
शेतक-य ांच्य  आत्महत्य  : भ वी पिढीचे शशक्षण - एक दरूग मी उि ययोजन  
– श्री. श ांतील ल मुथ्थ  (सांस्थ िक, बीजेएस) 

या वर्षीचा महाराष्ट्रातील दषु्ट्काळ तसा भीर्षणच आहे. २ वर्षाांपूवी सुद्धा महाराष्ट्रामध्ये खपू भीर्षण  
दषु्ट्काळ पडला होता. त्यावेळी सुद्धा पपण्याच्या पाण्यापासून खाण्यासाठी अन्न अशा सववच गोष्ट््टींची 
ी्ंचाई ननमावण झालट होती. या वर्षीच्या दषु्ट्काळाच े वेगळेपण म्हणजे शतेक-याींच्या मोठ्या प्रमाणावर 

झालेल्या आत्महत्या. मराठवाडा व पवदभव या दोन्हट पवभागात या वर्षी शकेडो शतेक-याींनी आत्महत्या 
केल्या व त्यामुळे फक्त आत्महत्या केलेल्या शतेक-याींचचे पररवार नव्हे तर सींपूणव देशातीलच शतेकरट 
वगावसमोर मोठे सींक् उभे राहहलेले आहे. जयाींनी आत्महत्या केलेल्या नाहटत त्याींचीहट पररस्थिती खपूच 
बिक् आहे हे वेगळे साींगण्याची गरज नाहट. परींतु आत्महत्या करण्याच्या वाढत्या प्रमाणामुळे एकूणच 
या पवर्षयाच ेगाींभीयव फारच वाढत चालले आहे. सरकार व अनेक थवयींसेवी सींथिा आपापल्या परटने या 
सींक्ाला सामोरे जाण्याचा प्रयत्न करटतच आहेत. तसेच आपल्यापैकी प्रत्येकाने त्यासाठी काहट योगदान 
देणे हे अत्यींत महत्वाच ेआहे. 

भारतीय जैन सींघ्ना (िीजेएस) हट एक थवयींसेवी सींथिा नैसर्गवक आपत्ती व्यवथिापनामध्ये ३० 
वर्षाांपासून कायवरत आहे. २०१३ च्या दषु्ट्काळामध्ये िीजेएसने मराठवाड्यात पवनाअनुदाननत तत्वावर ३० 
हठकाणी छावण्या उभारून १०००० जनावराींच े व्यवथिापन केले होते. तसेच िीड स्जल््यातील ११५ 
तलावाींचा गाळ पूणवपणे काढून स्जल््यामध्ये एक पवरम प्रथिापपत केला होता, त्याचा पररणाम म्हणजे 
जेव्हा २०१४ मध्ये चाींगला पाउस झाला तेव्हा हे सवव तलाव पूणवपणे भरले होते. अशा प्रकारे िीजेएस 
दषु्ट्काळामध्ये दरूदृष्ट््टने आप्पत्ती ननवारण्याच ेकाम गेल्या दोन वर्षाांपासून करटतच आहे. जर हे काम 
झाले नसते तर कदार्चत आज आणखी जाथत बिक् पररस्थिती हदसलट असती. 

यावर्षी आम्हट िीड, लातूर व उथमानािाद स्जल््यातील, २०१५ सालामध्ये आत्महत्या केलेल्या     
शतेक-याींच्या ३२५ मुला-मुलटींना (१९३ मुले व १३२ मुलट) २० नोव्हेंिर २०१५ रोजी त्या-त्या स्जल््यातून 
पुणे येिे शशक्षणासाठी घेऊन जाणार आहोत. या पवद्यार्थयाांच ेइयत्ता ५ वी ते १२ वी पयांतच ेशशक्षण, 
राहणे, भोजन, आरोग्य, मानशसक समुपदेशन, शालेय साहहत्य इत्यादट सींपूणव जिािदारट घेऊन या 
मुलाींच ेशैक्षणणक पुनववसन करून त्याींची सवाांगीण प्रगती घडवून आणणे हे या मागील उद्हदष्ट्् आहे. 

िीजेएस सातत्याने प्रत्येक नैसर्गवक आपत्तीमध्ये दरूगामी व मोठी जिािदारट आपले कतवव्य म्हणून 
थवतःवर घेत असते. १९९३ सालट लातूर-उथमानािाद भूकीं पातून १००० पवद्यार्थयाांना पुणे येिे आणून 
सातत्याने १० वर्षाांपेक्षा जाथत त्या मुलाींसाठी काम करून त्याींना फक्त शशक्षणच हदले नाहट तर एक 
सक्षम नागररक म्हणून घडपवण्यामध्ये िीजेएस ला यश आले आहे. १९९७ च्या जिलपूर भूकीं पातील मुले 
व २००५ च्या जम्मू-काश्मीर भूकीं पातील मुले आम्हट शशक्षणासाठी पुण्यात वाघोलट प्रकल्पात आणलेलट 
आहेत. १९९७ सालापासून सातत्याने आजपयांत मळेघा्ातील आहदवासी मुलाींना इयत्ता ५ वी मध्ये प्रवेश 
हदला जातो व १२ वी पयांतच ेत्याींच ेशशक्षण वाघोलट शैक्षणणक व पुनववसन कें द्रात होते.  



या पवद्यार्थयाांचा ननकाल तर १०० ्क्के लागतोच, याशशवाय पुण्यातील पवद्यार्थयाांच्या िरोिरटला येऊन 
८५-९० ्क्केपयांत ननकाल आणण्याची ककमयाहट हे आहदवासी पवद्यािी करटत आहेत. अशा पद्धतीने 
आतापयांत ३००० पवद्यािी या वसतीगहृातून शशक्षण पूणव करून गेलेले आहेत. हेच पवद्यािी 
भपवष्ट्यकाळात समाज पररवतवनाच े प्रवतवक शसध्द होणार आहेत याची आम्हाला खात्री आहे. आजहट 
लातूर-उथमानािाद येिील ्याच माजी पवद्यार्थयाांनी त्याींच्या स्जल््यातील आत्महत्या केलेल्या कु्ुींिाला 
भे्ट देऊन त्याींची माहहती गोळा करून या सवव कु्ुींिाींच ेसाींत्वन केले आहे. 

आत्तापयांत आम्हट प्रत्येक आपत्तीमधनू फक्त मुलाींनाच पुण्याला आणले आहे. यावेळी मात्र आम्हट 
मुलाींच्या िरोिरटने मुलटींनाहह पुण्याला आणण्याचा ननणवय घेतला आहे. शतेक-याींच्या घरामध्ये पुन्हा 
आत्महत्या होऊ नये अशा प्रकारची मानशसकता घरा-घरामध्ये ननमावण करण्यासाठी मुलाींिरोिर 
मुलटींचाहट सहभाग आम्हाला नततकाच महत्वाचा वा्तो. त्या दृष्ट््टनेच मुलटींना आणण्याचा ननणवय 
घेण्यात आला आहे. आम्हाला खात्री आहे की हट मुले-मुलट आमच्याकड ेफक्त शशक्षणच घेणार नाहटत 
तर शतेक-याींच्या सींपूणव जीवनशैलटवर प्रभाव ्ाकू शकतील व समाजामध्ये पररवतवन करू शकतील अशा 
प्रकारची क्षमता याींच्यात ननमावण करण्याचा आमचा मानस आहे. या गोष्ट््ट डोळ्यासमोर ठेऊन हा 
अनतशय महत्वपूणव ननणवय आम्हट घेतला आहे. 

हा ननणवय घेण्यापूवी िीजेएसने या तीनहट  स्जल््यातील ४२२ आत्महत्या केलेल्या शतेक-याींच्या 
घरामध्ये प्रत्यक्ष जाऊन, त्याींच्या पररवाराशी िोलून, शाथत्रोक्त पद्धतीने सव्हे केला आहे. हा सव्हे 
करण्यासाठी आम्हट पुण्यातील आमच्या पपींपरट व वाघोलट येिील शाळा-कॉलेज मधील शशक्षक्षका तसेच 
िीड स्जल््यातील आमच्या मूल्यवधवन प्रकल्पातील महहला शशक्षक्षकाींनाच पाठपवले होते. िीजेएसच्या या 
तीनहट स्जल््यातील कायवकत्याांनी या सव्हे करणाऱ्या महहलाींना मोठ्या प्रमाणावर सहकायव केले आहे. या 
प्रकरयेत पुणे येिनू श्री. सुरेश साळुींके व श्री अशोक पवार याींच्या नेततृ्वाखालट हा सवे करण्यात आला 
आहे. तसेच या तीन स्जल््यातील िीजेएसच्या श्री. राजेंद्र मुनोत, श्री. ककशोर पगाररया(िीड), श्री. सुनील 
कोचे् ा, श्री. ककशोर जैन (लातूर), श्री. पवजय िेदमुर्थिा, श्री. सुनील डुींगरवाल (उथमानािाद) याींच्या 
नेततृ्वाखालट हजारो कायवकत्याांनी या सव्हेमध्ये योगदान हदले आहे. या सव्हेचा वेगळा ररपो व् 
िीजेएसच्या वेिसाई्वर उपलब्ध आहे.  

प्रनत,          हदनाींक : १६.११.२०१५  
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वरटल िातमीस आपल्या लोकपप्रय दैननकामध्ये / माशसकामध्ये प्रशसद्धी द्यावी हट पवनींती. 
 

कळावे.           आपला थनेहाींककत, 

            
           श ांतील ल मुथ्थ  
           सांस्थ िक, बीजेएस 



य  ररिोर्टमधील ख स वैशशष्रे् ख लीलप्रम णे : 

१. या तीनहट स्जल््याींतील ४२२ आत्महत्या केलेल्या शतेक-याींच्या पररवाराींचा सव्हे करण्यात आला. 

२. या तीनहट स्जल््यामधनू इयत्ता ५ वी ते १२ वी मध्ये शशक्षण घेणा-या १९३ मुले व १३२ मुलट 
अस े एकूण ३२५ पवद्यािी आहेत. त्यापैकी २१३ मुला-मुलटींच्या पररवाराींनी सव्हे करटत 
असतानाच पुण्याला जाण्यासाठी सींमती हदलट. 

३. या तीनहट स्जल््याींत आत्महत्या केलेल्या शतेक-याींपैकी १८-२४ वयोग्ातील सींख्या ७ ्क्के 
आहे, २५-३४ वयोग्ातील सींख्या २० ्क्के आहे, ३५-४४ वयोग्ातील सींख्या २५ ्क्के आहे. 
याचा अिव असा की आत्महत्या केलेल्या लोकाींपैकी ५० ्क्के पेक्षा जाथत लोक हे तरुण व 
मध्यमवयीन होत.े 

४. आत्महत्या केलेल्या कु्ुींिातील शतेक-याींपैकी ७४ ्क्के शतेक-याींकड े स्जरायती जमीन आहे, ७ 
्क्के शतेक-याींकड ेपडीक जमीन आहे, ५ ्क्के शतेक-याींकड ेजमीनच नाहट व २ ्क्के शतेक-
याींकड े िागायती जमीन आहे. यावरून या स्जल््याींची ख-या अिावने एक वेगळीच पररस्थिती 
लक्षात येते. 

५. आत्महत्या केलेल्या शतेक-याींपैकी ७६ ्क्के शेतक-याींकड े २ हेक््रच्या आत जमीन आहे. 
म्हणजेच एक तर पडीक जमीन व त्यातहट ७६ ्क्के लोक अल्पभूधारक. 

६. जयाींनी आत्महत्या केलट त्याींच्यापैकी ४७ ्क्के लोकाींकड ेएक लाखापयांत कजव होते, २८ ्क्के 
लोकाींकड ेएक लाखापेक्षा जाथत कजव होते, १० ्क्के लोकाींकड ेककती कजव आहे हे माहहती नाहट 
असे साींगण्यात आले. यावरून हट पररस्थिती ककती बिक् आहे हे लक्षात येते. 

७. आत्महत्या केलेल्या शतेक-याींच्या ४२२ घराींमध्ये १८ वयोग्ाच्या पुढच े १०७३ लोक आहेत. 
त्यापैकी २०६ लोकाींची स्जल्हा सोडून िाहेर नोकरटला जाण्याची तयारट आहे. त्यामध्ये १३० पुरुर्ष 
व ७६ महहला आहेत. िाहेर नोकरटला जाणा-या लोकाींचा २५-३४ वयोग्ाच े२५ ्क्के लोक आहेत 
व १८-२४ वयोग्ाच े २१ ्क्के लोक आहेत. त्याींच्या शशक्षणािद्दलचीहट सवव माहहती या 
ररपो व्मध्ये हदलेलट आहे. 

या तीनहट स्जल््यातील स्जल्हापातळीवरटल शासकीय अर्धका-याींकडून आत्महत्या केलेल्या शतेक-याींची 
यादट घेण्यात आलट व त्याप्रमाणे सव्हे करण्यात आला. िीजेएसने केलेल्या या सव्हेसाठी महाराष्ट्र 
शासनाच्या स्जल्हा पातळीवरटल अर्धका-याींनी मोठ्या प्रमाणावर सहकायव केले. िीजेएस त्याींच ेआभारट 
आहे. 
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