सांस्थाांत ि आदान 
कें द्राांत उद्योगधांद्याचे उत्प् मोठे आहे. १९६३-६४ साली महािाष्ट्र िाज्याने ििील सांस्थाांमधील उद्योगधांदे ि 
शतेी णिषयक पणिब्स्थती याांची णचणकत्सा किण्याकणिता सौ. कमला णि. कनबकि याांच्या अध्यक्षतेखाली 
सणमती नेमली होती.या सणमतीिि खालील सभासद होते. 
 

१] पद्मश्री णशिाजीिाि पटिधसन, अमिािती. 
२] श्री. मुळगािकि, सेके्रटिी, णप्रणमअि ऑटोमोबाईल्स णलणमटेड, मुांबई. 
३] डॉ. हजिनणिस, उपसांचालक, समाजकल्याि.  
४] श्री. िाम बेलिडी ; णिभागीय समाज कल्याि अणधकािी, मुांबई [को-ऑपे्टड] 
५] श्री. शििांद्र गोखले, णचटिीस, सांयोजक ि सहाय्यक सांचालक समाज कल्याि.  

 
या सणमतीचा अहिाल १९६६ मध्ये प्रणसद्ध झाला. त्यामध्ये सुद्धा असे दाखिनू देण्यात आले आहे 

कीं एका णिणशष्ट िषी णभक्षा प्रणतबांधक कायसक्रमाकणिता सिकािने १६ लाख रुपये खचस केले होते. त्या िषी 
सिस शासकीय प्रमाणित सांस्था ि प्रमाणित सांस्था याांचे उद्योगधांदे ि शतेीचे उत्प् सुमािे ५ १/२ लाख रुपये 
होते. काांही खाजगी, प्रमाणित सांस्थेचे उत्प् त्याांत णमळणिले ति ही िक्कम ६ १/२लाख रुपये होते. णशिाय 
त्या िषी मुांबई कॉपोिेशनने मुांबईतील िणहिाशी णभकाऱयाांच्या अ्खचांकणिता रु. ३ लाख णदले होते.  
 

या आकडेिािीिरून णदसून येते कीं अशा णिकृत ि अपांग लोकाांचेकडून काम करून घेऊन 
शासकीय सांस्था ि इति सांस्था त्याांना कायसप्रिि किीत आहेत.  
 

शासकीय प्रमाणित सांस्थामधून सुमािे ५० प्रकािचे उद्योगधांदे ककिा कायते  चालू आहेत. या 
उद्योगामध्ये काांही मूलोद्योग आहेत ति काांही उद्योग तदनुषांणगक आहेत. त्याचप्रमािे मोठ्या उद्योगाांच्या 
गिजा भागणििािेसुद्धा काांही पोषक उद्योग आहेत. शहिाांमधून मोठे उद्योगधांदे सुरू झालेले आहेत, त्या 
उद्योगाांना लागिािा िोटा माल ककिासिकािी कामात लागिािा माल तयाि करून देिे हे काम या 
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लोकाांकडून करून घेतले जाते. तिीसुद्धा या कामाांत सुसूत्रता ि िगे णनमाि होण्याच्या दृष्टीने िि 
दशसणिलेल्या सणमतीने काांही महत्िाच्या सूचना केल्याआहेत. त्याांचा आशय थोडक्यात पुढे णदला आहे.  
 

णभकािी पकडताना अग्र हक्काचा क्रम खालीलप्रमािे असािा.  
 

१] सुदृढ ि िािांिाि भीक मागिािे. 
२] कुष्टिोग्याांच्या पनुिससनाचा प्रश्न समाज कल्याि खात्याने हाताळािा. 
३] पुनिससनाचे कायस कििािे कायसकतते  प्रणशणक्षत असािते.  
४] या सांस्थाांतील मनुष्ट्यबळाचा अणधक उपयोग करून घ्यािा. 
५] श्रमणशणबिे अणधक प्रमािात काढािीत. 
६] पुनिससनाच्या दृष्टीने ‘प्रणशक्षि – णनर्ममती कें दे्र’ काढािीत. 
७] इनमेटस ला देण्यात येिाऱया प्रणशक्षिाचे सुसांगत अभ्यासक्रम असािते ि त्यात उिीिस 

होिाऱयाांना प्रमािपते्र द्यािीत.  
८] शतेीच्या कामाांचा उठाि किण्याकणिता मध्यिती असा शतेी अणधकािी नेमािा.  
९] उद्योगाांची िाढ होण्याकणिता ि मालाचा खप होण्याकणिता असाच मध्यिती अणधकािी नेमािा. 

या दोन्सही जागी अनुभिी अणधक्षक नेमािते. 
१०] सध्याची “उपदान ि मुकादम” पद्धत बांद करून इनमेटस ना िोजांदािी ि काम या प्रमािात 

पैसे द्यािते. त्यामुळे काम अणधक किण्याची प्रिृिी णनमाि होईल. 
११] लौकि सुटण्याचे अमीष कामास जोडलेले असाि.े  
१२] णहशबे ठेिण्याच्या पद्धतीत बदल किािा. 
१३] िस्तूच्या ककमती ठोकळमानाने ि ठिणिता िस्तूांची सुबकता, बाजािातील िाि िगैिे गोष्टीिि 

ठििािी.  
१४] अणधक याांणत्रक धांदे सुरू किािते.  
१५] तेच तेच उद्योग णनिणनिाळ्या सांस्थाांत न ठेिता ते िगेिगेळ्या सांस्थाांतून िगेिगेळे असािते. 
१६] या उद्योगाांत धांद्याची तत्िप्रिाली उपयोगात आिािी.  
१७] सांस्थेतील इनमेटस ि त्याांची पात्रता लक्षाांत घेऊन सांस्थाांमध्ये उद्योग सुरु किािते.  
१८] आदान कें द्राांत मानस शास्त्रज्ञ, ऑक्यूपेशनल थेिणपस्ट ि ्यिसाय मागसदशसक अणधकािी 

ठेिािते म्हिजे तेथून योग्य िगीकिि होऊन इनमेटस प्रमाणित सांस्थामध्ये येतील ि तेथे त्याांचे पुनिससन 
होण्याची शक्यता िाढेल.  

१९] णभकाऱयाांना शतेीबद्दल आपलुकी असल्यामुळे शतेी ्यिसाय मोठ्या प्रमािात सुरु किािते.ि  
त्याकणिता रॅक्टिसािखी मोठी यांते्र िापिली जािीत.  
२०] कुष्टिोगी ककिा इति अपांग णभकाऱयाना दैनांणदन जीिनोपयोगी िस्तू [उपकििे] देण्यात 

या्यात. 
२१] णिकृत मनोिृिीच्या लोकाांत सुधाििा किण्याची शक्ती उद्योगाांत आहे. उद्योगधांद्याांची िाढ 

किािी. अणधक मािसे सांस्थाांत ठेिािी ि १०० इनमेटला एक या प्रमािात ्यणक्तकायसकतते  असाि.े  
२२] सिकािी उपयोगाकणिता खूप माल लागतो. उद्योग सांचालक याांना तो माल घ्यािा लागतो. 

ह्या मालाची जरूिी पाहून आपि आपले कायसक्रम आखािते.  
२३] धांदे णशक्षकाांच्या ितेनश्रिेी बदलून चाांगल्या किा्यात.ि प्रणशणक्षत णशक्षक नेमािते. तसेच रु. 
६०,०००/- पेक्षा अणधक उत्पादन क्षमता असिाऱया सांस्थाांना ्यिसाय पयसिके्षक द्यािते.  
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२४] मूलभतू णशक्षिाणशिाय प्रणशक्षि देता येत नसल्यामुळे प्रौढ णशक्षिाची णनताांत जरूि आहे.  
 

सणमतीने केलेल्या या सूचनाांचा समाज कल्याि खात्याने णिचाि केला आहे ि त्यातील अनेक 
सूचनाांप्रमािे कायस सुरू झाले आहे. त्याांची उपयुक्तता ि यश याबद्दल खात्री कालाांतिाने होिाि आहे. 
 

प्रमाणित सांस्थेत असलेल्या लोकाांची णचणकत्सा किण्याचे काम ्यणक्तकायसकत्यास किाि ेलागते. 
या सिस कामाचा मूळ िोख त्या इसमाच्या पुनिससनाच्या दृष्टीने असतो, पिांतु सांस्था ही सांस्था असल्यामुळे ि 
देण्यात आलेल्या त्या इनमेटला कामाबद्दल पुष्ट्कळिळेा आत्मीयता िाटत नसल्यामुळे सांस्थेमध्ये तो 
ब्स्थितेने िाहात नाही. त्याला कदाणचत कुटुांब ककिा बाहेिचे काांही आकषसि याची सािखी आठिि होत 
असते ककिा ओढ लागलेली असते. अशािळेी त्या इसमाच्या मनाचा योग्य तो अभ्यास करून त्याचे मन 
ब्स्थि कििे, तसेच काम किाियास त्याला प्रिृि कििे हे तात्काणलक प्रश्न ्यणक्तकायसकत्यापुढे असतात. 
पुष्ट्कळिळेा तेथे असलेले इति इनमेटस ककिा अणधकािी याांच्याबिोबि त्याचे सांबांध णबघडतात ि मग णनमाि 
होिािा सांघषस नाणहसा केला नाही ति हे प्रकिि येिढे णबघडून जाते की त्याच्या हातून काम ति होत 
नाहीच पि तो इसम तेथून पळून जाण्याचा णिचाि करू लागतो. पणिब्स्थती हळुिािपिे साांभाळून घेिे हे 
कौशल्यपूिस काम ्यणक्तकायसकत्यास किाि ेलागते.  
 

श्रमणशणबिे चालणिण्याचा प्रयत्न आतापयसन्सत अनेक िळेा करून पाणहला आहे. पिांतु या बाबतीत 
काय झाले आहे याबद्दलची माणहती उपललध नाही. णभकाऱयाांच्या णठकािी असलेला अशक्तपिा, शािीणिक 
णिकृती, मानणसक णिकृती ि आळस या साऱया गोष्टींचा णिचाि करून त्याांच्याकडून अशी साांणधक कामे 
करून घेतली पाणहजेत. तुरूां गातील कैद्यामध्ये ििील अडचिी नसल्यामुळे त्याांच्या श्रम णशणबिाशी या श्रम 
णशणबिाांची तुलना किता येिाि नाही. पि णभकाऱयाांच्याकडून आतापयसन्सत जी श्रम णशणबिे चालणिली ती 
अगदीच टाकाि ूझाली नसली तिी धांदा या दृष्टीने त्याचे मूल्यमापन कििे जरूि आहे. ते मूल्यमापन या 
के्षत्रातील जािकाि लोकाांनी किाि ेि त्यातून णभकाऱयाांची योग्य अशी िगसिािी करून त्याांना काांही णदिस 
योग्य मागसदशसन णदल्यािि णिणशष्ट अशा श्रम णशणबिात पाठणिल्यास अणधक चाांगला पणििाम णदसण्याची 
शक्यता िाटते. 
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प्रकिि पांधिाि:े णभकािी भीक का मागतात 
 
 

डॉ. एम्. ्ही. मूती याांनी १९५७ मध्ये “Beggar’s Problem in Greater Bombay” हा 
सांशोधनात्मक प्रबांध प्रणसद्ध केला आहे. या प्रबांधाांत त्याांनी मुांबईमध्यें णदसून येिाऱया ि णभकाऱयाांच्या 
सांस्थामध्ये दाखल झालेल्या णभकाऱयाांच्या मुलाखती घेऊन माणहती णमळणिली. णतच्या आधािािि त्याांनी 
लोक णभक्षा का मागतात याणिषयी महत्िपूिस लेखन केले आहे. या प्रकििामध्यें त्याांनी साांणगतलेली णभक्षा 
मागण्याची काििे येिे प्रमािे आहेत.  
 

१] जणमनीच्या मानाने िाढलेली लोकसांख्या. 
२] इनामदािीने ि सािकािीने कुळाांची झालेली णपळििकू. 
३] जणमनीची िािसाांत झालेली णिभागिी, मोठाली कुटुांबे ि शतेीच्या णकिायतशीि नसलेल्या 

पद्धती. 
४] कजसबाजािीपिा. 
५] दुष्ट्काळ ि पुिामुळे बेघि झालेल्या िसाहती ि कुटुांबे. 
६] गाांजिािे िस्ती सोडून पळाियास लाििािे साथीचे िोग.  
७] कुटुांबप्रमुखाचा ककिा णमळणित्याांचा मृत्यू. 
८] आई-बापाांच्या ्यसनधीनतेने ककिा अपिाणधत्िामुळे झालेली कुटुांबाची िाताहत. 
९] कुटुांबातील स्त्री ककिा पुरुष णनघून गेल्यास दुसऱयािि येऊन पडलेल्या साांपणिक ि भािणनक  
जबाबदाऱया.  
१०] बद्धमलू झालेले ककिा सांहािक आजाि.  
११] अपघात, आजाि, ककिा िांशपिांपिेने आलेले मानणसक ककिा शािीणिक दौबसल्य. 
१२] मुलामुलींना न शोभिािी ितसिूक ककिा त्याांचे पळून जािे. 
१३] नोकिी णमळणिण्यात आलेले अपयश.  
१४] काम न किण्याची इच्िा.  
१५] भीक मागायला लाििाऱया धार्ममक पद्धती ककिा निस. 
१६] मुलाांना पळणििािे ककिा त्याांच्या णभके्षिि जगिािे समाजकां टक.  
१७] आपल्या मुलाांना ककिा पाल्याांना भीक मागाियास लािनू आपले उत्प् िाढणििािे अज्ञानी 

पालक. 
१८] णभकाऱयाांच्या मुलाांना पालकाकडून णमळालेले णभके्षचे बाळकडू.  
१९] एकाद्यास उद्योग णशक्षिास, योग्य नोकिीस ककिा धांद्यास सांधी न णमळिे.  
२०] अपांग, पणित्यक्त णकिा अनाथ याांच्यासाठी योग्य सांस्थाांची कमतिता.  
२१] अपांगाांच्या कल्यािासठी सामाणजक सामर्थयस एकिटाि ेलागिे यासाठी लागिाऱया सामाणजक  
जबाबदािीचा ि नेतृत्िाचा अभाि.  
२२] ्यक्तीस लोभणििािी, शहिी जीिनाची आकषसिे.  
२३] भािताांत कोठेही िुकट ि स्िस्त प्रिास किण्याची शक्यता.  
२४] सांपूिसपिे नणशबाचे आधीन होण्याची सामाणजक प्रिृिी. 
२५] जीिनाकणिताां णभक्षा मागिे हे िाि कमीपिाचे नाही अशी भािना.  
२६] काांही प्रकािच्या णभके्षस, असिािी धार्ममक सांमती.  



 

 अनुक्रमणिका 

ही खूप मोठी यादी सांशोधनामधून णनमाि झाली आहे. या काििाणशिाय आिखीही पषु्ट्कळ काििे 
देता येण्यासािखी आहेत.ती येिे प्रमािे ...... 

 
१] कुटुांबातील सांघषस. 
२] शहिातील नातलगाांचा पिा न णमळिे.  
३] चोिट्याांकडून पूिसपिे लुबाडले जािे.  
४] दिाखान्सयात जागा न णमळिे.  
५] अब्स्थि मन. 
६] कुटुांबातील महत्िाच्या ्यक्तीचे मन अब्स्थि होिे.  
७] आजाि, िृद्धत्ि, अपांगत्ि ककिा मानणसक अस्िास्थामुळे समाजाने ि कुटुांबाने णझडकाििे.  
८] जागेच्या अभािी कुटुांणबयाांनी दूि लोटिे.  
९] कुसांगतीमुळे घि सोडिे.  
१०] स्ितुः गुन्सह्याांत सापडिे.  
११] साित्र आईचा त्रास. 
१२] बापाचा आत्यांणतक तापटपिा. 
१३] कुटुांणबयाांपैकी कोिाचेही अनैणतक ितसन.  
१४] स्ितुःचे अनैणतक ितसन.  
१५] कुटुांणबयास अमान्सय असा पे्रमसांबांध.  
१६] दांगे ि जाळपोळ-भकूां प इत्यादी.  

 
या ि अशाच काििाांमुळे आज अनेक लोक िस्त्यािि भीक मागताना णदसत आहेत. आतापयंत 

णनदशसनास आिनू णदलेल्या काििाांत बहुतेक काििे सामाणजक ि आर्मथक आहेत. कोित्याही ्यक्तीस 
अशा णििोधी पणिब्स्थतीत माघाि घ्यािी लागते ि अपयशामुळे मागस न सापडून भीक मागण्यािाचून गत्यांति 
िहात नाही.  
 

थोडक्याांत असे म्हिता येईल की बहुतेक णभकािी हे सामाणजक, मानणसक ि आर्मथक 
पणिब्स्थतीमुळे भीक मागत आहेत. समाजाचे ते घटक आहेत ि त्याांना घटनेप्रमािे घटक म्हिून सिस 
अणधकाि आहेत. मुख्यतुः िाढत्या ि बदलत्या समाजात योग्य त्या सुखसोयी णनमाि न झाल्यामुळे ते 
णभकािी आहेत. म्हिनू त्याांना चाांगले नागणिक बनणिण्याचा प्रयत्न कििे ही समाजातील इति सिस 
घटकाांची एक नैणतक जबाबदािी आहे. णभकािी हे नुसतेच समाजाचे घटक नाहीत. ति आपले आप्त आहेत. 
आपल्यासािख्याच कुटुांबाचे ते घटक आहेत. पि त्याांच्या कुटुांबातून ते स्थान भ्रष्ट झाले आहेत. या स्थान 
भ्रष्ट होण्यामागील काििे णिणिध असली तिी त्याांच्यािि ते लोक मात करू शकत न्हते, म्हिूनच ही 
पणिब्स्थती णनमाि झाली आहे. ते आपले देशबाांधि आहेत ि त्याांची काळजी घेिे हे आपले कतस्य आहे.  
 

तरूि मुलगा असतानाच केिळमधील नािायि आपल्या मामाबिोबि ब्रह्मदेशात गेला होता. तेथे 
मामाचा मोठा उद्योग होता. तेथे काम किीत असताना त्याचे एका मुलीबिोबि पे्रमसांबध णनमाि झाले. ही 
गोष्ट मामास समजल्यािि तो िागािले म्हिनू घि सोडून त्या मुलीबिोबि ब्रह्मदेशात इति णठकािी तो 
िाणहला. पि हे नीट चालले नाही. इति िशे्याांशी सांबांध आले ि नािायिाला गुप्त िोगाने पिाडले. ही जुनी 
गोष्ट आहे. त्यािळेी गुप्तिोगाांिि आताच्या सािखी िामबाि औषधे न्हती. िोग खूप िाढला ि त्याचा शिेट 
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म्हिजे नािायिाला अधांगिायूचा णिकाि जडला. जीभ खूप जड पडली ि बोलता येईना. अशा 
पणिब्स्थतीत तेथे भीक मागण्याणशिाय उपाय िाणहला नाही. ब्रह्मदेशाने त्याला मद्रासला पाठिनू णदले. 
नािायि लाजेने घिी गेला नाही. भाितात णिित िाणहला ि णभकेििच जगला. एके णदिशी त्याने िषानुिषते  
मनाांत बाळगलेले हे दुुःख एका सांस्थेत मला साांणगतले. त्याच्या माणहतीप्रमािे त्याच्या कुटुांबातील लोक 
िाि णशकलेले ि उिम पणिब्स्थतीतील होते. नािायिाची खात्री झाली होती की त्याच्या या माणहतीचा 
दुरुपयोग होिाि नाही. त्याच्या घिी पत्र पाठणिले. आठच णदिसाांत, मामाचे पत्र आले की त्याचा भाऊ 
लिकिच त्याला भेटाियास येत आहे. ि आियस म्हिजे मद्रासहून त्याचा भाऊ णदल्लीला जात असताना 
त्याला भेटण्याकणिता मुद्दाम मुांबईस णिमानाने आला. त्याांची ती अणिस्मििीय भेट अजून माझ्या 
डोळ्यासमोि आहे. लायसेन्ससिि सोडिनू घेतल्यािि नािायिसुु्द्धा णिमानाने घिी गेला.  
 

णडमोलो हा बी. कॉम्. झालेला होता. एका मोठ्या बॅंकेत ििच्या दजाचे काम किीत होता. पि 
त्याला मधून मधून िडेाचे झटके येऊ लागले. या झटक्याांच्या काळात तो पडून िहात असे. णमळाल्यास खूप 
पीत असे. बॅंकेने खूप साांभाळून घेतले. पि एके णदिशी केसाांच्या जटा झालेल्या, अांगािि अत्यांत मळके 
कपडे ि तोंडाने सािखी बडबड चाललेली या पणिब्स्थतीत पोणलसाांनीं त्याला तालयात घेतले. योग्य त्या 
औषधोपचािाने तो खूप सुधािला ि त्याला पनु्सहा िोटेसे कामही णमळाले. त्याचेही नातलग खूप ििच्या 
थिातील होते. याही पणिब्स्थतीत त्याच्या बणहिीणशिाय इति कोिीच त्याला जिळ किीत न्हते. बहीि ि 
मेहुिा याांनी मात्र त्याला सहाय्याचा हात णदला.  
 

दुसऱया महायुद्धाच्या काळातील गोष्ट आहे. िॉणड्रग्ज हा एका युद्धनौकेिि पेटी ऑणिसि म्हिनू 
काम किीत असे. कहदी महासागिाांत जपानी बोटींनी िॉणड्रग्जच्या बोटीिि टॉपते डा सोडला. बोट भयांकि 
मोठ्या स्िोटानांति समुद्रात णिखरून पडली. िॉणड्रग्ज समुद्रात जखमी होऊन पडला. त्याला िाचणिले. 
त्याच्या जखमा बऱया झाल्या. पि त्या स्िोटाच्या आिाजाचा ि पणिब्स्थतीचा त्याच्या मेंदूिि िािच पणििाम 
झाला होता. िॉणड्रग्ज सािखा बडबड किीत होता. खोटे बोलून लोकाांना बनित होता ि पैसे मागत होता. 
त्याची णिकृतीइतकी दृढमुल झाली होती की त्याला सुधाििे शक्य नाही असे मानस णचणकत्सकाांनी 
साांणगतले.  
 

चांद्रप्पा याचे लग्न आईच्या ि मामाच्या इच्िेने त्याच्या मामे बणहिीशी झाले. मामा श्रीमांत ि चांद्रप्पा 
गिीब होता. त्याला मामाकडे जाऊन िहाि ेलागले. मामाला घि जाांिई पाणहजे होता. चांद्रप्पािि त्याची 
पत्नी हुकुमत चालणिण्याचा प्रयत्न करू लागली. चांद्रप्पा स्िभािाने णतखट होता. त्याला हे सहन झाले 
नाही. असलेले णगििीतले काम त्याने सोडून णदले ि भगि ेकपडे पणिधान करुन रुद्राक्षाच्या माळा घालून 
तो भाितात सिस णठकािी णिरून आला. पूिी एकदा तो एका मेंटल हॉब्स्पटलमध्यें दोन िषस आजािी होता ि 
त्याला णिजेचे धके्क देण्यात आले होते असे समजले. कुटुांबातील सांघषस चांद्रप्पाच्या दृष्टीने णशगेला पोहोंचला 
होता म्हिनू त्याने घिच सोडले. हा सांन्सयाशी चांद्रप्पा आता पनु्सहा उिम कामास लागला आहे. त्याचे 
कौटुांणबक सांबांध सुधाित आहेत.  
 

या उदाहििािरुन णदसून येईल की एक ्यक्ती घि सोडून बाहेि णनघण्यास ि भीक मागण्यास 
पुष्ट्कळ काििे आहेत. पुष्ट्कळदा अशा घटनेमागे एकापेक्षा अणधक काििे असतात ककिा एका काििातून 
दुसिी अनेक काििे उद भितात. पि या सिांच्या मुळाशी आपली ‘सामाणजक ब्स्थती’ हेच मूलभतू कािि 
आहे. ि त्या काििामुळेच या साऱया गोष्टी घडून येत असतात. 
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येथे आिखी एक महत्िाची सामाणजक पणिब्स्थती लक्षात आिनू णदल्याणशिाय हे प्रकिि सांपणिता 
येिाि नाही. आपल्या येथील लोकाांची एकां दि िृिी धार्ममक अशीच आहे. धमािि श्रद्धा असिाऱयाांची सांख्या 
भाितात खूप मोठी आहे. ‘गणिबाांना णदल्याने आपल्याला पिमेश्वि अणधक देईल’ ‘गणिबाांची सेिा म्हिजे 
पिमेश्विाचीच सेिा,’ ‘गणिबाांना णदल्याने पुण्यसांचय होतो ि पुण्यामुळे स्िगस णमळतो’ ‘दानाने पिमेश्वि प्रस् 
होईल ि आपल्या मनाांतील इच्िा पुिी किील,’ अशा अनेक भािनाांनी पे्रणित असा भाितीय समाज आहे. 
मद्रास येथे या बाबतीत घेतलेल्या सांशोधनात्मक प्रबांधामध्ये असे आढळून आले आहे कीं मद्रासमध्ये सुमािे 
८० टके्क लोक दानधमस कितात. महािाष्ट्रात हे प्रमाि कदाणचत थोडे कमी असेल पि मुांबईमध्ये दानधमस 
णकती केला जातो याणिषयी जे आकडे प्रणसद्ध झाले आहेत ते णिचाििांतालाही णिचाि किाियास लाितील 
असे आहेत.  
 

बृहन्समुांबईत दिसाल िोख ३५ लाख रुपये दान केले जातात. अ्, कपडे ककिा इति िस्तूांचे दान 
िगेळे. या दानामध्ये सांस्थाांना णदलेले दान धिण्यात आलेले नाही. हे दान िक्त ्यक्तीना णदलेले आहे. या 
प्रचांड आकड्यािरून आपल्या दातृत्िाची कल्पना काांही अांशाने खणचत येईल.  
 

या पणिब्स्थतीिरून ि प्रत्यक्ष अिलोकनािरून असे जरूि म्हिता येईल की आपि णभकाऱयाांना देत 
आहोत म्हिूनच णभकािी आहेत. ककबहुना ते िाढत आहेत.  
 

याच सांदभात असा एक णिचाि माांडण्यात आला होता कीं देिाऱयाांना कायद्याने बांदी किािी काय? 
अथातच देिाऱयाच्या स्िातांत्र्यािि ही जबिदस्ती किण्याचे कायदामांडळाने नाकािले. या बाबतीत सिात 
महत्िाचा णिचाि माांडण्यात येतो तो म्हिजे योग्य णठकािी दान देण्याचे णशक्षि जनतेस देण्याचा, जो पैसा 
णभकाऱयाांच्या हाती देण्यात येतो तो सांस्थाांना णदला ति त्याचा णिणनयोग अणधक चाांगल्या प्रकािे किता येईल 
या कल्पनेचा. 
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प्रकिि सोळाि:े णभकािी णस्त्रया ि मुले 
 

आतापयंन्सतच्या ििसनात स्त्री ि पुरुष असा भेदभाि केलेला नाही. सिससाधािि लागू पडिाऱया 
गोष्टींची माणहती देण्यात आली आहे. तिी सुद्धा या णठकािीं णस्त्रयाांबद्दल, तसेच त्याांच्याबिोबि सापडिाऱया 
मुलाांबद्दल ि इति भीक मागिाऱया मुलाांच्याबद्दल, काांही माणहती णदली नाही ति या णिषयाच्या ज्ञानात 
अपुिेपिा िाहील असे िाटल्यािरून ती येथे देण्यात येत आहे.  
 

णस्त्रया 
 

आपि आिांभी िक्त णस्त्रयाांबद्दल णिचाि करू. आतापयंतची आकडेिािी पाणहली ति असे णदसून 
येईल की या कायद्याखाली सापडलेल्या णस्त्रयाांना सोडिून घेण्याची प्रिृिी अणधक आहे. अटक 
झालेल्याांपैकी सुमािे ३/४ णस्त्रयाांना कोिीतिी सोडिनू घेते. याची काििे थोडा णिचाि केला ति 
सापडण्यासािखी आहेत.  
 

आपल्या समाजात आिांभापासून घिकाम हे स्त्रीचे के्षत्र मानले गेले आहे. मुलगी थोडी मोठी झाली 
की घिकामाचा बोजा आई णतच्यािि टाकीत आली आहे. आता िाढत्या णशक्षिामुळे ही गोष्ट थोडी कमी 
झाली आहे. पि सिससाधाििपिे अजूनसुद्धा मुलीला घिकाम किाि ेलागते. त्यापुढे जाऊन असेही म्हिता 
येईल की तरुिपिीचा कायपि म्हातािपिीसुद्धा णस्त्रयाांना घिकाम चुकलेले नाही. ज्या सास्िा ककिा णस्त्रया 
जहाांबाज असतात त्याच बसून खातात. पि एििी घिात स्त्रीयाांना नेहमीच काम किाि े लागते. यामुळेच 
स्त्रीही घिात उपयोगाची िस्तू आहे. म्हातािी झालेली स्त्री घिात पुष्ट्कळ कामे करु शकते, पि म्हातािा पुरुष 
घिात काम िािसे किीत नाही. अशा पणिब्स्थतीत कोित्याही ियाची स्त्री उपयुक्त िस्तू असल्यामुळे णतला 
सोडिनू घेण्याचा प्रयत्न होत असािा असे िाटते. कदाणचत हा मातृत्िाचा सन्समान असेल. ही स्त्री तरुि 
असेल ति णतच्याकडे पहाण्याचा दृणष्टकोन िगेळाही असण्याची शक्यता आहे. पि या कायद्याखाली 
पकडलेल्या णस्त्रयापैकी तीन चतुथांश णस्त्रया जाणमनािि सुटून जातात हे एक सत्य आहे. याउलट असे णनम्मे 
पुरुष जाणमनािि सोडिनू घेतले जातात. 
 

आता अशा तऱहेने सिस उपयुक्त णस्त्रया सोडिनू घेतल्यानांति कायद्याप्रमािे स्थानबद्ध किण्यात 
आलेल्या णस्त्रयाांची आकडेिािी पाणहली ति असे णदसून येईल की त्याांतील सुमािे णनम्म्या णस्त्रया िृद्ध ककिा 
अपांग असतात. सुमािे ७-८ टके्क णस्त्रया पूिसपिे िडे्या असतात. अपांग, आजािी ि बणहऱया, मुक्या बऱयाच 
आहेत. गुप्तिोगाने पिाडलेल्या णस्त्रयाांची सांख्या पुरुषाांच्या मानाने अणधक आहे, हेही आकडेिािीिरून णदसून 
येईल. याचा अथस असा की हा सिस भाग समाजाला अगदीच नकोसा झालेला असा ि णनरुपयोगी असतो. या 
बाबतीत आिखी एक गोष्ट नजिेस आली आहे ती म्हिजे या कायद्याखाली पकडण्यात आलेल्या बहुतेक 
सिस णस्त्रयाांनी जगातील सिस तऱहेच्या दुुःखाचा पूिस घोट घेतलेला असतो. खांबीि मनाच्या णस्त्रया सोडल्यास 
बाकीच्या बहुसांख्य णस्त्रयाांच्या मनािि खोलिि दुष्ट्पणििाम झालेले असतात. काांही पूिसपिे िडे्या असतात, 
ति पुष्ट्कळशा अधसिट िडे्या असतात. याच काििाने त्या समाजात ि कुटुांबात नकोशा झालेल्या असतात.  
 

णस्त्रयाांना साांभाळिािी शासकीय प्रमाणित सांस्था महािाष्ट्र िाज्यामध्ये एकच आहे ि या सांस्थेत 
एकािळेी सुमािे ३५० णस्त्रया असतात. 
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णस्त्रयाांच्या प्रकििामध्ये चौकशी केली असता जीिनाचे अणतशय काळेकुट्ट णचत्र डोळ्यापुढे येते. 
त्याांचे पुनिससनही पुरुषाांचे मानाने जास्त अिघड असते. 
 

काांही णस्त्रयाांजिळ लहान मुले असतात. ती त्याांचीच मुले असतात, पि त्याांच्या बापाचा पुष्ट्कळिळेा 
तपास लागत नाही ि लागला तिी त्याचा िािसा उपयोग नसतो. ही मुले जिळ जिळ अनाथ म्हिूनच 
साांभाळािी लागतात.  
 

भीक मागिािी मुले 
 

स्ितांत्रपिे भीक मागिािी मुले खूप आहेत. मोठ्या शहिातून आगगाड्यातून िगैिे भीक मागिािी ६ 
ते१६ियाची मुले णदसतात.त्याांना पूिसपिे तालयाांत घेिनू साांभाळण्याची शक्ती कोित्याच एका सिकािजिळ 
नाही. याचे कािि म्हिजे त्याांची अिाट सांख्या. 
 

आज िोजी भीक मागिाऱया मुलाला (तो स्ितांत्रपिे भीक मागिािा असो ककिा आई बापाबिोबि 
भीक मागिािा असो) मोठा झाल्यािि भीक मागायला लाज िाटिाि नाही. ९९ टके्क तो भीक मागेल ि 
त्याला होिािी मुले सुद्धा भीकच मागतील, अथात काही अपिादात्मक लोक सोडून असा हा अणतशय 
भेडसाििािा प्रश्न आज समाजापुढे उभा आहे. या णिषयाबद्दल जनता िािसा णिचाि किीत नाही, पि 
सध्याची णभके्षकऱयाांची सांख्या कमी किण्यासाठी या णभकािी मुलाांचा प्रश्न तातडीने हातात घेतला पाणहजे. 
हेही उद्याचे नागणिक आहेत. त्याांची काळजी घेतली गेली पाणहजे.  
 

कोिी असे म्हितील की मुांबई मुलाांच्या कायद्याप्रमािें अशी मुले पकडली जात आहेत ि त्याांचे 
कणिता हा कायदा प्रयत्नशील आहे. पि सत्य पणिब्स्थती अजूनही अशी आहे की या मुलाांची सांख्या खूप 
मोठी असून त्यातील अगदीच थोड्या मुलाांची सोय या कायद्याप्रमािे होत आहे.  

 
गुन्सहेगाि प्रिृिी मािसात णनमाि होण्याची अनेक सामाणजक काििे आहेत, असे गुन्सहेगाि शास्त्राने 

मान्सय केले आहे. अशी काििे या णभक्षा मागिाऱया मुलाांच्या जीिनात खूप मोठ्या प्रमािािि असतात. 
गुन्सहेगािीस अत्यांत पोषक अशा िातािििात लहानाची मोठी होिािी ही मुले पुढे गुन्सहेगाि झाली ति काहीच 
आियस नाही. अथात याबाबतीत प्रत्यक्ष काय झाले आहे ककिा आताचे गुन्सहेगािापकैी णकती लोक पूिी णभक्षा 
मागिाऱया मुलाांच्या िशेात णिित होते या णिषयी सांशोधन किण्यासािखे आहे. पि हे गुन्सहेगािीचे मुक्तद्वाि 
आहे ि याणिषयी समाजाने काहीतिी कििे जरूि आहे. णभके्षकऱयाांची िाढती सांख्या कमी ्हािी ि पुढील 
गुन्सहेगािीला आळा बसािा म्हिून या िोट्या णभकाऱयाांना समाजाने िळेीच जिळ केले पाणहजे.णशक्षि देऊन 
समाज जीिनाांत स्थान देऊन या मुलाांच्या मनािि होिाऱया अणनष्ट पणििामापासून त्याांना िाचणिले पाणहजे. 
मुांबई मुलाांच्या कायद्यामध्यें हे कायस किण्याची शक्ती जरूि आहे, पि या शक्तीचा उपयोग करून 
समाजातील पुढील आपिी टाळण्याचा दूिदशीपिा कायसकत्यांच्या ि प्रशासनाच्या णठकािी जािकािाांनी 
आिून णदला पाणहजे. प्रशासकाांनी कायाची योग्य णदशा दाखणिली पाणहजे. एकां दि णिचाि किता असे 
जरूि िाटते कीही पणिब्स्थती णनमाि होण्याची िळे जिळ आली आहे ि या दृष्टीने पािलेही पडू लागली 
आहेत. मुलाांचा प्रश्न खूप मोठा आहे. मुांबईमध्ये ३० टके्क१८ िषाखालील णभकािी मुले आहेत, असा डॉ.मूती 
याांच्या पुस्तकात उल्लखे आहे. याचा अथस मुांबईत सुमािे १० िषापूिी ५ – ६ हजाि णभकािी मुले होती. ि या 
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साऱयाांना साांभाळिे शासनाला अिघड आहे. तिीही या प्रश्नाकडे दुलसक्ष करून भागिाि नाही. जास्तीत 
जास्त मुलाांना कायद्याचा िायदा देिे ही जरूिीची गोष्ट आहे.  
 

या मुलाांची सांख्या णकती आहे? ती कशी जगतात? त्याांना काही आजाि आहेत काय? त्यािि ते 
काही उपाय करून घेत आहेत काय? ही मुले कोठून येतात? लहान मुले घिदाि सोडून काां आली आहेत? 
या लहान मुलाांना िाज्य सिकाि साांभाळण्यास समथस आहे काय? या साऱया ि इतिही बाबीसांबांधी माणहती 
करून देईल अशी पहािी केली जािी ि या प्रश्नाबद्दल समाजाने काय केले पाणहजे, याचा णिचाि ्हािा.  
 

भीक मागिाऱया मुलाांचा प्रश्न अणतशय गांभीि आहे. समाज त्याबद्दल णततकासा जागा नाही. 
याांणत्रक युगाच्या आिांभी असा उदे्रक सहाणजकचआहे. आपल्या देशाच्या साांपणिक ब्स्थतीचे हे ह्रदयद्रािक 
दृश्य आहे. हे लक्षात घेऊन यागोष्टीकडे णिचाििांताांनी आपल्या शोधक नजिेने पाणहले पाणहजे. 
समाजशास्त्रज्ञाांनी ि िाज्यकायसकत्यानी मागस शोधून काढले पाणहजेत. 
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प्रकिि सतिाि:े तृतीयपांथी णभकािी 
 

(णहजडे) 
 

णहजडे हे नाि उच्चािल्याबिोबि एक णिलक्षि आकृती डोळ्यापढेु णदसू लागते. सांपूिस स्त्रीिषे 
पणिधान केलेला पुरुष णदसू लागतो. भाितात या तऱहेचे लोक नेहमीच पहाियास णमळतात ि आपि 
लहानपिापासून अशा ्यक्तींना पाणहले असल्यामुळे आपिाला त्याांच्याबद्दल णिशषे असे िािसे िाटत नाही, 
पि खिोखिीच णिचाि किाियास लािील अशी ही ्यक्ती आहे.  
 

कशासाठी हे पुरुष अशा तऱहेने स्त्री िषे धािि कितात? के्हापासून ही पद्धत सुरू झाली असािी? 
कशामुळे ही िीत सुरू झाली असािी? असे अनेक प्रश्न डोक्यात येतात.  
 

या सामाणजक णिषयािि िािसे णलखाि प्रणसद्ध झालेले नाही. तिी जे थोडे िाि णलणहले गेले आहे 
ि जे थोडेसे अनुभिाने गोळा झाले आहे त्याच्या आधािे थोडा णिचाि करू. णहजड्याांच्या ्युत्पिीचा णिचाि 
करू लागल्यास नाना तऱहेच्या गोष्टी मनात येतात. प्रत्येक मुलाची मानणसक िाढ होत असताना आिांभी ते 
मूल स्ितुःिि पे्रम करू लागते. नांति ते आपल्या आईिि पे्रम करू लागते. मग ते समकलगी ्यक्तीिि पे्रम 
करू लागते ि शिेटी मलू णभ्कलगी ्यक्तीिि पे्रम करू लागते. काांही मुलाांच्या बाबतीत असे होते की या 
भािणनक िाढीमध्ये काही तिी ्यत्यय येतो ि त्याच्यापढेु त्याांची भािणनक िाढ होि ू शकत नाही. काांही 
लोकाांची शािीणिक िाढ होता होता मध्येच काही ्यत्यय येतो ि त्यापुढे ती होऊ शकत नाही. बौणद्धक 
िाढीचे सुद्धा असेच आहे. भािणनक िाढ थाांबल्यामुळे काांही पुरुषाांना स्त्री िषेाांत िहाण्याची इच्िा होते. 
लहान मुलामध्येही भािना आपि अनेक िळेा पाहतो, पि त्याच मयादेिि भािणनक िाढ थाांबल्यामुळे काांही 
पुरुष स्त्रीिषे धािि कितात. प्रत्येक देशात अशा तऱहेचे काांही पुरुष आहेत की ज्याांना स्त्री-िषे धािि 
किण्यात आनांद िाटतो ति अशा काही णस्त्रया आहेत की त्याना पुरुषाप्रमािे पेहिाि किाियास आिडतो. 
याप्रकािच्या लोकाांना इांग्रजीमध्ये Transvestites (रान्सस्हेस्टाइटस) असे म्हितात.  
 

स्त्री पुरुषाांचे कपडे िगेळे झालेल्या िळेेपासून अशा तऱहेचे मानणसक णिकृतीचे लोक णनदशसनास येऊ 
लागले असले पाणहजेत. अशा या पुरुषाला नुसता स्रीचा पोषाख घालून आनांद िाटतो असे नाही ति 
स्त्रीसािखे बोलाि,े हालचाल किािी ककिा णस्त्रयाांच्या सािखे हािभाि किािेत अशी ही इच्िा होते. काांही 
पुरुषाांना आपि स्त्री आहोत याची इतक्या उत्कटतेने ि भािपूिस जािीि झाली आहे की त्याांनी 
डॉक्टिाांच्याकडे जाऊन ऑपिेशन करून घेऊन आपले जननेंणद्रयसुद्धा काढून टाकले आहे.  
 

या प्रकािाप्रमािेच गभाची िाढ होत असताना काांही तिी गिलत होते. जन्समाला आलेले मलू 
पुरुषासािखे णदसते पि ते पढेु िाढू लागले की त्याला स्रौिपिा येऊ लागतो. पढेु ऑपिेशन करून त्याला 
पूिसपिे स्त्रीचे स्िरूप देता येते. तसेच बाह्यतुः स्त्री म्हिून जन्समास आलेले मूल परुुष होऊ शकते. याच 
प्रकािच्या लोकाांना इांग्रजीमध्ये Hermofrodite असे नाि आहे. ितसमान पत्रातून पुष्ट्कळिळेा ििील दोन्सही 
प्रकािच्या लोकाांचे बद्दल णिस्मयकािक बातम्या प्रणसद्ध होतात ि जगाचे लक्ष काांही िळे त्यामुळे 
याणिषयाकडे िधेले जाते. 
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काांही पुरुष मुले जन्समतुः अणतशय लहान ककिा कमकुित जननेंणद्रयाची असतात. हा दोष पुढेही 
तसाच कायम िाणहल्यास अशा मुलाांना काही भाितीय आईबाप णहजड्याांना देऊन टाकतात. पूिस पुरुष 
नसल्यामुळे ते पुढे सांसाि करू शकत नाहीत. या मुलाांना आिांभापासून स्त्रीिषे देऊन णहजडे लोक आपल्या 
टोळीतून णििितात.  
 

ििील णििचेनािरून असे णदसून येईल की पुरुष असून स्त्री िषे धािि कििािे लोक जगाच्या 
पाठीिि सिस देशात आहेत पि स्त्रीच्या भणूमकेशी सांपूिसपिे समिस होण्याकणिता मयादा आहेत. या 
मयादेतील महत्िाची अडचि म्हिजे परुूषाचे जननेंणद्रय. अथातच त्याचा त्याग ककिा णिच्िेदन हाच 
त्याच्यातील शिेटचा उपाय. अशाच तऱहेने पूिसपिे स्त्रीत्ि जिी नसले तिी नपुांसकत्ि लोकानी प्राप्त करून 
घेतले असाि.े  
 

भाित ि मध्य आणशयाखांडात मध्यांतिीच्या काळात जे अनेक िाजे लोक होते त्यानी मोठमोठाले 
जनानखाने ठेिलेले होते. हे जनानखाने साांभाळण्याकणिता अशा नपुांसक लोकाांचा उपयोग करून घेतला 
जाई. पि पुढे हे जनानखाने नाणहसे झाले ि अशा लोकाांच्या चणिताथाचे साधन काय असा प्रश्न पडला. 
मध्य आणशया प्रदेशात धमस ही महत्िाची सांस्था प्रस्थाणपत झाली. भाितामध्यें ज्या धार्ममक कल्पना होत्या 
त्यानुसाि या तऱहेच्या लोकाांनी स्ितुःचे काांही आचाि ठििनू घेतले ि दैितेही ठिणिली. जनतेने अथातच या 
कायात साथ णदली. या प्रकािातूनच आजचा “णहजडा” हा प्रकाि जन्समास आला असािा असे िाटते. अशा 
एकट्या-दुकट्या प्राण्यास जीिन असह्य झाले असाि ेि म्हिूनच त्यातून सांघ णनमाि झाला असािा.  
 

त्या काळात आपल्या देितेला स्ितुःला सिात णप्रय गोष्ट अपसि कििे जरूि असे, या पांथात पूिसपिे 
सामील होण्याकणिता जननेंणद्रय देितेला अपसि किण्याची पद्धत णनमाि झाली असािी. भणक्तभािाचा हा 
पिमोच्च कबदू मानण्यात आला. प्राचीन सांस्कृती असलेल्या सिस देशात णनिणनिाळी दैिते होती. मुख्यतुः 
पांचमहाभतूाांनाच देिता मानण्यात येत असे. या देिताांना खूष किण्याकणिता अनेक िस्तू देण्यात येत 
असत. प्राचीन इणतहासािरून णदसून येते की णजिांत प्रािी ककिा मानिाचे सुद्धा बणलदान किण्यात येत 
असे. अशा पुरुषाांनी आपले जननेंणद्रय पूिसपिे कापून अपसि किण्याची पद्धत सुद्धा त्याच जुन्सया 
णिचािसििीतून णनमाि झाली असािी. गुजिात िाज्यात बेचिाजी म्हिून दैित आहे. बेचािाजी देिी समोि 
णहजड्याची पूिसपिे दीक्षा घेिाऱयास आपले जननेंणद्रय अपसि किाि ेलागते. डॉ. णमस. प्राईस याांनी त्याांच्या 
णनबांधामध्ये या प्रसांगाचे थोडक्यात ििसन केले आहे ते असे.  
 

“आिांभी त्याांना काही काळापयंत या पांथातील णिचािसििीचे णशक्षि देण्यात येते. मग आिांभीच 
ठिणिलेल्या णदिशी त्याांना िदेना कमी कििािे द्र्य पेयातून ि खाण्याच्या पानातून देण्यात येते. धार्ममक 
मांत्रपठनामुळे बुणद्धभ्रांश (Brain washing) किण्यात येतो. तो मातादेिीकडे तोंड करून उभा असतो, त्याचे 
पाय अलग असतात, त्याने बाजूला आधाि घेतलेला असतो ि तो एका णिलक्षि देहातील पणिब्स्थतीत 
प्राथसना किीत असतानाच त्याचे जननेंणद्रय अांडा-सकट कापण्यात येते.” 
 

पि आपल्याकडील सध्याचे णहजडे हे स्ितुः होिनू या प्रकािास प्रिृि होत नाहीत हे णनणित. सिसच 
णहजडे हे स्ितुः आांतणिक इच्िेने णहजडे झालेले नसतात. बालपिापासूनच, त्याांनी तसे ्हाि े म्हिनू 
त्याांच्यािि सांस्काि केले जातात ि आता यातून उपाय नाही म्हिून ते पढेु जन्समभि णहजडेच िाहतात.  
 



 

 अनुक्रमणिका 

महािाष्ट्रात जे णहजडे आहेत त्यात मुख्यतुः दोन प्रकाि मानता येतील. पणहला प्रकाि हे बेचिाजी 
देिीचे भक्त ि दुसिा प्रकाि म्हिजे खांडोबा, तुळजापूि भिानी ि यल्लम्मा देिीचे भक्त. पणहल्या प्रकािात 
गुजिात ककिा िाजस्थानातील लोक असतात, त्यापैकी बिेच लोक मुसलमान णस्त्रयासािखा िषे कितात. 
दुसऱयाप्रकािातील लोकाांना मिाठी नाि आिाधी ि जोगी असे आहे. हे भाषा मिाठी बोलतात ि िषे 
महािाष्ट्रीय पद्धतीचा कितात.  
 

बेचिाजी देिीचे भक्त हे अथातच मधूनमधून गुजिात िाज्यात बेचिाजी देिीच्या दशसनाला जातात. 
महािाष्ट्रातील आिाधी ि जोगी हे खांडोबास जेजुिीला ि अांबाबाईच्या दशसनाला तुळजापूिला जातात. 
कधीकाळी यल्लम्मा देिीलासुद्धा जातात.  
 

आता यातल्या पणहल्या प्रकािच्या णहजडे लोकाांची पिांपिा कायम कशी िहाते ककिा िाढते आहे या 
णिषयी णिचाि करू. लहान चाांगली णदसिािी मुले पळणििे हे या लोकाांचे एक काम आहे. नपसुक मुले 
पालकाांनी णदली नाहीत ककिा मुले पळिनू आिली नाहीत ति हा पांथच नाहीसा होईल. णहजड्याांना मुले 
होत नाहीत, घि सोडून पळून गेलेल्या मुलाांना हे लोक आधाि देतात. शक्यतो चाांगल्या ि नाजूक 
णदसिाऱया मुलाांच्यािि याांचा डोळा असतो. अणतशय चाांगल्या कुटुांबातील मुलेसुद्धा अशा िीतीने या पांथात 
सामील झालेली णदसून आली आहेत. हा पांथ िाि भयानक आहे ि त्यात एकदा अडकलेला प्रािी बाहेि 
ओढून काढिे िािच अिघड आहे. आिांभी अशा मुलाांना आपल्या गाण्याच्या ताफ्यात बिोबि नेतात. गािी 
गायला लाितात. ढोलके िाजिायला ि नाचायला पि णशकितात. पढेु णस्त्रयाांच्या पद्धतीने मुद्दाम हालचाल 
किाियास लािनू हळू णस्त्रयाांचे कपडे घालतात. काांही पुरूषाांना समकलगी सांभोगात िस िाटतो ि अशा 
पुरूषाांचे भक्ष्य ही मुले ठितात. मुांबईमध्ये ति स्त्रीणिक्रया प्रमािे पुरुष णिक्रयही चालू आहे. लखनौ िगैिे 
भागात हा शौक णिशषे आहे असे म्हितात. काहीही असो पि अशा अनैसर्मगक स्त्रीजीिनात ही मुले खेचली 
जातात. णहजड्याांच्या या ताफ्याांना मुसलमान समाजात लग्नसमािांभात गाण्याचे णनमांत्रि देण्यात येते. 
गािे, नाच ि अांगणिके्षपाकणिता चाांगली णबदागी णमळते. असा आहे णहजड्याांचा जीिनिृिान्सत. िृद्धाना काही 
काळ पयंत हा सांघ साांभाळतो. तिी िडेेपिा ककिा अती िृद्धत्ि आल्यािि इति णभकाऱयाप्रमािे णभक्षा 
मागण्याणशिाय गत्यांति नसते. हे लोक तरूिपिी सुद्धा भीक मागत असतात. पि ही भीक पुरूषाांनाच काय 
पि णस्त्रयाांनी सुद्धा अिघडच होते. हे कोित्याही परुूषाचा हात पकडून दुसिा हात तोंडापुढे िळेािनू पैशाची 
मागिी कितात. तोंड पानाने लालभडक झालेले. तोंडािि पािडि ि रूझसािख्या प्रसाधनाांची लयलूट 
झालेली. पि न लपिािी णनबि कातडी. दाढीणमशी खिडून काढलेली ि डोळ्यातील काजळाने 
नाजुकपिा ओढून तािून आिलेला. पैसे देण्याणशिाय उपायच नाही. उघडा आपले पाकीट ... पैसा दोन 
पैसा नाही. दहा पांधिा पैसे देऊन आपली सुटका करून घेिे प्राप्त आहे. असे आहे हे िगेळे भीक मागिे. 
भीक कशाची ! एक प्रकािची दिोडीखोिीच! पि काय आिडा ओिडा सुद्धा किता येत नाही.  
 

मुांबईमध्ये अशा प्रकािच्या सुमािे १००णहजड्याांना णभक्षा प्रणतबांधक कायद्याप्रमािे पकडण्यात आले 
होते ि त्याांच्या णिषयी सिस चौकशी किण्यात आली. त्याांना णनिणनिाळ्या प्रमाणित सांस्थात पाठणिण्यात 
आले. त्याांच्या शािीणिक तपासिीत आढळून आले की ते सिसच्या सिस पूिस पुरुष म्हिनू जन्समास आले होते; 
पि यातील काांही लोकाांची जननेंणद्रये कापलेली आढळली.  

 



 

 अनुक्रमणिका 

बेचिाजी देिीच्या पुढे जो जननेंणद्रय कापण्याचा समािांभ कितात त्यात मृत्यसुूद्धा येण्याची शक्यता 
आहे. भाितीय दांड णिधानाप्रमािे या गुन्सह्यास णिशषे णशक्षा देता येईल काय? याचा णिचाि झाला आहे. मृत्य ू
आल्यास ३०२ प्रमािे ि मृत्यू न आल्यास ३२६ प्रमािे कोटात णियाद दाखल किता येईल.  
 

या णहजड्याांच्या जीिनात गुििटलेला पुरुष णस्त्रयाांच्या चालीने ि णितीने चालू लागतो. ही सिय 
एिढी दृढ होऊन जाते की, त्याांना िोज किायत किाियास लािनू सुद्धा िािसा िायदा होत नाही. णशिाय 
पुरुष समागमाची सिय झाली असल्यामुळे त्याांना पुरुषाांच्या सांस्थातून ककिा णस्त्रयाांच्या सांस्थातून साांभाळिे 
मोठे अिघड असते. त्याांचाच एक मोठा णिभाग असेल ति िगेळे अशा २-४ जिाांना इतिाबिोबि साांभाळिे 
म्हिजे एक मोठे णद्य आहे. या साऱयाांचे पुनिससन बालियातच केले ति जमण्यासािखे आहे. पुढे हे 
अिघड आहे.  
 

णहजड्याांच्या दुसऱया प्रकािाबद्दल आता थोडा णिचाि करू.  
 

आिाधी ि जोगी हे महािाष्ट्राांत जागजागी आहेत. पणु्याांत याांची सांख्या सुमािे १७५ आहे. जोगी 
पांथात णस्त्रयाही आहेत. धार्ममक कायते  म्हिून पिड्या भििे, कलब नेसणििे िगैिेगोष्टी हे लोक कितात. तसेच 
एकाद्याला सहजासहजी बिा न होिािा कातडीचा िोग झाल्यास तो देिाचा आजाि आहे असे समजून तो 
भाग समािांभपूिसक चाटला जातो. यासिस कामाकणिता त्याांना णबदागी णमळते. याणशिाय बेलभांडाि लािनू 
नैणमणिक भीक मागण्याचे काम हे लोक कितात.  
 

आिाधी लोकाांच्यामध्ये साडीिाले ि णबगिसाडीिाले असे दोन प्रकाि पुरुषात आहेत. साडीिाले हे 
कायम साडी-चोळी नेसतात. ति णबगिसाडीिाले प्रसांगीच साडीचोळी नेसतात. ि भीक मागतात. ककिा 
पिडी भिायला अथिा कलब नेसिायला जातात. णबगि साडीिाल्यातीला लोक बहुतेक लग्ने किीत नाहीत; 
पि इति कष्टाची कामे करून चणिताथस चालणितात. यातील काही लोक पुण्यात चाांगले कािागीि म्हिून 
कामे किीत आहेत. याच पांथात बाया आहेत त्याांना जोगी म्हितात. त्यासुद्धा हेच धार्ममक णिधी कितात ि 
पैसे णमळणितात, त्याना पाणहजे असल्यास त्या कोित्याही पुरुषाच्या आश्रयाने िहातात असे म्हितात. खिे 
पाणहले असताना हा उघड िशे्या ्यिसायच आहे. त्याांच्या मुली जोगी होतात ति मुलगे आिाधी होतात.  
 

याणशिाय आपल्याकडे खालच्या समाजात निस मागनू झालेली मुले ककिा नपुसक मुले देिाच्या 
नािाने सोडून देण्याची ककिा आिाध्याांना देऊन टाकण्याची पद्धत आहे. अशी सोडून णदलेली मुले आिाधी, 
जोगी, िाघे ककिा मुिळ्या होतात. याच मूळ प्रकािातून आिाधी ि जोगी याांची िाढ होत आहे. जोगी 
णस्त्रयाांची मुले ि निसाने देिाला िाणहलेली मुले, यातून हा पांथ णजिांत िाणहला आहे.  
 

अशा तऱहेने निसाने जन्समलेली ककिा नपुसक मुलेसुद्धा सोडून देऊ नयेत अशा प्रकािचा प्रचाि 
खालच्या ि अणशणक्षत समाजात केला पाणहजे. ि त्याांच्यासमोि णहजड्याांची णिदािक णचते्र उभी केली 
पाणहजेत. म्हिजे त्याांच्या मनािि योग्य पणििाम होईल. कोित्याही आईबापाांना आपल्या मुलाची झालेली 
ही ब्स्थती आिडिाि नाही.  
 

आिाधी ि जोगी लोक पणु्यात चतुश्रृांगीच्या देिळात बेलभांडाि देऊन पसेै मागतात. त्याांना 
नििात्रात णिशषे प्राप्ती होते. इति िळेेस घिोघि जाऊन ि िस्त्याने दुकानात भीक मागतात.त्याांना पैसे ि 
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खाद्य िस्तूांचा जोगिा णमळतो. णहजडे हें सािे णभकािीच आहेत. पि णभकाऱयातील एक णिशषे पांथ म्हिनू 
त्याांच्याबद्दल ही माणहती णदली आहे. ही माणहतीसुद्धा अणतशय त्रोटक आहे पि या णिषयाचा पूिस अभ्यास 
कििाऱयास सखोल माणहती णमळू शकेल.  
 

या लोकाांच्या पुनिससनाचा प्रश्न िाटतो तेिढा सोपा नाही. तो आर्मथक, सामाणजक,मानसशास्त्रीय ि 
िैद्यकीय असा आहे. तिी सुद्धा मुलाांना देिाच्या नािाने सोडून देिे ही गोष्ट थाांबणिली पाणहजे. मुले पळणििे 
यािि णिशषे लक्ष णदले पाणहजे. बेचिाजीच्या देिळािि ि ‘दाई’ म्हिणििाऱया णहजडे धमसगुरुिि लक्ष ठेऊन 
शस्त्रणक्रया थाांबणिल्या पाणहजेत. णहजड्याांच्या तालयातील लहान मुलाांना ताबडतोब सोडणिले पाणहजे. त्या 
मुलाांचे पुनिससन केले पाणहजे. ज्या तरुि णहजड्याांना काम करून पोट भिण्याची इच्िा असेल त्याांना कामे 
उपललध करून णदली पाणहजेत. तसेच ज्याांना ्यापाि उदीम किण्याची इच्िा ि बुद्धी असेल त्याांना थोडे 
पैसे कजाऊ देऊन ते त्याचा उपयोग नीट कितात ककिा नाही हे पाणहले पाणहजे. तरुि जोगी मुले-मुली 
तालयात घेऊन त्याांचे पुनिससन किाि.े जी मुले नीटणशकत नसतील त्याांनाही तालयात घेऊन बाल सुधाि 
कें द्रामािस त त्याांच्या जीिनाची णदशा बदलािी. 
 

समाजाने या लोकाांचे बाबतीत ि णिशषेतुः मुलाांच्या बाबतीत णनब्ष्ट्क्रय ि ब्स्थतप्रज्ञ भणूमका सोडून 
ििील णदशनेे हालचाल किािी याची जरूि आहे. 
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प्रकिि अठिाि:े कुष्ठिोगी णभकािी 
 

या ग्रांथाच्या शिेटी णदलेल्या आकडेिािीिरून णदसून येईल की आतापयंत पकडून स्थानबद्ध 
केलेल्या णभकाऱयाांच्या सांख्येच्या १० टके्क लोक कुष्ठिोगी होते. तसेच ज्या सिकािी ि णनमसिकािी सांस्था 
कायद्याने प्रमाणित केलेल्या आहेत त्या सांस्थामधून जास्तीतजास्त ४२३० लोकाांना ठेिण्याची सोय असली 
तिी सुद्धा अनेक काििाांमुळे ही सांख्या साधाििपिे ३५०० च्या सुमािास असू शकते. यापैकी सुमािे ८२५ 
लोक कुष्ठिोगी असतात. पिांतु प्रत्यक्षात ५५० ते ६०० लोक कुष्ठिोगी असतात. म्हिजेच एकां दि सांख्येच्या 
१/७ सांख्या कुष्ठिोगी णभकाऱयाांची असते. याचाच अथस असा की सध्या जे कायस चालू आहे त्यातील १/७ लोक 
कुष्ठिोगी आहेत असे न्हे. 
 

सांपूिस भाितात सुमािे २० लाख कुष्ठिोगी आहेत ि त्यातील सुमािे १ ते २ लाख णभकािी आहेत. 
अथात त्यातील णकती कुष्ठिोगी णभकािी मुांबई पणु्यात आहेत हे साांगता येिाि नाही. भाितातील एकां दि 
कुष्ठिोग्यापैकी १/९ णभकािी आहेत ति इति सिस कुष्ठिोगी समाजातच आहेत. समाजातील इतके लोक 
कुष्ठिोगी आहेत ही गोष्ट सिससामान्सय जनतेला माणहत नाही. 
 

आपल्या शहिात ि इति गािात जे णभकािी आहेत त्यात ह्या णभकाऱयाांचे प्रमाि मोठे आहे. पुष्ट्कळ 
िळेा बाह्यता जे णभकािी सुदृढ िाटतात ते कुष्ठिोगी आहेत असे िैद्यकीय पिीके्षत आढळून येते. इतकेच न्हे 
ति िैद्यकीय पिीके्षतही ज्या मािसाबद्दल सांशय िाटिाि नाही असा मािसू कुष्ठिोगी असल्याचे आढळून 
आले आहे. एक अनुभिाचे उदाहिि साांगता येईल. एक तरुि गोिा गोमटा सशक्त मुलगा णभकािी म्हिनू 
पकडला गेला. त्याच्या टाचेला जखम होती म्हिून तो लां गडत असे. अणतशय स्िच्िता बाळगिाऱया त्या 
मुलाला अनेक िळेा सिकािी दिाखान्सयात पाठणिले. तेथे असे आढळून आले की त्यापूिी सुद्धा बिेच णदिस 
तो मुलगा सिकािी दिाखान्सयात त्याच जखमेकणिता दाखल झाला होता ि तेथील कमसचािी त्याला 
ओळखत असत. २-३ िळेा त्याच्या टाचेचे ऑपिेशन किण्यात आले पि ती जखम भरून येईना. शिेटी 
कोिाला तिी शांका िाटली ि त्याच्या जखमेजिळील कातडीची पिीक्षा किण्यात आली ि त्याला कुष्ठिोग 
असल्याचे आढळून आले. त्याच्या अांगािि एक सुद्धा चट्टा न्हता ककिा हातापायाििील ककिा शणििाििील 
कोित्याच भागाििील सांिदेना नाणहशा झालेल्या न्हत्या. काांही िळेा हा आजाि एिढा िुपा िहातो. 
अथातच हळू हळू तो आपले स्िरूप प्रगट करू लागतो. त्या मुलाला पुढे योग्य उपचाि सुरू केले. त्याच्या 
पायाची जखम हळू हळू भरून आली. हा अलसि ककिा सतत चित जािािा व्रि आहे. हे आिांभी उिमोिम 
डॉक्टिाांच्यासुु्द्धा लक्षात आले नाही.  
 

पाांढुिक्या िांगाचे चटे्ट हे कुष्ठिोगाचे प्राथणमक बाह्य लक्षि आहे. अशाच प्रकािचे चटे्ट ‘अ’ 
जीिनसत्िाच्या अभािामुळे, काांही त्िचेच्या आजािात ककिा काही अन्सय काििानेही येतात. पि या 
काििामुळे ती चट्टयाांची जागा स्पशसशून्सय होत नाही. कुष्ठिोगाच्या चट्टयाांच्या णठकािी स्पशसभािना 
बहुसांख्यिळेा नाहीशी होते ि हे चटे्ट हळूहळू लहान ककिा मोठे होतात. हे प्राथणमक लक्षि णदसताच 
ताबडतोब योग्य अशा डॉक्टिाकडून तपासून घ्िाि ेि त्याांच्या साांगण्याप्रमािे औषधे घ्यािीत. 
 

सुमािे २०-२५ िषापूिी कुष्ठिोगािि ‘सल्िोन’ हे औषध पणििामकािक असल्याचा शोध लागला या 
औषधामुळे हा आजाि पूिसपिे बिा होतो. पि हे औषध डॉक्टिाांचे सल्ल्याप्रमािे णनयणमत घेिे जरुि आहे. 
४-५ िषात सिससाधािि िोगी पूिसपिे बिा होतो. औषध घेण्यास अगदी आिांभीच्या काळातच सुरुिात 
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केल्यास आजाि लौकि बिा ति होतोच, पि शणििािि ्यांगही णनमाि होत नाहीत. कुष्ठिोग हा असा 
णिलक्षि आजाि आहे की त्यामुळे हातापायाच्या बोटाििील ि चेहऱयाििील णिकृती, आजाि बिा झाला तिी 
दुरुस्त होऊ शकत नाही. उदाहििाथस हाताची बोटे झडून गेली ककिा आखडून गेली ति ती पनु्सहा 
पाणहल्यासािखी होत नाहीत. अथातच आता ‘प्लाब्स्टक सजसिी’ ककिा ‘िीकनस्रक्टी्ह सजसिी’ या 
शस्रणक्रयेमुळे पुष्ट्कळ मोठ्या प्रमािािि णिकृत झालेले अियि दुरुस्त किता येतात पि याला सुद्धा मयादा 
आहेत. तसेच हातापायातील स्पशसज्ञान मोठ्या प्रमािािि नाणहसे झाले असेल ति त्यातही िािशी सुधाििा 
किता येत नाही. चेंबूि येथील णभके्षकिी स्िीकािकें द्रात अशा प्रकािच्या अनेक कुष्ठिोगी णभकाऱयािि 
शस्त्रणक्रया करून त्याांना सुखी किण्यात आले आहे ि अजूनही हे कायस अ्याहत चालू आहे.  
 

हजािो िषापासून हा िोग मानिाला त्रास देत आहे. या िोगाबद्दल अनेक गैिसमजुती आहेत. ि 
आजाि अनुिांणशक आहे, बापाचा आजाि णतसऱया णपढीत उद भितो. काांही णिणशष्ट तऱहेचे अ् सेिन 
केल्यामुळे तो जडतो, सपस चािल्यामुळे हा आजाि बिा होतो, हा आजाि कधीच बिा होत नाही, अशा अनेक 
कल्पना जगभि पसिलेल्या आहेत. अनेक िषते  हा आजाि कशामुळे होतो हे न सुटलेले कोडे होते. पि डॉ. 
हेनसन नािाच्या शास्त्रज्ञाने या िोगाचे जांतू शोधून काढले ि ते्हापासून हा आजाि जांतूमुळे होतो हे णसद्ध 
झाले आहे. कुष्ठिोग्याांच्या के्षत्रात काम कििािे लोक या आजािाला Hansen’s Disease असे म्हितात, ि 
लेप्रसी असा शलद िापिीत नाहीत. ‘सल्िोन’ हे औषध सुमािे २०-२५ िषापूिी शोधून काढण्यात आले आहे. 
याऔषधाने हा आजाि पूिसपिे बिा होतो असे अनेक प्रयोगातून णसद्ध झालेले आहे.  
 

कुष्ठिोगाने मािूस तडकािडकी मित नाही, पि हळूहळू अपांग होत जातो ि अणतशय णिदू्रप णदसू 
लागतो. त्याच्याकडे बघनू घृिा णनमाि होते. म्हिूनच या आजािाणिषयी भयांकि दहशत मानिाच्या मनात 
आहे. ही दहशत हजािो िषापासून आहे ि ती अजूनही कमी झालेली नाही. या दहशतीमुळेच कुष्ठिोग 
झालेल्या इसमाला समाज लाांब ठेऊ लागतो. या सामाणजक पणित्यक्ताचा एक णिलक्षि पणििाम या 
लोकाांच्या मनािि होतो. हे लोक समाजातून लाांब जातात पि ते सिस एकत्र येतात ि िाि लौकि एक 
स्ितांत्र समाज बनि ू शकतात. त्याांच्यामध्ये एक तऱहेचे ऐक्य ककिा सांघभािना ताबडतोब णनमाि होते. 
मानिाला णगळू पहािािे ि आत्यांणतक त्रास देिािे अनेक िोग आहेत. पि त्या कोित्याच िोग्याांचे अशा 
तऱहेचे स्ियांणसद्ध सांघ णनमाि होत नाहीत. कुष्ठिोगाचे हे एक िैणशष्ट्ट्य आहे. या िैणशष्ट्ट्यामुळे अशा 
लोकाांच्या सांस्था चालणििे हे अणतशय णजकीिीचे ि त्रासदायक होते. या दुुःणखताांची सहभाणगता 
(Felloship of the Sufferers) िाि भक्कम असतेि ती आपल्या सांस्थेत स्थापन होऊ नये यासाठी 
जागरूकतेने सािखे प्रयत्न किाि े लागतात. थोडेसे दुलसक्ष झाल्यास ही सहभाणगता एकदम उग्र स्िरूप 
धािि किते हे प्रमाणित सांस्थाांच्या इणतहासात प्रामुख्याने णदसून आले आहे. 
 

कुष्ठिोग हा सांसगाने पसििािा आजाि आहे. पि हा सांसगस दीघसकालीन ि अगदी णनकटचा असािा 
लागतो. साांसर्मगक िोग्याकडून णिशषेतुः लहान मुलाांना अणधक भीणत असते.  
 

ज्या समाजाने त्याांना दूि लोटले आहे त्याच्यािि सूड उगणिण्याची बुद्धी काही कुष्ठिोग्याांचे 
णठकािी णनमाि झालेली असते ि मग आपल्याला असलेला िोग सिाना लागािा असा ते प्रयत्न कितात. 
अथातच असा िोग इतिाांना सहजा सहजी होत नाही हे एक मोठे भाग्यच समजले पाणहजे.  
 



 

 अनुक्रमणिका 

कुष्ठिोगाबद्दलची सिससाधािि माणहती मुद्दामच िाचकाांच्या माणहतीकणिता णदली आहे. कािि या 
के्षत्राांत काम कििाऱया कायसकत्यांना या िोगाबद्दल काही प्राथणमक माणहती असिे जरूि आहे.  
 

कुष्ठिोगी णभकािी हा णभकािी असतो ि कुष्ठिोगीही असतो. कुष्ठिोगाचे प्रमाि सध्या घटते आहे की 
िाढते आहे हे साांगिे कठीि आहे. पि एिढे बाकी म्हिता येईल सध्या महािाष्ट्राच्या काांही णजल्ह्यामध्ये 
कुष्ठिोग्याांचे प्रमाि हजािामागे १० ते १५ इतके मोठे आहे. हजाि सांख्येच्या गािात १०-१२ कुष्ठिोगी 
सापडिे ही खिोखिीच काळजी किण्यासािखी पणिब्स्थती आहे. आिोग्य खाते या दृष्टीने प्रयत्न किीत आहे 
ि त्याांनी णठकणठकािी िोगी तपासण्याची ि िुकट औषधोपचाि किण्याची कें दे्र काढली आहेत. 
कुष्ठिोगाच्या खािाखुिा एकाद्याच्या शणििािि णदसू लागल्या की घिातील बहुतेक सिस मािसे 
त्याच्यापासून दूि िहातात ि शिेटी सािेच दूि सरू लागल्यामुळे तो घि सोडून जातो. बाहेि त्याला भीक 
मागािी लागते ककिा मग अशाच िोग्याांनी णनमाि केलेल्या िस्त्याांच्या आधािाला जाि े लागते. भाितात 
कुष्ठिोग्याांना मदत कििाऱया २०० िि सांस्था आहेत. पि त्या सांस्थात प्रिशे णमळिे बिेच अिघड आहे, असे 
णदसून आल्यािि तो इसम कुष्ठिोगी िस्तीमध्यें िाहू लागतो. ककिा मग िस्त्यात भीक मागू लागतो. याचाच 
अथस असा कीं कुष्ठिोगी णभकािी हा आिांभी केिळ िोगी असतो. त्याला िोगी म्हिनू आिांभी औषधोपचाि 
णमळिे जरूि असते. पि औषधोपचाि ि आसिा न णमळाल्यामुळे तो भटकू लागतो ि शिेटी णभकािी ही 
सांज्ञा त्याला प्राप्त होते. म्हिनूच असे म्हिता येईल की कुष्ठिोग बिा न झालेल्या णभकाऱयाांचा प्रश्न हा मलूतुः 
आिोग्य खात्याचा आहे. हा िोग पूिसपिे बिा झाल्यािि िोग्याच्या पुनिससनाचे कायस समाजकल्यािाचे आहे. 
एकां दिीत पहाता या कायामध्ये आिोग्य ि समाजकल्याि खात्याांनी हातात हात घालून काम किाियास 
हि.े तिच या जणटल प्रश्नाची सोडििकू किण्याची शक्यता णनमाि होईल. 
 

िस्त्याििील अपांग ि णिदू्रप अशा कुष्ठिोगी णभकाऱयाांची तपासिी केल्यास असे णदसून येते की 
त्याांच्यातल्या बऱयाच जिात िोगजांतू नाहीत. या िोग्याचा िोग दुसऱयाला लागण्याची शक्यता िाि कमी 
असते. िस्त्यातील असे णभकािी पाहून अगदी सहाणजकच सिससामान्सय नागणिकाांना िाटते की या 
िोग्यापासून इतिाांना सांसगस होईल पि प्रत्यक्षामध्ये पणिब्स्थती तशी नसते. पुष्ट्कळिळेा औषधामुळे ककिा 
िोगाचा प्रणतकाि किण्याची शणक्त णनमाि झाल्यामुळे या िोग्यामधील िोगजांत् नाहीसे झालेले असतात. पि 
त्याांच्या शणििािि णिकृती णशल्लक िाणहलेल्या असतात. या णिकृतीमुळेच ते साांसर्मगक िोगी असािते असे 
सिससामान्सयाांना िाटत असते. यातील बिेच दग्धिोगी (burnt out) असतात. 
 

कुष्ठिोगी णभकािी पकडून आििे हे एक णजकीिीचे काम आहे. िोग्याांना पकडून मोटािीत घालिे हे 
िाटते णततके सोपे नाही. णशिाय पकडिािे पोलीस हे णनिोगी असल्यामुळे त्याांना मनातून भीणत िाटत 
असते. कुष्ठिोगी णभकाऱयाांच्यापैकी बऱयाच लोकाांना सांस्थाांचा अनुभि असतो. अनेक सांस्थामधून ते णिरून 
आलेले असतात. त्यामुळे ब्स्थिप्रिृिी त्याांच्यात कमी असते. औषधे घेऊन बिे ्हाि ेयाची िाि तीव्र जािीि 
कदाणचत त्याांच्या णठकािी नसािी. णशिाय बिे झालेल्या िोग्यालाही समाज जिळ किीत नाही याची त्याांना 
कटू जािीि असते. कदाणचत त्याांना भीक मागण्यास कुष्ठिोग हे एक साधन िाटत असािे ि हे जीिनाचे 
साधन गमािण्यास ते तयाि नसािते. ककिा या आजािातून आता मुक्तता नाही, कशाला आता औषधाांचा 
्याप अशी णनिाशामय णिचािसििी णनमाि होत असािी. णशिाय जीिनातील आनांद नाणहसा झाला 
असल्यामुळे िैषणयक जीिनाकडे णिशषे ओढ णनमाि होत असािीि त्या जीिनाकणिता ककिा स्ितांत्र 
जीिनाकणिता ते भटकत असािते. ककिा सांस्थामध्यें सुद्धा त्याांना ओढून ठेिील असे जीिन णमळत नसाि.े 
ककिा या औषधोपचािासाठी एकाच दिाखान्सयात ४-५ िषते  िहाण्याचा ि समाजाला आचिण्याचा कां टाळा 



 

 अनुक्रमणिका 

आल्यामुळे जीिनातील स्थयैस ककिा मानणसक स्िास्थ सािखे डळमळून ते सांस्था सोडीत असािते.काििे 
कोिती हे णनणित नसले तिी त्या लोकाांच्या णठकािी एकाच जागी िाहून आपला आजाि बिा करून 
घेण्याची िाि तीव्र इच्िा नसते हे खिे आहे.  
 

जीिनात लपणिण्यासािखे ककिा जतन किण्यासािखे काहीही िाणहले नसल्यामुळे हे लोक 
्यणक्तकायसकत्यासमोि उभे िाहून आपल्या मनातील णिचाि ि खिी पणिब्स्थती िाि लौकि साांगतात असा 
अनुभि आहे. इति णभकाऱयाांच्या मानाने कुष्ठिोगी णभकाऱयाांची णचणकत्सा किण्यास िळे कमी लागतो ि 
त्याांनी णदलेली माणहती बहुतेक खिी असते असे णदसून आले आहे. 
 

प्रमाणित सांस्थामधून कुष्ठिोगी णभकाऱयाांना प्रथम औषधोपचािाने बिे कििे हे काम किाि ेलागते. 
नांति त्याांच्या शािीणिक णिकृती दूि किण्यासाठी हातापायाांचे माणलश कििे, योग्य ्यायाम करून घेिे, 
अग्नी ि जखमा याांचे पासून हातापायाांची काळजी घेिे, िगैिे, गोष्टींचे ज्ञान त्याांना द्याि े लागते. 
हातापायातील स्पशसज्ञान नाणहसे झाले असल्यास त्यािि जखमा होतात ि त्या लौकि बऱया न झाल्यामुळे 
त्याांचे चित जािािे व्रि तयाि होतात. याच काििामुळे हातापायाांची बोटे मुख्यतुः झडून जातात. योग्य 
काळजी घेतल्यास णनिोगी होऊन ककिा णिकृती दुरुस्त होऊन हे लोक प्रमाणित सांस्थेतून बाहेि पडतात. 
पि ‘पुढे काय’ हा एक अजून उिि न सापडलेला भयानक प्रश्न णशल्लक िहातोच. 
 

या लोकाांचे पुनिससन कसे किाि?े आजाि नाणहसा झाला, णिकृती कमी झाली तिी समाज त्या 
मािसाला जिळ किीत नाही. मग त्याने कुठे िहाि े ि चणिताथासाठी काय किाि?े कुष्ठिोगी पुरुष ि 
णस्रयाही अशाच ब्स्थतीत असतात. ते एकत्र येतात. पूिीच्या जीिनािि पडदा टाकतात. नि ेजीिन सुरू 
कितात. पि ििील दोन प्रश्न त्याांच्या पुनिससनाच्या दृष्टीने महत्िाचे न सुटिािे आहेत.सांस्था काढून त्याांचे 
पुनिससन किण्याचे प्रयत्न चालू आहेत. या कायातील गुिदोष इणतहास ठिणििाि आहे. या अत्यांत अिघड 
समस्येची उकल किण्याचा प्रयत्न कििाऱया कायसकत्यांना पिमेश्विाने सुयश द्याि ेहीच प्राथसना आहे. 
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प्रकिि एकोणिसाि:े प्रशासन: तांत्र ि मांत्र 

 

प्रशासन ही भाितामध्यें निी गोष्ट नाही. कौणटल्याच्या अथसशास्त्रामध्यें प्रशासनाबद्दल मोठ्या 
प्रमािािि माणहती देण्यात आली आहे. त्याचप्रमािे भाितातील मोगल ि इति िाज्यकतते  याांनी प्रशासनाच्या 
तांत्रात अनुभिाने ि हुशािीने भि घातली पि णब्रणटश िाज्यसिेच्या काळात भािणतयाांिि िाज्य किण्यात 
आले ि या काळात मोठ्या प्रमािाििील प्रशासन भािणतयाांना काांही प्रमािात नाणहसे झाले होते. तिी सुद्धा 
काँगे्रससािखी सांस्था िाढिनू, णतला गणतमान करून, तसेच शणक्तमान बनिनू आपि आपल्या प्रशासनाची 
चुिूक दाखिनू णदली आहे. १९४२ साली गाांधीजींनी ‘चलेजाि’ ची घोषिा करून त्या प्रशासनाची 
कसोटीच पाणहली. स्िातांत्र्यप्राप्ती हा त्या भाितीय प्रशासनाचा पिमोच्च कबदू होता. म्हिजेच भािणतयाांना 
प्रशासन काही नि े नाही, पि शास्त्र म्हिून त्याचा अभ्यास िािच थोड्याांनी केला होता. साऱया जगाचा 
इणतहास हा जगातील प्रशासनाचा गाभा आहेि आता जे प्रशासनाचे शास्त्र बनत आले त्या शास्त्राचे मळू 
आधािस्तांभ या इणतहासातून प्राप्त झालेले आहेत.  
 

आता प्रशासन म्हिजे तिी काय हे पाहू. श्री. एम्. ित्नस्िामी याांनी णलणहलेल्या “Principles and 
Practice of Public Administration” या पुस्तकात प्रशासनाची जी ्याख्या केली आहे णतचा स्िैि अनुिाद 
पुढीलप्रमािे.....” मानिाच्या एका सांघाच्या कल्यािाच्या, स्िास्थाच्या ककिा कामाच्या योजना कायाब्न्सित 
किण्याकणिता एका ककिा अनेक ्यक्तींनी केलेले एक ककिा अनेक कायते . या कायाच्यामागे एक तऱहेची 
शणक्त असून याकायात त्या सांघाचे भणित्य अणभपे्रत असते.” प्रशासन हे आता एक शास्त्र झालेले आहे. 
त्यात आता स्थळ, काळ ि िगे या मयादाांचा गणिताच्या साह्याने अभ्यास झाला आहे. PERT ि CPM या 
प्रशासनाच्या अत्याधुणनक पद्धती शोधून काढण्यात आल्या आहेत. पाणिमात्य पुढािलेल्या देशातच न्हे ति 
भाितातसुद्धा प्रशासन णशकििाऱया सांस्था आहेत. प्रशासनाबद्दल निी निी माणहती देिािी माणसकेसुद्धा 
जगभि प्रणसद्ध होत आहेत.  
 

प्रशासन हे नुसतेच शास्त्र आहे असे नसून ती एक कलाही आहे. भाितात आता पयंत लागिािे 
प्रशासन मुख्यत्िकेरून कायदा ि ्यिस्था णटकिनू धिण्याला उपयुक्त असे होते. पि आता याांणत्रक 
युगाच्या िाढीबिोबि मोठमोठाल्या कािखान्सयाांमध्ये ि कां पन्सयाांमध्ये प्रशासन तज्ञाांनी खूप मोठी मागिी आहे. 
शासनात प्रशासनास अनन्सय साधािि असे महत्ि आहे. णिणधमांडळ, न्सयायदान ि प्रशासन अशी शासनाची 
प्रमुख अांगे आहेत. ही णतन्सही अांगे एकमेकािि अिलां बनू ि एकमेकाशी णनगणडत आहेत. त्याांच्यात तितम 
असा ििक किता येिाि नाही. असे म्हिता येईल की आतापयंतच्या इणतहासात णिणधमांडळ नसताना 
ककिा न्सयायदान नसताना देशाांचे कािभाि काही काळ चालले आहेत. पि प्रशासनाणशिाय देशात स्िास्थ 
णटकत नाही,  प्रशासनािाचनू देशात कािभाि थोडा काळसुद्धा णटकू शकत नाही. प्रशासन जेिढे कायसक्षम ि 
जनताणभमुख तेिढा समाजातील सिात गिीब जनतेला िायदा अणधक.म्हिनूच समाजातील सिात 
खालच्या थिातील ्यक्तीचे सुिणक्षत ि स्िास्थमय जीिन हे उिम प्रशासनाचे गमक होय.  
 

प्रशासनाचे शास्त्र योग्य तऱहेने िापिण्यासाठी प्रशासकास इति बिीच शासे्त्र अिगत होिे जरूि 
आहे. समाजशास्त्र, मानसशास्त्र, अथसशास्त्र, जनतेचे मानसशास्त्र ि कामगािाांचे मानसशास्त्र इत्यादी शासे्त्र, 
जाििाऱयाला प्रशासन शास्त्र लौकि अिगत करून घेता येईल, पि एिढ्याने भागिाि नाही. 
प्रशासकाजिळ जास्तीत जास्त सिससामान्सय ज्ञान असले पाणहजे. शासनाची जी गुांतागुांतीची प्रशासन 
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्यिस्था आहे णतचे ििपासून खालपयंत ज्ञान प्रशासकास जरूि आहे. प्रशासनाचे शास्त्र अगदी थोडक्यात 
समजून घेण्यासाठी त्याची मुख्य सूते्र कोिती आहेत त्याचा आपि णिचाि करू. 
 

अणधकािाचे सूत्र 
 

प्रशासन किण्याकणिता प्रशासकाला काही अणधकािाांची जरूि असते. हे अणधकाि तीन प्रकािचे 
आहेत आहेत. 
 

१) कायद्याने प्राप्त झालेले. 
२) प्रशासकाच्या णिणशष्ट स्थानाने प्राप्त झालेले. 
३) प्रशासकाचे स्ितुःच्या ्यणक्तमत्िामुळे णनमाि झालेले.  

 
प्रशासक असलेल्या प्रत्येक ्यक्तीला काही अणधकाि त्या स्थानाबिोबि प्राप्त झालेले असतात. हे 

अणधकाि बहूतेक कोित्यातिी कायद्याने णमळालेले असतात. हे अणधकाि अथातच मागसदशसक स्िरुपाचे 
असतात ि त्यात प्रत्येक गोष्ट णदलेली नसते. प्रशासकाने णदलेला हुकूम सेिकाने पाळािा असे जिी असले 
तिी कोिता हुकूम पाळािा ि कोिता हुकूम पाळू नये हे कायद्यात णदलेले नसते. अथातच प्रशासक ि 
सेिक याांच्या पिस्पि सांबांधािि हे पुष्ट्कळसे अिलां बून असते. त्यातील णतसिा भाग म्हिजे प्रशासकाचे 
्यणक्तमत्ि, त्याचे ज्ञान, त्याचा अनुभि, त्याच्या ्यणक्तमत्िाचे नैणतक मूल्य यासिस गोष्टींिि प्रशासक ि सेिक 
सांबांधातील हुकूम ि त्याची अांमलबजाििी ही अिलां बनू असतात. पि या कणिता खालील णतन गोष्टींची 
जरूिी आहे. १) हुकूम देिािा एकच असिे. २) हुकूमाची ब्स्थिता. ि ३) हुकुमाचे स्िातांत्र्य.  
 

१. हुकूम देिािा एकच असिे 
 

हुकूम देिािा प्रशासक हा एकच असािा. एकादी सांस्था ककिा मांडळ याांच्याकडून प्रशासकाने 
माणहती घ्यािी. त्याांच्याबिोबि णिचािणिणनमय किािा, पि हुकूम मात्र त्याने एकट्यानेच द्यािा. एकट्याने 
णदलेल्या हुकुमाचे स्थान िैणशष्ट्ट्यपूिस असेच असते.  
 

२. हुकूमाची ब्स्थिता ि सातत्य 
 

हुकूम णदल्यानांति त्या हुकुमात बदल न कििे चाांगले. त्यात बदल होण्याची शक्यात असेल ति तो 
हुकूम पाळण्याचे बाबतीत टाळाटाळ होते. णदलेला हुकुम ब्स्थि िाहील ि त्याचे सातत्य णटकून िाहील 
याची काळजी प्रशासकाने आिांभापासूनच घेतली पाणहजे.  
 

३. हुकुमाचे स्िातांत्र्य 
 

हुकुम देिाऱया प्रशासकािि त्याच्याििील अणधकाऱयाचे णनयांत्रि असाि ेपिांतु प्रशासकाला आपला 
अणधकाि िापिण्याचे पूिस स्िातांत्र्य असाि.े त्याच्या अणधकािामध्ये िणिष्ठाने सािखी ढिळाढिळ करू नये. 
एखाद्या प्रशासकाच्या कामामध्ये िणिष्ठाांची सािखी ढिळाढिळ असेल ति प्रशासक चाांगले काम करू शकत 
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नाही ि त्याच्या प्रशासनाच्या अणधकािाचा बोजा िहात नाही. प्रशासक ि त्याच्याििील अणधकािी याांनी 
आपल्या मयादेबाहेि जाण्याचे प्रसांग टाळल्यास दोघाही प्रशासकाांच्या कामाचा बोज िाहतो. 
 

आिखी एक गोष्ट आहे. कमसचािी ककिा हाताखालील लोकाांना प्रशासकाबद्दल आदि िाटला 
पाणहजे. पि आदि णमळिािा लागतो. प्रशासकाचे ज्ञान, दृणष्टकोनाची णिशालता, चाणित्र्य, केलेल्या 
सूचनाांची उपयुक्तता ि हाताखालील सेिकाांची खात्री कििे, तसेच त्याांचा णिश्वास सांपादन कििे, यामुळे 
आदि णनमाि होतो ि णटकून िाहतो. या आदिामुळे हुकुमाची अांमलबजाििी चाांगली होते. तसेच णदलेला 
हुकूम हा त्िणित खालपयंत गेला पाणहजे. त्यात कोिताच ्यत्यय येता कामा नये. ही यशस्िी प्रशासनाची 
गुरूणकल्ली आहे.  
 

आज्ञाधािकपिा ि णशस्त ही तत्िे 
 

अणधकािाच्या तत्िातून आज्ञाधािकपिा ि णशस्त या दोन तत्िाांचा उदय होतो. अणधकािाच्या योग्य 
िापिामुळे णशस्त णनमाि होऊ शकते, पि दुरुपयोग केल्यास ती मोडली जाते. णशस्तीचे उिम प्रकािे पालन 
होण्याकणिता प्रशासकाने णदलेले हुकूम हे हुशािीने ि सिससामान्सय ज्ञानाचा उपयोग करून णदलेले असािते. 
ज्याांच्यािि हुकमत चालिायची त्याांचे बौणद्धक समाधान प्रत्येक हुकमामुळे ि कृतीमुळे होिे जरूि आहे. 
णशस्त उिम िाणहल्यास आज्ञाधािकपिा चाांगला िहातो ि णशस्त चाांगली िहाण्यास णशके्षची भीणत असिे 
जरूि असते. णशके्षच्या भीणतमुळे णशस्त ि आज्ञाधािकपिा सदोणदत चाांगला िहातो.  
 

कतस्यि णहत ही तत्ि े
 

प्रशासक अणधकािी ककिा नोकि याांना आपल्या कतस्याची जािीि असािी यासाठी त्याांचे णहत 
पहाियास पाणहजे. काम कििािी ककिा कििनू घेिािी ही मािसे आहेत ि त्याांनास्ितुःचे णहत अणधक णप्रय 
असते. म्हिूनच त्याांनी चढाओढीने आपले कतस्य किाि,े प्रसांगी स्िाथंत्याग किािा यासाठी बोनस, 
कणमशन, भिे िगैिे प्रलोभने त्याांच्यासमोि ठेिािीत. पि यागोष्टी जनणहताला बाजूला सारून करू नयेत 
एकाद्या अणधकाऱयाने चाांगले काम केल्यास उघडपिे त्याचा गौिि किािा ककिा त्याच्या णहताची एकादी 
गोष्ट किािी. पिांतु त्याला लाच घ्यायला प्रिृि करू नये. ही प्रिृिी त्िणित दूि किािी. प्रशासकाचे णहत 
चाांगल्याप्रकािे पहाि ेि त्याच्याकडून उिम कतस्याची अपेक्षा किािी. 
 

जबाबदािीचे तत्ि 
 

केलेल्या कामाचा जाब देिे म्हिजेच जबाबदािी. आपल्या कामाबद्दल जाब देण्याचा प्रसांग येिू नये 
म्हिून प्रशासक आपली सिस शणक्त पिास लाितो. कोित्याही गोष्टीिि णनिसय देण्यापूिी ती गोष्ट बािकाईने 
पहातो, तपासतो, णिचाि कितो ि नांतिच त्यािि णनिसय देतो. जबाबदािीची भीणत तोिेच्या गोळ्याप्रमािे 
असते असे एक रेमें च प्रशासक ि मुत्सद्दी त्येि हा म्हितो. धडाडीची मािसे पुष्ट्कळिळेा धाडशी णनिसय घेतात 
ति कमकुित मािसे जबाबदािीस णभतात. ज्या मािसाच्या णठकािी स्ियांणनिसयाची ककिा नेतेपिाची शक्ती 
आहे अशाच मािसाकडे अणधकािाची कामे सोपिािीत. त्याच्या मयादेत त्याला पूिस स्िातांत्र्य असाि.े 
ज्याला अणधक अणधकाि असतात त्याच्यािि अणधक जबाबदािी असते. अणधकाि णजतका मोठा तेिढी 
जबाबदािी मोठी उिम प्रशासनासाठी जबाबदािीची ्यिब्स्थतपिे णिभागिी किािी.  
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सुसूत्रतेचे तत्ि 
 

सध्याच्या प्रशासनामध्ये खूप प्रकािच्या अनेक णिभागािि एकाच ्यक्तीस णनयांत्रि ठेिाि ेलागते. 
एकाच प्रशासकाला हे णनयांत्रि ठेिाि ेलागत असल्यामुळे या सिस णिभागामध्ये एकोपा णनमाि कििे ही िाि 
महत्िाची बाब आहे. काांही णिभाग ििचे ि काांही णिभाग खालच्या दजाचे असतात ति काही णिभाग 
सािख्या दजाचे असतात. यातील सिस अणधकािी ि नोकि याांना त्याांच्या दजाने िागिनू त्याांच्या कायांत 
सुसूत्रता, एकोपा, एकमेकाणिषयीचा णज्हाळा, णिचािाांची देिाि-घेिाि या साऱया गोष्टी णनमाि किण्याचे 
कौशल्य प्रशासकाजिळ असाि ेलागते. कामाच्या सोईच्या दृष्टीने हे णिभाग जिी िगेिगेळे केलेले असले 
तिी कायस हे एकच असते. हे णिभाग णजतक्या सलोख्याने ि समजुतदािपिाने कामे कितील णततके कायस 
चाांगले घडून येते. 
 

कामाच्या णिभागिीचे तत्ि 
 

प्रशासनाचे कायस जेिढे मोठे तेिढे त्यात िैणचत्र्य अणधक असते. काम एक असले तिी कामाचे 
णिभाग पाडािचे लागतात. एकाद्या कािकुनाला एकाच िळेी अनेक प्रकािचे काम किाियास साांणगतले ति 
त्याला कोितेच काम नीट येिाि नाही. यासाठी या कामाची नीट णिभागिी करून णनिणनिाळ्या 
णिभागाकडून णनिणनिाळी कामे करून घेिे क्रमप्राप्त होते.  
 

कामाची णिभागिी केल्याणशिाय कामाचा दजा िाढत नाही ि त्यामुळे एकणत्रत कामाचे गोंधळ 
टाळता येतात. 
 

काही प्रकािचे काम इति कामापेक्षा थोड्या िगेळ्या प्रकािचे, अणधक णकचकट (उदाहििाथस - 
आकडेमोडीचे) असते. अशािळेी त्या कामाचा णिभाग िगेळाच ठेििे हे अणधक श्रेयस्कि असते. णिषेशतुः 
पैशाच्या देिािघेिािीचे ि पत्र्यिहािाचे णिभाग िगेिगेळे असािते. काही िळेेस कामाची णिभागिी ही 
काही तत्िािि केली जाते. उदाहििाथस-सिससाधािि प्रशासन ि न्सयायदान ही खाती सिेचा दुरूपयोग होऊ 
नये म्हिून ि न्सयायदान योग्य ्हाि ेम्हिून िगेळी केलेली आहेत. काही प्रकािच्या कामात काही िैणशष्ट्टे्य 
असतात ि ती णटकिनू ठेिण्या कणिता त्याांची खाती िगेळी ठेिािी लागतात. उदाहििाथस-सांशोधनाचे कायस 
ि िोजचा पत्र्यिहाि. सांशोधनाचे कायस िैणशष्ट्ट्यपूिस असते म्हिून पत्र्यिहािाशी त्याची साांगड घालू नये.  
 

अणधकाि श्रिेीचे तत्ि 
 

एकाद्या मोठ्या ऑणिसमध्ये ककिा िॅक्टिीत सिसजि सािखेच असले, म्हिजे त्याांच्यात मुख्य कोि 
ि कणनष्ठ कोि हे णनणित नसेल ति काय होईल याची कल्पनाच केलेली बिी. या सिस प्रकािाला गोंधळ हेच 
नाि ि या गोंधळात काम के्हाच होत नाही. ते्हा सिस सांस्थाांमधून, िॅक्टऱयाांमधून ककिा सिकािी 
कचेऱयाांमधून एकाखाली एक अशा क्रमाने मािसे कामािि ठेिली जातात. सिात िि एक प्रशासक असतो 
ि त्याच्या हाताखाली णिभागीय प्रशासक असतात. त्याांच्या हाताखाली शाखाप्रमुख असतात. ि त्याांच्या 
हाताखालच्या कमसचाऱयाांची उतिती क्रमिािी लािलेली असते. क्रमिािीप्रमािे अणधकाि कमी कमी होत 
जातात. या श्रेष्ठ कणनष्ठात कोठेही गोंधळ िाणहल्यास त्याचा दुष्ट्पणििाम कामािि होतो ि सािािळे भाांडिात 
जाऊ लागतो म्हिनू हे तत्ि महत्िाचे आहे.  
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न्सयायबदु्धीचे तत्ि 
 

आपल्या बाबतीत जी काही काििाई होत आहे ती न्सयायबुु्द्धीििच आधाणित आहे असा णिश्वास 
अगदी ििच्या प्रशासकापासून तो खालच्या कमसचाऱयापयंत सिांना िाटला पाणहजे. ही भािना सिांच्या 
मनात ठसलेली असली तिच प्रशासकाला उिम प्रकािचे कायस करून घेता येईल. म्हिजेच, त्याने स्ितुः 
न्सयायबदु्धीने िागले पाणहजे ि इतिाांना तसे िागण्यास लािले पाणहजे. या महत्िपूिस तत्िाबिोबिच आिखी 
तीन महत्िाचे भाग प्रशासनात समाणिष्ट झालेले आहेत.ते येिे प्रमािे– 
 

१. णनयोजन 
२. अथससांकल्प 
३. प्रणतिदेन  

 
१) णनयोजन (Planning) 

 
भाितात पांचिार्मषक योजना बनत आहेत ि त्यातून सिांगीि प्रगतीचे प्रयत्न चालू आहेत. म्हिनू 

णनयोजन हा शद्बप्रयोग सिांना समजिािा झाला आहे.णनयोजन किण्याकणिता प्रशासकाला सांपूिस प्रश्नाची 
माणहती असिे जरूि आहे. हा प्रश्न सामाणजक असेल ति त्या प्रश्नाच्या ्युत्पिीपासून ककिा समस्या 
णनमाि होण्याच्या काििाचे त्याचप्रमािे या प्रश्नाची सोडििूक टप्प्याटप्प्याने कशी किता येईल याचे 
शास्त्रीय ज्ञान प्रशासकाने करून घेतले पाणहजे. तसेच या णनयोजनाचे पणििाम समाजािि कसे होिाि 
आहेत याची ताांणत्रक ि शास्त्रशुद्ध माणहती प्रशासकाने करून घेतली पाणहजे ि मगच णनयोजन किता येईल. 
णनयोजन म्हिजे एकादी ्यणक्त कल्यािाची ककिा समाज कल्यािाची योजना हळू हळू प्रसृत करून तीं 
समाज णहतासाठी िाबणििे. एकदा णिचािपूिसक केलेले णनयोजन अढळ असाि,े त्यात बदल करू नये.  
 

२) अथससांकल्प (Budgetting) 
 

योजना खूप मोठी किता येईल पि आपल्याजिळ त्या कायाकणिता पैसा पाणहजे.कोित्या कामाला 
कसा, के्हा ि णकती पसैा लागेल याची कल्पना प्रशासकाने िास्तिपूिस णिचािाने केली पाणहजे. शखे 
महांमदी िाज्यासािखे हितेले सांकल्प चालत नाहीत. पसेै कोठून ि कसे उभे किाियाचे हेणह प्रशासकाला 
णिचािपूिसक ठििाि ेलागते. अथससांकल्प तयाि किताना मागील पणिब्स्थतीची िास्तििादी कल्पना किािी 
लागते. इणतहासाचा आढािा घेऊन भणिष्ट्य ठििाियाचे असते. यात समाजाचे अणधकाणधक णहत हीच 
भािना असािी ि तो अणधक िास्तििादी बनणिण्याचा प्रयत्न असािा.चालू कामाची सांपूिस कल्पना ि निीन 
णनयोजनास लागिािा खचस याच्या अभ्यासातून चाांगला अथससांकल्प तयाि होतो. णनयोजन ि अथससांकल्प हे 
अशा तऱहेने जोडलेले आहेत. 
 

३) प्रणतिदेन (Reporting) 
 

काय घडत आहे याची पद्धतशीि नोंद ठेििे हे िाि महत्िाचे कायस आहे. कायस होत असताना काही 
कायस अपेके्षप्रमािे होते ति काही कायस अपेके्षपेक्षा अणधक चाांगले ककिा िाईट होते. बऱया ककिा िाईट 
कामाची नोंद करून ठेिािी लागते. आढािा घेऊन चकुाांची पुनिािृिी होऊ नये इकडे लक्ष द्याि ेलागते 
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तसेंच चाांगल्या कामाचे बीज कशात आहे हे जािनू घ्याि ेलागते. या सिस गोष्टींसाठी झालेल्या कामाची नोंद 
करून ठेििे िाि महत्िाचे आहे. णशिाय िळेोिळेी कायस कोठिि आले आहे ि कसे चालले आहे याबद्दल 
कायसकाणििीस, मुख्य प्रशासकाांस ककिा जनतेस माणहती पुिणिता येते. या साऱया दृणष्टकोनातून प्रणतिदेन हे 
महत्िपूिस आहे.  
 

प्रशासन ही एक शक्ती आहे ि णतचा प्रयोग बोललेले शलद, णलणहलेले शलद, िाक्ये, पते्र, णटपण्या ि 
िाईल्स याांच्या मधून होतो. प्रत्यक्ष बोलण्यामधून त्या शक्तींचा मोठा प्रभाि पडतो. या सिस साधनाांचा 
प्रशासकाने योग्य उपयोग करून घेतला पाणहजे.  
 

प्रशासनाबद्दल मिाठीतून िािच थोडे िाचायला णमळते. प्रशासनाचे काम अजाितेपिी खूप लोक 
किीत अहेत. स्िभािाच्या, बुद्धीच्या ककिा ्यणक्तमत्िाच्या प्रभािामुळे पुष्ट्कळ लोकाांचे प्रशासन यशस्िी होते. 
पि प्रशासनाची जगन् मान्सय मूलभतू तत्ि ेकोिती आहेत ती प्रत्येक प्रशासकास माणहत असािीत. प्रत्येक 
प्रशासक म्हिजे खूप मोठा अणधकािी असतो असे नाही. कुटुांबप्रमुख कुटुांब चालणितो ते सुद्धा एक प्रशासन 
कायसच आहे. शाळेत णशक्षक ककिा कॉलेजात प्राध्यापक णिद्याथांना णशकणितात ि साांभाळतात हे सुद्धा 
प्रशासनच आहे. िोट्या िोट्या के्षत्रात प्रशासन चालू आहे. पि हे प्रशासन असून त्यामागे काही शास्त्र आहे 
याची जािीि िाि थोड्याांना असते. या दृष्टीने अगदीच थोडक्यात प्रशासनाच्या मुख्य तत्िाांचा उल्लेख येथे 
केला आहे.  
 

समाजकल्याि खात्यातिस  अनेक तऱहेच्या सांस्था चालणिण्यात येतात. काही सांस्था शकै्षणिक 
स्िरूपाच्या आहेत. ति काही सुधाि प्रशासनाच्या आहेत. सुधाि प्रशासनात णिमाांड होम, प्रमाणित शाळा, 
णभके्षकऱयाांची आदान कें दे्र, प्रमाणित सांस्था, इत्यादी सांस्था आहेत. आफ्टि केअि हॉस्टेल्स, सिाइत 
गुन्सहेगािासाठी िसाहती, टाकून णदलेल्या अभसकाांना साांभाळिाऱया सांस्था, त्याचप्रमािे पणित्यक्ता, पणतता 
ककिा अडचिीत सापडलेल्या णस्त्रया ि मुलींना साांभाळिाऱया सांस्था आहेत. या सिस सांस्था चालणिण्यासाठी 
प्रशासन तांत्राची माणहती असिे जरूि आहे. प्रशासन तांत्राचा उपयोग िक्त ऑणिस ककिा िॅक्टिीतच होतो 
असे नाही ति अशा सांस्था चालणिण्यातही होतो. या णशिाय या सांस्थाांमधून काम कििाऱया कमसचाऱयाांचे 
प्रश्न हाताळण्याकणिताही या तांत्राचा उपयोग होतो.  
 

पिस्पि सांबांधाचे ककिा सांपकाचे तत्ि (Communication) 
 

कोितेही कायस किीत असताांना प्रशासकाला सांस्थेतील कमसचािी ि सांबांणधत ्यक्ती ि बाहेिचा 
समाज या सिाशी सुिळीत ि सांथ असा सांपकस  ठेििे जरूि आहे. हा सांबांध ककिा सांपकस  णजतका चाांगला, 
अखांणडत ककिा नबोचिािा असेल तेिढे प्रशासन चाांगले होते. सांस्थेमध्ये प्रचाि ि अपप्रचाि हे एक सािखे 
चालू असतात म्हिून प्रशासकाने स्ितुःचे ककिा खात्याचे आदेश हा नेहमी कमसचाऱयाांना ककिा सांबांणधत 
्यक्तींना लौकिात लौकि ि योग्य शलदात ि योग्य पद्धतीने णदले पाणहजेत. नाहीति प्रशासनात अडथळे 
णनमाि होऊ लागतात ि प्रशासकाच्या हुकुमाांचे िगेिगेळे अथस लािण्यात येतात. पणििामी सांस्थेतील 
णिश्वासाचे िाताििि बदलू लागते ि कामे नीट होत नाहीत. या सिस दृष्टींनी हे पिस्पिसांबांधाचे ककिा 
सांपकाचे तत्िही अणतशय महत्िाचे आहे. 
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सांस्थाांमध्ये काम कििाऱया कमसचाऱयाांच्या दृष्टीने हे प्रशासन तांत्र उपयोगी असेल, पि तेथे 
िहािाऱया ‘इनमेटस च्या’ दृष्टीने कसे उपयोगी आहे? णभके्षकऱयाांच्या सांस्थाांच्या दृष्टीने णिचाि केला असता 
णदसून येईल की आतापयंत अनेक िळेा या सांस्थामधून दांगे झाले आहेत ि काांही िळेा ते उग्र स्िरुपाचे सुद्धा 
होते. णभकािी हा गिीब णबचािा, लुळापाांगळा प्रािी आहे, तो दांगा काय कििाि असे सिससामान्सयास िाटेल. 
पिांतु पणिब्स्थती अगदी णनिाळी आहे. सुदृढ णभकाऱयाांनीच न्हे ति कुष्ठिोगी णभकाऱयाांनीही दांगा केला आहे. 
तेकाही काळ सांस्था तालयात घेऊ शकतात. याचाच अथस असा की सांस्था आांधळ्याची असो, पाांगळ्याची 
असो. कुष्ठिोग्याांची असो ककिा सुदृढ णभकाऱयाांची असो, जि प्रशासन तांत्राचा उपयोग योग्य प्रकािे केला ति 
असे अिघड प्रसांग टाळता येतात.  
 

सांस्थामधील काही कमसचािी अधस णशणक्षत अथिा चाांगल्या सांस्कािापासून िांणचत असतात. 
पुष्ट्कळिळेा त्याांना स्िाथस हा प्रमािापेक्षा अणधक णप्रय होतो ि त्यामुळे ते कामामध्ये कुचिाई कितात, 
अप्रामाणिकपिा कितात ककिा एकादी िाईट गोष्ट किण्यास मागे पढेु पहात नाहीत. सांस्थेतील ‘इनमेटस’ 
ना णचथाििीसुद्धा णदली जाण्याची शक्यता असते. या सिस पणिब्स्थतीची जािीि ठेऊन प्रशासकाने 
जपाियास हि े ि प्रशासन तांत्राांचाच अिलां ब किाियास हिा. प्रमाणित शाळात मुलीनीसुद्धा दांगे ककिा 
उठाि केल्याची उदाहििे आहेत. यासिस गोष्टी टाळण्यासाठी णिशषे काळजी घेिे जरूि आहे. सिससामान्सय 
ज्ञानाच्या जोिािि आपि या गोष्टी टाळण्याचा नेहमीच प्रयत्न किीत असतो. तिीसुद्धा अशा गोष्टी 
पुष्ट्कळिळेा अपघातासािख्या होत असतात. हे अपघात टाळण्यासाठी या शास्त्राचा जरूि उपयोग 
होण्यासािखा आहे. सांस्थामधून णशस्त कशी ठेिािी, नोकििगस णकती अांतिािि ठेिािा, इनमेटस ि 
नोकििगस याांचे सांबांध णकती प्रमािात ठेिािते, इनमेट स नोकिाांचेकडून कशी िागिकू णमळािी या सिस गोष्टी 
्यक्ती्यक्तीच्या बाबतीत पाणहल्या पाणहजेत. गैिसमज ि मोठ्या उदे्रकाचे कािि पुष्ट्कळिळेा अगदीच 
क्षुल्लक िळेेिि लक्ष णदल्यास सांपूिस दुरुस्त होण्यासािखे असते. अथातच लक्षात आले ति. पि या गोष्टी 
लक्षात येण्यास अधीक्षकाने सांस्थेतील बािीक सािीक हालचालीिि लक्ष ठेििे क्रमप्राप्त आहे.  
 

्यणक्तकायस णचणकत्सकाचे ककिा ्यणक्तकायसकत्यांचे काम किीत असताना प्रशासन कििे कसे शक्य 
आहे हा ही एक प्रश्न उपब्स्थत होतो. ज्या सांस्थेमध्ये ्यणक्तकायसकता ि अधीक्षक ह्या दोन्सही जागाांची कामे 
एकच ्यणक्त पहात नसेल ति हा प्रश्न उपब्स्थत होत नाही. कािि अधीक्षकाला प्रशासनासाठी सांपूिस बाि 
णमळतो. 
 

ज्या सांस्थेमध्ये ्यणक्तकायसकता ि अधीक्षक ही एकच ्यणक्त असेल त्या णठकािी अणधकाऱयाने 
कोिती भणूमका घ्यािी? ्यणक्तकायसकत्याची की अधीक्षकाची? ताांणत्रक दृष्टीने पाणहले तिीसुद्धा या दोन्सही 
कायात िािसा ििक नाही. ििक जािितो तो म्हिजे अडचिीत सापडलेल्या सांबांणधत ्यक्तीबिोबि 
्यणक्तकायसकत्याला णज्हाळ्याचे सांबांध ठेिाि ेलागतात ि अधीक्षकाला काहीसे अांति ठेििे जरूि असते 
हा. या बाबतीत असे म्हिता येईल की अधीक्षकाने हे अांति थोडे कमी केले तिी हिकत नाही. णज्हाळ्याचे 
सांबांध असलेले लोक आपल्या अडचिी अधीक्षकाांना जास्त मोकळेपिाने साांगतील ि अणधक अडचिीचा 
प्रसांग उद भिण्याची शक्यता कमी होईल. 
 

या कायाची धुिा साांभाळण्याकणिता अनुभिी, प्रणशणक्षत ि समाजकायात बुद्धीने ि मनाने िस 
घेिाऱया तसेच आिडीने हे कायस कििाऱया कायसकत्यांची उिीि आहे हे एक कटू सत्य आहे. 
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प्रकिि णिसाि:े आकड्याांचे मनोगत 
 

आकडे हे णनजीि आहेत पि ितसमान, भतू ि भणिष्ट्य साांगिािे मानिाचे हेच सचे्च णमत्र आहेत. 
आकड्यामुळे इणतहास सुसांगतपिे माांडला जातो ि णजिांत िहातो. ितसमान काळाची गुणपते आकडेच 
दशसणितात ति भणिष्ट्याची दूिदृष्टी सुद्धातेच देऊ शकतात. आकड्यातून गणित णनमाि झाले आहे. 
मानिाच्या साऱया प्रगतीचे बीज गणितातच आहे ि याच काििामुळे महत्िाचे आहेत. 
 

आपि आता णभकाऱयाांच्या प्रश्नाचा णिचाि किीत असताना अनुभिातून णमळालेली काांही माणहती 
आकड्यात माांडून ठेिली आहे. णतचा णिचाि करू.  
 

णभकाऱयाांतील स्त्री-पुरुषाांचे प्रमाि 
 

१९४६ ते १९६० पयंतच्या मुदतीमध्ये या कायद्याप्रमािे अटक झालेल्याांच्या सांख्येचा णिचाि केला 
ति असे णदसून येते कीं अटक केलेल्यात सुमािे ७५ टके्क पुरुष ि २५ टके्क णस्त्रया असतात. याचा अथस हा की 
णभकाऱयामध्यें १/४ प्रमाि णस्त्रयाांचे आहे.  
 

पि हे आकडे अटक झालेल्या लोकाांबद्दलचे असल्यामुळे अटक झालेल्या णभकाऱयात स्त्री-पुरुषाांचे 
१:३ असे होते एिढेच म्हिता येईल. यािरून अथातच एक अनुमान काढता येईल की णभकाऱयाांच्या सांस्थेत 
णस्त्रयाांचे प्रमाि यापेक्षा िाि मोठे नसाि.े १९६१ च्या भाितातील लोकगिनेचे आकडे या सांदभात पाणहले. 
पुरुष २२·६३ कोटी, णस्त्रया २१·२९कोटी. ि एकूि सांख्या ४३·९२ कोटी होती. १९७१ च्या जनगिनेप्रमािे 
२८·३९ कोटी पुरुष, २६·४० कोटी णस्त्रया ि एकूि ५४·७९ कोटी असे आकडे उपललध आहेत. महािाष्ट्राचे 
१९७१ चे आकडे सुद्धा २·६१ कोटी पुरुष, णस्त्रया २·४२ कोटी ि एकूि ५·०४ कोटी. या सिािरून असे 
णदसून येते कीं, लोकसांख्येत पुरुषाांचे प्रमाि ५१ ते ५२ टके्क आहे म्हिजेच स्त्री-पुरुषाांचे प्रमाि साधाििपिे 
सािखेच आहे. पुरुषाांचे थोडे अणधक असून सुद्धा मागिाऱयामध्यें णस्त्रयाांचे प्रमाि बिेच कमी णदसते.याला 
काही सामाणजक काििे जबाबदाि असािीत. 
 

सामाणजक ि कौटुांणबक बांधनातून भाितीय स्त्रीला घि सोडून सहजासहजी बाहेि जाता येत नाही. 
णतला कुटुांबातील ्यक्तीबद्दल णिशषे पे्रम असते. तसेच णतच्यािि कुटुांबातील घटकाांचे पे्रम असते. स्त्री ही 
मोठ्या प्रमािािि मनोणिकृत असेल ति हा पे्रमाचा दुिा एक तिी तुटतो. पुरूषाचे असे नाही. तो कुटुांब ि 
समाज सोडून अणधक सुकितेने जाऊ शकतो. काांही पुरुष कौटुांणबक बांधनाांची िािशी तमा बाळगत नाहीत. 
कुटुांबातील इति घटकसुद्धा पुरूषाांचे बाबतीत अणधक पे्रमाने भािािलेले नसतात.  
 

घि सोडून पुरुष आपला उदिणनिाह सहज करू शकतो, णस्त्रया त्या मानाने दुबळ्या ठितात. 
पुरुषाला कोिाच्या आधािाची णिशषे जरूि नसते, ककिा अपेक्षा सुद्धा नसते. णस्त्रयाांचे बाबतीत गोष्ट िगेळी 
आहे. णतला आिांभापासून दुसऱयाच्या आधािाने िहाण्याचे णशकणिले जाते. पुरुषाला इतिाांचे 
भयनसते.स्त्रीला आपल्या स्त्रीत्िामुळे इतिापासून िाि मोठे भय असते. या ि अशाच अनेक काििाांमुळे णभक्षा 
मागिाऱया णस्त्रयाांची सांख्या परुुषापेक्षा कमी असािी.  
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आपि अटक केलेल्या णभकाऱयाांच्याबद्दल णिचाि केला. आता कोटात काय होते याचा णिचाि करू, 
पणिणशष्ट नां. ४ मधील आकडेिािीिरून णदसून येईल की, स्थानबद्ध किताना णस्त्रयाांचा आकडा घटला आहे. 
अटकेच्यािळेी स्त्री-पुरुषाांचे प्रमाि १·३ असे होते, ति स्थानबद्ध केलेल्या लोकात ते आता साधाििपिे १·४ 
असे आहे. म्हिजेच अणधक णस्त्रयाांना कोटातून सोडिनू घेतले जाते.ककिा कोटस साडून देते. ििील 
पणिच्िेदात णदलेल्या काििामुळेच हे होत असाि.े याचाच अथस असा होईल की साधािितुः पुण्यामुांबईत 
िहािाऱया जनतेमध्ये पुरुषापेक्षा णस्त्रयाांचे बाबतीत भािनेचे मादसि अणधक आहे.ि अडचिीत सापडलेल्या 
णस्त्रयाांना मदत किाियास बिेच लोक पढेु येतात. अशा तऱहेने सोडिनू घेतलेल्या णस्त्रयाांिि अन्सयाय केल्याचे 
णनदशसनास आलेले नाही.  
 

िृद्ध ि अपांग 
 

णभकािी पुष्ट्कळ प्रकािचे आहेत. त्यात एक मोठा भाग िृद्ध ि अपांगाांचा आहे. ही णिभागिी किताना 
िाि तौलणनक ककिा शास्त्रशुद्ध पद्धतीने न केल्यामुळें  सामान्सयाच्या बुद्धीला पटेल अशा प्रकािची आकडेिािी 
णनमाि झाली आहे. पि एक गोष्ट णनणित की या  आकड्यामुळे िृद्ध ि अपांगाांची सांख्या साधाििपिे २५ टके्क 
आहे ि सुदृढाांची सांख्या सुमािे ४८ टके्क णदसून येते. त्या दृष्टीने. पणिणशष्ट १ ि ३ पहािते. पणिणशष्ट नां १ मध्यें 
१९६२-६३ ते६५ पयंतची आकडेिािी आहे. ि पणिणशष्ट ३ मध्ये १९४६-४७ ते१९५९-६० पयंतचे आकडे 
णदलेले आहेत. पणिणशष्टनां. ३ मध्ये अणधक णिभाग पाडलेले आहेत. ि त्यात १४ िषाचा आढािा घेण्यात 
आलेला आहे. पणिणशष्ट नां. १ मध्ये चािच िषाची आकडेिािी आहे. दोन्सही पणिणशष्टात एकच गोष्ट णदसून येते 
की स्थानबद्ध णभकाऱयामध्ये सुदृढाांचे प्रमाि शकेडा ४८ आहे ि िृद्ध अपांगाांचे प्रमाि सुमािे २५ टके्क आहे. 
प्रत्यक्ष अनुभिािरून घेतलेल्या िोट्या चाचण्याांिरून णदसूनयेते की िृद्ध ि अपांगाांचे प्रमाि ४५ ते ४८ टके्क 
असून सुदृढाांचे प्रमाि २५ ते२८ येिढेच असाि.े समाजातील णभकाऱयापैकी २५ ते२८ टके्क लोक सुदृढ असून 
सुद्धा भीक मागतात. ही शोचनीय ब्स्थती आहे. या णिभागामध्ये साधाििपिे खालील तीन प्रकािचे लोक 
असतात. 
 

१) काही प्रमािात मानणसक णिकृती असलेले.  
२) सिस नातलगाांचा ि भािणनक सांबांणधताांचा त्याग करून सांसािपिाङ मुख झालेले 
३) ि भीक मागण्याचा हक्क साांगिाऱया जमाती ि धार्ममक पांथाचे.  

 
मुांबई प्राांतात १९१९ साली सिकािने एक सणमती नेमली होती. णतच्याकडे धार्ममक णभकाऱया णिषयी 

णिचाि किण्याचे काम देण्यात आले होते. या सणमतीत १४ कहदू, १४ जैन२३ मुसलमान सभासद होते. या 
णशिाय मुांबई प्रातातील प्रत्येक णजल्ह्यातील ६ प्रणतणष्ठत ्यक्ती होत्या. या सणमतीचा ठिाि खाली णदला 
आहे.  
 

“कहदू ककिा मुसलमान धमाच्या पणित्र ग्रांथातील िचनाांचा अन्सियाथस काहीही असला तिी या 
णठकािी जे मत प्रणतपादन झाले आहे त्या िरुन असे णनर्मििादपिे णदसून येते की हमित्यािि ि सािसजणनक 
णठकािी धांदा म्हिून भीक मागिे हे धार्ममक पाणित्र्याच्या निीन णिचािाशी णिसांगत आहे.” 
 

त्याच प्रमािे म्हैसूि िाज्याने एक सणमती नेमून या णिषयाची चौकशी केली. ि हा प्रश्न कसा 
सोडिािा या णिषयी सूचना मागणिल्या. या सणमतीने असे दाखिनू णदले आहे की कहदू धमामध्ये सांन्सयाशाला 
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भीक मागण्याची पििानगी आहे, पि त्याने सुद्धा सांन्सयास घेण्यापूिी बायको-मुलाांच्या उपजीणिकेची पुढची 
सोय करून ठेििे जरूि असते. त्यातही काही सांन्सयासी स्ितुःच्या उपजीणिकेसाठी सुद्धा णभक्षा मागत 
नाहीत. जे खुषीने णमळेल त्याििच आपला उदिणनिाह कितात.  
 

मुसलमान धमामध्ये महांमद पैगांबिाचे खास िािस म्हितात, ‘आपले स्ितुःचे ओझे िहाण्याची 
ताकद असून सुद्धा जो ते इतिाांिि ढकलण्याचा प्रयत्न कितो त्याचा णधुःकाि असो !’ 
 

मुसलमान, धमात िणकिाने स्िुःत कष्ट करून स्ितुःचा उदिणनिाह किािा, असे म्हटले आहे. 
पािशी धमामध्ये म्हटले आहे, ‘काम करून समृद्ध होण्यासाठी मािसाचा जन्सम आहे, तो णनब्ष्ट्क्रय होऊन 
गुांतून जाण्यासाठी नाही. काम हा जीिनाचा मांत्र आहे. तो श्रीमांत ि गिीब याांस सािखाच लागू आहे’ याचा 
स्पष्ट अथस असा आहे की भाितातील कोिताच धमस णभक्षा मागण्यास साांगत नाही. पि समाजात णकतीतिी 
लोक या धार्ममक िाटिाऱया प्रिृिीच्या आधािे जगत आहेत-एक ्यक्तीच न्हे ति सबांध कुटुांबे सुद्धा 
धमसप्रचािकाांनी ि णिद्वानाांनी आपल्या धमाचे णनरूपि किताना भक्तगिाांना, णिशषेतुः तरूिाांना ि लहान 
मुलाांना या प्रकािापासून पिािृि केले पाणहजे.  
 

पणिणशष्ट ‘क’ मध्ये िृद्ध ि अपांगाांना साांभाळिाऱया प्रमाणित सांस्थाांची यादी णदली आहे. महािाष्ट्रात 
अशा १४ सांस्था आहेत ि त्यात३०० पेक्षा अणधक स्त्री-पुरूषाांना आसिा णमळत नाही. समाजामध्ये ही एक 
िाि मोठी उिीि आहे. आपल्या समाजाने णतची योग्य दखल घेतलेली नाही. अपांगामध्ये मुख्यत्ि े पाच 
प्रकाि मानण्यात येतात. १) अांध २) मूक बणधि ३) अब्स्थ्यांग असलेले ४) मानणसक दुबसळ ि ५)कुष्ठिोगाने 
अपांग झालेले. या पाच प्रकािच्या अपांगाांकणिता महािाष्ट्रात णनिणनिाळ्या सांस्था आहेत. अपांगाांच्या बाबतीत 
मात्र समाज बिाच जागृत झालेला णदसतो, कािि या प्रकािच्या बऱयाच सांस्था महािाष्ट्रात आहेत. ि 
त्यातून मदत णमळिाऱया अपांगाांची सांख्याही मोठी आहे यातील बऱयाच सांस्थाांना प्रत्यक्ष ककिा अप्रत्यक्ष 
िीतीने शासनाची मदत णमळत आहेही णिशषे आनांदाची गोष्ट आहे. िि नमूद केलेल्या प्रकािच्या अपांगाांना 
मदत कििाऱया सांस्थाांची िगीकृत यादी त्याांच्या प्यासह क या पणिणशष्ठामध्ये मुद्दामच णदली आहे. ि 
अखेिीस शासकीय सांस्थाचीही यादी णदली आहे.  
 

णभक्षा प्रणतबांधक कायद्याखाली चालिाऱया सांस्था 
 

महािाष्ट्रात असलेल्या शासकीय ि अनुदानािि चालिाऱया णभक्षा प्रणतबांधक कायद्याप्रमािे 
चालिाऱया सांस्थाांची यादी पणिणशष्ट ‘अ’ मध्ये णदली आहे. या यादीमध्यें णभक्षा प्रणतबांधक कायदा १९६० 
प्रमािे प्रमाणित असलेल्या सांस्थाांची नािे, पिे, तेथे अणधकात अधीक णकती लोक ठेिण्याची सोय आहे हे 
णदलेले आहे. तसेच प्रत्येक सांस्थेत कोित्या प्रकािचे लोक ठेिले जातात ि त्याांना तेथे कोिते उद्योगधांदे 
णदले जातात याचीही तपशीलिाि माणहती णदलेली आहे. या माणहतीिरून प्रत्येक सांस्था कोित्या प्रकािाचे 
कायस किीत असािी हे कळून येईल.  
 

पणिणशष्ठ ३ मध्यें कोटाने ठेऊन घेतलेल्या ककिा स्थानबद्ध केलेल्या णभकाऱयाांचे त्याांच्या शािीणिक ि 
मानणसक पणिब्स्थतीप्रमािे केलेले िगीकिि आहे. िडेे, अांध, बणहिे,मुके, क्षयी, कुष्ठिोगी, िृद्ध ि अपांग असे 
असुदृढाांचे िगीकिि केलेले आढळेल.  
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पणिणशष्ठ४ मध्यें स्त्री ि पुरूषाांचे ियोमानाप्रमािे िगीकिि णदलेले आहे. कोटाने ठेऊन घेतलेल्या 
एकां दि १८,६७८ लोकाांपकैी पुरुष १५,२४८ होते ि णस्त्रया ३५४० होत्या. म्हिजेच पुरुष णस्त्रयाांचे प्रमाि ४:१ 
असे पडते. याच पणिणशष्टामध्यें ियाप्रमािे िगसिािी णदलेली आहे. १६ ते २५, २६ ते ४० ि ४१ च्या ििच्या 
ियाचे असे तीन गट केलेले आहेत. पणहल्या गटात पुरुष १८·७९ टके्क आहेत ति णस्त्रया ३·१५ 
टके्कआहेत.कोटाने तालयात घेतलेल्या णभकाऱयात १६ ते २५ िषाचे गटाचे हे िगीकिि असे स्पष्ट दाखणिते 
की तरूि णस्त्रया िािशा भीक मागत नाहीत, तरूि पुरूषाांचे हे प्रमाि बिेच मोठे आहे. त्याच प्रमािे 
स्थानबद्ध केलेल्या णस्त्रयाांपैकी दुसऱया गटातील णस्त्रया पणहल्या गटापेक्षा अांदाजे दुप्पट आहेत. ति णतसऱया 
गटातील म्हिजे ४० िषाििील णस्त्रयाांचे प्रमाि अांदाजे णतप्पट आहे. स्थानबद्ध णस्त्रयाांपैकी ४८·५ टके्क णस्त्रया 
या पोक्त ि िृद्ध गटातील आहेत. पुरुषातील दुसऱया ि णतसऱया गटातील पुरुषाांचे प्रमाि जिळ जिळ 
सािखेच आहे. २६ ते ४०च्या गटातील ककिा ४१ च्या पुढच्या गटातील पुरुष णजतक्या प्रमािात घि सोडून 
बाहेि जातात णततक्या प्रमािात णस्त्रया बाहेि जात नाहीत. हेच या आकड्यािरून णसद्ध होते.  
 

महािाष्ट्रातील ि बाहेिील णभकािी 
 

पणिणशष्ठ ७ मध्यें जुन्सया मुांबई प्राांतातील आकडेिािी णदलेली आहे. या आकडेिािीिरून णदसून येते 
की सिात जास्त आकडा मुांबई प्राांताबाहेिील लोकाांचा आहे. ३५ टके्क लोक मुांबई प्राांताबाहेिील होते. 
पणिणशष्ठ ८ मध्यें णदसून येते कीं पणहल्या ४ िषामध्यें प्राांताबाहेिील लोकाांचा आकडा सािखा िाढत गेला 
आहे. पि ६४–६५ सालापासून तो कमी होऊ लागला आहे. ही सिस आकडेिािी स्थानबद्ध लोकाांचीच आहे. 
कोटातून सुटिाऱयाांमध्ये बहुतेक लोक जिळपासचेच असतात. प्राांताबाहेिील लोकाांना सोडिनू घेिािे 
लोक कमी असल्यामुळे ि पि प्राांतातून णभकाऱयाांची सांख्या बिीच असल्यामुळे तालयात घेतलेल्या लोकाांत 
सहाणजकच पि प्राांणतयाांचे प्रमाि िाढलेले णदसते.१९६३–६४ साली ति हे प्रमाि ७० टके्क पयंत गेलेले 
णदसून येते. या आकडेिािीिरून ही गोष्ट णनणितपिे णदसूनयेते कीं मुांबई शहिाांतील णभकाऱयामध्ये 
पिप्राांणतयाांचे प्रमाि खूप मोठे आहे. ही पणिब्स्थती साहणजकच ि समजून येण्यासािखी आहे. मुांबई शहिाचे 
आकषसि भाितातील सिस थिातील लोकाांना सािखेच आहे ि ते काििपित्ि ेमुांबईस येत असतात. ते येथे 
आल्यािि णभकािी दशसे येऊन पोहोचतात ककिा भीकच मागण्यासाठी ते इति प्राांतातून येथे येतात. बिेच 
पिप्राांतीय लोक मुांबईत िणहिासी झालेले आहेत तसेच णभकािीही िणहिासी झालेले आहेत. 
 

पुण्यामध्ये १९६४ पासून णभक्षा प्रणतबांधक कायदा पुिे शहि, खडकीं ि पुिे कॅन्सटोनमेंट णिभागात 
लागू केला आहे. पुण्यातील णभकाऱयात पि प्राांणतयाांचे प्रमाि िाि कमी आहे असे णदसून आले आहे. सुमािे 
८० टके्क लोक महािाष्ट्र ि पुण्यातील आहेत. यामुळेच १९६४ पासूनच्या एकां दि पिप्राांणतयाांच्या आकड्यािि 
पणििाम होऊन टके्किािी घटली आहे. कदाणचत काही िाजकीय चळिळींचा देखील हा पणििाम असण्याची 
शक्यता आहे. 
 

पणिणशष्ठ ९ मध्यें १९६२–६३ पासून ते १९६५–६६ पयंत अटक झालेल्याांची ि स्थानबद्ध केलेल्याांची 
सांख्या णदली आहे. तालयात घेतलेल्याांची सांख्या ही सािखी बदलती िहािाि कािि कोटाच्या णनकालािि 
हा आकडा अिलां बनू असतो. काही िळेा कोटाचा लोकाांना सोडून देण्याकडे कल असतो.ति काही िळेेस 
तो या णिरुद्ध णदसून येतो. नातलग िगैिे लोकाांना बऱयाच िळेेस या लोकाांना सोडिनू घ्यािसेे िाटते ि 
याकणिता ते कोटात हजि िहातात. सिस साधाििपिे अशा तऱहेने जाणमनािि सोडलेल्या लोकाांचे बाबतीत 
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िािसा िाईट अनुभि नाही. ही एक प्रकािे सुधािण्याची सांधी (Probation)आहे. पुन्सहा पकडले जािाऱयाांची 
सांख्या िाि कमी आहे. 
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प्रकिि एकणिसाि:े प्रणतबांधात्मक उपाय 
 

णभक्षा मागिाऱयाांची सांख्या णदिसें णदिस िाढत आहे. शहिाांत णभकाऱयाांचे जिू पेिच िुटले आहे 
असे िाटते. ‘कोठुणन हे आले येथे काल सांध्याकाळी न्हते’ असा प्रश्न जनतेच्या डोक्यात आल्यािाचनू 
िहात नाही. शहिात आता स्िच्िता िाढू लागली आहे. पिीटघडीचे भडक कपडे, ककिा चमकिािे स्त्री-
पुरुषाांचे कपडे ही णनत्याचीच बाब झाली आहे. त्यात मुांबईत येिािे पिदेशी पाहुिे, त्याांच्या गळ्यात 
अटकलेले ते तीक्ष्ि नजिेचे कॅमेिे, काांही िगेळे णदसले की ‘ब्क्लक’ ि लगेच थोड्याच णदिसात पौिात्य 
ककिा पाणिमात्य ितसमानपत्राांत आलेले ते भाितदशसन. अगदी िांगीत सुद्धा. पिदेशी पाहुण्याांच्या डोळ्यात 
णभकािी िाि लौकि भितो ि त्याांच्या णिल्मिि तो तात्काळ जशाच्या तसा उतितो. अणधक पैशाच्या आशनेे 
तोनेमका त्याांच्यासमोि जातो. मग पिदेशातील ि येथील भाितीयाांना ते णचत्र पाहून दुुःख होते आणि होिे 
साहणजकच नाही काय ? मुांबई पुण्यामध्ये णभक्षाप्रणतबांधक कायदा लािनू सुद्धा णभकािी आहेत ते आहेत 
असेच िाटण्याची िळे सिससाधािि मािसािि येते. पि यात सत्य काय आहे हे समाजाला समजले पाणहजे 
ि याच काििासाठी ही थोडी तपशीलिाि माणहती जनतेपुढे ठेिली आहे. णभक्षा प्रणतबांधक कायद्याचे काम 
चालू आहे. अगदी खूप जोिात. पि या खूप जोिात याची मयादा आपल्याच पैशािि अिलां बून असल्यामुळे 
हे कायस मयाणदत प्रमािात कििे जरूि आहे. मुांबईस ४० ते ५० हजाि ि पणु्यास ३ ते ४ हजाि णभकािी 
आहेत. त्या साऱयाांना णभक्षा प्रणतबांधक कायद्याखाली अटक केली तिी कदाणचत दोन तीन मणहन्सयात पूिीची 
सांख्या उपब्स्थत होईल ही भीती साधाि आहे. घेतलेल्या णभकाऱयाांना साांभाळण्याकणिता आतापेक्षा ६ पट 
खचस आपल्या खणजन्सयािि पडेल. आताचा खचससुमािे ३० ते ३५ लाखापेक्षा जास्त आहे. या णशिाय त्याांना 
साांभाळण्या कणिता आता आहेत त्याच्या ६ पट इमािती लागतील. हे सािे एका िाज्याला पििडिािे खणचत 
नाही. कें द्राचे ककिा इति िाज्याांचे सहकायस सुद्धा जिळ जिळ नाहीच म्हटले तिी चालेल. 
 

पुिे ि मुांबई या दोनच शहिाांना हा कायदा लागू केला असता ही ब्स्थती आहे, या णहशबेाने इति 
शहिाांना हा कायदा लागू केला ति णकती लोकाांना पकडाि ेलागेल याचा अांदाज कििे सुद्धा अिघड आहे. 
महािाष्ट्रात या ना त्या प्रकािचे णकतीतिी णभकािी आहेत. त्या साऱयाांना पकडायचे, खायला प्यायला 
घालायचे ि उद्योगाला लािायचे, िािच मोठे काम आहे.  
 

म्हिूनच हा महाभयांकि प्रश्न कसा सोडिािा याचा णिचाि कििे जरूि आहे. जे काम होत आहे ते 
जिी योग्य मागाने होत असले तिी ते िाि थोडे आहे. ते बांद किाियाचे नाही, पि यासाऱया प्रश्नाला 
गिसिी घालण्याचे आिखी काही मागस आहेत काय हे पहायला हि.े 
 

िोगाचा प्रणतबांध कििे हे तो बिा किण्यापेक्षा चाांगले ही म्हि त्या दृष्टीने णिचािात घेऊ. 
 

भीक मागण्याचा धांदा कििािे लोक आहेत. तो आपला सामाणजक हक्क आहे असे साांगिाऱया 
जमाती आहेत, काही पांथ आहेत. या साऱयाांना चाांगल्या णशक्षिाच्या सिलती उपललध करून णदल्या 
पाणहजेत. या लोकाांची मुले णशकली म्हिजे त्याांना आपोआपच भीक मागिे ककिा दुसऱयाांच्या औदायािि 
जगिे आिडिाि नाही. जे लोक आज या मागाला लागतात त्याला काही काििे आहेत. या 
लोकाांच्याांजिळ  उपजीणिका किण्याचे योग्य साधन नाही. त्याांच्या हाती काही कला ककिा उद्योग णदला 
ति त्याांना या मागापासून पिािृि कििे शक्य होईल. काही लोकाांना जमीन, काही लोकाांना उद्योगासाठी 
थोडेसे भाांडिल, काही लोकाांना नोकिी. ि त्यातल्या िृद्धास जीिन ितेन णदल्यास या सांपूिस कुटुांबाचे 
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पुनिससन घडिनू आिता येईल. आिांभी साांणगतल्याप्रमािे या गोष्टीच्यामागे रूढी ि धार्ममक प्रिृिी आहेत. 
समाजातील धमस जािकािाांनी या लोकाांना हळू हळू त्याांच्या या ितसिुकीपासून िैचाणिक दृष्टीने पिािृि केले 
पाणहजे. सध्या णशक्षिाचा िगे खूप िाढला आहे.ियापैकी पुष्ट्कळशा मुलाांना णशक्षि णमळत आहे. पि अशी 
कुटुांबे शोधून काढून त्याांना अखेिपयंत मदत कििे जरूि आहे. हा कायसक्रम लाांब पल्याचा ि कमी खचांचा 
आहे.या लोकाांतील तरुि मांडळीला सिकािी ककिा खाजगी के्षत्रात नोकऱया णमळाल्या ति त्याांच्या कुटुांबात 
नि ेणिचाि आपोआप येतील ि त्याांचा चाांगला पणििाम कुटुांबातील िाढत्या मुलाांच्या जीिनािि होईल.  
 

आिखी काही लोक असे आहेत की जे लग्न किीत नाहीत, ब्रम्हचयस पाळतात, आणि किनी 
घालून देिाच्या नािाने णभक्षा मागतात. त्यातून सांचय किीत नाहीत. अशा लोकाांसाठी समाजाने अणतणथ गहेृ 
बाांधािीत त्याांची उतिण्याची ि अ् पाण्याची सोय किािी. पांढिी ि आळांदी या णठकािी जािाऱया येिाऱया 
लोकाांची अशी सोय किता आली ति णकती तिी चाांगले होिाि आहे. पि काही आळशी लोक यातच 
णमसळून आपला जीिनक्रम सुिळीत चालणितात. अशा लोकाांना शोधून काढून आदानकें द्राांत दाखल किाि े
ि त्याांना कें द्रामािस त योग्य त्या णठकािी नेऊन साांभाळण्याची ककिा प्रणक्रया किण्याची मुभा द्यािी. असे होत 
आहे हे समजले म्हिजे पोटभरू िािकऱयाांचे प्रमाि कमी होईल. हळू हळू समाजाने िािकिी लोकाांना 
आपली णशदोिी बिोबि आिण्याबद्दल णशकिि द्यािी. आळशी ि णभकािी या मेळा्यात णशरून स्ितुःच्या 
उदिणनिाह कितात. त्याांचा बांदोबस्त समाजाने केला पाणहजे. हीच पणिब्स्थती हाजीमलां ग ककिा इति 
लहानमोठ्या याते्रत होत असते. स्ितुःजिळ पसेै सुद्धा न घेता याते्रच्या ि उरुसाच्या गािच्या लोकाांच्या 
दानािि ककिा पाहुिचािािि आपली २-४ णदिस चांगळ करून घेण्याची प्रिृिी समाजाने हळूहळू कमी केली 
पाणहजे. िेशकनग सुरु झाल्यापासून शहिातील पणिब्स्थतीत थोडा ििक पडला आहे. मोठ्या मािसासाठी 
या बाबतचा प्रचाि कथा, कादांबिी, लोकनाट्य, णसनेमा इत्यादी माध्यमातून किािा; ति लहान मुलाांच्या 
दृष्टीने णशक्षिक्रमात अशा बऱयाच गोष्टीचा अांतभाि किािा. पाहुण्याकणिता यजमानाने उपाशी िहाि ेअशी 
त्यागिृिीची आपली भाितीय सांस्कृती आहे. पि याचा अथस देिाच्या ि धमाच्या नािािि आळशी लोकाांनी ि 
णभकाऱयाांनी यजमानाला नेहमी उपिास घडिािते हे योग्य नाही. हे साांगताना कोित्याही धमसपांथाबद्दल 
अनादि नाही. िक्त दुसऱयाांकडून धमाच्या ि रूढीच्या नािािि मानणसक जबिदस्तीने णिनासायास अ् 
णमळणिण्याच्या प्रिृिीबद्दल हे बोलिे आहे.  
 

जैन साधू अत्यांत धार्ममक असे आयुष्ट्य कां ठतात. या साधूांना िहाण्यासाठी उतािशाळा बाांधल्या 
जातात ि उिम अ् देऊन त्याांचा सन्समान केला जातो. अशा उतािशाळा ि सामाणजक िां ड णनमाि करून 
इति धमसपांथाांनी खऱया साधुसांताांचे िक्षि केले पाणहजे ि त्याांच्या ज्ञानाचा उपयोग करून घेतला पाणहजे. पि 
त्याचबिोबि आळशी ि भोंदू लोकाांना शोधून दूि केले पाणहजे.  
 

धांदेिाईक णभकािी 
 

णभकाऱयात धांदा म्हिनू भीक मागिािे असे काांही लोक आहेत. अथातच अशा लोकाांचे प्रमाि िाि 
मोठे नाही. पि प्रिृिी या दृष्टीने ती िाि घातक आहे. या धांदेिाईक णभकाऱयाांचा णिचाि किीत असताना 
प्रश्न पडतो की धांदेिाईक णभकािी कोिाला म्हिाि.े णनत्य णनयमाने भीक मागिािा प्रत्येक णभकािी हा 
धांदेिाईक णभकािी आहे काय ? एकादा अपांग मािूस जीिनाचा दुसिा मागस नाही म्हिून भीक मागनू 
स्ितुःचा उदि णनिाह कितो त्याचा उदे्दश िक्त पोट भिण्याचा असतो. युक्त्या प्रयुक्त्या करून लोकाांच्या 
मनाला पीळ पाडून आपला गल्ला भिण्याचा नसतो. ककिा िडेा मािूस अजाितेपिी णमळिािी भीक भकू 
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भागणिण्यािणिता िापिीत असेल अशा लोकाांना धांदेिाईक णभकािी म्हििे योग्य होिाि नाही. या उलट 
दुसऱा एखादा मािसू जि अपांग असेल ककिा नसेल पि णिचािपूिसक भीक मागून पैसे गोळा किीत असेल ि 
त्यािि स्ितुःचा न्हे ति इति धडधाकटाचा चणिताथस चालिीत असेल ति हा त्याचा धांदा असे समजाि.े 
त्यातून स्ितुःचा ककिा इतिाांचा िायदाही करून देत असेल ति तो खिाच धांदेिाईक णभकािी समजािा. 
काही णभकािी अशा तऱहेने पैसे गोळा करून इतिाांना ्याजाने देतात. ककिा मुांबईत भाकिी ककिा भात गोळा 
करून इति णभकाऱयाांना ककिा गणिबाांना तो णिकतात. भीक मागिे हा आमचा सामाणजक हक्क आहे असे 
साांगिािा सािा िगस हा या प्रकािच्या धांदेिाईक णभकाऱयाांचा आहे असे समजाियास हिकत नाही. अशा 
लोकाांना त्याांचे नातलग ककिा णहतकचतक मदत किीत असतात. त्याांना कोटातून ककिा सांस्थेतून सोडिनू 
घेण्याचाते अटीतटीने प्रयत्न कितात. ते पकडले जाऊ नयेत यासाठी सामदामाणद मागानी प्रयत्न कितात. 
असे णभकािी पकडले गेलेच ति ते शिेटी पळून जाण्याचा प्रयत्न कितात.  
 

या प्रकािच्या णभकाऱयाांना िळिळिाऱया सापाांची उपमा देता येईल. जरूि पडेल तेथे हा प्रािी 
धििाऱयास दांश किण्यास णबलकूल मागे पढेु पहािाि नाही. त्याांच्या समाजाचाही त्याांना आसिा णमळतो 
कािि ते त्याांच्यासाठी द्र्याजसन किीत असतात. हे दुष्ट चक्र मोडताना कायद्याच्या तीक्ष्ि हत्यािाचे िाि 
केले पाणहजेत. अशा ्यक्तींना दीघस मुदतीच्या स्थानबद्धतेत ककिा जरूि प्रसांगी तुरुां गातही ठेिले पाणहजे. 
पोलीस कोटस ि समाजकल्याि खाते याांनी सहकायानेच हे काम केले पाणहजे.  
 

या नांति णिचाि किताना णदसेल की अपांग लोकाांचे प्रमाि णभकाऱयात खूप मोठे आहे. अपांगता ही 
अज्ञान, आजाि, रूढी, अपघात, लढाया ककिा नैसर्मगक आपिीमुळे णनमाि होते. अपांग पाच प्रकािचे 
मानण्यात आलेले आहेत. १) अांध २)मूकबणधि ३) शािीणिक ्यांग असिािे ४) मानणसक दुबसळ ि ५) 
कुष्ठिोगामुळे झालेले. 
 

१. अांध 
 

आांधळेपि हे मुख्यतुः देिी ि गुप्त िोगामुळे (णसणिणलस) येिािे अपांगत्ि आहे. देिी टोचून घेऊन ि 
डोळ्याांची स्िच्िता ठेऊन हे अपांगत्ि सहज टाळता येण्यासािखे आहे.पि अज्ञान ि देिीबद्दलच्या घातक 
कल्पना यामुळे अांधाांचे प्रमाि देशात िाढले आहे. रकोमा ककिा डोळे येिे ही सुद्धा अांधत्िाची काििे आहेत. 
औषधोपचािाने ि स्िच्ितेने हे टाळता येईल .  
 

२.मूकबणधि 
 

मुके लोक मुख्यतुः बणहिे असल्यामुळे मुके असतात. दुसऱयाचा आिाज ऐकूां  येत नसल्यामुळे 
स्ितुःला आिाज काढता येत नाही. लहानपिापासून णजभेला ि घशाला तशी सिय नसल्यामुळे लौकि 
णशकता येत नाही. कानाचा दोष पुष्ट्कळ प्रमािात दुरुस्त होण्यासािखा असतो. डॉक्टिकडे योग्य िळेी 
गेल्यास अणधक िायदा होतो. मूकबणधिाांना णशक्षि देिाऱया शाळा आहेत. त्यातून मुलाांना पुष्ट्कळ प्रमािात 
णशकणिता येते. ि ती बोलू शकतात. तसेच यांत्राच्या सहाय्याने ऐकूही शकतात. त्यामुळे या अपांगत्िािि 
पुष्ट्कळ प्रमािात णिजय णमळणिता येतो.  
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३. शािीणिक ्यांग 
 

शािीणिक ्यांग हे पोणलओ सािख्या आजािामुळे येण्याची शक्यता असते. सध्या पोणलओ या 
आजािािि लस णनघाली आहे. मुलाांना ियाच्या १२ िषापयंत होिािा हा आजाि आहे. मोठ्या ियातही तो 
क्वणचत होतो. तिी लहानपिी ही लस देण्याची सोय केल्याने या आपिीतून णकती तिी लोक िाचत आहेत. 
या शािीणिक ्यांगामुळे णकतीतिी उमलिािी जीिने उमलण्यापूिीच मृतप्राय झाली आहेत.  
 

त्याचप्रमािे याांणत्रक िाढीमुळे होिािे अपघात हे अपघात टाळण्याचे प्रयत्न सिांनी केले ति णकती 
तिी िाईट प्रसांग टळतील ि अपांगाांची सांख्याही कमी होईल. त्याचप्रमािे देशादेशात ककिा अांतगसत होिािी 
युध्दे ककिा दांगे यामुळे आपिच आपल्या इति बाांधिािि ही आपिी आितो. सांहािक शसे्त्र ि असे्त्र सािखी 
िाढत आहेत. मेलेला मािसू एकदाचा सुटतो पि अपांग मािूस पुष्ट्कळदा जन्समभि मेल्यासािखा जगतो. 
 

अपांग मािसाची पिीक्षा करून त्याच्या णठकािी णकती गुप्त शक्ती णशल्लक आहे याचा अांदाज घेता 
येतो. तसेच योग्य उद्योग णदला ति चाांगले काम करून तो स्ितुःचाच न्हे ति कुटुांबाचा उदिणनिाह सुद्धा 
करू शकतो. यासाठी अथातच सांिणक्षत कािखाने (Sheltered Workshops) काढाि ेलागतील. पिदेशात 
ति काही उद्योगप्रतींनी अपांगाांसाठीच कािखाने काढले आहेत. अशा कािखान्सयात सािेच अपांग असतात, 
पि तेथील काम कोित्याही दुसऱया कािखान्सयाच्या तोडीचे असते. या कािखान्सयात अपांगाला येईल असेच 
काम णदले जाते. गुड णिल इांडब्स्रज (Good will Industries) नािाचा उद्योगसमूह अपांगासाठीच 
अमेणिकेत कायस किीत आहे. अशा तऱहेने अपांगाांची शक्ती सुद्धा िाया घालणिली जात नाही. यामुळे अथातच 
अपांग सन्समानाने जगू शकतात. ि इतिाांपेक्षा आपि कमी नाही ही जािीि त्याांच्यामध्ये णनमाि होते.  
 

४. मानणसक दुबसळ 
  

हे दुबळेपि नैसर्मगक ककिा इति आजािाने येिािे असते. पोणलओचा मािा सामान्सयतुः मािसाच्या 
मज्जातांतूिि असतो. पि काही िळेेस हे जांतू मज्जातांतूतून िि मेंदूमध्ये चढतात. यामुळे अणधक नुकसान 
झाल्यास ‘सेिेब्रळ पॅलसी’ ककिा मेंदूचा पक्षघात ही णिकृती होते. इतिही काही काििाांनी ही णिकृती होऊ 
शकते. ही णिकृती असलेल्या मािसाला आपला तोल साांभाळता येत नाही.ि हातापायाांना थिकाप 
आल्यामुळे कोितेच काम किता येत नाही.‘कोणिया’ नािाचाही एक आनुिांणशक आजािही आहे. या 
लोकाांना कोितेच काम किता येत नाही. त्याांना अखेिपयंत साांभाळिे या णशिाय दुसिा उपाय नाही.  
 

मािसाची बुद्धी ही ईश्विदि देिगी आहे. कदाणचत ती आनुिांणशक गुिातून येिािी असेल णतची 
औषधाने अगि शस्त्रणक्रयेने िाढ कििे मािसास अजून शक्य झालेले नाही. कमी बुद्धीची मुले ही एक 
नैसर्मगक आपिीच आहे. त्या मुलाांना लहानाची मोठी कििे, प्रयासाने ि सियीने त्याांना गोष्टी किाियास 
णशकणििे, हे सिस आई-बापाांना या याांणत्रक युगाांत शक्य होत नाही. श्रीमांताांना ही मुले िाढणिता येतील, पि 
गणिबाांना हे जमिे िािच अिघड आहे. अशा मुलाांच्या णशक्षिासाठी खाजगी सांस्था आहेत. पि त्याांचा खचस 
गणिबाांना पििडण्यासािखा नाही. तिीही त्या सांस्थाांची माणहती सामान्सय नागणिकास असािी म्हिून या 
पुस्तकाचे अखेिीस अपांग मुलाांना णशक्षि देिाऱया सिस सांस्थाांची एक यादी जोडली आहे.  
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मनोदुबसलाांना उद्योग लािनू देिे ककिा त्याांना सांपूिसपिे आपल्या पायािि उभे कििे हे िािच 
अिघड आहे. पि त्यातल्या त्याच ज्याांची बुद्धी थोडी बिी आहे अशा लोकाांना सिािाने येिािी कामे 
णशकणिता येतात ि त्या प्रमािात ते थोडीशी कमाई करू शकतात. इतिाांना सांस्थाांणशिाय दुसिा आधाि 
नाही.  
 

५. कुष्ठिोगाने झालेले अपांग 
 

कुष्ठिोग हा एक मानि जातीला णमळालेला भयानक शाप आहे. आतापयंत कुष्ठिोगाची िािशी 
माणहती डॉक्टिाांनासुद्धा नसे पि आता या पणिब्स्थतीत पुष्ट्कळच सुधाििा झाली आहे. हा आजाि जांतूांमुळे 
होतो हे हेनसन नािाच्या जमसन शास्त्रज्ञाने शोधून काढले आहे. कुष्ठिोगािि डी.डी.एस. नािाच्या 
औषधाचाही शोध लागला आहे. या औषधामुळे िोग पूिसपिे बिा होतो असे णनणित णदसून आले आहे. या 
आजािाची प्राथणमक लक्षिे णदसताच उपाययोजना केली ति सुमािे १-२ िषांत आजाि पूिसपिे बिा होतो. 
ि शणििािि कोितेच ्यांग णदसून येत नाही पि उशीि झालाति हातापायाांतील स्पशसज्ञान जािे, 
हातापायाांची बोटे आखडिे िगैिे दोष णनमाि होतात. हा आजाि जिी बिा झाला तिी हे दोष नांति दूि होत 
नाहीत अणधक उशीि झाल्याने हातापायाांची बोटे झडून जािे नाकामध्ये िाकडेपिा णदसू लागिे हे दोष 
अणधक येतात. यातील शिेटच्या ब्स्थतीचे ििसन न केलेलेच बिे. आजाि झाल्यािि बऱयाच िषांनी 
उपाययोजना केल्यास ककिा औषधेच न घेतल्यास शणििाची भयानक ब्स्थती होते ि आजाि जिी पुढे बिा 
झाला तिी अपांगत्ि इतके मोठे असते की समाज त्या मािसाला थोडे सुद्धा जिळ किीत नाही. त्याचे 
पुनिससन हे समाजाला एक मोठे आ्हान आहे. मािूस पूिसपिे बिा झालेला असतो, पि आजािामुळे चेहेिा 
ि शिीि णिदु्रप झालेले असते. त्याच्याकडे बघनू सामान्सय मनाच्या पुरुषाला सुद्धा भीणत िाटते. ज्याांनी 
कुष्ठिोग्याांच्या के्षत्रात काम केले आहे ि त्या कायात आपले जीिन खची घातले आहे असे कायसकतते सुद्धा या 
पुनिससनाच्या बाबतीत चाचपडतच आहेत. असे म्हिाि े लागेल. या समाजकायसकत्यांच्या प्रयोगातून 
लौकिच काहीतिी मागस सापडेल असा णिश्वास िाटत आहे.  
 

सिकािी के्षत्रातही या बाबतीत प्रयोग चालू आहेत. तसेच आांतििाष्ट्रीय सांघटनेमािस तही काही 
कुष्ठिोगी पनुिससनाचे प्रयोग चालू आहेत. या महाभयांकि ि कूट प्रश्नाच्या उििाची सािेच समाजसेिक 
आतुितेने िाट पहात आहेत.  
 

आतापयंत णदसून आले आहे कीं िृद्ध झालेले आईबाप ककिा नातलग याांना साांभाळण्याचे कायस 
आपली णिभक्त कुटुांबे करू शकत नाहीत. जागेची टांचाई, साांपणिक ओढाताि ि तरुि आणि िृद्ध 
याांच्यामध्ये णनमाि झालेले णिचािाांचे ि ज्ञानाचे अांति यामुळे िृद्धाांचे कुटुांबातील स्थान िाि अणनणित झाले 
आहे. िृद्धाांना अशी अपेक्षा असते िृद्धापकाळी त्याांच्या पुत्रपौत्राांनी त्याांना आदिाची ि पे्रमाची िागिूक द्यािी. 
पुत्रपौत्राांच्या णठकािी एके काळी हे पे्रम असे, पि उणशिा लग्न होऊन घिात आलेल्या तरुि मुलींना ते 
असण्याची शक्यता नसते. पूिी मुलामुलींची लग्ने बालियात होत असत. ते्हा घिात िाहून सुनाांनासुद्धा 
सासू-सासऱयाबद्दल पे्रम ि आस्था िाटत असे. पि आता लग्नाचे िय िाढल्यामुळे सहिासाने येिाऱया 
पे्रमाची णदलजमाई तरुिात ि िृद्धात होत नाही. समाजातील दोन णपढ्यातील पे्रमाचा धागा अशा तऱहेने 
क्षीि झाला आहे.  
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नुकतेच िाचनात आले कीं णब्रटनमध्यें सुमािे ३ लक्ष मुली आपल्या िृद्ध मताणपतिाांचा साांभाळ लग्ने 
न किताना किीत आहेत.  
 

िृद्ध होिाऱयाांनी तरूिाबिोबि जुळते कसे घ्याि ेयाचे णशक्षि मािूस पोक्त झाल्यािि त्याला देण्यात 
याि ेयासाठी लणलत िाङ मयामधून प्रचाि ्हािा.  
 

या णशिाय स्ितुःजिळचे पैसे खचस करून जगू इब्च्ििाऱया िृद्धाांना ि ज्याांच्या जिळ काहीही णशल्लक 
नाही अशा सिस िृद्धाांना साांभाळिाऱया िृद्धाश्रमाांची समाजात िाि मोठीउिीि आहे. ही सामाणजक गिज 
महािाष्ट्रीय समाजसेिकाांच्या नजिेस आली आहे. त्याांनी त्या दृष्टीने काही कें दे्र स्थापन केली आहेत. पि ही 
कें दे्र जरूिीच्या मानाने िाि कमी आहेत.म्हिून पुष्ट्कळ िळेा खूप णशकलेले णिद्वान ककिा एके काळचे िणिष्ठ 
अणधकािी सुद्धा णभकािी म्हिून पोणलसाांच्या जाळ्यात सापडतात. अशी केस उजेडात आली ति चुकीच्याच 
लोकाांना पोलीस पकडीत आहेत असा आिोप किण्यात येतो.पिांतु एक गोष्ट पुष्ट्कळ अांशाने खिी असते ती 
ही की असा मािसू आपले घि सोडून णनघालेला असतो ककिा त्याला घिातून घालिनू देण्यात आलेले 
असते. समाजात दुसिीकडे कोठेही आधाि नसल्यामुळे मोठ्या, अनोळखी शहिात भीक मागण्याणशिाय 
उपाय नसतो. एका काळजी ही मानी मािसे स्िाणभमानाचा बळी देऊन िस्त्यात भीक मागू लागतत. 
स्िाणभमानी लोकाांनामानाने जगिायचे असेल ति त्याांच्यासाठी िृद्धाश्रमाांची णनताांत जरूि आहे. 
पुरुषाांसाठीच न्हे ति णस्त्रयाांसाठीसुद्धा िृद्धाश्रम हिते. या सांस्थेत सन्समानाने जाता येईल ि अखेिच्या 
णदिसात मानाने जगता येईल. ही सोय िािशी उपललध नसल्यामुळे पोटाची खळगी भिण्यासाठी हे िृद्ध 
आिांभी नाइलाजाने ि नांति कोडगेपिाने भीक मागताना णदसतात.  
 

मानणसक णिकृत 
 

आधीच्या एका प्रकािामध्ये ि पणिणशष्ट नां ३ मध्ये णदलेल्या माणहतीिरून णदसून येते की सुमािे ४ टके्क 
िडेे लोक या कायद्याप्रमािे अटक झालेले असतात. हे ति ताबडतोब ओळखू येिािे िडेे. पि या णशिाय 
णकती तिी अधसिट िडेे ि मधून मधून िडेाची लहि येिािे लोक असतात. त्यातच िेपिे ककिा घुिे 
(Epliptical fits) येिािे इसमही असतात. साांगण्याचा उदे्दश एिढाच आहे की िेड्या लोकाांचे प्रमाि 
अगदीच दुलसक्ष किण्यासािखे नाही. या िडे्या लोकाांच्यासाठी काय किण्यासािखे आहे हे पाणहले पाणहजे 
ककिा णनदान त्याांनी णभके्षकऱयाांच्या आदान कें द्रात येण्याऐिजी योग्य त्या दिाखान्सयात जाि ेया साठी णिशषे 
प्रयत्न कििे जरूि आहे.  
 

आपल्या देशात याांणत्रक युगाचा ि इति सुधाििाांचा प्रभाि एिढा प्रखि आहे की अणतसांिदेनाक्षम 
मानिी मनािि त्याचा पणििाम अटळ आहे. सामाणजक सुधाििा णकतीही चाांगल्या असल्या तिी त्याचे 
दूिगामी पणििाम मानिी मनािि होत असतात. मानि जेिढा सुधािला आहे तेिढा त्याच्या मनाििचा ताि 
िाढला आहे. जगाच्या अगदी कोपऱयात असिाऱया अधस-नग्न ककिा पूिस-नग्न मानिाांची मनाची ब्स्थती 
आपल्यापेक्षा चाांगली आहे, हे सत्य खेदाने साांगिे जरूि आहे. त्याांना िडेाचा त्रास कमीत कमी होत आहे ि 
आपिामध्ये णदसून येिाऱया मानणसक णिकृतींचा त्याांच्यािि पणििाम झालेला नाही. याचे कािि म्हिजे 
मनात आले ते किण्याची त्याांच्या समाजात मुभा आहे. मनात आलेली भािना िषानुिषते दाबून ठेिण्याची ि 
णतच्यािि सािखा णिचाि किण्याची पाळी त्याांच्यािि येत नाही.  
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अशी समाज िचना आता आपल्यामध्ये आििे शक्य नाही. आपि िगेळ्याच मागाने खूप पढेु गेलो 
आहोत. आपिाला ताि पडू नये म्हिून िैद्यकीय पिीक्षा करून योग्य िळेेस औषधोपचाि कििे हेच काय ते 
आपल्या हातात आहे. त्यातल्या त्यात मािसानेआपली मानणसक कुचांबिा शक्य णततक्या लौकि कोिाला 
तिी साांगनू आपल्या मनाििील ताि कमी करून घ्यािा. भाणिकाने पिमेश्विािि भाि ठेऊन आलेली 
अडचि त्याच्यापढेु ठेिािी, ति नाब्स्तकाने िैद्यक शास्त्रािि ककिा मानसणचणकत्सािि णिश्वास ठेऊन पुढे 
जाि.े एकूि मनाचा भाि हलका किािा. तिच या यातनातून सुटका होईल.  
 

कुटुांबातील सिस मािसे आनांदी ि बोलती ठेिािीत. कुढी मािसे बोलती किािीत. त्याांच्या 
अांतुःकििाचाकुिीतिी ठाि घ्यािा. मनाचे दुुःख एकमेकाांना साांगून सुद्धा कमी होते ि िडेे होण्याची आपिी 
टाळता येते. 
 

सध्या असलेल्या िडे्याांच्या दिाखान्सयाांची सांख्या आता कमी पडू लागली आहे. तसेच मनोणिकृती 
णचणकत्सकाांची जरूि समाजास अणधकाणधक भासत आहे. एिढेच न्हे ति ही जरूि अणधक तीव्र होत 
जािाि आहे. िडे्या ककिा अधसिट िडे्या मािसास औषधोपचाि किण्याचे मूळ काम िैद्यकीयच आहे.  

 
या सिस अपांगाांच्या, मांदबुद्धीच्या ि िडे्याांच्यासाठी णशक्षि देिाऱया, िैद्यकीय उपचाि कििाऱया ि 

त्याांची काळजी घेिाऱया शासकीय ि समाजपे्रणित थोड्या सांस्था महािाष्ट्रात आहेत. पि या सांस्थाांची सांख्या 
कमी पडत आहे. या सांस्था महािाष्ट्रातच न्हे ति भाितातसुद्धा िाढणिल्या पाणहजेत. म्हिजेच हा 
महािाष्ट्रातील सांस्थाििचा ताि कमी होईल. ि तेथील इति अपांगाची सोय होऊ शकेल. म्हिनू साऱया 
समाजकल्यािाचे कायस कें द्र शाणसत असेल ति सिस िाज्याांच्या प्रयत्नात समन्सिय णनमाि होईल. 
णनिणनिाळ्या िाज्याांचे प्रयत्न अपुिे पडत आहेत. प्रत्येक िाज्याच्या णिचािात णभ्ता असल्यामुळे 
णनिणनिाळ्या णिषयाांना प्राधान्सय देण्यात येत आहे. त्याऐिजी सिस भािताचे समाजकल्याि कायस एकसांघ 
झाले ति ते अणधक प्रभािी होईल.  

 
दुसिा एक णिचाि मनात येतो ि तो म्हिजे खचाचा. एिढा मोठा खचस कसा किािा? पि खिोखिी 

या बाबतीत णिचाि किािा अशी पणिब्स्थती नाही. मुांबईमध्ये लोकाांच्या दान देण्याच्या ऐपतीबद्दल ि 
प्रमािाबद्दल एक खाजगी स्िरुपाची चौकशी किण्यात आली ते्हा असा अांदाज णनघाला आहे की मुांबईमध्यें 
एक िषांमध्ये सुमािे ३६ लाख रुपये िोख दान देण्यात येते. मद्रासमध्ये झालेल्या पहािीमध्यें असे णदसून 
आले की मद्रास शहिातील ८० टके्क लोक दान देतात. भाितातील लोक दान देण्यात पुढे आहेत. ते्हा 
चाांगल्या कामाकणिता पैशाची अडचि भासू नये. योग्य काम असेल ि योग्य ्यक्तींनी प्रचाि केला ति 
पैशाची अडचि पडू नये. भाितात ककिा जगात जे्हा मोठ्या आपिी येतात ते्हा जगातील बिेच लहान 
देश आपापली मदत पाठणितात. पुष्ट्कळशा पुढािलेल्या देशामध्ये “Central Assistance Fund” – 
“मध्यिती मदत णनधी”- सािखे कल्याि णनधी ककिा गांगाजळी णनमाि किण्यात आलेल्या आहेत. पगाि 
घेिाऱया प्रत्येक इसमास पगािाच्या िळेी त्या कायाची णतणकटे णिकत घेऊन अशा िां डास मदत किािी 
लागते. ्यापाऱयाांसाठी िगेळी पद्धत आहे. पि देशातील सिस पसेै णमळणििाऱया लहानथोि ्यक्तींना या 
िां डाांना पैसे द्यािचे लागतात. या िां डामध्ये खूप मोठ्या िकमा असतात. या पैशाचा उपयोग मोठ्या 
प्रमािािि दाणिद्र्य, अपघात, बालकल्याि स्त्रीसहाय्य अशा कामाकणिता स्ितुःच्याि बाहेिच्या देशात 
किण्यात येतो. पैसाच न्हे ति दूध पािडि , तेल, तूप, ककिा पौणष्टक आहािाच्या िस्तू या सांस्था णिकत 
घेऊन गिीब बाांधिाांना िाटण्याकणिता स्िखचाने पाठणितात. अशा तऱहेने आपल्याच देशबाांधिाांचे दैन्सय, 
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आजाि, अपांगत्ि शािीणिक ि मानणसक दैबसल्य याकणिता आपि पसेै जमि ूशकिाि नाही काय ? असे पसेै 
णमळणििे जरूि शक्य आहे. या कामाला णनष्ठािांत. णनस्पृह, णनलोभी अशा कायसकत्यांची जरूि आहे. 
सिकािच्या पाकठलयाची जरूि आहे. अशी योजना सिकािी पाकठलयाणशिाय उभी िाहू शकिाि नाही. ि 
णतला प्रणतसाद सुद्धा योग्य प्रकािे णमळू शकिाि नाही. म्हिून जनता ि सिकाि याांच्या सहकायाने अशी 
योजना तयाि करून कोिीतिी या महानकायाचे धूणिित्ि किाि.े या कायात प्राांत, भाषा, पक्ष ककिा इति 
कोित्याच िादग्रस्त प्रश्नाचा अांतभाि नाही. मािसाच्या कल्यािाकणिता मािसाने सहाय्य किाियाचे आहे. 
या कायाला योग्य अशी िळे आहे.  
 

याच कामाकणिता प्रचाि किण्याची जरूिी आहे. या प्रचािात ‘्यक्तीला दान देण्यापेक्षा सांस्थेला 
द्याि’े हे तत्ि लोकाांना णशकणिले पाणहजे. भीक मागिाऱया णभकाऱयाला दान णदले ति त्याचे पोट त्या 
णदिसापुितेच भिते ि तो णभकािीच िहातो. आपल्या दानाने णभकाऱयाला मदत होत नाही हे समाजाला 
समजले पाणहजे. उलट सांस्था त्या ्यक्तींच्याणहताच्या अनेक गोष्टी करून त्याांच्या त्याांच्या पुनिससनाचा िस्ता 
त्याांना सापडािा याबाबतीत मदत किते. ्यक्तीच्या मदतीपेक्षा सांस्थेची मदत ही अणधक दूिगामी, अणधक 
तत्िपूिस अशी असते, हेही समाजास समजले पाणहजे. उपललध प्रचािाच्या साधनातून मोठ्याांना णशकणिले 
पाणहजे ि लहान मुलाांना या णिषयाचे ज्ञान क्रणमक पुस्तकातून णदले पाणहजे, म्हिजेच कालाांतिाने योग्य 
असे ज्ञान नागणिकाांना णमळेल. त्याांच्याजिळ जे अणधक आहे, त्याचा अणधकात अणधक उपयोग दुबसलाांना 
होऊ शकेल. इतकेच न्हे ति त्याांनी प्रत्यक्ष काही प्रमािात या लोकाांची सेिा किािी. ही सेिासुद्धा अनेक 
प्रकािची असण्याची शक्यता आहे ि ज्याांना ती झेपेल त्याांनी ती किािी. हे णशक्षि हळू हळूपुढच्या णपढीस 
णदले ति आपल्यामधील मािूस णजिांत िाहील. हा प्रकाि एकदम होिाि नाही. ककिा त्याचा िायदासुद्धा 
एकदम णदसिाि नाही. ५-१० िषांनांति ििक आढळून येईल. पुण्यसांचय, दया, करुिा ककिा इति 
कोित्याही धार्ममक अथिा नैणतक तत्िासाठी जे दान द्याियाचे त्याचा ओघ या कें द्रीय गांगाजळीकडे 
िळणिला पाणहजे. 
 

अशा तऱहेने गांगाजळी णनमाि करून णतचा सांचयच न्हे ति ्यय किण्याची सांपूिस योजना तयाि 
किािी लागेल. या योजनेप्रमािे देशात जो सिात खालचा गिीब अणशणक्षत असा समाज आहे त्याचे कल्याि 
टप्याटप्याने ि णनिणनिाळ्या मागांनी घडिनू आिाि.े आता अब्स्तत्िात असलेल्या सांस्थाांना जरूि असेल 
ति आर्मथक सहाय्य द्याि ेि ज्या णिभागात सांस्था नसतील तेथे न्या सांस्था काढा्यात. एकत्र कुटुांब पद्धती 
नष्ट झाल्यामुळे समाज हे एक मोठे कुटुांब झाले आहे ि सांस्था हे त्याचे कायस-कें द्र झाले आहे. कुटुांबाची 
उिीि अशा सांस्थाांनी भरून णनघाली पाणहजे.  
 

अपांगासाठी असिाऱया सांस्थाांना कायद्याचे बांधन नसेल ति कोिाही गिजू मािसाला तेथे प्रिशे 
देता येईल ि त्याला तेथे सन्समानाने िहाता येईल.आजचा णभक्षा प्रणतबांधक कायदा णकतीही चाांगला असला 
तिीसुद्धा त्याला थोडा तिी णशके्षचा िास आहे. कायद्याप्रमािे झालेली स्थानबद्धता ही णशके्षसािखीच िाटते 
ि तो एक कलां क आहे असे अनेक लोकाांना िाटते. थोड्या अनुभिािरून असे म्हिता येईल की आदान 
कें द्रात स्ितुः होऊन येिािा मािूस कुष्ठिोगी ककिा क्षयिोगी असतो. स्ितुः होऊन आदान कें द्रात असे लोक 
पुष्ट्कळदा येतात. इति अडचिीत सापडलेला मािसू आदान कें द्रात येत नाही. अपांग ि अडचिीत 
सापडलेल्या इसमाांना मदत कििाऱया सांस्था काढल्या ति तेथे मदत घेण्यास लोकाांना भय ककिा कमीपिा 
िाटिाि नाही ि णभक्षा मागताना जी मानखांडना होते तीही तेथे गेल्यामुळे टाळता येईल.  
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आिखी एका पद्धतीने गािात िहािाऱया णभकाऱयाांचे बाबतीत कायस किता येण्यासािखे आहे. याच 
अनुिोधाने एक प्रत्यक्ष झालेली हणककत देण्यासािखी आहे. 
 

एक सुमािे ३५ िषते  ियाचा अशक्त मािसू आपल्या मुलाांना बिोबि घेऊन भीक मागत असे. एकदा 
त्या मािसाबद्दल माझ्याकडे एका अणधकाऱयाने तक्राि केली ि तो इसम सध्या कोठे बसला आहे हेही 
साांणगतले. मी त्या इसमास िक्षक पाठिनू बोलािनू घेतले. त्याचा ८-९ िषते  ियाचा मुलगा तेथून पळून गेला. 
सांस्थेत आल्यािि त्याने मला िडून णिनांती केली की, मी एका सांस्थेत नोकिीला आहे. मला धरून ठेऊ 
नका,माझ्या लहान मुलाांकडे पहा’ मी त्याच्याबिोबि सुमािे अधा तास बोलत होतो. त्याने साांणगतले, ‘माझी 
बायकोसुद्धा एका सांस्थेत गेली ७-८ िषते  बदली काम किीत आहे. णतला मणहना १५ ते २० रुपये पगाि 
णमळतो. मला मणहना ७०-८० रुपये िोख पगाि हातात णमळतो. चाि मुले आहेत. घिाला २० रुपये भाडे 
आहे. पगािसुद्धा अपुिा पडतो म्हिून मी भीक मागतो. बायको सुद्धा िात्रीची भीक मागते.’ 
 

माझे मन णद्वधा झाले. मी त्याच्याकडून ‘पित भीक मागिाि नाही’ असे णलहून घेतले. बायकोच्या 
कामाच्या णठकािाची माणहती घेतली ि त्याला सोडून णदले. दुसऱया णदिशी सकाळी ती बाई काम किीत 
होती त्या सांस्थेच्या प्रमुखास नािाने पत्र पाठणिले. ओळखीचे होते ते अणधकािी. त्याांना णिनांती केली की त्या 
बाईला कायम नोकिीिि घ्याि.े चािच णदिसाांनी तो मािसू पित आला. आल्याबिोबि पणहल्याांदा पायािि 
डोके ठेऊन िडू लागला. मला कळेना काय झाले. मी त्याला उठणिले ि णिचािले. डोळे पुशीत तो हसू 
लागला. माझ्या आियाला पािािाि उिला नाही. हा मािूस हसतो आहे ि िडतो पि आहे. लहान 
मुलासािखाच भासला मला तो. ‘बायकोला कायम नोकिी णमळाली.’ एिढेच तो म्हिाला.  
 

डोळ्यात अश्रू होते ि ओठािि हसू. सुख-दुखुःचा हा सांगम होता. णभक्षारूपी िाक्षसाच्या तािडीतून 
सुटलेल्या आत्म्याच्या भािनोत्कटतेची स्पांदने अनुभिताना माझ्याही डोळ्याांच्या कडा पािािल्या होत्या. 
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 १९६२-६३ १९६३-६४ १९६४-६५ १९६५-६६ 

अटक झालेले  ४२८० ४३५८ ४५२६ ३१०६ 

स्थानबद्ध १९१८ २५४२ २७७२ १७९७ 

सोडले िगैिे २३ ६२ १८१६ १७५४ १३०९ 

स्थानबद्धाांचे शकेडा प्रमाि ४५·० ५८·० ६१·२ ५७·५ 

 
 



 

 अनुक्रमणिका 

पणिणशष्ट ‘अ’ 
 

शासकीय ि खाजगी प्रमाणित सांस्था (१९७३ मध्ये) 
(णभक्षा प्रणतबांधक कायदा १९६० प्रमािे ) 

 
अ.नां. सांस्थेचे नाि पिा 

टे. नां. इत्यादी 
स्थानबद्धाची 

अणधकात 
अणधकसांख्या 

कोित्या प्रकािच्या 
स्थानबद्धाकणिता प्रमाणित 

तेथील उद्योग ि 
णशक्षि 

१. णभके्षकिी आदान कें द्र चेंबूि, 
चेंबूि मुांबई, ७१ . 

टे. नां. ५२१२५५ 

८५० कच्च्या कैदेतील 

५०० 

सुदृढ (स्था.) 

१०० 

कुष्ठिोगी१५० 

क्षय झालेले 

१०० 

१)सुताि, 

२) खिाटे कििे 

३)कशपी 

४)पिीट 

५)यांत्र भाग 

६)कुकु्कट पालन 

७)शतेी 

२. णभके्षकिी आदान कें द्र 

७१, निी पेठ, पिेु, ३१ . 

टे.नां.५४०१४ 

११५ कच्च्या कैदेतील८५ 

णस्त्रया१५ 

सुदृढ (स्था.)१५ 

१)सुताि 

२) कशपी  

३) खिाटा कििे. 

३ . णस्त्रयाांचेसाठी प्रमाणित 
सांस्था चेंबूि, चेंबूि, मुांबई, 
७१  

टें.नां. ५२१६५७  

३५० 

+ २०० 

कच्चीकैद 

५५० 

कच्च्या कैदेतील ि इति 
स्थानबद्ध णस्त्रया 

१) कशपी 

२) शतेी 

३)खिाटा कििे 

४)लोकि 
णििकाम 

५)सूतकताई 

६)णपनकुशन 

७)पुठ्ठा काम 

४. पुरुष णभके्षकिी प्रमाणित 
सांस्था, णिसापूि, णजल्हा, 
अहमदनगि. 

टे.नां. ३६५ (नगि) 

७२५ सुदृढ स्थानबद्ध. १)शतेी 

२)णिटा ि कुां ड्या 

३)कशपी 

४)बाांधकाम 

५)णििकाम 



 

 अनुक्रमणिका 

६)पिीट 

७)मोची काम 

८)साबि बनणििे 

९)कुकु्कट 

१०)तेल घािा 

११)सुताि  

५. पुरूषाकणिता प्रमाणित 
सांस्था. कपपळगाि णपसा, 
णज. अहमदनगि 

३०० 

 

सुदृढ स्थानबद्ध १)णििकाम 

२) सुताि 

३ )कशपी 

६. पुरूषाकणिता प्रमाणित 
सांस्था. तालुका श्रीगोंदे, 
घायपातिाडी, णजल्हा, 
अहमदनगि 

१०० सुदृढ स्थानबद्ध १)शतेी 

२)णििकाम  

३)सुताि. 

७. पुरुषाकणिता प्रमाणित 
सांस्था, सातािा, णज. 
सातािा 

टे. नां.२५६. 

२०० सुदृढ स्थानबद्ध १)पिीट 

२)खिाटा कििे 

३)शतेी 

४)कशपी 

८. पुरूषाकणिता प्रमाणित 
सांस्था. कचबळे. ता. श्रीगोंदे, 
णजल्हा, अहमदनगि  

२०० अांध, िृद्ध ि अपांग 
स्थानबद्धासाठी 

१)शतेी 

२) कशपी 

३)णििकाम 

४)प्लॅब्त्टक िायि  

बॅग 

५)दांतमांजन 

९. पुरुषाकणिता प्रमाणित 
सांस्था.जाांभळू 
पोस्ट,कुळगाि, णजल्हा, 
ठािे. 

टे. नां. ५ ७.कुळगाि 

३०० मांदबुद्धी, सुदृढ स्थानबद्ध. १)शतेी 

२) खिाटा कििे 

३)कशपी 

१०. कुष्ठिोगी णभके्षकऱयाकणिता 
प्रमाणित सांस्था. (पुरुष). 
पुई-कोलाड, णज. कुलाबा. 

१६० कुष्ठिोगीस्थानबद्धपुरुष. १)शतेी 

२)कशपी 

३)मोची 
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४)णििकाम 

११. कुष्ठिोगी णभकाऱयाकणिता 
प्रमाणित सांस्था. (पुरुष). 
केडगाि, ता. ि पोस्ट. 
जेऊि, णजल्हा, सोलापूि. 

२५० कुष्ठिोगी  ि ५० सुदृढ 
स्थानबद्ध 

१)शतेी 

२) पिीट 

३) मोची  

४)कशपी 

१२. णभके्षकऱयाांचा िकस  कॅं प 
माळणशिस, णज. सोलापूि. 

१०० 

३८५० 

सुदृढ स्थानबद्ध. १)शतेी. 

 

मनोरुग्िालये 

१. मध्यिती मनोरूग्िालय 
येििडा, पुिे, ६. 

टे.नां. २२५१५. 

 मानणसक णिकृत  

२. मनोरूग्िालय, ठािे.  मानणसक णिकृत  

३ . मनोरूग्िालय, 
ित्नाणगिी. 

 मानणसक णिकृत  

णभक्षाप्रणतबांधक कायद्याखालील खाजगी प्रमाणित सांस्था 

१. ककग जॉजस V इनिमसिी 
महालक्ष्मी, मुांबई,  

टे.नां. ३७३८७७. 

३० अपांग स्त्री-पुरुष.  

२. लेडी धूनबाई जहाांणगि, 
होम िॉिद डेस्टीटू्यट,  

महालक्ष्मी, मुांबई,  

टे.नां. ३७३८७७. 

३०० अपांग स्त्री-पुरुष.  

३. ॲकिथस लेप्रसी होम, 
माटुांगा, मुांबई 

२० दिाखान्सयात 
ठेिण्यासािखे कुष्ठिोगी 

स्त्री पुरुष. 

 

४. पूना स्कूल ॲड होम, 
िॉि ललाइांड, कोिगाि 
पाकस , पुिे, १. 

टे.नां. 

५० अांध पुरुष णभकािी  

५. डेब््हडससून इनिमस, ५० अपांग स्त्री-पुरुष णभकािी.  
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असायलम, ७१, निी 
पेठ, पिेु, ३०. 

६. इदूलजी रेमामजी, 
ऑलललेस लेप्रसी होम, 
रॉम्ब,े मुांबई, ७१. 

५० कुष्ठिोगी पुरुष णभकािी.  

७. हाजी अल्लािखीया, 
सोनािाला अांध अॅंड 
अनाथ स्त्री आश्रम, 
अांधेिी, मुांबई. 

५० अांध स्त्री णभकािी  

८. िेडक्रॉस 
टी.बी.सणॅनटोणियम्, 
अििगाि, अहमदनगि. 

५० क्षय झालेले णभकािी  

९. कुसुमबाई मोतीचांद, 
मणहला सेिा ग्राम, किते  
िोड, पुिे, ४.  

टे.नां. ५७४९० 

१० पणतता णभके्षकिी णस्त्रया.  

१०. महािोगी सेिा सणमती, 
बिोिा, णजल्हा,चांद्रपूि. 

२५ दग्धिोग (कुष्ठिोगी) 
्यक्ती. 

 

११. जगदांबा कुष्ठ णनिास, 
तपोिन, अमिािती. 

५० दग्धिोग (कुष्ठिोगी) 
्यक्ती. 

 

१२. णडब्स्रक्ट लेप्रसी 
णिलीि, असोणसएशन, 
सािडेी, अहमदनगि. 

२५   

१३. महािोगी सेिा सणमती, 
मालेगाि, णज. नाणशक. 

२५   

१४. दिापूि लेप्रसी कॉलनी, 
िधा. 

५०   

 
 
  



 

 अनुक्रमणिका 

पणिणशष्ट ‘ब’ 
 

णशधा पत्रक 
 

G. L. Home Department No. 770/4/XF DL./16-8-1946प्रमािे 
 

१) प्रत्येक सुदृढ पुरुष णभकाऱयास िोजचे अ्प्रमाि. कष्टाचे काम कििाऱयास (शतेी, सुतािी, लोहािी 
इत्यादी कामे). 

१ २ ३ ४ 

गहू, ज्िािी, बाजिी, ककिा ताांदूळ डाळ मीठ काांदे 

२४ औांस ५ औांस ८ ड्राम ४ ड्राम 

५ ६ ७ ८ 

मसाला भाजी सिपि कचच 

४ ड्राम ८ औांस १ पौंड ६ ड्राम 

९  

तेल 

६ ड्राम (१ एणप्रल ते ३० सप्टेंबि) 

१० ड्राम (१ आक्टोबि ते ३१ माचस) 

२) मध्यम काम कििाऱया परुुष णभकाऱयाकणिता 

१ २ 

इति प्रमाि १ प्रमािे. गहू, ज्िािी, बाजिी, ककिा ताांदूळ डाळ 

२२ औांस ४ औांस 

३) सुदृढ णस्त्रया, कच्च्या कैदेतील णभकािी ि अपांगाकणिता. 

१ २ 

इति प्रमाि १ प्रमािे. गहू, ज्िािी, बाजिी, ककिा ताांदूळ डाळ 

२० औांस ४ औांस 

 
टीप:– गहू, ताांदूळ िगैिे धान्सये िेशनप्रमािे कमी णमळाल्यास त्याचेऐिजी मटकी, मूग, चिळी, 

शेंगदािे ककिा इति णमळिाऱया डाळी द्या्यात. 
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पणिणशष्ट ‘ब’ 
 

िणििािचे अ् 
 
१)  (अ) शाकाहािी-ग्हाच्या पोळीचे १ िळेचे अ्, त्याबिोबि ४ औांस गूळ, ि २ औांस बेसन. 

(ब) माांसाहािी-ग्हाच्या पोळीचे एक िळेचें अ्, ि त्याबिोबि ५ औांस मटि. 
२)  २ ड्राम जादा मीठ,  
३)  २ औांस जादा काांदे, 
४)  २ ते ५ िषांच्या मुलाांना खालीलप्रमािे णिमाांडििील मुलाांचे णशधा प्रमाि द्याि.े 
 

१ २ ३ ४ 

गहू, ज्िािी, बाजिी, ककिा ताांदूळ डाळ मीठ काांदे 

१८ औांस ४ औांस ८ ड्राम ४ ड्राम 

५ ६ ७ ८ ९ १० ११ 

मसाला भाजी सिपि कचच गूळ साखि तेल 

२ ड्राम ४ औांस १२ औांस २ ड्राम १/२ औांस ३ औांस आठिड्याला 

६ ड्राम (१ एणप्रल ते ३० सप्टेंबि) 

२१ ड्राम (१ आक्टोबि ते ३१ माचस) 

 
टीप: डॉक्टिाांच्या सल्ल्यािरून योग्य अ् देता येईल. 

 
आठिड्याचे णिशषे पदाथस पणिपत्रक B.B.S.६५४. णदनाांक ३१-५-१९५५ प्रमािे. (ग्रामच्या णहशबेात.) 
 

 साबि चुिा खोबिेल तेल णशकेकाई ककिा अांगोळीचा साबि 

पुरुष ५८ गॅ्रम १४ गॅ्रम २९ गॅ्रम 

णस्त्रया ५८ गॅ्रम २९ गॅ्रम २९गॅ्रम 

 
टीप-: १) १ औांसाचे ३०गॅ्रम या णहशबेात सध्या णशधा णदला जातो. 

२) ििील णशधािाटपाचे प्रमाि लौकिच बदलिाि आहे असे िाटते. पि हे प्रमाि १९७२-
७३ मध्ये चालू आहे.  
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पणिणशष्ट ‘क’ 
 
महािाष्ट्रातील अपांगाांचेसाठी काम कििाऱया सांस्थाांची यादी (अ) अांधाांची सेिा कििाऱया सांस्था 
 

शासकीय सांस्था 

१. शासकीय अांध शाळा, 

कालेिाि णबब्ल्डांग, स्टेशन िोड, नाणशक, 

टे.नां. ६३०६ 

२. शासकीय अांध शाळा,  

भांडािा, 

टे.नां. ३६१ 

३. शासकीय अांध शाळा,  

हौकसग कॉलनी, लातूि, णजल्हा उस्मानाबाद. 

 

४. शासकीय अांध शाळा,  

नाांदिी, तालुका, मािगाि, णज. कुलाबा. 

मान्सयता णदलेल्या अांधशाळा 

१. दी. ्ही. एम. स्कूल, िॉि दी ललाइांड 

ताडदेि मुांबई नां. ३४. 

टे.नां. ३७९२३६ 

२. दी. दादि स्कूल, िॉि दी ललाइांड  

१६०, दादासाहेब िाळके िोड, मुांबई १४. 

टे. नां. ४४२१४४ 

३. दी हॅपी होम ॲड स्कूल, िॉि दी ललाइांड  

डॉ. ॲनी बेझांट िोड, ििळी, मुांबई १८. 

टे.नां. 

” 

३६३८६६ 

३७३१८३ 

४. दी. पूजा स्कूल ॲन्सड होम िॉि दीललाइांड 

१४-१७ कोिेगाि पाकस , पुिे १. 

टे.नां. २२९८३६ 

५. दी ललाइांड बॉइज इांस्टीटू्यट,  

साऊथ अांबाझिी िोड, नागपूि. 

टे.नां. २२६३९ 

६. दी स्कूल िॉि दी ललाइांड, 

देिपूि, धुळे. 

  

७. दी स्कूल िॉि दी ललाइांड बोधाडी,  

िेल्ि ेस्टेशन, साऊथ िोड, ता. णकनिट, णजल्हा नाांदेड. 

  

८. दी स्कूल िॉि दी ललाइांड, 

अमिािती, माांणगलाल प्लॉटस, अमिािती. 

  

९. आनांद णिद्यालय, 

आनांदिन, बिोिा, णजल्हा चांद्रपूि. 

  

१०. दी स्कूल िॉि दी ललाइांड, चाळीसगाांि,   
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चाळीसगाांि, णजल्हा जळगाांि. 

अांध स्त्री-पुरुषासाठी कमसशाळा ि सांस्था 

१. एन्.एस.डी. इांडब्स्रअल होम िॉि दी ललाइांड, 

बी.डी.डी.चाळ नां.५२, ििळी, मुांबई १८. 

टे. नां. ३७५९९५ 

२. एम्.एन्.बनाजी इांडब्स्रयल होम िॉि दी ललाइांड, 

२८०, घोडबांदि िोड, जोगेश्विी, मुांबई ६०. 

टे.नां. ५७२४८७ 

३. दी िकस शाप िॉि दी ललाइांड,  

ििळी, डॉ. ॲनीबेझांट िोड, ििळी, मुांबई१८. 

टे.नां. 

टे.नां. 

४०४२४७ 

४५२४५९ 

४. दी शले्टडस िकस शॉप िॉि दी ललाइांड, 

पुिे, ८२, िास्ता पेठ, पुिे २. 

टे.नां. २५३४४ 

५. दी इांडब्स्रअल होम िॉि दी ललाइांड िीमेन, 

१६०, दादासाहेब िाळके िोड,दादि,मुांबई १४. 

टे. नां. ४४२१४४ 

६. शले्टडस िकस शॉप िॉि दी ललाइांड,  

साऊथ अांबाझिी िोड, नागपूि. 

टे.नां. २२६३९ 

७. इांडब्स्रअल णिहॅणबणलटेशन युणनट,  

५१, महात्मागाांधी िोड, मुांबई १. 

टे.नां. ४५४२४७ 

८. दी टाटा ॲग्रीकलचिल ॲड रूिल रकेनग सेंटि िॉि दी ललाइांड, 
िानसे. 

१) c/o५१, महात्मा गाांधी िोड, मुांबई १. 

२) ककिा ऑ. रजेिि, टाटा रस्ट, बॉम्बे हाऊस, ब्रसू स्रीट, िोटस, मुांबई 
१. 

  

९. दी श्रम साधना रस्ट िकस शॉप िॉि दी ललाईड, 

१५९, शाांती पेठ, जळगाि. 

  

अांधाच्या इति सांस्था 

१. इांडब्स्रअल इांब्स्टटू्यट िॉि दी ललाइांड, डेि ॲड डांब 

उिि अांबाझिीमागस, शांकि नगि, नागपूि. 

  

२. दी हाजी अल्लािणखया सोनािाला, ॲडअनाथ आश्रम, 

३७, णगळिटस णहल, ििसोिा िोड,अांधेिी, मुांबई. 

  

३. दी ललाइन्सड णिलीि असोणसएशन,  

बोिािाला णबब्ल्डांग, ४८१, कालबादेिी िोड, मुांबई२. 

  

(ब) मूकबणधिाांची सेिा कििाऱया सांस्था, शासकीय सांस्था 

१. मूकबणधिाांची शासकीय शाळा, 

आठले णबब्ल्डांग, अकोला. 

टे. नां. ८३० 

२. शासकीय मूकबणधि शाळा, टे. नां. ८३ 
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गोंधळपाडा, अणलबाग, णज. कुलाबा. 

३. शासकीय मूकबणधि शाळा, 

औिांगाबाद, नागसेन को-ऑपिेणट्ह सोसायटी, 

णजनसी ललॉक ३३-३४, औिांगाबाद. 

  

मान्सयता णदलेल्या मूकबणधि शाळा 

१. दी बॉम्बे इब्न्सटटू्यशन िॉि डेि ॲड म्यूट 

३३, नेसणबट िोड, माझगाि, मुांबई १०. 

  

२. दी डेि ॲड डांब स्कूल, (डे स्कूल)  

ठािा स्टेशन िोड, कलेक्टि ऑणिस शजेािी, ठािे. 

  

३. ्ही. आि. रूइया मूकबधीि णिद्यालय, पुिे. 

णटळक कॉलेज ऑि एज्यूकेशन, णटळकिोड, पुिे ३०. 

  

४. डेि ॲण्ड डांब स्कूल, सोलापूि, (डे स्कूल)  

निी पेठ, प्रभात टॉकीज शजेािी, सोलापूि. 

  

५. दी भाित मूकबणधि णिद्यालय, नागपूि,(डे स्कूल) 

गाांधीबाग, नागपूि २. 

  

६. दी बॉबे डेि ॲड डांब इन्सस्टीटू्यशन (डे स्कूल) काकडिाडी,  मुांबई ४. टे. नां. ३५६०५० 

७. दी स्कूल िॉि डेि अॅंड डांब (डे स्कूल) 

णिजय णशक्षि सांस्था, मिाठी ग्रांथ सांग्रहालय, 

१७२, नायगाि क्रॉस िोड, दादि, मुांबई १४. 

टे. नां. ४४१५५३ 

८. एज्युकेशन ऑणडऑलजी िीसचस सेंटि (डे स्कूल)  

‘पुनम’ ६७, नेणपयन िोड, मुांबई ६. 

टे. नां. ३६१७०५ 

९. णिकास णिद्यालय िॉि दी डेि (डे स्कूल) 

F 7 शांकि णनिास, भिानी शांकि िोड, दादि, मुां. २८. 

  

१०. दी डेि डांब ॲड ललाइन्सड इब्न्सस्टटू्यट, 

नॉथसअांबाझिी िोड, नागपूि. 

  

११. दी स्कूल िॉि दी डेि 

c/o दी सेंरल सोसायटी िॉि दी एज्युकेशन ऑि डेि १८, मोिाजीबाई 
स्रीट, अणग्रपाडा, म्यु शाळेसमोि, भायखळा, मुांबई. 

  

१२. दी स्टीिन स्कूल िॉि दी डेि,  

दादीशटे िोड, चौपाटी, मुांबई ७. 

  

१३. मूकबणधि णिद्यालय,  

लायन्सस क्लब, मालेगाि, णजल्हा नाणशक. 

  

१४. दी िाचा प्रणशक्षि णिद्यालय िॉि दी डेि णचल्ड्रन,   



 

 अनुक्रमणिका 

कोल्हापूि, दी न्सयू. एज्यकेूशन सोसायटी,  

न्सयू महाद्वाि िोड, कोल्हापूि.  

१५. दी इब्न्सस्टटू्यट िॉि दी हॅण्डकॅप्ड इन णहअकिग, 

णमिज, कृपामाई नणसंग होम, णमिज, णज. साांगली.  

  

कमसशाळा ि इति सांस्था 

१. ग्हनसमेंट रकेनग सांटि िॉि ॲडल्ट डेि 

शाांती भिन, कॅं प ५, उल्हासनगि, णज. ठािे. 

  

२. प्रो. दाते याांची मूक बणधि शाळा 

ठाकुिद्वाि, मुांबई. 

  

३. बॉबे डेि अॅंड डांब सोसायटी, 

केअि युनायटेड आणशया,१२ िॅमपाटस िोड, मुांबई १. 

  

(क) मणतमांदाांची सेिा कििाऱया सांस्थाशासकीय शाळा 

१. मणतमांद मुलींची शाळा, णशरूि, णजल्हा, पुिे.   

मान्सयता णदलेल्या शाळा 

१. दी ‘हेिन’ मोदी णमिि बांगलो िोड, ििसोिा, 

्हाया अांधेिी, मुांबई ५८. 

टे. नां. ५७१५८१ 

२. स्कूल िॉि दी णचल्ड्रन इन नीड ऑि स्पेशल, केअि, मुांबई, णशिडी 
णहल,मुांबई, ५६. 

टे.नां. ३७२७७० 

३. ‘नांदनिन’ स्कूल िॉि दी मेंटली हॅंडीकॅप्ड (डे स्कूल) 

c/o मातृ सेिा सांघ, नॉथस अांबाझिी िोड, नागपूि. 

टे.नां. २६०४४ 

४. स्कूल िॉि दी मेंटली हॅंडी कॅप्ड (डे स्कूल) 

कामायनी बांगला, ११८७ / ६४ णशिाजी नगि, पिेु ५. 

टे. नां. ५७००६ 

५. दी स्कूल, लायन्सस जुहू सेंटि िॉि मेंटली हॅण्डीकॅफ््, खाि 

सांशोधन सदन, साऊथ ॲ्हेन्सय,ू खाि,  

मुांबई ५२ 

टे. नां. ५३२६९९१ 

६. दी स्कूल िॉि दी मेंटली णिटाडते ड णचल्ड्रन, 

कुमाणिका स्त्री मांडळ, सिोणजनी िोड, णिलेपालते  मुांबई ५६. 

  

७. होम िॉि मेंटली डेणिणशअांट णचल्ड्रन, मानखुदस, मुांबई.   

मणतमांदासाठी कमसशाळा ि इति सांस्था 

१. शले्टडस् िकस शॉप िॉि मेंटली हॅंडीकॅप्् ॲडल्टस 

मातृ सेिा सांघ, नॉथस अांबाझिी िोड, नागपूि. 

  

२. शले्टडस् िकस शॉप िॉि दी मेंटली हॅंडीकॅप््, मुांबई 

c/o सोसायटी िॉि दी ्होकेशनल िीहॅबीलीटेशन ऑि दी णिटाडते ्,  
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णकलाचांद मनॅशन, २९८ णप्रन्ससेस स्रीट, मुांबई २. 

३. स्पेशल स्कूल िॉि मेंटली हॅंडीकॅप्् णचल्ड्रन 

बळिाम भिन, ३ िा मजला ग्रॅंटिोड, मुांबई७. 

  

४. जानकीिाम णिद्यालय, िामणनिास, तळमजला भालचांद्र िोड माटुांगा, 
मुांबई. 

  

५. णशणश माांगल्यम्, णथऑसॉणिकल सोसायटीसमोि 

१०-११ जुहू िोड, साांताकू्रझ (िसे्ट) मुांबई ५८. 

  

६. कस्तुिबा नससिी, एदनिाला मनॅशन चौपाटी, मुांबई ७.   

७. स्कूल िॉि हॅंण्डीकॅप्् णचल्ड्रन्, मेंटली णिटाडते ड 

(मुांबई कॉपोिेशनने चालणिलेले ). 

  

८. होम िॉि दी एजेड ॲड हॅण्डीकॅप्् 

उांटखाना, मेणडकल कॉलेज, िोड, नागपूि. 

टे. नां. २५६९१ 

(ड) अब्स्थ्यांग असिाऱयाांची सेिा सांस्थाशासकीय सांस्था 

१. ग्हनसमेंट होम िॉि दी णक्रपल्ड णचल्ड्रन. िामदास पेठ, नागपूि. टे. नां. २४७२६ 

२. ग्हनसमेंट होम िॉि दी णक्रपल्ड णचल्ड्रननागसेन को-ऑपिेणट्ह हौकसग 
सोसायटी, औिांगाबाद. 

  

३. ग्हनसमेंट होम िॉि दी णक्रपल्ड णचल्ड्रन. णकल्ला, णमिज.   

मान्सयता णदलेल्या सांस्था 

१. स्कूल िॉि दी बेड णिडन णचल्ड्रन इन. 

दी बाई जेिबाई िाणडया हॉब्स्पटल, सायन-राँबि ेिोड, देिनाि मुांबई 
८८. 

  

२. सोसायटी िॉि दी एज्युकेशन ऑि दी णक्रपल्ड णचल्ड्रन,  

मोटलबाई स्रीट, आग्रीपाडा, मुां. ११. 

टे. नां. ३७०८१० 

३. दी सोसायटी िॉि दी िले िेअि ऑि णिझीकली हॅंडीकॅण्ड 

िानिडी. पिेु १. 

टे. नां. २२९४५ 

४. होम िॉि दी एजेड अॅंड हॅंब्न्सडकॅफ्ड, मुलाांचा णिभागउांटखाना मेणडकल 
कॉलेज िोड, नागपूि. 

टे.नां. २५६९१ 

५. अपांग कल्याि कें द्र, अिे,तालुका, जु्ि, णज. पुिे.   

६. नॅशनल सोसायटी िॉि इकल ॲपॉिच्युणनटीज् िॉि दी हॅंडीकॅप्ड,सि 
णिठ्ठलदास चेंबसस, अपोलो स्रीट, मुांबई १. 

  

७. सोसायटी, िॉि दीक्रीपल्ड णचल्ड्रन, णचल्ड्रन्सस ऑिथोपेणडक हॉब्स्पटल, 

हाजी अल्ली पाकस , महालक्ष्मी, मुांबई ११. 

  

कमसशाळा ि औद्योणगक सांस्था 

१. ग्हनसमेंट शले्टडसड िकस शॉप िॉि दीडेि, म्यटू ॲण्ड णक्रपल्ड, टे. नां. २६३०१ 
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(ॲडल्टस) जुनी चोखामेळा इमाित, मांगळिािी बाजािा जिळ,निी 
बस्ती, नागपूि. 

२. ग्हनसमेंट शले्टडसड िकस शॉप िॉि ॲडल्ट णिणजकल हॅंडीकॅफ््,णसकची 
भिन, भटकळ गेट, औिांगाबाद. 

  

(इ) कुष्ठ िोग्याांना मदत कििाऱया सांस्था 

१. लेप्रसी ब्क्लणनक, अल्लीपूि, णज. चाांदा. 

२. सेंट अॅंड्रयजू, लेप्रसी ब्क्लणनक, कागल, णज. कोल्हापूि. 

३. लेप्रसी हॉब्स्पटल, नाणशक पांचिटीं. नाणशक.  

४. कुष्ठिोग्यासाठी नाणशक नगिपाणलकेचा दिाखाना, पांचिटी, नाणशक. 

५. नाणशक णडब्स्रक्ट लेप्रसी असोणशएशन 

णशशुणिहाि ि कुष्ठधाम, पांचिटी नाणशक 

६. लेप्रसी हॉब्स्पटल, पोलादपूि, णजल्हा-कुलाबा. 

७. कहद कुष्ट णनिािि सांघ शाखा 

िेडक्रॉसणबब्ल्डांग, १४१ कमट िोड, मुांबई- १. 

८. गाांधी मेमोणिअल लेप्रसी िौंडेशन िधा. 

९. लेप्रसी हेल्थ युणनट, डायिेक्टोिेट ऑि मेणडसीन अॅंड पब्ललक हेल्थ 

कनॉट हाऊस, पिेु– १. 

१०. आनांदिन महािोगी सेिा सणमती बिोिा, णजल्हा चाांदा, 
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