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पंत धान उ वला योजना 

 भारतातल  स यि थती 

“म हलांचा मळुातला न आहे तो वेळे या ग रबीचा. जगभरात या बहुतांश म हलांच ेरोजचे 
साडचेार तास एकह  पसैा मळवून न देणा या कामांपायी खच होत असतात. यामळंु ग रबी 
कमी करायची असेल तर हा वाया जाणारा वळे कमी केला पा हजे,” असं म लडंा गे स 
हणतात. ‘व ड एनज  आउटलकु 2015’ म ये स ध झालेल  आकडवेार  पा हल  क  गे स 

यां या वधानातलं स य उमजत.ं जगातले त बल 2 कोट  70 लाख हणजेच जगा या 
लोकसं येपकै  थेट 40 ट के लोक आजह  लाकूड, गोव या, कोळसा या पारंप रक इंधनावरच 
अवलबंून अस याचं हा अहवाल सागंतो.  

भारतातलं च  वेगळं नाह . ामीण भागात या वा याव या असोत क  शहरांमध या 
झोपडप या. दा र यरेषखेाल ल या घरांमध या ि यांना लाबंवर जाऊन का याकुट या 
शोधा या लागतात. घरात गायी हशी असतील तर शेणा या गोव या थापा या लागतात. घरात 
गायी हशी नसतील तर र यावर पडलेलं शेण गोळा करत गावभर फरावं लागत.ं हे इंधन 
जमव यात कती उजा आ ण वेळ खच होतो हे तचं तला मा हती. इंधन जमव याचा याप 
जेवढा मोठा ततक च कठ ण गो ट चुल पढंु बस याची. चुल त जाळ करण,ं फंुकणीनं फंुकून 
तो टकवण,ं यावर वयंपाक करणं हे करताना ती बाई वतः काळवडंते, तचं घर काळवडंतं. 
घरातील लेकरंबाळं, हातार  माणस ं अपायकारक धुरानं खोकत बसतात. चुल वरचं काम 
झा यावर पु हा धुरानं काळी पडलेल  भांडीकंुडी धुऊन व छ कर यासाठ ह  श ती राखनू 
ठेवावी लागते ती वेगळीच. एवढं झा यावर मग पोटापा यासाठ  पु हा कामाला घर सोडायचं. 
हे क टमय जीवन रोजचं. सणवार नाह , थंडीपाऊस नाह , आजारपण, दखुलं-खुपलं नाह . 
आयु य जात ंचुल पुढं आ ण चुल पेटव यासाठ चं सरपण गोळा कर यात. दवसात या चार-
पाच तासां या या यातनानंा आजवर पयायच न हता. 

हे क ट द जीवन श-ेदोनशे घरांमध या ि यां या वा याला आलेलं नाह . भारतात या त बल 
दहा कोट  कुटंुबाकंड ंआजह  वयंपाकासाठ  लागणारं व छ इंधन नाह . क य सांि यक  
वभागा या ता या आकडवेार नुसार ामीण भारतात या 67 ट यांहून अ धक घरांम ये 
आजह  चलु वरच वयंपाक केला जातो. 2011 या जनगणनेचा वचार करता ामीण आ ण 
शहर  भागात या 49 ट के घरांम ये जळण हणून लाकुडफाटा वापरला जातो. 16.8 ट के 
घरात पकांची धाटं, टाकाऊ भाग वापरला जातो.  

देशातले दोन त े तीन कोट  लोक लाकूडफाटा, जळण शोध या या कामातच अडकलेले 
असतात. यात म हलांचं माण सवा धक असतं. ( यंकटे वरन, 1992) खरं तर 
थलकाल माणं आ ण सरपणा या कारानुसार म हलांचा इंधन गोळा कर याचा कालावधी 

बदलतो. द ल साठ  केले या एका अ यासाव न असं दसून आल,ं क  द ल त या  



झोपडप ट त राहणा या म हलेला इंधनासाठ  दररोज दोन तास सरपण गोळा कराव ं लागतं. 
(म हो ा, स सेसा आ ण जोशी 2000). जगात या ओईसीडी गटात या 29 देशांम ये म हला 
आ ण पु ष यां या कामाचं सव ण झाल.ं या सवच देशात या म हला अ य  उ प न 
असणारं काम पु षापंे ा जा त करत अस याचं आढळल.ं पारंप रक र या वयंपाक आ ण 
संबधंीत काम ं 84 ट केवळेा म हलांकडचं सोपवलेल  असतात. भारतात या ि या 
सवसाधारणपण ेनऊ तास काम करतात आ ण पु ष सात तास. या काह  संदभाचा वचार 
के यावर असं ल ात येतं क  ामीण भारतात या 80 ट के ि यांचा वळे सरपण गोळा 
कर यात जातो. रोज या कामांचाच बोजा इतका अस यावर या ि यांना वतःचे छंद, 
आरो य, श ण यासाठ  वेळ कुठून मळणार? म हलांची ह  वळेेची ग रबी दरू कर या या 

ट नं वेगवगे या ट यावंर य न झाले, चालू आहेत.  

2001 या गणनेनसुार भारतात या साधारणपणे 70 ट के घरांम ये वयंपाकासाठ  देशी 
चुल ंचा वापर केला जातो (सटर फॉर माय ो फायना स 2016-2010) आयआयट , मंुबई 
आ ण अमे रकेत या हे थ इफे स इि ट यूट फॉर हे थ मॅ स अँड इ हॅ युएशन यांनी 
घरात या वायु दषूणाचा अ यास भारतात केला. यानुसार 2015 म ये 26.7 लाख मृ यू हे 
केवळ चुल त घातले या सरपणामळंु झाले आहेत. कोळशाचा वापर इंधन हणून के यान ं
16.6 लाख मृ यू झाले आहेत. (नंद , 2018) चुल त लाकड,ं शेण, कोळसा, अ य सरपण 
जाळ यानं नमाण होणा या धुरावाटे अनेक घातक पदाथ प ह यांदा चलु जवळ बसणा या 

ी या आ ण घरात या लहान मुलांवर दु प रणाम करतात. आ थक ि थती, इंधनाची 
उपल धता आ ण वयंपाक कर याची प धत यांचा एकमकेांशी जवळचा संबधं आहे. या 
पा वभूमीवर चलू आ ण चुल साठ चं इंधन गोळा कर यासाठ चे क ट ल ात घेता ि यांना 
चुल पासनू मु ती देण ं हे सवात मह वाच ंआहे. ि यांचं, लहान मलुाचंं मान सक-शार रक 
आरो य, आ थक ि थती आ ण पयावरण या सग यांचं संवधन कर यासाठ  म हलांना 
चुल पासनू दरू यायला हव,ं हे ओळखनू पंत धान नर  मोद ंनी क  सरकारची मह वाकां ी 
‘पतं धान उ वला योजना’ हाती घेतल .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ¾ããñ•ã¶ãñÞããè „ªáãäªÓ›ñ - 

 

 म हलांना शार रक आ ण मान सक या स म करणं आ ण यांचं आरो य सधुारण ं

 जै वक इंधनामळंु होणारे आरो यसंबं धत गंभीर आजार आ ण मृ यदूर कमी करणं. 
 वयंपाकासाठ  वापर या जाणा या अशु ध इंधनामळंु होणारे अपघात मृ यू कंवा 

गंभीर रोगाचंे बळी कमी करणं. 
 चुल वर वयंपाक करणा या ि ची मलुं अनेकदा त या आसपासच असतात. 

घरात या धुरामळंु होणा या दषुणातच ती वास घेतात. यातून लहान मुलदेंखील 
वसन वकारांना बळी पडतात. यातून यांची सुटका करणं. 

 म हला-बालकांचे आरो य संवधन क न देशा या सामािजक गतीला हातभार लावण,ं 
म हलांना स म क न कुटंुबा या आ थक गतीला चालना देणं.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 महारा ात या उ वला योजनेचा अ यास 

देशात या अ य  लोकसं येचा वचार क न पंत धान नर  मोद ंनी आणलले  मह वाकां ी 
उ वला योजनलेा महारा ात मळालेला तसाद कसा आहे, म हलांची मतं काय आहेत हे 
जाणून घेणं हा अ यासाचा मु य वषय आहे. या अनुषगंानं महारा ात या इतर भागा या 
तुलनेत आ थक या मागास मराठवा याची नवड सशंोधकानं केल . नांदेड, उ मानाबाद, 
लातूर आ ण बीड हे िज हे नवड यात आले. रा य म हला आयोगानेह  याच िज यांची 
शफारस केल  होती. या िज यांचा मानव वकास नदशाकं, िज यांची आ थक ि थती, 
मागासलेपण ल ात घेऊन या िज यांची नवड केल  गेल . य  पाहणीसाठ  या 
िज यातल  शहर , नमशहर  आ ण खे यांची गावे नि चत केल .  

अ यासाची उ द टं 

 वयंपाका या इंधनापोट  होणा या क टातून म हलांची सुटका झाल  का हे अ यासण.े 
 म हलांच ेआरो य सधुार यासाठ  योजनेची मदत झाल  का ते अ यासणे. 
 म हलांना व छ आ ण ता काळ एलपीजी इंधन मळा याने वाचले या क टाचा आ ण 

उपल ध झआले या वेळेचा उपयोग या वतःसाठ  आ ण यां या कुटंुबांसाठ  कशा 
करतात हे अ यासणे. 

 चुल साठ  लागणा या लाकूडफा यासारखे इंधन जाळ यान े तयार होणारा धूर दषूण 
करतो, धुरामुळे आरो य बाधीत होते याची जाणीव म हलांना झाल  का हे अ यासणे. 

 लाकूडफा यासाठ  वृ तोड के याने होणारे दु प रणाम शवाय पयावरणा या व वध 
घटकाबं दलची जाणीव अ यासणे. 

अ यासाची गहृ तकं 

 वयंपाकासाठ  लागणा या घरगुती इंधना या क टाला पयाय मळा यानं म हलांची 
क टातून सुटका झाल . 

 एलपीजीसार या व छ आ ण ता काळ उपल ध होणा या इंधनामळेु म हलां या 
आरो य सम या कमी झा या. 

 एलपीजीमुळे वाचलेले क ट आ ण वेळ यांचा उपयोग या इतर कामांसाठ  करतात 
आ ण मोबदला मळणारे काम क न घराची आ थक गती उंचाव यासाठ  काम 
करतात. मुलांच ेआरो य, श ण आ ण वतःचे शार रक आ ण मान सक वा य 
जप याचा य न करतात. 

 चुल तून येणारा धूर, राख घातक आहे. याचे आरो यावर अपायकारक प रणाम होतात 
याची जाणीव म हलांना झाल  आहे. 

 वृ तोड, दषूण यामळेु होणार  तापमानवाढ था नक पयावरणाच े न याची जाणीव 
म हलांना झाल .  



उ द टं आ ण गहृ तकं नि चत झा यावर संशोधकान ं उ मानाबाद, तळुजापरु (िज. 
उ मानाबाद) या तालु यात या बजनवाडी, ह परगा, इं दरानगर, काकरंबा, मंग ळ, 
शवाजीनगर येथील म हलाकंडून मा हती घेतल  व नावल  भ न घेतल . नांदेड शहरात या 
झोपडप ट -ग यांमधून तसचे अधापूर व लोहा या तालु यात सव ण कर यात आले. बीड, 
केज (िज. बीड) तालु यात या मौजे सांदोळा, कोरेगाव, जीवाची वाडी, बोरगाव, युसफू वडगाव, 
नांदरु घाट या गावांम ये सव ण झाले. लातूर, रेणापरु (िज. लातुर) तालु यात या वासनगाव, 
हरगुल, पाखरवाडी येथेह  म हलां या य  भेट  घेऊन यां याशी बोलनू सव ण कर यात 
आले.  

उ मानाबाद, नांदेड, बीड आ ण लातूर या चारह  िज यांम ये येक  शंभर या माणे चारश े
म हलांकडून नावल  भ न घे यात आल . नावल म ये वतःची ओळख, इंधनाचा वापर, 
एलपीजीचा वापर, इंधन वापरासंबं धत आरो य आ ण पयावरण या संदभातले एकूण 17 न 
होते. म हला कोण या व पाच ेकाम करते, वयंपाकासाठ  इंधन कोणत ेवापरते, यासाठ  
कती वळे लागतो, वयपंाकाची चूल घरात क  घरा या बाहेर आहे, वयंपाक करताना मुल ं
कुठे असतात, एलपीजी वापरानतंर काय बदल झाले, बचत झाले या वेळेचा उपयोग कसा 
केला जातो या आशयाच े न नावल त होते. यां या अनभुवांची, मताचंी आ ण सूचनांची 
न द वतं पण ेकर यात आल . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 मा हतीचे व लेषण 

मराठवा यात या चार िज यांमध या चारशे म हलांशी चचा क न भरले या नावल या 
आधारे व लेषण कर यात आले आहे. या शवाय गॅस वतरक आ ण गॅस एज सीचालकांशी 
झाले या चचचाह  यात समावेश आहे. हे सशंोधन जानेवार  ते मे 2018 या कालावधीत केले 
गेले आहे. या कालावधीत या हवाळा आ ण उ हाळा या ऋतूंचा संदभ घेतह  म हलांनी 
संशोधकाला उ रे दल  आहेत.  

म हलांशी सपंक साध यानतंर उ वला योजनचेी मा हती सवच िज यात या लाभाथ  
म हलांना होती, असे ल ात आले. यां या आसपास राहणा या म हलानंाह  या योजनेब दल 
मा हती होते. मा हती कुठून मळाल , याब दल वचारणा केल  असता ‘सगळीकडचे मा हती 
मळत’े, असे उ र आले. ‘सगळीकडचे’ याचा अथ नगरसेवक, सरपचं, गॅस एज सीतल  
य ती, ामपचंायत येथून कंवा मराठ  वृ प ांमध या जा हराती या मा यमातनू म हलांना 
योजना समजल  आहे. ‘गॅस सलडरसोबत गर ब म हलेचे छाया च  वृ प ात पा हले आ ण ह  
योजना गर बांसाठ  अस याचे समजले,’ असे म हलांनी सां गतले. शासनाकड े असणा या 
दा र यरेषखेाल ल नावां या याद त नाव असले क  ह  योजना मळते, असे म हलांनी 
सां गतले. ट ह  आ ण मा हतीप कां वारेह  म हलानंी योजनेचा मा हती मळालेल  आहे.  

नांदेडमध या हरबळ (ता. लोहा) गावच ेसरपंच हणतात, क  कोणतीह  योजना असो आ ह  
गावात या सग यांना याची मा हती देतोच आ ण या- या योजनेचा लाभ गरजूंना कसा 
मळेल ते कळवतो. याच गावात या म हला हणतात, क  नवडून आलेल  मंडळी 
गावासाठ या योजनाचंी आ ण यासाठ  कोणती कागदप  े लागतात याचीह  याद  घरोघर 
देतात. नांदेड झोपडप ट त राहणा या शबाना बेगम इ लयास खान हणा या, क  आम या 
नगरसेवकान ं ह  योजना आ याचं सां गतल.ं इथे सग यांना योजना मा हती आहे. गॅस 
एज सीवा यानंह  यां याकड या याद त आमच ं नाव अस याचं सां गतल.ं ग ल त या 
म हलासु धा एकमेकानंा उ वला योजनेब दल सांगतात. कुणाकुणाला गॅस कने शन मळाल ं
कंवा नाह , याची चचा ग ल त होते. गॅस एज सीवाले गॅस जळुणीब दल मा हती देतात, गॅस 
चाल-ूबदं कर याचा डमेो देतात. गॅस एज सीच े मु ताकभाई अल  याचंं चांगल ं सहकाय 
मळा याचं या सांगतात.  

नांदरू फाटा (ता. केज, िज. बीड) येथील शबाना शेखाती शखे सांगतात, “गॅस 
एज सीवा याकडून पतं धान उ वला योजना समजल . सासबुा ना यां या नातेवाईकाकडून 
योजनचेी मा हती मळाल . यामळंु मी योजना कोणाला मळते याची चौकशी चाल ू केल  
ते हा एज सीचाच माणसू घर  आला. याने योजना सां गतल  आ ण श णह  दल.ं” 
उ मानाबादेत या इं दरानगर या र हवाशी मीनाबाई बलभीम इंगळे हणा या, क  योजनेची 
मा हती ग ल तच झाल . गॅस एज सीवाला याद  घेऊन आला आ ण यातून कळाले क  
पतं धान उ वला योजनेत गॅस कने शन मळाले आहे.  



बहुतांश म हलांना सरपचं, नगरसेवक, गॅस एज सी यां याकडून योजना समज याच े
संशोधकाला आढळून आले. मह वाच े हणजे शासना या वतीने उ वला दन साजरा 
कर याचे गॅस वतरण कंप यानंा सांग यात आले होते. या माणे या कंप यांनी उ वला 
दन साजरा केला आ ण या या बात या सारमा यमांमधून आ या. यातनूह  जाणीवजागतृी 
झाल .  

त ता – धानमं ी उ वला योजना लाभा यापयत पोहोच याच ेमा यम 

िज हा     जा हराती- सारमा यमे   सरपचं-नगरसेवक-लोक त नधी         गॅस एज सी          

नांदेड          22                        100                          100  

उ मानाबाद     15                         100                          100                         

लातूर          26                         100                          100 

बीड            27                          100                          100  
 

वयंपाकासाठ  लागणारे इंधन  

वयंपाका या इंधनाबाबत लाभा यानी सं म  व पाची उ रे दल . काकरंबा (िज. 
उ मानाबाद) येथील बागाबाई शदें हणा या, क  आता गॅस आला आहे हणून गॅसवरच 
वयंपाक करतो. मा  गॅस संपला क  एक-दोन दवस आ ह  शे या, शेतात या पकांची 

रा हलेल  धसकटं यावर वयंपाक करतो. खरं सागंायचं तर गॅस घरात असावा असं नेहमी 
वाटायचं. आता गॅसची सवय झा यावर चूल पेटवा, धुरामुळं डो यांचा ास सहन करा हा ास 
नकोसा वाटतो.  

साजंा (िज. उ मानाबाद) येथील अ नता पवार हणा या, क  आता गॅसच वापरतो. गॅस 
संपाय या आगोदरच दोन दवस गॅसवा याला सागंतो. आता एक दवस जर  गॅस नसेल तर 
ासाचा दवस वाटतो. पण काह  वेळा गॅस मळालाच नाह  तर चूल पेटवतो. तथ खुद (ता. 

तुळजापरु, िज. उ मानाबाद) येथील नकुशा माने, राजूबाई भगत यांनी याच कारचे मत 
न दवले. या दोघीं या मते - आता प ह यासारखं वतः या शतेातल ं जळण-काटुक कोणी 
दसु याला देत नाह . यामळंु वयपंाकासाठ चं जळण दसु याकडून आणायला कसंतर  वाटत.ं 
गावातल  काह  जमीन वनखा याची आहे. यांनीह  नयम कडक केलेत. तथल  झाड-ंफां या 
तोडू देत नाह त. यामळंु जळण कुठून आणायचं हा आम यासार या बायकांपढंु नच होता. 
उ वला योजनेमुळं आमचं जीवन सोप ंझाल.ं नदान म ह याचा इंधनाचा न सुटला. पण 
रोजचा वयंपाक कशावर करता, या नावर शजेार या मालन तांबोळी हणतात, क  आता 
गॅस वापरतोच पण अधनुमधून चूल वापरतो. गॅस संपेल अशी भीट  वाटत राहती. परुवनू  

 



वापरायची सवय लागल य. पण हसून या हेह  मा य करतात, क  गॅसची सवय झा यान ं
आता चुल चा कंटाळाच येतो.  

केज या (िज. बीड) योती ीरसागर हणतात, क  आ ह  आता जा तीत जा त गॅस 
वापरतो. शतेातून आ यावर पटकन वयपंाक होतो. गॅस या जोडीला वजेवरची शगेडीह  
वापरतो. पण आघंोळीचं पाणी तापवायला चुल चाच वापर करतो. हरबळ (ता. लोहा, िज. 
नांदेड) गाव या सयाबाई प लडवड, संगीता गोदवड, राधाबाई टोकलवाड सांगतात, क  गॅसचा 
वापर आ ह  आता रोज करतो. सलडर भ न आणताना एक-दोन दवस गेले तर यावळेी 
चुल वर वयंपाक करतो. सग या गावातच आता गॅसचा वापर वाढला आहे. आंघोळीचं पाणी 
तापवायला मा  आजह  लोक शतेात या जळणाचा वापर करतात. या काह  ा त नधीक 
त यांव न ल ात येतं क  गॅस वापर याची सोय आ ण सोपेपणा म हलांना आवडू 

लागलाय. पण नाईलाजानं अजूनह  या काह वेळा चूल वापरतात. गॅस पुरवनू वापरणे, सलडर 
वेळेत न मळणं कंवा पशैांची बचत या कारणापंायी चुल चा मयाद त वापर अजूनह  काह  
ठकाणी चालू आहे. 

त ता –मराठवा यात या चारह  िज यातला इंधन वापर 

इंधन कार                                वापरकत         ट केवार  

फ त गॅस शेगडी                             147            36.75 

गॅससोबत इतर इंधन                          128             32 

संप यावर दसुरा सलडर येईपयत चूल             68              17 

काह  वळेेसच इतर इंधन                        57             14.25 

मराठवा यात या चारह  िज यांमध या आकडवेार व न असं दसतं क  उ वला योजनेत 
समावेश झा यानंतरह  फ त गॅसची शगेडी वापरणा यांची सं या 36.75 ट के आहे. घरातला 
सलडर संप यानंतर दसुरा येईपयत या काळात इतर इंधन वापरणा यांची सं या 17 ट के 
आहे. गॅस या शेगडीचा वापर जा तीत जा त करतो पण काह वेळेस इतर इंधनह  वापरतो 
असे हणणा या म हला 14.25 ट के आहेत. परंतु, घरात गॅस असतानाह  इतर बरोबर न ं
इतर इंधनाचा वापर करणा या म हलांची सं या 32 ट के आढळल . 

एलपीजी य तर त इतर इंधन का वापरता, यावर म हलांची त या अशी होती – एलपीजी 
गॅस शेगडी वापरायला आवडते पण सलडर लवकर सपं याची धा ती असते. संप यावर नवा 
सलडर लवकर मळेल क  नाह  याची खा ी नसते. अ लकड ं सलडर लगेच मळू लागलाय 
पण तर ह  गॅस वाचव याची सवय लागल य. अ लकड ं केरो सनह  मळत नाह . दोन 
लटरसाठ  दोन तास रांगते उभं राहावं लागतं. ते आणा, शेणी कंवा इतर जळणावर ओता  



यातून येणा या धुराचा ास सोसा यापे ा एलपीजी गॅसची वनाधुर नळी योत हवाहवीशी 
वाटते. आंघोळी या पा यासाठ  मा  सरास चलु चा वापर होत अस याचे सशंोधकाला आढळले.  

एलपीजी य त र त वयंपाकासाठ  वापरले जाणारे इंधन 

उ मानाबाद                

इंधन कार            वापर        ट के 

जळाऊ लाकूड           44 44 

बायोमास               14          14 

कोळसा                 0           0 

इतर                   42          42 

नांदेड 

इंधन कार            वापर        ट के 

जळाऊ लाकूड           38         38 

बायोमास               34         34 

कोळसा                 0          0 

इतर                  28          28 

लातूर 

इंधन कार            वापर        ट के 

जळाऊ लाकूड           0           0 

बायोमास               46         46 

कोळसा                 0           0 

इतर                  54           54 

बीड 

इंधन कार            वापर        ट के 

जळाऊ लाकूड            0           0  

बायोमास               44          44 

कोळसा                  0           0 

इतर                   66           66 



मराठवा यात या चारह  िज यांम ये एलपीजी या वापरासोबत बायोमास वाप याचं माण 
जा त आहे. जळाऊ लाकडाचा जा त वापर नांदेडम ये होतो. हे माण शहर  भागात आढललं 
कारण तथं बायोमासची उपल धता न हती. चारह  िज यांमध या म हलां या मते गॅस या 
शेगडीन ंआयु य सुखी, कमी क टाचं झालं आहे. परंतु, सवय आ ण आ थक या फुकट 
मळणारं इंधन आजह  सोडवत नाह .  

 इंधनासाठ ची पायपीट 

रोज या इंधनासाठ  कती पायपीट करावी लागते हा मह वाचा न होता. इंधनासाठ चे क ट 
आ ण यासाठ  दयावा लागणारा वेळ यासाठ  संशोधकान ं नावल  तयार केल . यावर या 
चचत म हलांनी मोघमपणे मलै या प रमाणात अंतरासंदभातल  उ रं दल .  

उ मानाबाद िज यात या म हलांनी सां गतले, क  यानंी खूप लांब जाव ंलागत.ं साधारणपण े
3 ते 4 कलोमीटर इंधनासाठ  जाणं होतं. तथ खदु या म हला हणतात, क  एकतर शते 
लांब आहे. शेतात कामाला गेलं क  येताना भाराभर जळण डो याव न आणायचं असं साधारण 
ग णत असतं. दसुरं अस ंक  आसपास सामािजक व नकरणाची जमीन अस यानं तथं इंथन 
गोळा करायला म जाव असतो. शपाईमाणस ं काडीलाह  हात लावू देत नाह त. तथ खदु 
ामपचंायतीचे शपाई सांगतात, क  एलपीजी गॅस आ यानं म हलांची जरा सोय झाल य. 
याह  आता सधुार यात. सलडर संप याआधीच नवा न दवतात. मंग ळातल े महादेव 
माशाळकरां या घर  सशंोधकानं वचारणा केल  ते हा यांची प नी घरात न हती. ते हणाले, 
क  या सरकारन ंम हलांना गॅसची शेगडी दल  ते काम छानच केलं. बाईमाणसाला आता जरा 
बसायला, आराम करायला वेळ मळतो. दोनतीन तासाचं काम अ या तासावर आल.ं 
नांदेडमध या म हलांना जळणासाठ  3-4 कलोमीटर जाव ं लागतं अस ं या सांगतात. शते 
असेल तथवर जाव ंलागतं. शेत नसेल तर जळण नाह . वखार सु धा आता जा त चालत 
नाह त. शेतात कामाला गे यावर येईपयत जळणाची सोय करावी लागते. लातुरात या 
म हलांना जळणासाठ  रोजची 2 ते 4 कलोमीटरची तर बीडमध या म हलांना रोजची 3-4 
कलोमीटरची पायपीट करावी लागते.   

 इंधन गोळा कर यासाठ  वेळ 

चुल साठ चे इंधन गोळा कर यासाठ  लागणारा वळे जाणून घेणं हा अ यासातला मह वाचा 
मु दा होता. या वषयावर सवच म हला उ फूतपणे बोल या. सकाळी सहा-सातलाच चूल 
पेटवायची हणजे आद या दवशीच इंधनाची सोय क न ठेवणे आले. इंधन लगेच पेटत नाह . 
यासाठ  शेणी, केरो सन वाप न जाळ करायचा. तो वाप न जळण पेटवायचे. उ हा यात-
हवा यात बरं पण पावसा यात कोरड ं इंधन मळवण,ं ते साठवणं आ ण पेटवण ंहे सगळंच 
मोठं द य. पावसात चूल फंुकून जीव मेटाकुट ला येतो. धुरान ंडोळे आ ण छाती भ न येत.े 
या सग या उप यापात दोन-तीन घालवायच ेते वेगळेच. यामळंुच बटन दाब यावर पेटणार  
गॅसची नळी योत म हलांना आवडू लागल  आहे. इंधन गोळा कर यासाठ  रोजचे दोन-तीन  



तास खचावे लागतात, असं चारह  िज यात या म हलांनी सां गतलं. घर या गायी- हशी 
अस या तर शेणा या गोव या थापा या लागतात. रोज शतेात जाता-येताना, दवसभर काम 
करताना उ याचा जळणाचा वचार डो यातून जात नसायचा. उ वला योजनमेुळं यातून 
म हलांची सटुका झाल य.  

 चूल आ ण मूल 

आरो या या ट नं मह वाचा न संशोधकान ं वचारला. चुल वर वयंपाक करताना घरातल  
लहान मलु,ं वृ ध आ ण मोठ  माणस ंकुठं असतात? बहुतांश म हलांच ंउ र आलं, क  एका 
खोल चं घर. मुल ं जाणार तर  कुठं. उ हा या या दवसात घराबाहेर असतात. पण 
वयंपाकाची वेळच अशी असते क  यावेळी सगळी मंडळी घरातच असतात. धूर 

सग यां याच डो यात जातो. हरबळ या (नांदेड) कमलाबाई बन, राधाबाई टोकलवाड, 
काकरां यात (उ मानाबाद) राहणा या इंदबुाई गायकवाड, बजनवाडी या (उ मानाबाद) राधा 
सदा शव शदें, बीड या हुसनबी या  

सग या म हलांचं एका मु यावर एकमत होतं. ते हणजे – आमची घरं छोट . मुल,ं मोठ  
माणसं घरातच असतात. आम यासारखाच धुराचा ास यांनाह  सहन करावा लागतो. मोठ  
माणसं ओरडून लहान पोरांना घराबाहेर काढतात. पण रा ी या वेळी, पावसात कुठं जाणार. 
सरपण ओलं, दमट असल ंक  धूर नाकाला झ बायचा, खोकला यायचा, डोळे लाल हायच.े 
गॅस शेगडी आ यापासनू हे सगळं थांबलं. 

गॅस आ यापासनू धूर बदं झाला. यामुळं आरो य सधुार यास मदत झाल  का, या नावर 
सग याचं उ र होकाराथ  होतं. ना होल  (बीड) येथील कलावती जाधव हणा या, क  
चुल या धुरात खूप हाल काढल ंबायामाणसांनी. बायकां या अव थेकड ंआता कुठं सरकारचं 
ल  गेल.ं उ हा यात चुल या झळा अंगाल बसाय या. पावसा यात लाकड ंजळता जळायची 
नाह त. धुरानं घर भ न जायचं. बरं झाल.ं आम या वेळेला नाह  तर  कमान आम या 
लेक सुनां या टायमाला तर  गॅसची शेगडी आल . तकुाची वाडी येथी वजूबाई चौरे हणा या, 
क  या जळणापायी बायकांचे डोळे गेले. उ मानाबादमध या मंग ळ या मंदाबाई हजारे यां या 
मते, उ वला योजना आ यानतंर गावात या बायांम ये एकच वषय असायचा. आज ह या 
घर  गॅस आला, त या घर  आला. म हलांचे क ट सरकारन ंखरंच कमी केले. काह  कारणान ं
घर  एकटं हातारं माणूस रा हलंय यांचं तर फार बरं झालं गॅस शेगडीमळंु. गॅसनं खोकला, 
धगीचा ास, उ मा, धूर, डो यांची चुरचुर सगळं घालवल.ं नांदेडमध या म हला हणा या, क  
चुल चं जळण फुकट मळतं अस ंवाटायचं पण फुकट कसलं? यापायी कती दखुणी अंगाला 
लागत होती हे आता गॅस आ यावर कळतंय. दमा-खोक यान ंघरातल  बाई आजार  पडल  क  
आ खं घर आजार  पडायचं. चुल या धुरामुळं हवा दु षत होते याचा अनुभव सग याच 
म हलांना होता. वशषे हणजे आईसाठ  घरात गॅसचीच शेगडी हवी, हे युवा पढ लाह  पटलं 
आहे. उ मानाबादेत या तीथ खुद या राधाबाई जाधव हणा या, क  जळणाचा धूर माणसा या  



शर रात जातो, झाडांवरह  जातो. यां या जवळ असणा या कलावती जाधव कंवा 
मंगळुरात या कांताबाई  े यां या मते चलु या धुरानं होणारं दषूण झाडांना आ ण 
माणसांना जीवघेणं आहे.  

नांदेडात या बलाल म शद जवळ राहणा या शमीमबी शखे हणा या, क  उ वला योजनतेनू 
गॅस शेगडी मळा यावर एज सीतला माणूस आला होता. हवे या दषुणामुळं द ल सारखी 
अव था गावाची होईल, असं हणत यानं गॅस कसा वापरायचा ते सां गतलं होतं. व छ 
इंधन हणजे एलपीजी याचा अनुभव आता सग यांनीच घेतलाय.  

 वाचले या वळेेचा सदपुयोग 

बटणासरशी चालबुंद होणा या गॅस शगेडीमुळं म हलांचा वळे वाचवलाय. या वेळेमळंु नांदेड या 
नुरजहॉ ंबेगम अ दलु अिजझ आता दसु याकंड ेघरकामाला जाऊ लाग या आहेत. यातुन चार 
पसेै गाठ ला लागत अस याने या खषु आहेत. यां या जवळ राहणा या हसीना बेगम यांची 
प रि थती नुरजहॉपंे ा चांगल . यांना दसु यांकड े कामाला जाव ं लागत नाह . पण गॅस 
आ यापासून मुलांबरोबर खेळायला, ग पा मारायला यांना वेळ मळतोय. यां याच श दात 
सांगायच े तर ‘सुकून मलता है.’ नांदेडमध या इं दरानगर, बडी मि जद, पलुाजवळ या 
व तीत या म हला घरची काम ं आटोपनू फुल ं ओवायचा धंदा करतात. फुलझ या वकून 
यांना ब यापकै  पसैा मळू लागला आहे. लातुर या वासनगावातील स वता गायकवाड यांचा 
वेळ गॅसनं वाचवला आ ण या कामावर वळेेवर जाऊ लाग या, यामळंु घर सु धा वेळेत परत ू
लाग या. गॅसनं वेळ वाचवला आ ण याचबरोबर मनालाह  शातंी दल . उरले या वेळात कोणी 
बांग या भरायला जातं, कोणी घरकाम करतं, कोणी फुलं माळायला जात.ं जळणाचं ओझ ं
डो याव न हट यानं ामीण भागात या बायकानंा शतेातल  कामं करायला आणखी हु प 
आलाय. गॅस शेगडीनं बायकांचा दन म बदलून टाकलाय. यांना व ातंी मळू लागल . 
मुलाबाळांसोबत अ धक वेळ या घालवू लाग या. गॅस शेगडीनं दललेा स मान अनके नंा 
मह वाचा वाटतो. अ यथा मा या नावाचं बक खातंच आजवर न हत.ं मला कुठ या मट गंला 
कोणी बोलावलं न हत.ं गॅसमुळं हे घडल,ं असेह  अनुभव अनके बायकानंी सां गतले. सांजा 
(उ मानाबाद) येथील कमल पवार या पारधी व तीत या म हलेनं सां गतलं, क  मा या 
नावावर गॅस कने शन आ यापासनू शेजारणी जाता-येता हणतात कमलचा भाव वाढला 
हणून. कमल आता भांडी घासून हात काळे करणारनह . नशीब कमलचं. 

 

 

 

 

 

 



 सारांश, नर ण े
 

1) धानमं ी उ वला योजनेची मा हती शहर  आ ण ामीण गर बांपयत चांग या कारे 
पोहोचल  आहे. वतमानप ात या आ ण ट ह वर या जा हराती, था नक लोक त नधी 
आ ण गॅस एज सी या य ती यां यामळेु योजनेचा सार झाला आहे. लाभा याना 
योजनचेी पणू मा हती अस याचे आढळून आले.  

2) घरात गॅस शेगडी आ यानतंर गॅसचा वापर वाढला आहे. चार िज यातले 36.75 
ट के लोक आता फ त एलपीजी वापरतात तर 32 ट के लोक एलपीजीबरोबर इतर 
इंधनाचा वापर करतात. 

3) जळण, बायोमास फुकटात उपल ध होत असले तर  यासाठ  रोज 3-4 कलोमीटरची 
पायपीट आ ण दोन-तीन तासांचा वेळ यावा लागतो. या सग याचे मू य शू य 
असते.  

4) चारह  िज यांमध या ि या चुल वर वयंपाक करत असताना बहुतेकदा यांची मुल ं
यां या आसपासच वावरतात असं आढळलं. यामळंु धरुा या दु प रणामाला ह  मुलंह  
बळी पडतात. या धुरामळंु दमा, खोकला, वसनाच ेआजार, डो यांचे वकार, डोकेदखुी, 
सद  यासारखे आजार होत अस याचं म हलानंी सां गतलं. गॅस आ यामळंु या 
सग यांच माण ल णीय र या घटत अस याचा यांचा अनुभव आहे.  

5) चुल या धुरामुळं छ पर काळं होत,ं घरातले कपड ेकाळे होतात हणजेच माणसा या 
शर रावरह  प रणाम होतच असणार, हे सव म हलांना समजतं. जळणासाठ  झाडांची 
तोड होते. पयावरणाला हे चांगल ंनाह , याचीह  जाणीव म हलांना आहे.  

6) एलपीजी गॅसमळंु सग याच म हलांचा वळे वाचू लागला. याचा फायदा यां या 
शार रक-मान सक आरो याचं सवंधन हो यात झालाय. मुल,ं कुटंुबाबरोबर या आता 
अ धकच े आनंद  ण घालवू शकतात. आ थक कमाईचे माग शोध यासाठ  या 
घराबाहेर पडू शकतात. 

7) एलपीजीच ेफायदे आ ण चुल चे तोटे हे उ वला योजनेमळंु चांगले ल ात आले असल े
तर  गर बीमळंु फुकटंचं जळण अजूनह  बहुतेक म हलांना सोडवत नाह , ह  व तुि थती 
आहे. सलडर लवकर भ न मळाला नाह  तर काय कंवा आ थक बचत हणून गॅस 
परुवनू वापर याकड ं म हलांचा कल आढळतो. एलपीजीचा वापर वाढ यासाठ  याची 
कंमत आणखी कमी हायला हवी, असं सवाचं मत आलं.  

8) एलपीजी शेगडी घर  यणंे ह  येक म हलेला अ भमानाची बाब वाटते. म हले या 
नावावर शगेडी असणं,  आप या नावावर बक खातं असण,ं याचं सवाना अपार कौतकु 
आहे. यामुळं घरातल  आपण जबाबदार, मह वाची य ती आहोत, अशी भावना 
नमाण झा याचं म हलानंी सां गतलं.  घर  चूल अस यावर कोणी पाहुणा आला तर 
याला चटकन चहाचा कपदेखील देता यायचा नाह . आता गॅस शेगडीमुळं ते श य 
होतं. यामुळं सामािजक त ठा वाढ याचं म हलांना वाटतं.    

 



 सूचना 

 

नांदेड, उ मानाबाद, लातरू आ ण बीड या िज यात या म हलाकंडून आले या सचूना अशा – 

1) धानमं ी उ वल योजनेच े लाभाथ  या सामािजक आ थक जाती नहाय जनणना 
2011 या याद नुसार गर ब कुटंुब मखु म हला आहेत. मा  काह  म हलांची आ थक 
ि थती कमजोर आहे, तला या योजनेची गरज आहे तर  नधार त नकषांची पतूता 
होत नस यान े ती योजनेचा लाभ घेऊ शकत नस याचे आढळले. आव यक 
कागदप ांची पतूता नसणे हे एक लाभाथ  न हो यातला अडथळा आहे. शासनान े
गावपातळीवर गरजू लोकांची याद  तयार करणार  यं णा उभा न मा हती मागवल  
पा हजे, असे संशोधकाला वाटते.  

2) एलपीजी शेगडीचा अनुभव घेतले या यके म हलेला याचा वापर कर याची इ छा 
आहे. मा  सलडरचा खच परवडत नस याचे अनकेांच े हणणे पडले. दरमहा 
बदलणारा सलडरचा दर पाहता कमती आणखी महागणार तर नाह त ना, अशीह  
भीती अनके ं या मनात असते. कफायती दरा या बाबतीत शासनाने नणय यायला 
हवा. 

3) ‘ व छ इंधन, बेहतर जीवन’ अशी धानमं ी उ वला योजनेची जाह रात आहे. मा  
व छ इंधनाचा वापर वाढव यासाठ , वतःचे आ थक जीवनमान उंचाव यासाठ  नेमके 

काय करायला हवे हेह  शासनाने ल ात आणून यावे. म हलां या हाताला काम 
देणा या योजना या योजनेशी जोडायला ह यात. धानमं ी उ वला योजनेम ये 
आरो य, पयावरण याबरोबरच दा र यरेषखेाल ल म हलां या आ थक उ नतीलाह  
मह व यायला हवे.  

 


