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mebHeeokeÀer³e 
        विकासगाथा भारताची..         

सुप्रशासनाचे ननकष आपलया 
का्ी िुनया ग्रंरामधये 

विशद करणयात आलेले आ्ेत.  मग 
त े िेद असोत की कौदटलयाचे 
अर्शशासत् असो. आपलया प्राचीन 
ग्रंरामधये राष्ट्र कलयािासाठी 
राजयकतयाांनी कराियाचया बाबींिर 
बराच उ्ापो् करणयात आला आ्े. 

अलीकिील काळातील भारताचया 
विविध क्ेत्ातील विकासाची यशोगारा 
उललेखनीय म्िािी लागेल.पायाभूत 
सुविधा, कृषी, आचर्शक समािेशकता 
आणि वित्तीय सशकतीकरि आदी 
विविध क्ेत्ात सरकारने अनतशय 
प्रभािी कामचगरी करून दाखविली 
आ्े. सि्शकंश विकासाचया सरकारचया 
दृढ ननशचयामुळे विकासाचे प्रतयेक 
क्ेत् चचचेत आले आ्े. योगय आचर्शक 
धोरिे आणि वित्तीय सशकतीकरिाचया 
िीएसटी सारखया उपाययोिनामुळे 
आचर्शक भरभराटीची खात्ी बाळगता 
येणयाची जसरती ननमा्शि झाली आ्े. 
'एक देश एक कर' ्ी संकलपना 
देशातील कररचना सुटसुटीत 
करणयासाठी तसेच िसतू आणि 
सेिांसाठी एक देशवयापी बािारपेठ 
तयार करून उतपादन-ननशम्शती क्ेत् 
अचधक सपधा्शतमक करणयाचया 
उददेशाने राबविणयात येिार आ्े.

काळा पसैा आणि भ्रष्टाचार दरू 
करणयासाठी विमुदरिकरिाचा 
ऐनत्ाशसक ननि्शय घेणयात आला. 
याचप्रमािे सितः्ुन उतपनन िा्ीर 
करणयाची योिना आणि विशषे कृती 
गटाची सरापना यासारखे का्ी कठोर 
ननि्शय्ी सरकारने घेतले. देशात 
गुंतििुकीसाठी आशादायक िातािरि 
तयार व्ािे आणि देशाचा अर्शगािा 
रुळािर यािा यासाठी सरकारला ्े 
कठोर ननि्शय घयािे लागले. 
विमुदरिकरिाचया ननि्शयामागे 
डिजिटल अर्शवयिससरेस चालना 

देिे, कमी रोकि िापराची वयिसरा 
ननमा्शि करिे आणि आचर्शक 
वयि्ारांमधये पारदश्शकता आििे 
्े्ी उददेश ्ोत.े तयासाठीच आचर्शक 
वयि्ार करणयाचे भीम अॅप, रूपे 
िबेबट काि्श यासारखे डिजिटल मंच 
उपलबध करून देणयात येउन लोकांना 
कमी रोकि वयि्ारांसाठी प्रोतसाद्त 
करणयात आले. 

सि्श प्रकारचया घरकुलांची 
सकुशलता सुननजशचत करिे आणि 
प्रतयेक नागररकाला तयाचया ककमान 
गरिा भागविणयाची वयिसरा ननमा्शि 
करिे ् ी सरकारचया प्रतयेक धोरिाची 
माग्शदश्शक ततिे बनली आ्ेत. िन 
धन योिना,रेट लाभ ्सतांतरि, 
उिाला, प्ल यासारखया वित्तीय 
समािेशकतचेया योिनांमुळे 
विकासाची फळे तळागाळातील 
लोकांपय्शत पो्चविणयात सरकारला 
यश आले आ्े. 

प्रचंि भौगोशलक विसताराचा 
लाभ उठविणयासाठी आणि देशातील 
मोठया प्रमािािरील युिकांना 
रोिगार संधी उपलबध करून 
देणयासाठी देशाला उतपादन-कें रि 
बनवििारा 'मेक इन इंडिया' ्ा 
म्तिाकांक्ी काय्शक्रम ्ाती घेणयात 
आला आ्े. या काय्शक्रमाला बळ 
देणयासाठी कुशल मनुष्यबळाचा 
पुरिठा सुननशचत करिारे 'कौशल 
भारत, कुशल भारत' ्े घोषिाकय 
देणयात आले. ‘सटाट्श अप इंडिया’, 
‘सटॅनि अप इंडिया’ यासारखया 
काय्शक्रमादिारे युिकांना भारतातच 
रा्ून सित:ची आणि देशाची प्रगती 
करणयासाठी प्रोतसाद्त केले िात 
आ्े. 

सरकारचा आिखी्ी एक प्रमुख 
काय्शक्रम असलेलया सिच्छ भारत 
अशभयानाचीं तर विरोधकांनी सुधदा 

प्रशंसा  केली आ्े. लोकांना 
विशषेतः:ग्रामीि भागातील िनतलेा 
सिच्छतचेया चांगलया सियी 
लािणयासाठी ्े अशभयान अनेकांना 
प्रोतसाद्त करीत आ्े. शतेकऱयांचे 
कलयाि, कृषी, आणि ग्रामीि विकास 
सरकारचया प्राधानयक्रमािर आ्ेत. 
प्रधानमंत्ी पीक विमा योिना, कृषी 
शसचंन योिना आदींमुळे शतेकऱयांचया 
िीिनमानात बदल घिणयास मदत 
झाली आ्े. मुलींचया कलयािासाठी्ी 
सरकारने विविध योिना सुरु केलया 
आ्ेत. अटल पेनशन योिनेसारखया 
सामाजिक सुरक्ा योिना आिून  
सि्श सतरातील लोकांना आशिसत केले 
आ्े. भारताला िागनतक उतपादन 
कें रि बनविणयासाठी यंदाचया 
अर्शसंकलपात पायाभूत सुविधांचया 
विकासासाठी मोठया प्रमािािर 
तरतूद करणयात आली. समाट्श शसटी 
योिना, प्रधानमंत्ी आिास योिना, 
प्रधानमंत्ी ग्राम सिक योिना 
आदींचा याबाबतीत उललेख करता 
येईल. 

सरकारचया या सि्श धयेय 
धोरिांमुळे संपूि्श िग भारताकि े
कौतुकाने पा्त आ्े. पूिती आपले 
ततिज्ान, साद्तय आणि कला याला 
िगाकिून दाद शमळत असे. परंतु 
आता आपलयाकिील गुंतििूक 
संधी,कुशल मनुष्यबळ, आपले 
म्तिाचया देशांशी असलेले सौ्ादा्शचे 
संबंध, शांतता ननशम्शतीचे आपले 
प्रयतन यांची िगाकिून िाखाििी 
्ोत आ्े. कधी काळी गारुडयांचा 
देश समिला िािारा भारत आि 
अमेररका आणि चीननंतर नतसऱया 
क्रमांकाची सिा्शत मोठी अर्शवयिसरा 
बनला आ्े. भारताची ्ी विकास 
यशोगारा अशीच पुढे िािार आ्े. 
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आपलया देशात पायाभूत 
सुविधांमधये असलेली 

दरी शमटिणयासाठी ककमान दोन 
दशकांचा कालािधी लागेल, असे 
अर्शमंतयांनी नुकतचे म्टले आ्े. 
तसेच विकासाचया आि येिाऱया या 
क्ेत्ात काय्श करुन दाखिणयाची मोठी 
संधी यारुपाने समोर आ्े. म्िून 
सरकारने पायाभूत सुविधांचया 
विकासािर भर ददला आ्े.  

गेलया तीन िषा्शत रेलिे, रसत,े 
बंदरं, नौकानयन, ्िाई िा्तूक, 
देशांतग्शत िलमाग्श, ऊिा्श, 
दळििळिाची साधने, यांचया 
िाढीिर भर ददला आ्े. गेलया ७० 
िषा्शत या क्ेत्ाकि ेफारसे लक् देणयात 
आले नव्त.े  

पायाभूत सुविधांची उभारिी 
करणयासाठी आपलया देशाला कुशल 
मनुष्यबळ आणि डििीटायिेशनची 
आिशयकता आ्े. म्िूनच सरकारने 
सकील इंडिया, डििीटल इंडिया आणि 
सिच्छ भारत या मो्ीम ्ाती 
घेतलया आ्ेत. तर, मेक इन इंडिया 
मोद्मेचया माधयमातून भारतात 
िागनतक दिा्शचया सुविधा ननमा्शि 
्ोतील, असे प्रयतन करणयात येत 
आ्ेत.  

के आर सुधामन

मोदी सरकारचा देशातील पायाभूत सुविधांिर भर

पायाभरणी

2017 मधये संपिाऱया 12 
वया पंचिावष्शक योिनेत सरकारने 
पायाभूत सुविधांसाठी एक दट्रलीयन 
अमेररकन िॉलस्श एिढा खच्श करणयाचे 
ननजशचत केले आ्े. यातील ब्ुतांश 
गुंतििूक खासगी क्ेत्ाकिून केली 
िािार आ्े.   

भारतातील पायाभूत क्ेत्ाचया 
माधयमातून अर्शवयिसरेचा विकासदर 
िाढिता येतो. म्िूनच सरकारने 
आतापयांत मागिी आधारीत 
बािारपेठेऐििी पुरिठाआधाररत 
बािारपेठेिर भर ददला आ्े. 
मागिीआधाररत बािारपेठेने आपलया 
कृषीवयिसरेला्ी धोका पो्चला 
आ्े. रसत,े शीतगृ् , शसचंनसुविधा 
यांचया अभािामुळे कृषी क्ेत्ाला मोठा 
फटका बसला आ्े.  

गेलया पंधरा िषा्शत पायाभूत 
क्ेत्ासमोरची आव्ाने लक्ात घेता 
सरकारने आधुननकीकरिािर भर 
ददला आ्े. याचे पररिाम ददसून येत 
आ्ेत. सविाश े कोटी लोकसंखयेचा 
आपला देश. तयापकैी एक ततृीयांश 
लोकसंखया 35 िषा्शखालील आ्े. 
म्िूनच पायाभूत सुविधांचा विकास 
करिे यापेक्ा दसुरे कोिते् ी धोरि 
सरस ठरु शकत ना्ी. चालू आचर्शक 

भारतातील पायाभूत क्ेत्ाचया 
माधयमातून अथ्थवयिसथेचा विकासदर 
िाढिता येतो. म्हणूनच सरकारने 
आतापययंत मागणी आधारीत 
बाजारपेठेऐिजी पुरिठाआधाररत 
बाजारपेठेिर भर ददला आ्ेह. 
मागणीआधाररत बाजारपेठेने आपलया 
कृषीवयिसथेला्ही धोका पो्हचला 
आ्ेह. रसत,े शीतग्ृह, ससचंनसुविधा 
यांचया अभािामुळे कृषी क्ेत्ाला मोठा 
फटका बसला आ्ेह.
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िषा्शत भारतीय अर्शवयिसरेचा विकास 
दर सािसेात टकके आ्े, यातून भारत 
िागनतक अर्शवयिसरेतील म्तिाचे 
कें रि (सिीट सपॉट) असलयाचे ददसून 
येत.े िागनतक अर्शवयिसरा विशषेतः 
चीनसारखया देशाची अर्शवयिसरा 
चधमया गतीने विकासदर गाठताना 
आपली कामचगरी उठून ददसत.े 
म्िूनच िागनतक अर्शवयिसरेमधये 
तिेीचा काळ येईल तेंव्ा आपलया 
देशात पायाभूत सुविधांचया 
उभारिीिर केलेली गुंतििूक यामुळे 
िासतीत िासत लाभ भारतीय 
अर्शवयिसरेला ्ोईल. तले, सटील, 
शसमेंट या पायाभूत सुविधांसाठी 
आिशयक असलेलया िसतूंचया 
आतंरराष्ट्रीय बािारपेठेतील ककंमती 
सधया कमी ्ोत आ्ेत, तयाचा 
फायदा आपलयाला ्ोत आ्े. तसेच 
इतर विकशसत अर्शवयिसरांमधये 
असलेले पेनशनफंि गुंतििूकीसाठी 
प्रतीक्ा करत आ्ेत. म्िून या 
सुिि्शसंधीचा गुंतििूकदार फायदा 
घेणयासाठी उतसुक आ्ेत.  

चीनची अर्शवयिसरा िळमळीत 
असताना सरूल-आचर्शक ननकषांचया 
माधयमातून आपलयाला पायाभूत 
सुविधांची िाढ करता येईल. 
चलनिाढीचा दर पाच टककयांपेक्ा 
कमी आ्े, चलनतुटििा आटोपशीर 
पातळीिर आ्े, वयािदर कमी ्ोत 
आ्ेत, कृषी क्ेत्ाने िोरदार 
पुनरागमन केले आ्े. म्िूनच 
पायाभूत सुविधांचया विकासासाठी 
आचर्शक पररजसरती एकदम अनुकूल 
आ्े. सरकारने आगामी तीन-चार 
िषा्शत एक दट्रलीयन अमेररकन िॉलर 
एिढा खच्श पायाभूत सुविधांचया 
विकासािर खच्श करणयाचा 
म्तिाकांक्ी ननि्शय घेतला आ्े. 

चालू िषा्शचया पद्लया नतमा्ीत, 
भांििली खचा्शमधये 18 टककयांनी 
िाढ ्ोऊन खोळंबलेले प्रकलप मागती 
लािणयात येत आ्ेत. ऊिा्श 
मंत्ालयाचया दीघ्शकालीन प्रकलपांमधये 
गुंतििूक करणयास परकीय 
गुंतििूकदारांनी रस दाखिला आ्े.    

िुल ै 2014 मधये सरकारने 
अचधकृतरीतया भारतीय रेलिेत 
परकीय गुंतििूकीची घोषिा केली 
आ्े. तयासाठी सदयजसरतील रेलिे 
सुविधांचा विकास करणयासाठी 128 
अबि अमेररकी िॉलस्श, यात निीन 

रेलिेमाग्श आणि 400 रेलिेसरानकांचा 
समािेश आ्े. तर बुलेट टे्रनसाठी 
15 अबि अमेररकी िॉलस्श, समवप्शत 
मालिा्तूक रेलिेमाग्श (िडेिकेटेि फे्ट 
कॉररिॉर) साठी 12.5 अबि 
अमेररकी िॉलस्श गुंतििूक ननधा्शरीत 
करणयात आली आ्े. गेलया िषतीचया 
रेलिे अर्शसंकलपात रेलिे आणि बंदर 
िोििीची घोषिा करणयात आली 
आ्े. मुंबई-ददलली आणि लुधीयाना-
कोलकाता मालिा्तूक मागा्शचे काम 
प्रचंि िेगाने सुरु आ्े. तसेच 
कोलकाता-विियिािा, ददलली-चेननई, 

कोलकाता-मुंबई मालिा्तूक मागा्शचे 
काम्ी ्ाती घेणयात आले आ्े.  

सरकारने 6 अबि रुपयांचा 
राष्ट्रीय पायाभूत सुविधा आणि 
गुंतििूक ननधी (एनआयआयएफ) 
उभा केला आ्े, यामुळे 
गुंतििूकदारांचा या क्ेत्ाप्रती विशिास 
ननमा्शि झाला आ्े. 
एनआयआयएफमधये सरकारचा िाटा 
49 टकके आ्े.  

पायाभूत क्ेत्ाचया ननधीमधये 
एक म्त्िाची अिचि म्ििे 
1990 चया आचर्शक उदारीकरिानंतर 
सरकारने आचर्शक संसरांना केलेली 
मदत. पि, तयामुळे बाँि माकचे ट 
आणि पायाभूत सुविधा ननधी उभारिी 
्ोऊ शकली ना्ी. म्िून वयापारी 
बँकांनी पायाभूत सुविधा क्ेत्ासाठी 
प्रचंि प्रमािात कि्शिाटप केले. पि 
्े कि्श कमी आणि मधयम 
कालािधीसाठी ्ोत.े पायाभूत 
सुविधांसाठी दीघ्शकालीन योिना 
्वया असतात. म्िून तयात कमी 
वयािदराने दीघ्श कालािधीसाठी 
कि्शपुरिठा ्िा असतो. पेनशन 
आणि विमा ननधी, कॉपपोरेट बाँिस 
आणि इनफ्ा फंिस या माधयमातून 
्ा ननधी उभारला िाऊ शकतो. पि, 
देशात याची सुविधा नसलयामुळे 
वयापारी बँकांनी पसैा उभारला आणि 
तयामुळे प्रचंि प्रमािात अनुतपादक 
मालमत्ता (नॉन परफॉशम्शग ऍसेट)ची 
ननशम्शती झाली. 

2014 पासून पायाभूत सुविधा 
क्ेत् विकासात भारत दसुऱया सरानी 
आ्े. कक्रसील या मानांकन संसरेचया 
अदंािानूसार आगामी पाच िषा्शत 
भारताला या क्ेत्ासाठी 43 लाख 
कोटी रुपयांची आशयकता आ्े. 

चीनची अथ्थवयिसथा डळमळीत 
असताना सथूल-आरथ्थक 
ननकषांचया माधयमातून 
आपलयाला पायाभूत सुविधांची 
िाढ करता येईल. चलनिाढीचा 
दर पाच टककयांपेक्ा कमी आ्ेह, 
चलनतुटिडा आटोपशीर 
पातळीिर आ्ेह, वयाजदर कमी 
्होत आ्ेहत, कृषी क्ेत्ाने जोरदार 
पुनरागमन केले आ्ेह. म्हणूनच 
पायाभूत सुविधांचया 
विकासासाठी आरथ्थक पररससथती 
एकदम अनुकूल आ्ेह.
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यापकैी ऊिा्श, िा्तूक आणि नागरी 
पायाभूत सुविधांसाठी यापकैी सत्तर 
टकके रककम खच्श ्ोईल. खािगी 
भांििल िे द्ा त े पंधरा िषाांसाठी 
गुंतिणयात आले ्ोत,े त े काढून 
घेणयात येत आ्े, म्िून परकीय 
गुंतििूकदारांना यात मोठी संधी 
आ्े. 

निीकरिीय ऊिा्श क्ेत्ात 
गुंतििूकदारांना मोठया प्रमािात रस 
असलयाचे ददसून येत आ्े. 2022 
पयांत ् ररत ऊिा्श क्मता 30 चगगािॅट 
त े 100 गािॅट पयांत िाढिणयाचे 
उदददष्ट आ्े.   

निीकरिीय ऊिा्श, म्ामाग्श 
आणि रेलिे कें रि सरकारचया 
अखतयाररत आ्ेत. कें रि सरकारने 
पारदश्शक कारभारािर भर ददला आ्े. 
तसेच या क्ेत्ांमधये परकीय गुंतििूक 
आकवष्शत करणयासाठी सरकारने का्ी 
ननयम्ी शशरील केले आ्ेत. िपान, 
कोररया, अमेररका आणि ऑसटे्रशलया 
या देशांमधये सरकारचया पातळीिर 
यासंबंधी ननि्शय घेतले िात आ्ेत.  

समवप्शत मालिा्तूक रेलिेमागा्शत 
(िडेिकेटेि फ्ाईट कॉररिॉर) िपानी 
कंपनया 5 अबि अमेररकी िॉलस्शची 
गुंतििूक करणयासंबंधी विचार करत 
आ्ेत, तर कॅ निाचया 268 अबि 
अमेररकी िॉलस्शचया पेनशन ग्रूपने 
दोन अबि अमेररकी िॉलस्श एिढी 
गुंतििूक केली आ्े. संयुकत अरब 
अशमरातीचया अबुधाबी गुंतििूक 
प्राधीकरिाने्ी गंुतििूकीत रस 
दाखिला आ्े.  

कें रि-राजय संबंधांमधये असलेले 
सिरुप नीती आयोगाचया सरापनेनंतर 
बदलले आ्े. गेलया तीन िषा्शत 
सरकारने ‘स्काया्शचया माधयमातून 

सपधा्श’ अशा रुपाने विकासािर भर 
ददला आ्े. प्रतयेक राजयाचया 
सराननक गरिा लक्ात घेऊन 
राजयांचया सबलीकरिाचा प्रयतन 
्ोताना ददसत आ्े.

सरकारने गेम चेंिर अशा िाम 
(िन धन, आधार आणि मोबाईल) 
िर भर ददला आ्े. यामुळे 
लाभारयाांचया खातयािर रेट सबशसिी 
िमा ् ोत आ्े. यामुळे गळती रांबली 
आ्े. िुलमैधये लागू ्ोिारा िसतू 
आणि सेिा कर कायदा ् ा सरकारचया 

विकासाचया धोरिाला पूरक असा 
आ्े. अनेक अभयासातून ददसून आले 
आ्े की, िीएसटीचया 
अमंलबिािीनंतर िीिीपीमधये 
िावष्शक 1.5-2  टककयांनी िाढ 
्ोिार आ्े. यात पायाभूत 
सुविधांमधील गुंतििूकीचा मोठा 
िाटा असिार आ्े. अर्शवयिसरेचा 

विकासदर 8-9  टकके िावष्शक 
राद्लयास रेलिेस् पूरक क्ेत्ांमधये 
िावष्शक एक लाख कोटी रुपयांनी िाढ 
्ोईल. रेलिेचा भांििली खच्श गेलया 
तीन िषा्शत 40,000  कोटीं्ून 
्ळू्ळू िाढला आ्े.  

रसत े िा्तूक, म्ामाग्श आणि 
नौकानयन मंत्ालयाने िा्ीर केले 
आ्े की, सरकारने आगामी तीन 
िषा्शत पायाभूत सुविधांिर 25 
दट्रलीयन अमेररकी िॉलस्श (376.53  
अबि अमेररकी िॉलस्श) एिढा खच्श 
करणयाचे ननजशचत केले आ्े. यात 
27 औद्योचगक कलसटस्शचा विकास 
आणि अनतररकत पाच दट्रलीयन 
अमेररकी िॉलस्श रसत,े रेलिे आणि 
बंदर िोििी प्रकलपांसाठी खच्श 
करणयाचे ननयोिन आ्े. 2016 
मधये िागनतक बँकेचया लॉजिसटीकस 
परफॉम्शनस इंिकेसमधये भारत 160 
देशांचया यादीत 19 सरानांची प्रगती 
करुन 35 वया सरानािर पो्चला 
आ्े. 

भारतीय ऊिा्श क्ेत्ात आगामी 
चार त े पाच िषा्शत 250 अबि 
अमेररकी िॉलस्श एिढी गुंतििूक 
क्मता आ्े. तयामुळे ऊिा्श ननशम्शती, 
वितरि आणि पारेषि यात मोठी 
संधी आ्े.  

बांधकाम उपकरि ननशम्शती 
क्ेत्ाचा चार िषा्शनंतर आढािा घेणयात 
आला आ्े आणि ्े क्ेत् सधयाचया 
2.8 अबि अमेररकी िॉलस्श एिढया 
क्मतिेरुन 2019-20 मधये 5 
अबि अमेररकी िॉलस्शपयांत विसतारीत 
्ोिे अपेक्क्त आ्े. याचा अर्श असा 
की, भारत पायाभूत क्ेत्ांमधये परकीय 
गुंतििूकीची मोठी संधी उपलबध 
करुन देत आ्े. अनेक सपॅननश 

बांधकाम उपकरण ननसम्थती 
क्ेत्ाचा चार िषा्थनंतर आढािा 
घेणयात आला आ्ेह आणण ्ेह 
क्ेत् सधयाचया 2.8 अबज 
अमेररकी डॉलस्थ एिढया 
क्मतिेरुन 2019-20 मधये 5 
अबज अमेररकी डॉलस्थपययंत 
विसतारीत ्होणे अपेक्क्त आ्ेह. 
याचा अथ्थ असा की, भारत 
पायाभूत क्ेत्ांमधये परकीय 
गुंतिणूकीची मोठी संधी उपलबध 
करुन देत आ्ेह. अनेक सपपॅननश 
कंपनयांनी या क्ेत्ात गुंतिणूक 
करणयासाठी रस दाखिला आ्ेह. 
यात अनतिेगिान रेलिे, 
निीकरणीय ऊजा्थ आणण समाट्थ 
ससटीचा विकास करणे यांचा 
समािेश आ्ेह.
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कंपनयांनी या क्ेत्ात गुंतििूक 
करणयासाठी रस दाखिला आ्े. यात 
अनतिेगिान रेलिे, निीकरिीय ऊिा्श 
आणि समाट्श शसटीचा विकास करिे 
यांचा समािेश आ्े. सकायट्रान इनक, 
नासा या संसरेची तांबत्क भागीदार 
असलेली कंपनी िी नागरी 
िा्तुकीसाठी पोि कार प्रिालीसाठी 
ओळखली िात,े ती कंपनी भारतात 
एक ककलोमीटरचया परदशती 
प्रकलपाचया माधयमातून सरकारची 
गरिपूतती करिार आ्े. तसेच अनेक 
कंपनया भारतात लाखो कोटी िॉलस्शची 
गुंतििूक करणयास इच्ूछक आ्ेत. 
औद्योचगक कॉररिॉस्श ददलली-मुंबई, 
लुचधयाना-कोलकाता, कोलकाता-
विशाखापटटिम-विियिािा-चेननई-
तुतीकोरीन, चेननई-बेंगळुरू, बेंगळुरु-
मुंबई ् े िपान, िागनतक बँक, एिीबी 
आणि बरिटीश स्काया्शने विकशसत 
करणयात येत आ्ेत. याशशिाय 
दरूसंचार क्ेत्ास् शंभर समाट्श 
श्रांचया ननशम्शतीसाठी प्रचंि 
गुंतििूक करणयात येत आ्े.    

पंतप्रधानांनी िा्ीर केलेली 
सिच्छ भारत मो्ीम ्ी, 2019 
पयांत भारताला ्ागिदारीमुकत 
करणयासाठी आ्े. म्ातमा गांधी 
यांचया 150 वया ियंतीचे उदददष्ट 
यासाठी ठेिणयात आले आ्े. या 
मोद्मेमुळे सांिपािी तसेच कचरा 
प्रकक्रया प्रकलपांिर मोठी गुंतििूक 
्ोत आ्े. लाखोंनी ियैजकतक आणि 
सामुदानयक शौचालये बांधली िात 
आ्ेत. विशषेतः ग्रामीि भागात 
बायोगॅस प्रकलपांिर भर ददला िात 
आ्े तसेच वपणयाचया सिच्छ 
पाणयाकि ेलक् ददले िात आ्े. 

िपान, बरिटन, फ्ानस, अमेररका, 
चीन यांनी सरकारचया समाट्श शसटी 
प्रकलपांमधये गुंतििुकीसाठी रस 

दाखिला आ्े. तयामुळे या क्ेत्ात 
अबिािधींची गंुतििूक ्ोणयाची 
शकयता आ्े. 

मलेशशयाचया कनसट्रकशन इंिसट्री 
िवे्लपमेंट बोिा्शने नागरी विकास 
आणि घर बांधिीसाठी 30 अबि 
अमेररकी िॉलस्श एिढया गुंतििूकीचा 
प्रसताि ठेिला आ्े. निी ददलली 
रेलिे सरानकाििळ शमनी समाट्श 
शसटी विकशसत करिे, उत्तर प्रदेशात 
गढमुकतशेिर आणि गंगा सिच्छता 
या कामांचा यात समािेश आ्े. 

रसत े िा्तूक आणि म्ामाग्श 
मंत्ालयाने गेलया अिीच िषा्शत 
3.17 दट्रलीयन अमेररकी िॉलस्श 
एिढी गुंतििूक केली आ्े, तर 
नौकानयन मंत्ालयाने पायाभूत 
सुविधांसाठी 80,000 कोटी 
म्ििेच बारा अबि अमेररकी िॉलस्श 
एिढी गुंतििूक केली आ्े. 2016-
17 या िषा्शत 15,000 ककलोमीटर 
लांबीचे म्ामाग्श ननशम्शतीचे धयेय 
्ोत,े तयापैकी फेरिुिारी 2017 पयांत 

6,604 ककलोमीटर रसतबेांधिीचे 
काम झाले आ्े.

2017-18 चया कें रिीय 
अर्शसंकलपात, सरकारने पायाभूत 
सुविधांचया विकासासाठी निनिीन 
उपक्रम ्ाती घेतले आ्ेत. संरक्ि 
क्ेत्ासाठीची तरतूद द्ा टककयांनी 
िाढिली आ्े. रेलिे क्ेत्ासाठीची 
तरतूद आठ टककयांनी िाढिणयात 
आली आ्े. 2017-18 िषा्शत 
साितेीन ्िार ककलोमीटर 
रेलिेमागाांचया उभारिीसाठी 1, 
31,000 कोटी रुपयांची तरतूद 
करणयात आली आ्े. परिििाऱया 
ककंमतीतील घरांना पायाभूत सुविधांचा 
दिा्श देणयात आला आ्े. िमीन 
आणि इमारतींसाठी लॉक-इन-वपररयि 
तीन िषाां्ून दोन िषचे करणयात आला 
आ्े.    

भारतीय रेलिेने्ी रेलिेि ऑफ 
इंडिया िवे्लपमेंट फंि 
(आरआयिीएफ) चया माधयमातून 
पाच अबि अमेररकी िॉलस्श ननधी 
उभा करणयाचा ननि्शय घेतला आ्े. 
यातून विविध पायाभूत प्रकलपांची 
उभारिी करणयात येिार आ्े. 

कें रि सरकारने ग्रामीि भागात 
रोिगारननशम्शतीचा ननि्शय घेतला 
आ्े. तयासाठी अनतररकत 
59,978.29 कोटी रुपयांचा खच्श 
घोषीत करणयात आला आ्े. यात 
ग्रामीि भागात रोिगार ननशम्शती, 
ग्रामीि पायाभूत सुविधांचा विकास 
करिे, नगर विकास आणि कृषी 
विमा यांचा समािेश आ्े. 

नौि्न मंत्ालयाने 37 राष्ट्रीय 
िलमागाांचया विकासाचे काम ्ाती 
घेतले आ्े. नॅशनल िॉटरिेि ऍकट, 
2016 अतंग्शत एकूि 111 राष्ट्रीय 
िलमाग्श घोषीत करणयात आले 
आ्ेत. 

पंतप्रधानांनी जा्हीर केलेली 
सिच्छ भारत मो्हीम ्ही, 2019 
पययंत भारताला ्हागणदारीमुकत 
करणयासाठी आ्ेह. म्हातमा 
गांधी यांचया 150 वया जयंतीचे 
उदददषट यासाठी ठेिणयात आले 
आ्ेह. या मोद्हमेमुळे सांडपाणी 
तसेच कचरा प्रक्रिया प्रकलपांिर 
मोठी गुंतिणूक ्होत आ्ेह. 
लाखोंनी ियैसकतक आणण 
सामुदानयक शौचालये बांधली 
जात आ्ेहत. विशषेतः ग्ामीण 
भागात बायोगपॅस प्रकलपांिर भर 
ददला जात आ्ेह तसेच वपणयाचया 
सिच्छ पाणयाकड े लक् ददले 
जात आ्ेह.
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पंतप्रधान कृषी शसचंन योिना 
आणि िलद शसचंन लाभ काय्शक्रम 
(एआयबीपी) अतंग्शत डिसेंबर 2019 
पयांत तीन िग्शिारीत प्रकलपांचे काम 
पूि्श करणयाचे धयेय ननजशचत 
करणयात आले आ्े.

सरकारने आगामी पाच िषा्शत 
106  श्रांमधये आठ ्िार 
ककलोमीटर लांबीचे पदपर बांधिीचे 
ननयोिन केले आ्े. यासाठी आठ 
्िार कोटी रुपयांची तरतूद करणयात 
आली आ्े. यामुळे नागरी भागातील 
प्रदषूि कमी ्ोईल.  

कें रिीय विद्युत प्राधीकरि (सीईए) 
चा अंदाि आ्े की, ऊिा्श पारेषि 
क्ेत्ात तरेावया पंचिावष्शक योिनेचया 
कालािधीदरमयान (2017-22) 
2.6 लाख कोटी रुपयांची गंुतििूक 
्ोईल. तयामुळे आतंर-प्रादेशशक 
िोििी मिबूत ्ोऊन तयाची क्मता 
45,700 मेगािॅट ्ोईल. 

35,600 कोटी रुपयांचया 
माधयमातून 75 म्ामाग्श साि्शिननक 
ननधीतून उभे करणयात येतील. 
अशाप्रकारे टोल-ऑपरेट-ट्रानसफर 
पदधतीने एकूि 2,700 
ककलोमीटरचया म्ामागाांची बांधिी 
करणयात येिार आ्े.  

नगर विकास मंत्ालयाने अमतृ 
(Atal Mission for Rejuvenation 
and Urban Transformation) 

योिनेअतंग्शत 2,863 कोटी 
रुपयांचया गुंतििूकीला मंिूरी ददली 
आ्े. यातून नागरी भागातील 
पायाभूत सुविधांचा विकास करणयात 
येिार आ्े.    

भारतीय विमानतळ प्राधीकरिाचे 
(AAI))  2017-18 मधये भांििली 
खचा्शत २५ टककयांनी िाढ करून 
2,500 कोटी रुपयांपयांत िाढीचे 
ननयोिन आ्े. तसेच बारा 
विमानतळांची क्मता िाढिणयात 
येिार आ्े. तसेच देशभर 13 नविन 
विमानतळांची ननशम्शती करणयात 
येिार आ्े. खासगी विकासकांचया 
मदतीने ्ॉटेलस, कार पाककां ग आणि 
इतर सुविधा उपलबध करुन ददलया 
िािार आ्ेत.

देशभरात शंभर समाट्श श्रांसाठी 
कें रि सरकारने 50,000  कोटी 
रुपयांची तरतूद केली आ्े. सरकारने 
93 अबि अमेररकी िॉलस्श एिढया 
खचा्शचया राष्ट्रीय म्ामाग्श ननशम्शतीची 
घोषिा केली आ्े. सरकारने गेलया 
तीन िषा्शत पारदश्शकता, ननि्शय 
क्मता, िधैता आणि प्रकलपांना 
तातिीने मंिूरी देिे यािर भर ददला 
आ्े.  

भारतीय बंदर क्ेत् आगामी 
काळात विसतारत िािार आ्े. 
2017 अखेरपयांत भारतातील प्रमुख 
बंदरांमधये 943.06 मेट्रीक टन 

आणि इतर बंदरांमधये 815.20 
मेट्रीक टन एिढी मालिा्तूक असेल, 
असा अदंाि आ्े. याबरोबरच ्िाई 
िा्तूक क्ेत््ी 2020 पयांत 
िागनतक पातळीिर नतसऱया 
क्रमाकांपयांत उंचािेल असा अदंाि 
आ्े. यात 120 अबि अमेररकी 
िॉलस्श एिढी गंुतििूक ्ोईल असा 
अदंाि आ्े. तर, देशांतग्शत  336 
दशलक् आणि 85 दशलक् प्रिासी 
िा्तूक ्ाताळली िाईल. आतापयांत 
प्रनतददन दोन-तीन ककलोमीटर 
रसतनेनशम्शती केली िात ्ोती. ती 
आता प्रनतददन चाळीस ककलोमीटर 
एिढी ्ोत आ्े, आगामी काळात 
यात आिखी िाढ ्ोिार आ्े. रसत,े 
रेलिे, बंदरं, मेट्रो रेलिे या पायाभूत 
क्ेत्ातील विकास आता ठळकपिे 
ददसून येत आ्े.

 

लेखक गेली 40 िषचे पत्काररता 
क्ेत्ात काय्शरत आ्ेत. तयांनी पे्रस 
ट्रसट ऑफ इंडियामधये आचर्शक 
संपादक तसेच दटकर नयिू आणि 
फायनाजनशयल क्रॉननकल मधये काय्श 
केला आ्े. 
email: sudhaman23@gmail.
com
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एम. व्ी भानुमूतती आणि 
 रोद्त देि झा

सिच्छ पारदश्थक अथ्थवयिसथेचया ददशनेे

माग्थरिमण

विचारशील प्रशासक राजयाचे 
सुप्रशासन पा्तो, 

िनद्तार्श कलयािकारी कामे 
राबितो, वयािसानयक उपक्रमांना 
प्रोतसा्न देतो, पररिामतः 
अलपािधीतच िनता समधृद ्ोत.े – 
आचाय्श चािकय.

संयुकत राष्ट्र संघटनेचया मानिी 
विकास ननदचेशांका प्रमािे भारत सलग 
बरीच िषचे नीचांक पातळीिर आ्े. 
तयामुळेच दारररिय आणि गरिू येरे 
मोठया प्रमािात ददसतात. मागलया 
िषती (मानिी विकास सूचकांक 
2016) एकूि 188 राष्ट्रांचया 
यादीत भारत 131 िा गरीब देश 
म्िून िाद्र झाला.

अर्शवयिसरेचया पररघापासून 
अमंळ चार ्ात लांबच असिाऱया 
लोकांना लक्य बनिून सुधारिांची 
पातळी िाढिणयाचया अनुषंगाने 
गंभीर प्रयतन केले गेले. या धोरिाचे 
मुखय खांब म्ििे समािेशकता, 
पारदश्शकता आणि विकें रिीकरि. या 
नतन्ी खांबांची पुरेशी अमंलबिाििी 
केलयाने पद्लयांदाच अर्शवयिसरेतील 
िाढीचा िनतलेा रेट फायदा झाला.

कदाचचत, या तीन खांबापैकी, 
पारदश्शकता ् ा ननधमती अर्शवयिसरेतील 
िाढीला सिाांत म्तिाचा पूिा्शपेक्क्त 
घटक आ्े. उदासीन पररक्ि 

कायमच भ्रष्टाचाराला आमंत्ि देत,े 
भ्रष्टाचार ्ा कोितया्ी चांगलया 
्ेतूकररता आखलेलया काय्शक्रमाचया 
अपयशासाठी मुखय दोषी असता. 

भ्रष्टाचारामुळे काळापशैाला 
खतपािी शमळत.े आणि या दो्ोंमुळे 
कलयािकारीकामांचा विधिंस ्ोतो. 
शासनाप्रनत िािारा वित्तप्रिा् 
खंडित ्ोतो, काय्शक्रम िा धोरिांचे 
ननयोिन आणि अमंलबिाििीचा 
िेग मंदाितो, विदेशी गंुतििूकीपासून 
आपि पराितृ्त ्ोतो. विदेशी 
गुंतििूकीमुळे देशास वित्तप्रापती 
आणि अर्शविकासासाठी पोषक 
तंत्ज्ान शमळत,े रोिगारननशम्शती 
्ोत.े देशाचया भािी वपढीला रोिगार 
शमळिणयासाठी देश झगित असताना 
हया फायद््यांना आपि मुकतो.

िागनतक बँकेनुसार, विकसनशील 
िगात भ्रष्टाचार ्ा लोकांचा एक 
नंबरचा शत् ू आ्े. आणि गरीब 
तयाचया उतपननाचा सगळयात िासत 
टकका लाच देणयासाठी खच्श करतो. 
भारत्ी याला का्ी अपिाद ना्ी.

गंमत म्ििे, शासन िेव्ा 
काळा पसैा िमा करिाऱया लोकांिर 
समोरुन ्लला करत असतानाच 
तयाच िोिीला निनिीन प्रयतनांनी 
गरीब िनतलेा भ्रष्टाचार आणि 
लाचखोरीपासून पराितृ्त करणयासाठी 

अथ्थवयिसथेचया पररघापासून अंमळ 
चार ्हात लांबच असणाऱया लोकांना 
लक्य बनिून सुधारणांची पातळी 
िाढिणयाचया अनुषंगाने गंभीर 
प्रयतन केले गेले. या धोरणाचे 
मुखय खांब म्हणजे समािेशकता, 
पारदश्थकता आणण विकें द्ीकरण. या 
नतन्ही खांबांची पुरेशी अमंलबजािणी 
केलयाने पद्हलयांदाच अथ्थवयिसथेतील 
िाढीचा जनतलेा थेट फायदा झाला.

फोकस
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पुढाकार घेत आ्े. तयातील का्ी 
प्रयतनांची या लेखात चचा्श करु.

सिच्छ अथ्थवयिसथेचया ददशनेे

भारतातील कराचा पाया 
लक्ात घेता करदातयांची संखया 
5.5 कोटी इतकी आ्े. तयामधये 
वयकती, कंपनया,इतर वयािसानयक 
अनुष्ठाने यांचा समािेश आ्े. यांचे 
एकूि कराचया िीिीपीशी (राष्ट्रीय 
उतपननशी) 16.6% इतके गुिोत्तर 
आ्े. आचर्शक सिचेक्ि 2016-
17  चया माद्तीनुसार भारतामधये 
प्रनत 100 मतदारांचया मधये  
करदातयांची संखया 7 इतकी आ्े. 
यातून करचुकिेचगरीिर चांगलाच 
प्रकाश पिला आ्े. यातील का्ी 
सतयता अशी की, गेलया 5 िषाांत 
सविा कोटी कार भारतात विकलया 
गेलया.सन 2015 या िषाांत 2 कोटी 
लोकांनी परदेश प्रिास केला, 1.72 
लाख वयकतींनी आपले उतपनन 50 
लाखां्ून अचधक  असलयाचे नमूद 
केले आ्े.

करचुकिेचगरीचया माधयमातून 
्ोिारी काळया पैशाची ननशम्शती ्े 
अर्शवयिसरेसमोरील आव्ान तर 
आ्ेच तयाच बरोबर तो सामाजिक 
धोका सुधदा आ्े. काळा पसैा 
लाचलुचपतीला आश्य देतो, 
ननिििुकांमधील भ्रष्टाचाराला रारा 
देतो, संघदटत गुन्ेगारीला सरान 
देतो, ददमाखदार खरेदी िोळे ददपिून 
टाकत.े परंतु यामुळे देशाचे आचर्शक 
ननयोिन आणि वित्तीय क्मतचेे मात् 
विकृतचचत् उभे रा्त.े या साऱयांचा 
पररिाम देशाचया सामाजिक आणि 
आचर्शक विषमतिेर ्ोताे. आता 
मात् शासनाने कठोर उपाय योिना 
करणयास गेलया तीन िषाांपासून 
सुरुिात केली आ्े. अक्रशः काळया 
पशैाविरुधद युधदच ्ेछिले आ्े.

या ‘आर की पार’चया लढाईत 
शासनाने धोरिातमक पातळीिरील 
उपाययोिना सुरु केलया आ्ेत.
यासाठी प्रशासकीय तसेच नवया 
कायदानुरुप योिना राबविणयात 
येत आ्ेत. तयाचया िोिीला 
पररिामकारक अमंलबिाििी करिे, 
क्मतते िाढ करिे, माद्तीचा आधार 
घेत सुक्म ननयंत्िादिारे अचधकाचधक 
लक् देऊन उददीष्टîा गाठिे यांचा 
समािेश आ्े.

सिच्छ अथ्थवयिसथेकररता ‘प्रशासकीय 
कर सुधारणा’

काळया पशैाविरुदधचया 
लढाईसाठी शासनाने खालील धािसी 
उपाय योिना सुरु केलया आ्ेत.

• मा. सिपोचच नयायालयाचे 
ननितृ्त नयायाधीश श्ी. एम.्बी. श्ा 
यांचया नेततृिाखाली विशषे संशोधन 
गटाची (एस ् आय टी ) काळया 
पशैाचा शोध घेणयाकररता सरापना 
केली आ्े.

• काळा पसैा (अघोवषत विदेशी 
उतपनन आणि मालमत्ता) आणि 

कर अचधरोपि कायदा 2015 या 
कठोर दंिातमक तरतूद असलेलया 
कायद््यमधये 3 त े10 िषचे सकत 
मिुरीची तरतूद आ्े. परदेशी 
लपिलेलया काळया पशैासंदभा्शत ्ा 
कायदा पररिाकारक काम करेल. 
कर चुकिेचगरी ्ा गुन्ा समिणयात 
येईल. मनी लाँिरींग कायदया अतंग्शत 
यािर काय्शिा्ी ्ोईल. 

• अनेक अिचिी असूनसुधदा 
कराचया कक्ा विसतारलयामुळे 
विदेशात अिधैररतया ठेिलेले 8,186 
कोटी रुपये, कराचया िाळयात आले.

• पनामा पेपस्श संदभा्शत 
िलदगतीने काय्शिा्ी व्ािी, स्काय्श 
असािे या उददेशाने ब्ुविध गटांची 
(मलटी एिनसी ग्रुप) सरापना 
करणयात आली आ्े.

• दु् ेरी कर आकारिी प्रिाली 
टाळणयासाठी - ‘कर माद्ती विनीमय 
करार‘ करणयात आला असून ब्ुविध 
पररषदा घेऊन इतर देशांशी संबंध 
प्रसरावपले िात आ्ेत.

• ब्ुविध सक्म प्राचधकरि 
करारामधये सामील ् ोऊन सियंचशलत 
माद्ती विननमयाचया माधयमातून 
काळया पशैाविरोधात आतंरराष्ट्रीय 
समुदायाला पादठंबा ददला.

• अमेररकेचया विदेशी खात े
कर पालन कायदयाअतंग्शत करार 
करुन माद्तीची देिाि घेिाि सुरु 
केली.

• दु् ेरी कर आकारिी, 
करासंबंधी दरुुपयोग, कर चुकििे, 
तसेच आचर्शक दरुुपयोग रांबििे या 
कररता, शसगंापूर, मॉररशस, सायप्रस 
या देशांबरोबर करार झाले.

• पादट्शशसपेटरी नोटदिारा 
विदेशी गुंतििुकीला चालना शमळत े
खरी  परंतु काळया पशैाचया 

आरथ्थक सिवेक्ण 2016-17  
चया माद्हतीनुसार भारतामधये 
प्रनत 100 मतदारांचया मधये  
करदातयांची संखया 7 इतकी 
आ्ेह. करचुकिेरगरीिर चांगलाच 
प्रकाश पडला आ्ेह. यातील का्ही 
सतयता अशी की, गेलया 5 
िषायंत सविा कोटी कार भारतात 
विकलया गेलया.सन 2015 या 
िषायंत 2 कोटी लोकांनी परदेश 
प्रिास केला, 1.72 लाख 
वयकतींनी आपले उतपनन 50 
लाखां्ूहन अरधक  असलयाचे 
नमूद केले आ्ेह.
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ननशम्शती साठी एक प्रिा्ी साधन 
देखील शमळत.े एसआयटीने यािर 
शशककामोत्शब केले आ्े.

• मनीलाँिरींगचया माधयमातून 
्ोिाऱया काळया पशैािर अकुंश 
ठेिणयासाठी पादट्शशसपेटरी नोटस ्
चया ्सतांतरिािर बंधने आिली 
असून सेबीने पादट्शशसपेटरी नोटसचया 
प्रकटीकरिासाठी मागणया िाढिलया 
आ्ेत.

• ‘बेनामी वयि्ार (प्रनतबंध) 
दरुुसती कायदा 2016’  ्ा 
कायदा लागू झालयाने शासनाला 
विशषे अचधकार प्रापत झाले आ्ेत. 
अशा बेनामी मालमत्ता – शमळकती 
शासन कोितया्ी मोबदलयाविना 
िपत करु शकत.े बेनामी मालमत्ता 
खोटया नािाने ककंिा दसुऱयाचया 
नािाने खरेदी केलेलया असतात. 
या कायदयाअंतग्शत 7 िषाांपयांत 
तुरंगिास ्ोऊ शकतो. म्सूल 
खातयाने 245 बेनामी वयि्ार 
शोधले असून तयातील 124 बेनामी 
वयि्ाराची ककंमत आ्े तबबल 55 
कोटी रुपये.

• 23045 शोध िा सिचेक्ि 
काय्शक्रम राबिले गेले. (आयकर 
-17525, सीमाशुलक 2509 कें रिीय 
उतपादन शुलक 1913, सेिाकर 
1120). यातून करचुकिेचगरीची 
उघि झालेली रककम आ्े 1.37 
लाख कोटी. (आयकर 65434, 
सीमाशुलक 11405, कें रिीय उतपादन 
शुलक 13952 सेिाकर 42727)

• या अतंग्शत 2814 
कायदेशीर कारिायांमधये 3893 
वयकतींना अटक करणयात आली.

• अं म ल ब ि ा ि ि ी 
संचालनालयाने 519 कारिायांची 
नोंद केली आ्े. 396 शोध 
मोद्मा ्ाती घेतलया आ्ेत. 79 

खटलयांमधये अटक करणयात आली 
आ्े. 14933 कोटींचया मालमते्तला 
सील ठोकले आ्े.

• 64275 वयकतींनी आयकर 
घोषिा योिनेअतंग्शत (आय िील 
एस-2016) एकूि 65250 
कोटींची मालमत्ता उघि केली. काळा 
पसैा लपिणयाऱयांना ्ी एक संधी 
ददली ्ोती.

अर्शसंकलप 2017-18 बदल – 
उतसफूत्श आणि सिच्छ भारत.

काळया पशैािर आसूि ओढताना 
मा. अर्शमंतयांनी अर्शसंकलपादरमयान 
खालील उपाययोिना सुचिलया 
आ्ेत.

• रु.10000 पयांतचया 
रोखीचा खच्श धंदयाचया उतपननातून 
ििािट करणयास मुभा देणयात आली 
आ्े.

• विशिसत संसरा – देिगी 
दाखल रु. 2000 इतकीच रककम 
एका सत्ोताकिून जसिकारु शकतील.

• कोितया्ी एका 
वयि्ाराकररता रु. 2लाख इतकीच 
रककम रोखीने देता येईल. उललंघन 
झालयास नततकीच रककम दंि 
म्िून आकारणयात येईल.

• कृषी क्ेत्ाला वित्तपुरिठा 
करिा-या स्कारी संसरांचा उपयोग 
काळा पसैा लपिणयाकरता केला 
िातो या कररता या संसराना जिल्ा 
बँकेचया पायाभूत बँकींग प्रिालीशी 
िोिून घयािे लागेल. 

• आचर्शक गुन्ेगारीचा संबंध 
असिारी मालमत्ता आणि गुन्े करुन 
परदेशी पळून गेलेलया गुन्ेगारांची 
मालमत्ता, त े देशातील कायदयाला 
समप्शि करीत नसलयास िपत 
करुन सरकारिमा करणयाचे विधेयक 
विचाराधीन आ्े. 

• आयकर वििरि पत् 
सादर करताना, पॅनकाि्श काढताना 
आधारकािा्शची सकती केली आ्े. 
याचा उददेश असा की खोटी पॅनकाि्श 
काढिाऱयांना आपोआपच चाप बसेल. 
केिायसी व्ेरीकफकेशनला अचधक 
बळकटी येईल. निीन बँक खाती 
काढिाऱयांना्ी ्ा ननयम लागू 
असेल.

प्रामाणणक करदातयांना बक्क्सी

शासन कराचा पाया विसततृ करु 
इजच्छत.े शाशित ि जसरर करप्रिाली 
असािी असे शासनाला िाटत.े या 
कररता शासनाने प्रशंसातमक पािले 
उचललेली आ्ेत. सुयोगय प्रकारचया 
कर प्रशासनासाठी धोरिातमक बदल 
घििणयाचे देखील ठरिले आ्े.

• िनतशेी असलेली बांचधलकी 
लक्ात घेऊन शासन पूि्शलक्ी 
प्रभािाने कायदे राबविणयाचे धोरि 
अिलंबित आ्े. शासनाने सपष्ट 
शबदात सािधानता बाळगणयाचे 

‘बेनामी वयि्हार (प्रनतबंध) 
दरुुसती कायदा 2016’  ्हा 
कायदा लागू झालयाने शासनाला 
विशषे अरधकार प्रापत झाले 
आ्ेहत. अशा बेनामी मालमत्ा 
– समळकती शासन कोणतया्ही 
मोबदलयाविना जपत करु शकत.े 
बेनामी मालमत्ा खोटया नािाने 
क्कंिा दसुऱयाचया नािाने खरेदी 
केलेलया असतात. या 
कायदयाअतंग्थत 7 िषायंपययंत 
तुरंगिास ्होऊ शकतो. म्हसूल 
खातयाने 245 बेनामी वयि्हार 
शोधले असून तयातील 124 
बेनामी वयि्हाराची क्कंमत आ्ेह 
तबबल 55 कोटी रुपये.
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तसेच नयायपूि्श ित्शनाचे आशिासन 
ददले आ्े.

• करदातयांचा तया-तया 
विभागाशी प्रतयक् संबंध येऊ नये. 
िेळ, पसैा यांची बचत व्ािी या 
दृष्टीकोनातून शासनाने 7 श्रांमधये 
‘इ‘ करननधा्शरि पधदती लागू केली 
आ्े.

• सन 2015 मधये इ-स्योग 
पधदती सुरु केली आ्े. आयकर 
खातयाची ्ी ऑनलाईन तंत् पधदती 
असून खासकरुन ्छोटया करदातयांनी 
भरलेलया ररटन्शसमधये असलेलया 
त्टुी याद््यरे दरू करता येतील. यातून 
िेळ ि पैसा यांची बचत ्ोईल.

• उद्योग आणि वयापार 
यांचया स्योगाने सरापलेलया 
उचचसतरीय सशमतीने शशफारस 
केलेलया सूचनांदिारा सीबीटीिी तसेच 
सीबीईसी िेळोिेळी करकायदयांविषयी 
सपष्टीकरि देईल.

• देशी करदात े आयकर 
संबंधात आपले दानयति आगािू प्रापत 
करुन घेऊ शकतात.

• आयकर आयुकतांचया 
आयकर संबंधातील पूत्शतचेी वयापती 
िाढविणयात आली असून अचधकाचधक 
करदात ेसंधीचा फायदा घेऊ शकतात.

• पंतप्रधान काया्शलयाचया 
देखरेखीखाली ‘मधयितती िनता तक्रार 
ननिारि मंच ‘ तसेच देखरेखप्रिाली 
(सीपीिी आर ए एम एस ) ि 
ई- ननिारि पोट्शलची प्रिाली सुरु 
करणयात आली असून कालमया्शदेत 
तक्रारननिारि करािे लागिार आ्े.

• ठराविक करदातयांसाठी 
‘स्ि‘ नािाचा एकपानी आय टी 
आर फॉम्श तयार करणयात आला 
आ्े.

• आयकरविभाग प्रकलपािर 

काम करत असून करप्रिालीची पूत्शता 
आणि प्रभािी संशोधन करणयाचया 
कामी ्ा प्रकलप स्ाययभूत ठरिार 
आ्े.

नोटाबंदीः- उचचमूलयाचया रुपये 
500 तसेच रु 1000 चया नोटांिर 
बंदी आिून तयाची सददी संपविणयात 
आली आणि करचुकिेचगरीचया 
तयाचप्रमािे भ्रष्टाचाराचे मूळ 
असलेलया बाबींिर आघात करणयात 
आला आ्े. याचा उददेश बनािट 
चलनी नोटांचा प्रनतकार करिे 
्ा सुधदा ्ोता. तयाचप्रमािे 
अर्शवयिसरेतील डिजिटलायझशेन 

िाढवििे, बचतीचा ओघ िाढवििे, 
अर्शवयिसरेत आमुलाग्र बदल 
घिवििे या सिाांपेक्ा्ी अचधकाचधक 
म्तिाचे म्ििे राष्ट्रीय उतपननात 
िाढ करिे, करप्रिालीमधये सुधारिा 
करुन करम्सूल िाढवििे ्े उददेश 
्ोत.े

नोटाबंदीनंतरचया काळात असे 
ददसून आले की बँकींग प्रिालीमधये 
संपूि्श रोखरककम आली असून 
विविध प्राचधकरिांना तयाचा मागोिा 
घेिे शकय ् ोिार आ्े. संशोधनाअंती 

असे ददसून आले की जया का्ी रोख 
रकमा खातयामधये िमा झालया 
आ्ेत  तया चुकीचया पधदतीने 
िमा केलेलया ठेिी ्ोतया. जयामधये 
पूितीचया तारखांना विक्री दाखवििे, 
बेनामी िमा रकमा, दागदाचगनयांची 
तसेच सोनयाची विक्री दाखवििे, 
आशलशान मालाची खरेदी तसेच 
विदेशी चलन, असे वयि्ार िे 
आयकर खातयाचया पॅनचयाआधारे 
केलेले ना्ीत अशा वयकतींची 
ओळख पटलेली ना्ी. तसेच बबले 
विभागून दाखविणयाचा प्रकार देखील 
घिलेला आ्े. केिायसीची पूत्शता न 
करता उघिणयात आलेलया स्कारी 
बँकांमधील खातयात रकमा िमा 
केलेलया आ्ेत. एकाच पॅनकाि्शचया 
आधारे अनेक खातयांमधये रकमा 
िमा करणयात आलेलया आ्ेत.

उपलबध माद्तीनुसार असे 
ददसून आले की नोटाबंदीचया काळात 
1 कोटी नऊ लाख खातयांमधये 
5.48 लाख कोटी रु. िमा झालेले 
आ्ेत. सदर रककम ्ी 2 लाख त े
80 लाख रु. चया दरमयान विविध 
खातयांमधये भरली गेली ्ोती. सुमारे 
4.89 लाख कोटी अशी रककम 
िी 80 लाखापेक्ा अचधक अशा 
1.48 लाख खातयांमधये भरली 
गेली ्ोती. ऑपरेशन कलीन मनी 
रोिकयात पशैाची सिच्छता या 
मोद्मेतंग्शत आयकर खातयांत ई-मेल 
तसेच इतर विविध माधयमातून 18 
लाख करदातयांना पद्लया सत्ामधये 
सुचचत केले आ्े. याला 12 लाख 
लोकांनी ई-फायशलगंदिारे प्रनतसाद 
ददलेला आ्े. अशा कृतयामुळे 
आयकरखातयाला िासतििादी 
केसेस चया निरेतून प्ाता येिार 
आ्े. राजयसभेतील लेखी उत्तरात 
अर्शमंतयानी नमूद केले आ्े की 
आयकर खातयाने 600 कोटी 

उपलबध माद्हतीनुसार असे 
ददसून आले की नोटाबंदीचया 
काळात 1 कोटी नऊ लाख 
खातयांमधये 5.48 लाख कोटी 
रु. जमा झालेले आ्ेहत. सदर 
रककम ्ही 2 लाख त े80 लाख 
रु. चया दरमयान विविध 
खातयांमधये भरली गेली ्होती. 
सुमारे 4.89 लाख कोटी अशी 
रककम जी 80 लाखापेक्ा 
अरधक अशा 1.48 लाख 
खातयांमधये भरली गेली ्होती.
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रुपयांची रोख तसेच मौलयिान िसतू 
िपत केलेले आ्ेत. याकररता 1100 
करदातयांचे सिचेक्ि आणि शोध 
घेणयात आला आ्े. नोटाबंदीनंतरची 
्ी म्त्िपूि्श कामचगरी आ्े. 

एक संधी दयािी या उददेशाने 
शासनाने ‘प्रधानमंत्ी गरीब कलयाि 
योिना‘ची घोषिा केली. या 
घोषिेअतंग्शत (31 माच्श 2017 
पयांत) िी वयकती सित्ून आपलया 
िमा रकमेसंबंधी वििरि देईल 
तयाचयाकिून तया रकमेचया 50… 
कर िसूल केला िाईल आणि 25… 
रककम बबनवयािी चार िषा्शकररता 
प्रधानमंत्ी गरीब कलयािकारी 
योिनेमधये िमा करणयात येईल. या 
संदभा्शत अचधकृत कोिती्ी माद्ती 
अदयाप शमळालेली ना्ी. आकििेारी 
कोिती्ी असो यातील ्े म्तिाचे 
आ्े की सामानय िनतचेया ्ाती 
अशा तऱ्ेची रोख रककम ्ोती, 
आणि आि नतला अर्शवयिसरेत 
सरान शमळाले आ्े.

डिजिटल अर्शवयिसराः 
अर्शवयिसरेमधये असलेलया मोठया 
प्रमािातील रोखत ेमुळे करचुकिेचगरी 
्ोत.े सन 2015चया पीिबलयूसीचया 
अ्िालानुसार 98… वयि्ार 
(आकारमानानुसार) आणि एकूि 
वयि्ारानुसार 68…  ् े भारतातमधये 
रोखीने करतात. नोटाबंदीनंतर मात् 
अशा मोठया वयि्ारांना डिजिटल 
वयि्ाराचे सिरुप शमळत असून 
तयाला चांगलीच चालना शमळत 
आ्े. डिजिटल अर्शवयिसरेचे 
अनेकविध फायदे आ्ेत. तयामुळे 
अचधकाचधक पारदश्शकता येत 
आ्े. मोठया प्रमािात भ्रष्टाचार 
असलेलया देशांमधये ट्रानसपरनसी 

इंटरनॅशनलचया अ्िालानुसार एकूि 
वयि्ाराचया 10… पेक्ा कमी 
वयि्ार रोखीमधये केले िातात. 
अशा देशांमधये भारताचा नंबर 79 
िा आ्े.

राष्ट्रीय देयक म्ामंिळाने 
युननफाईि पेमेंटस इंटरपेिचया 
माधयमातून यशसिीररतया 
अमंलबिाििी केलेली आ्े. जयादिारे 
इंटरऑपरेटॅबबशलटीची सुविधा शमळू 
शकत.े ‘भीम’ (1 कोटी 96 लाख 
लोकांनी) िाऊनलोि केलेले आ्े.
आणि ‘आधार’ चया माधयमातून 
‘पीअर टू पीअर वयि्ार ‘ आणि 

डिजिटल पेमेंटसचा िापर केला िात 
आ्े. 

भविष्यकाशलन आशादायक चचत् 
यामुळे ननमा्शि झाले आ्े. युपीआय 
- युननफाईि पेमेंट इंटरफेसचया 
माधयमातून वयि्ारांमधये 20… 
िाढ ्ोऊन ्ा वयि्ार 2000 कोटी 

झालेला आ्े, अस ररझव ््श बॅंकेकिून 
शमळालेलया माद्तीनुसार ददसत.े

डिजिटल वयि्ाराला प्रोतसा्न 
शमळािे या उद्देशाने आयकर 
खातयाने विनारोखीचया वयि्ारािर 
ल्ान आणि मधयम करदातयांसाठी 
उलाढालीचया मया्शदा 2 कोटी इतपत 
ठेपली असून तयाचे प्रमाि 8… 
िरुन 6… इतपत खाली आलेले 
आ्े. तयाचप्रमािे शासनाने बीसीिी, 
एकसाईि सीव्ी डयुटी आणि 
पीओएस आणि मायक्रो एटीएमस 
िरील कर काढून टाकले आ्ेत.

शासनाने पॅनकाि्शला आधार 
िोििी सकतीची केलेली आ्े. 
यापुढील पायरी म्ििे पननास 
्िारािरील रोख वयि्ारांसाठी 
आधार कािा्शचे प्रमािीकरि सकतीचे 
्ोिार आ्े.

जीएसटी अथा्थत िसतू ि सेिा कर 

करसुधािांचया संदभा्शत 
ककचकट अशा अप्रतयक् करासंबंधात 
सिातंतयोत्तर काळातील एक म्तिपूि्श 
सुधारिा म्ििे िीएसटी ्ोय. 
याचा मुखय उद्देशय ्ी करप्रकक्रया 
अचधकाचधक सोपी ि सुटसुटीत 
्ोईल असा आ्े. यामुळे संपूि्श 
भारतात िसतू ि सेिाकरासंदभा्शत 
एकच बािारपेठ असेल. करप्रशासन 
सुरळीतपिे करता येईल. कें रि तसेच 
राजयशासनाने लािलेले कसटमडयुटी 
िगळता सारे अप्रतयक् कर दरू 
्ोतील. संसदेमधये सादर केलेलया 
िीएसटी संदभा्शतील चार विधेयके 
पाररत झालयानंतर िीएसटी लागू 
्ोणयाची ताररख 1 िुल ैआपि गाठू 
शकू. माद्ती ि तंत्ज्ानाचा िापर 
करुन िीएसटीचा कौशलयपूि्श िापर 
करत करचुकििा-यांना दंिातमक 
तसेच कायदेशीर कारिाईला तोंि 
द््यिे लागेल. भारतामधये निीकचया 

संपूण्थ भारतात िसतू ि 
सेिाकरासंदभा्थत एकच बाजारपेठ 
असेल. करप्रशासन सुरळीतपणे 
करता येईल. कें द् तसेच 
राजयशासनाने लािलेले 
कसटमडयुटी िगळता सारे 
अप्रतयक् कर दरू ्होतील. 
संसदेमधये सादर केलेलया 
जीएसटी संदभा्थतील चार 
विधेयके पाररत झालयानंतर 
जीएसटी लागू ्होणयाची ताररख 
1 जुल ै आपण गाठू शकू. 
माद्हती ि तंत्ज्ानाचा िापर 
करुन जीएसटीचा कौशलयपूण्थ 
िापर करत करचुकिणाऱयांना 
दंडातमक तसेच कायदेशीर 
कारिाईला तोंड दयािे लागेल.
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भविष्यात राष्ट्रीय उतपननात कराचे 
गुिोत्तर ननजशचतपिे िाढलेले ददसेल. 
योग वयापाराविषयी माद्तीचा िापर 
करुन प्रतयक् कराचे सुसुत्ीकरि ्ोऊ 
शकेल.

ननिडणूक फंड सुधारणाः रािकीय 
पक्ांनी अज्ात सत्ोतांकिून 2004-
05 त े 2014-15 याकाळात 
7833 कोटी रुपये शमळविले. ्ी 
रककम तयांचया एकूि उतपननाचया 
69… एिढी ् ोती. असोशसएशन ऑफ 
िमेॉके्रदटक ररफॉम्शचया अ्िालामधये 
्ी माद्ती नमूद केली असून अज्ात 
सतोत्ाविषयी आपलयाला विचार 
करािा लाििार आ्े. उद्योगिगत 
तसेच वयापारी आसरापने रािकीय 
पक्ांना गुपतपिे वित्तपुरिठा करुन 
सिारा्शसाठी सितःचे वयासपीठच 
ननमा्शि करतात. रािकीय पक् आणि 
उद्योगसमू् यांचयामधये परसपरसंबंध 
प्रसरावपत ्ोतात. तयाची परतफेि 
म्िून रािकीय पक्ांना तयांचया 
इच्ेछनुसार फायदे पोचिािे लागतात. 
तयामुळे लोकशा्ी आणि लोकांचा 
विशिासघात ्ोतो आणि म्िून 
सिच्छ अर्शवयिसरा ्िी असेल तर 
रािकीय देिगयांमधये पारदश्शकता 
आिािीच लागेल.

याची एक सुरुिात म्िून 2017 
चया अर्शसंकलपामधये  कोितया्ी 
एका सत्ाेतांकिून शमळिाऱया रोख 
रककमेचया देिगयांची रककम 
2000रु. पयांत मया्शददत ठेिलेली 
आ्े. ननिििूकीचया फंिाकररता बाँि 
काढणयाची कलपना मांिणयात आली 
आ्े. िेिेकरुन देिा-याचा उददेशय 
तर कळेलच परंतु अशा रकमेचा 
मागोिा्ी घेता येईल.

भ्रष्टाचाराला आळा – सिातंतयोत्तर 
काळात अनेकविध कलयािकारी 
योिना राबविणयात आलया. 

तयांचा उद्देश एिढाच ्ोता की या 
योिनांची फळे गरीब आणि गरिू 
िनतलेा शमळािीत. परंतु िाढलेलया 
भ्रष्टाचारामुळे या योिनांना ति ेतर 
गेलेच आणि संबंध नसलेलयांचे णखसे 
मात् भरले. 2015-16 चया आचर्शक 
सिचेक्िात असे ददसून आले आ्े की 
साि्शिननक वितरि सेिेतील 40 त े
50 … धानय ् े गैरलाभारतीचया पदरात 
पित.ेयाकररता शासनाने अशभनि 
योिना राबविली  असून िीबीटी 
म्ििे िायरेकट बेननकफट ट्रानसफर 
चे तंत् विकशसत करुन लाभारतीचया 
खातयामधये ्े अनुदान िमा 

करणयात येत.े यामुळे भ्रष्टाचाराला 
आपोआपच आळा बसतो. 2014 
मधये गरीब ि िंचचताकररता बँकांची 
दरिािे खुले करणयात आले. िीबीटी 
सारखया योिनेचा पाया अशाप्रकारे 
घालणयात आला. िनधन योिना 
(सुमारे 25.7 कोटी खाती), आधार 
(112 कोटी नोंदिी), मोबाईल या 
नतन्ीचया माधयमातून पारदश्शकता 
आणि सि्शसमािेशकता याचा पाया 
घालणयात आला आ्े.

अ्िालानुसार सदयजसरतीत 
17 मंत्ालयातील 84 योिना िीबीटी 
अतंग्शत िोिलयाआ्ेत. शासनाचे 
सुमारे 50 ्िार कोटी रुपयांची 
बचत यामुळे झाली आ्े. लाभारथींची 
यादी सादर करणयात येिार असून 
कोिी्ी वयकती तयाची पिताळिी 
करु शकेल. शासनाचे ्े पाउढल 
अचधकाचधक पारदश्शकतकेि े नेिारे 
आ्े.

शासनाने वयिसरेत बदल 
करताना आिखी एक प्रकक्रया सोपी –
सुटसुटीत केली आ्े जयामुळे मोठया 
प्रमािात ् ोिाऱया भ्रष्टाचाराला आळा 
बसेल. ती म्ििे, शललाि पधदतीची 
सकती. नैसचग्शक सत्ोतांचे िाटप 
करताना ्ी पधदत आता अिलंबली 
िात.े

शासनाने या कररता, खाि आणि 
खननि (विकास आणि ननयमािली) 
कायदा याचा विसतार केला आ्े. 
तयाचप्रमािे शासनाने इ-माकचे ट सपेस 
्ी पधदती िसतू ि सेिा यासाठी 
सुरु केली आ्े. विविध मंत्ालये 
खाती साि्शिननक क्ेत्ातील कंपनया, 
सिायत्त संसरा आदी िसतू ि सेिा 
खरेदी करु शकतात. अशा उपाय 
योिनांमुळे भ्रष्टाचाराचया मुळािरच 
आघात करता येतो. तयाचप्रमािे 
राष्ट्रउभारिीचया काया्शत मोलाची भर 
घालता येत.े

न संपिाऱया बाबीः सिच्छ भारत 
संकलपनेबददल शासनाचया धािसी 
ननिा्शची प्रशंसा करताना तसेच का्ी 
बाबतीत शासनाला दोषी मानताना 
पुढील का्ी उपाय योििे गरिेचे 
आ्े. तयामुळे शाशित ि सुयोगय 
उपाययोिना करता येतील. अरा्शत 
या प्रानतननधीक उपाययोिना असून 
्ी उपायांची संपूि्श यादी नव्े.

राजकीय पक्ांनी अज्ात सत्ोतांकडून 
2004-05 त े 2014-15 
याकाळात 7833 कोटी रुपये 
समळविले. ्ही रककम तयांचया एकूण 
उतपननाचया 69… एिढी ्होती. 
असोससएशन ऑफ डमेॉरेिदटक 
ररफॉम्थचया अ्हिालामधये ्ही 
माद्हती नमूद केली असून अज्ात 
सतोत्ाविषयी आपलयाला विचार 
करािा लािणार आ्ेह. उद्योगजगत 
तसेच वयापारी आसथापने राजकीय 
पक्ांना गुपतपणे वित्पुरिठा करुन 
सिाथा्थसाठी सितःचे वयासपीठच 
ननमा्थण करतात.
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• करकायदे साधे ि सुटसुटीत 
करिे. तसेच ्ी प्रकक्रया विनाअट 
भ्रष्टाचारमुकत प्रशासनाचया 
माधयमातून राबिािी.कोितया्ी 
प्रकारचया िादवििादाला कमीतकमी 
सरान असािे. 2016-17 
चया अर्शसंकलपीय भाषिामधये 
करासंबंधीची 3 लाख दािे 
प्राचधकरिाकि ेिग्श असलयाचे नमूद 
केलेले आ्े. या दावयांची एकबत्त 
रककम सािपेाच लाख कोटी इतकी 
आ्े.

• कायदयातील पळिाटा ्ा 
गंभीर विषय असून तया दृष्टीने 
कायदे अचधक सक्म करायला ्िेत. 
गेलया अनेक िषा्शचया काळात बनािट 
कंपनया भू्छत्ाप्रमािे िाढलया आ्ेत. 
कॉपपोरेट प्रकक्रयेचा गैरिापर सुरु आ्े. 
एकाच पत्यािर शकेिो कंपनयांची 
नोंदिी केली आ्े. अपेक्ेप्रमािे 
तयांचे भाग भांििल कमी असत.े 
एखादी वयकती कामािर असत ेककंिा 
नसते् ी, संचालक पदाला तर का्ी 
अर्शच नसतो.या कंपनयांनी अनेक 
िषा्शपासून आपली एक बेमालूम 
काय्शपधदती विकशसत केली आ्े. 
खोटी बबले तयार करिे, खोटे भाग 
भांििल देिे, खोटी कि्श प्रकरिे, 
सरतशेिेटी खोटे आचर्शक वयि्ार 
दाखििे इ. आकििेारीचया पधदतीत 
यांना शोधिे कठीि आणि शोधले 
तरी तयांचया िरील गुन्े शसधद ्ोिे 
कठीि. प्रसरावपत वयिसरा्ी अपूरी 
आ्े. सन 2013-14 त े2015-
16 या कालािधीत 1155 खोटया 
कंपनयांची प्रकरिे शोधून काढली. 
22000 गैरलाभारतीची साखळी 
शोधून काढली. यामधये 13300 
कोटींचा अिासति वयि्ार झालयाचे 
ददसून आले. या कंपनयािर दाखल 
केलेलया खटलयांमधये संशमश् 
असे यश शमळाले. अशा तऱ्ेचया 

गुहयांसाठी आपलयाला सुयोगय 
प्रकारे विचार करािा लागेल. अशा 
कंपनयांची िेगळी वयाखया करािी 
लागेल. तयांचे खोटे आचर्शक वयि्ार 
्े संघदटत गुन्े मानूि. योगय तया 
कायदयाअतंग्शत तयांचयािर कारिाई 
करािी लागेल.

• करखातयातील कम्शचारी 
आणि करदात े यांचा संबंध कमी 
यािा. िो का्ी संबंध येईल तो 
पूि्श परिानगीने आणि शासकीय 
प्रकक्रया पार पािूनच व्ािा. िररष्ठ 
अचधकाऱयांना चुका दरुुसत करणयाची 

संधी द््ययला ्िी. आयकर खातयाने 
ई-असेसमेंटबददल घेतलेला पुढाकार 
्े या मधील योगय ददशनेे टाकलेले 
पाऊल आ्े.

• द फायनाजनशअल अॅकशन 
टाकस फोस्श (एफ ए टी एफ) याचा 
भारत सदसय आ्े. या संसरेने अशी 
शशफारस केली आ्े की तया-तया 
राष्ट्रांनी आपलया आचर्शक संसराचे 
रािकीय नेतयांशी असलेले संबंध 
तपासून प्ािेत आणि या संदभा्शतील 
योगय ती धोका वयिसरापन 

प्रिाली लागू करुन घयािी. ्ी एक 
प्रनतबंधातमक उपाय योिना ठरु 
शकेल.

• कें रिशासन आणि राजयशासन 
यांचयामधये करविषयक समनिय 
्िा.

शाशित प्रयतनांची आिशयकता

शासनाने भ्रष्टाचाराविरुधद 
लढायचे धािसी पाऊल उचलले 
आ्े. तयाचा अर्शवयिसरेिर चांगला 
पररिाम ददसून आला आ्े. ् ी मोद्म 
अशा तऱ्ेने िोमदारपिे ि निनिीन 
कलपना राबिून चालू राद्ली तर 
आचर्शक फायदे गररबांपासून त े
श्ीमंतांपयांत पो्ोचतील.दारररिय 
ननमू्शलन ्ोईल. रोिगार ननशम्शती 
्ोईल. तयाचप्रमािे कौशलयाचया 
अचधकाचधक संधी साधता येतील. या 
जसरतयंतरातून िाताना आपलयाला 
कष्ट घयािे लागतील. तयासाठी 
तयाग करािा लागेल. तयागाशशिाय 
का्ी्ी शमळू शकत ना्ी. 
अर्शकारिात पारदश्शकता आणि 
सिच्छता आिणयाकररता आपलयाला 
्ी ्छोटीशी ककंमत दयािी लागेल.



श्ीमती एम व्ी भानमुती हया 
भारतीय म्सलू सेिेचया जयेष्ठ 
अचधकारी आ्ेत. सधया तयांचयाकि े
आयकर संचालक (संशोधन) ्े पद 
आ्े. तया निी ददलली येरे काय्शरत 
आ्ेत. तर श्ी. रोद्त देि झा ्े 
देखील भारतीय म्सलू सेिा, निी 
ददलली येरे स्ाययक संचालकपदी 
काय्शरत आ्ेत.
email: bhanumathi@
incometax.gov.in
rohit.d.jha@incometax.gov.in

शासनाने भ्रषटाचाराविरुधद 
लढायचे धाडसी पाऊल उचलले 
आ्ेह. तयाचा अथ्थवयिसथेिर 
चांगला पररणाम ददसून आला 
आ्ेह. ्ही मोद्हम अशा तऱ्ेहने 
जोमदारपणे ि निनिीन कलपना 
राबिून चालू राद्हली तर आरथ्थक 
फायदे गररबांपासून त े
श्ीमंतांपययंत पो्होचतील.दाररद्य 
ननमू्थलन ्होईल. रोजगार ननसम्थती 
्होईल. तयाचप्रमाणे कौशलयाचया 
अरधकारधक संधी साधता 
येतील. या ससथतयंतरातून 
जाताना आपलयाला कषट घयािे 
लागतील.
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सि्शसमािेशी, उत्तरदायी, 
पारदशती सरकारसाठी, या 

सिा्शत मोठया लोकशा्ीचया 
नागररकांना डिजिटल साक्र 
करणयाची साद,डिजिटल इंडिया 
घालत आ्े. 

प्रतयेक नवया गोष्टीची सुरिात 
्ोणयामागे एक कारि असत.े असे 
कारि, जयामुळे समािाचया मूलभूत 
ततिांचया  विशषेाचधकाराचे अनतशय 
कलपक अशा आधुननक िाणििेस् 
पररित्शनशील कलपनेचे बीि रोिले 
िात.े िागनतक अर्शवयिसरेतला 
म्तिाचा घटक म्िून भारत 
झपाटयाने पुढे येत आ्े, अशा 
काळात, समािेशी लोकशा्ीकि े
आगेकूच करिे भारतासाठी अननिाय्श 
ठरत;े अशी लोकशा्ी जिरे,  िनतलेा 
माद्ती घेणयासाठी,  सरकारचया 
धोरिािर चचा्श करणयासाठी, 
िेगिेगळया सामाजिक आणि आचर्शक 
सतरातलया लोकांना धोरि तयार 
करणयात आपले योगदान देणयासाठी, 
आिशयक यंत्िा उपलबध आ्े, 
प्रशासन ्ी एकतफफी प्रकक्रया नव्े, 
तर ती सि्शसमािेशी,चचा्शतमक आणि 
स् ननशम्शतीची प्रकक्रया आ्े. 
भारतासारखया प्रगतीशील आणि 

िॉ ओमकार राय

डडसजटल इंडडया काय्थरिम 

निरिांती

युिािग्श मोठया प्रमािात असलेलया 
देशात, सामाजिक- आचर्शक ननदचेशांक 
उंचािणयासाठी मोठया पररित्शनाचा 
विचार करिे उचचत ठरेल.

िागनतक संदभा्शनुसार समािात 
बदल घित आ्ेत, अशा िेळी 
तंत्ज्ान विशषेतः माद्ती-तंत्ज्ानात 
झपाटयाने क्रांती ्ोिे अतयािशयक 
आ्े. म्िूनच प्रतयेक नागररकाला 
प्रशासनात स्भागी ्ोता यािे 
यासाठी तयांना डिजिटली िोिून, 
माद्ती तंत्ज्ान ्ा विकासाचा प्रमुख 
घटक व्ािा यासाठी सरकार ततपर 
आ्े. नागररकांना डिजिटली सक्म 
करून प्रशासनात,पारदश्शकता 
आिणयासाठी, तयांना माद्तीपयांत 
पो्ोचता यािे यासाठी सधयाचे 
सरकार प्रयतनशील आ्े. म्िूनच 
गरीब, श्ीमंत अशा सि्शच 
नागररकांसाठी, सुप्रशासनाचया 
कें रिसरानी डिजिटल इंडिया 
आिणयाला सरकारचे प्राधानय आ्े. 

डडसजटल इंडडया काय्थरिमामागचा 
दृसषटकोन

प्रतयेक काय्शक्रमामागे एक 
दृजष्टकोन असतो. सधयाची प्रशासन 
वयिसरा आणि साि्शिननक सेिा 

जागनतक संदभा्थनुसार समाजात बदल 
घडत आ्ेहत, अशा िेळी तंत्ज्ान 
विशषेतः माद्हती-तंत्ज्ानात 
झपाटयाने रिांती ्होणे अतयािशयक 
आ्ेह. म्हणूनच प्रतयेक नागररकाला 
प्रशासनात स्हभागी ्होता यािे 
यासाठी तयांना डडसजटली जोडून, 
माद्हती तंत्ज्ान ्हा विकासाचा प्रमुख 
घटक व्हािा यासाठी सरकार ततपर 
आ्ेह. नागररकांना डडसजटली सक्म 
करून प्रशासनात,पारदश्थकता 
आणणयासाठी, तयांना माद्हतीपययंत 
पो्होचता यािे यासाठी सधयाचे 
सरकार प्रयतनशील आ्ेह.
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यांची माद्ती तंत्ज्ानाशी सांगि 
घालून कायापालट घििून आिणयाचा 
सरकारचा डिजिटल इंडिया 
अशभयानामागचा उददेश आ्े. 
इंडियन टॅलेंट (IT) भारतीय प्रनतभा,  
इंडियन टेकनॉलॉिी (IT) भारतीय 
तंत्ज्ान, इंडिया टुमारो (IT) उदयाचा 
भारत या शीष्शकाखाली भारताला 
डिजिटल बनिणयािर भर ददला िात 
आ्े. डिजिटल इंडिया तीन मुखय 
विभागांिर आधारलेला आ्े. प्रतयेक 
नागररकासाठी मूलभूत सेिा म्िून 
डिजिटल पायाभूत सोयी सुविधा, 
मागिीनुसार सेिा आणि प्रशासन, 
नागरीकांचे डिजिटल सक्मीकरि.

पायाभूत सोयी सुविधा ् ी प्रतयेक 
नागररकासाठी मूलभूत  सेिा आ्े. 
्ा दृजष्टकोन डिजिटल इंडियाचे 
वयापक उदददष्ट साधय करणयासाठी 
उपयुकत ठरतो. उत्तम सेिेसाठी, उत्तम 
िोिले गेलेले असिे ्ी पूि्श अट 
आ्े. दगु्शम भागातलया भारतीयाला्ी 
रिॉिबँि आणि िलदगती इंटरनेट 
उपलबध करून तयादिारे िोिणयाचे 
सरकारचे उदददष्ट आ्े. यामुळे 
प्रतयेक नागररकाला  ई-प्रशासन सेिा 
देणयाबरोबरच सामाजिक लाभ आणि 
आचर्शक समािेशकता साधय ्ोईल. 
दसुरा विभाग आ्े, मागिीनुसार 
सेिा आणि प्रशासन. या मधे 
प्रशासकीय प्रकक्रयांतली पारदश्शकता 
आणि गती यािर लक् कें रिीत 
करणयात आले आ्े. अनेक राजय 
सरकारांनी दशकांपासून ई 
प्रशासनासाठी सुरिात केली असली 
तरी सरकारी योिना आणि काय्शक्रम 
यात नागररकांचया समािेशाबाबत 
अद््यप्ी प्रगती सुरु आ्े. राजय 
आणि कें रि सरकारने कागदपत्विषयक 

कामकािाचे संगिकीकरि सुरु केले 
आणि धोरि तयार करणयाचया 
प्रकक्रयेचे आधुननकीकरि केले तवे्ा 
भारतात ई प्रशासनाला सुरिात झाली.

नतसरा विभाग नागररकांचया 
डिजिटल सक्मीकरिािर भर देतो. 
डिजिटली िोिले गेलयामुळे  सि्श 
नागररक एकसमान सतरािर 
रा्णयासाठी मदत ्ोत.े 
लोकसंखयाविषयक, सामाजिक, 
आचर्शक क्ेत्ात िेगिेगळया सतरािरचे  

भारतीय आि डिजिटलदृष्टया सक्म 
आ्ेत यासाठी इंटरनेट आणि 
मोबाईल क्रांतीचे आभार. डिजिटल 
साक्रता, डिजिटल संसाधने, 
स्योगपूि्श डिजिटल मंच यािर लक् 
कें रिीत करून डिजिटल दृष्टया सक्म 
समाि असलेलया भारतात पररित्शन 
करणयाचे डिजिटल इंडिया काय्शक्रमाचे 
उदददष्ट आ्े.

डडसजटल इंडडया काय्थरिमाची उभारणी

कोितया्ी काय्शक्रमाचया 
यशसिीतसेाठी,तयाचया ठोस बांधिीची 

गरि असत.े डिजिटल इंडिया उपक्रम 
सिा्शचधक प्रभािशाली ठरािा यासाठी 
डिजिटल इंडियाचे नऊ सतंभ  
असलयाचे सरकारने म्टले आ्े. 
यातला प्रतयेक सतंभ या उपक्रमाला 
आधार देणयाबरोबरच ्ा उपक्रम 
यशसिी ठरणयासाठी योगदान्ी देतो.

'रिॉि बँि ्ायिे' ्ा डिजिटल 
इंडियाचा पद्ला सतंभ आ्े. यामधये 
नॅशनल ऑजपटकल फायबर नेटिक्श  
दिारे २.५ लाख ग्राम पंचायती 
िोिणयाची योिना आ्े. यामुळे 
ग्रामीि िनता, सरकारचया 
योिनांविषयी प्रभािी आणि सुलभपिे 
िािून घेणयासाठी सक्म ्ोईल.
नॅशनल ऑजपटकल फायबरसाठी 
सरकारने,१००० कोटी रुपये 
भागभांििल असलेलया, भारत रिॉिबँि 
नेटिक्श  शलशमटेिची ननशम्शती केली 
आ्े. ६४१ जिलहयातलया ६,६०० 
विभागातलया २,५०,००० ग्रामपंचायती 
िोिणयासाठी नॅशनल ऑजपटकल 
फायबर नेटिक्श  उभारणयाचे काम  
भारत रिॉिबँि नेटिक्श कि ेसोपिणयात 
आले आ्े.

दसुरा सतंभ आ्े साि्शबत्क 
मोबाईल कॅ नेजकटजव्टी. देशातलया 
जया भागांना  मोबाईल कनेजकटजव्टी 
ना्ी अशा  सि्श भागांना कनेजकटजव्टी  
पुरिणयाचा उददेश आ्े. सधया सुमारे 
४२,००० खेडयात मोबाईल कव्रेि 
ना्ी.२०१४-१८ या काळासाठी १६,००० 
कोटी रुपये खचा्शचया या प्रकलपासाठी 
दळििळि खात े नोिल एिनसी  
म्िून काम पा्िार आ्े. यांिरून 
२०१८ पयांत संपूि्श भारतात मोबाईल 
कव्रेि प्रापत ्ोईल असे सूचचत 
्ोत.े

दगु्थम भागातलया भारतीयाला्ही 
ब्ॉडबँड आणण जलदगती इंटरनेट 
उपलबध करून तयादिारे 
जोडणयाचे सरकारचे उदददषट 
आ्ेह. यामुळे प्रतयेक नागररकाला  
ई-प्रशासन सेिा देणयाबरोबरच 
सामासजक लाभ आणण आरथ्थक 
समािेशकता साधय ्होईल. 
दसुरा विभाग आ्ेह, मागणीनुसार 
सेिा आणण प्रशासन. या मधे 
प्रशासकीय प्रक्रियांतली 
पारदश्थकता आणण गती यािर 
लक् कें द्ीत करणयात आले आ्ेह.
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िनतसेाठी इंटरनेट िापर शकय 
्ोणयासाठी काय्शक्रम, ् ा नतसरा सतंभ 
आ्े. प्रतयेक ग्रामपंचायतीसाठी एक 
याप्रमािे २.५ लाख सामानयक सेिा 
कें रेि ननमा्शि करणयाचा सरकारचा 
मानस आ्े.सदयजसरतीला भारतात, 
१.६२ लाख पंचायतीमधये २.४२ लाख  
सामानयक सेिा कें रेि आ्ेत.सरकारी 
आणि वयापारी सेिा देणयासाठी ब्ू- 
काया्शतमक म्िून ्ी कें रेि काम 
करतील.

चौरा सतंभ आ्े, ई  प्रशासन 
- तंत्ज्ानादिारे प्रशासनात सुधारिा. 
यामुळे विविध सरकारी विभागातलया 
सेिा अचधक प्रभािी ररतया 
देणयासाठी,याबाबतची प्रकक्रया सुलभ 
व्ािी यासाठी माद्ती तंत्ज्ानाचा 
सरकारकिून  िापर करणयासाठी 
मदत ्ोत.े

डिजिटल इंडिया काय्शक्रमाचा 
पाचिा सतंभ आ्े, ई-क्रांती - 
इलेकट्रॉननक  सेिा देिे. भारतातलया 
सि्श नागररकांना उत्तम प्रशासन 
देणयासाठी, ई प्रशासन आणि एम 
प्रशासन उपयुकततचेा विचार करिे. 
प्रशासनातलया पररित्शनासाठी ई  
प्रशासनात रूपांतर ्ा दृजष्टकोन  ई  
क्रांतीदिारे  बाळगला िातो. ई क्रांती 
अतंग्शत आधीच ४४ प्रकलप अशभयान 
म्िून राबिले िात आ्ेत. 
सदयजसरतीला  ई क्रांती दिारे ३३२५ 
ई  सेिा यशसिीपिे पुरिलया िातात.

सिाांसाठी माद्ती ्ा आ्े 
डिजिटल इंडिया काय्शक्रमाचा स्ािा 
सतंभ. प्रशासनात पारदश्शकता आििे 
्ा याचा ्ेतू आ्े.खुलया माद्ती 
मं च ां त ग्श त , मं त् ा ल ये , व ि व ि ध 
विभाग,िनतसेाठी ततपरतनेे माद्ती 

देत असतात.ऑनलाईन माद्ती 
आणि कागदपत् ेयामुळे माद्तीसाठी 
खुला आणि सुलभ माग्श उपलबध 
्ोतो.

डिजिटल इंडिया काय्शक्रमाचा 
सातिा आणि सिा्शत म्तिाचा सतंभ 
आ्े तो म्ििे, इलेकट्रॉननकस 
ननशम्शती. एका सरकारी  अभयास 
अ्िालानुसार, इलेकट्रॉननकस 
िसतूंचया मागिीत मोठया प्रमािािर 
२२% िावष्शक चक्रिाढ दराने िाढ ् ोत 
असलयाचे ददसत आ्े. देशातलया 

इलेकट्रॉननकस उतपादनाला प्रोतसा्न 
शमळािे यासाठी इलेकट्रॉननकस  
क्ेत्ाचया विकासासाठी, सरकारने 
अनेक पाऊले उचलली आ्ेत.
इलेकट्रॉननकस उतपादन क्ेत्ात,गेलया 
दोन िषा्शत, १.२८ लाख कोटी रुपयांचे, 
२५० ्ुन अचधक गुंतििूक प्रसताि 
प्रापत झाले आ्ेत.

रोिगारासाठी माद्ती तंत्ज्ान 
्ा आठिा सतंभ, माद्ती तंत्ज्ान 
क्ेत्ात, ्छोटी श्रे आणि खेडयातलया 
युिकांना रोिगाराचया संधी प्रापत 
्ोणयासाठी आिशयक त े प्रशशक्ि 

पुरिणयािर लक् कें रिीत करतो. येतया 
पाच िषा्शत ्छोटी श्रे आणि 
खेडयातलया १० दशलक् तरुिांना 
माद्ती तंत्ज्ान क्ेत्ातलया 
रोिगारासाठी प्रशशक्ि देणयाचे 
सरकारचे उदददष्ट आ्े. माद्ती 
तंत्ज्ान क्ेत्ात, सेिा देणयाचा 
वयिसाय करणयासाठी,  सेिा देिाऱया 
तीन लाख एिनटना, कौशलय विकास 
काय्शक्रमांतग्शत, प्रशशक्ि देणयाचे 
सरकारचे लक्य आ्े. या 
काय्शक्रमांतग्शत करणयात आलेली 
इंडिया बी पी ओ प्रोतसा्न योिना, 
देशभरात, बी पी ओ/आय टी ई एस 
अतंग्शत,४८,३०० िागा ननमा्शि 
करणयासाठी, उद्योगिकांना प्रोतसा्न 
देणयासाठी  आ्े.ग्रामीि आणि 
्छोटया श्रातलया युिा िगा्शसाठी 
१,५०,००० रोिगार ननशम्शतीची क्मता 
यात आ्े. ४९३ कोटींचा आराखिा 
असलेलया या प्रकलपाअतंग्शत, 
असलेलया या योिनेमुळे, ल्ान 
श्रात पायाभूत सोयी आणि मनुष्य 
बळाचया दृष्टीने, क्मता िदृधी 
व्ायला मदत ्ोईल, देशातलया 
माद्ती तंत्ज्ान आणि  आय टी ई 
एस अरा्शत माद्ती तंत्ज्ान ननगडित 
सेिा प्रणित विकासाचया नवया 
लाटेसाठी ् ा पाया ठरेल. तयाचप्रमािे, 
ईशानयेकिचया बी पी ओ प्रोतसा्न 
योिनांमुळे, बी पी ओ/आय टी ई एस  
विषयक घिामोिींना चालना शमळून  
ईशानयेकिचया भागात माद्ती 
तंत्ज्ान आणि या क्ेत्ाशी ननगडित 
सेिा उद्योगाचा विकास आणि 
युिकांसाठी रोिगाराचया संधी ननमा्शि 
्ोणयाला मदत ् ोईल. ईशानयेकिचया 
बी पी ओ  प्रोतसा्न योिनेअतंग्शत, 
५००० िागा ननमा्शि करून तयादिारे 

येतया पाच िषा्थत ्छोटी श्हरे 
आणण खेडयातलया १० दशलक् 
तरुणांना माद्हती तंत्ज्ान 
क्ेत्ातलया रोजगारासाठी 
प्रसशक्ण देणयाचे सरकारचे 
उदददषट आ्ेह. माद्हती तंत्ज्ान 
क्ेत्ात, सेिा देणयाचा वयिसाय 
करणयासाठी,  सेिा देणाऱया 
तीन लाख एजनटना, कौशलय 
विकास काय्थरिमांतग्थत, प्रसशक्ण 
देणयाचे सरकारचे लक्य आ्ेह.
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ईशानयेकिचया १५,००० युिकांना 
रोिगार पुरिणयाचे उदददष्ट आ्े.
याशशिाय, टेशलकॉम आणि तयाचयाशी 
संबंचधत सेिांमधये ग्रामीि 
मनुष्यबळाला प्रशशक्क्त करणयाचा 
सरकारचा विचार असून तयासाठी, 
पाच लाख ग्रामीि मनुष्य बळाला 
प्रशशक्क्त करणयाचे लक्य ठेिणयात 
आले आ्े.

शिेटचा सतंभ म्ििे अलप 
काळात अमंलबिाििी करता 
येणयािोगा काय्शक्रम ,' अलली ्ािचेसट 
प्रोग्रॅम'. संदेश देणयासाठी माद्ती 
तंत्ज्ान मंच, सि्श विद््यपीठात िाय-
फाय, साि्शिननक िाय-फाय ् ॉटसपॉट, 
एसएमएस िर आधाररत ्िामान 
माद्ती याचा या काय्शक्रमात समािेश 
आ्े. 

सुप्रशासनासाठी डडसजटल इंडडया 
उपरिम

पारदश्शकता आणि नागररक 
सक्मता यामधूनच उत्तम प्रशासनाचा  
उगम ् ोतो. डिजिटल इंडिया काय्शक्रम 
्ा संपूि्श देशाचा कायापालट करिारा 
आणि उत्तम प्रशासनाची खातरिमा 
करिारा ठरािा यासाठी सरकारने 
का्ी उपक्रम आिले असून तयासाठी 
ब्ू सतरीय धोरि आखले आ्े. 
डिजि धन योिना अशभयान, आधार 
पे, भीम, िीिी लॉकर, ददशा, रेट 
लाभ ्सतांतरि, ई पंचायत यांचा 
यात समािेश आ्े. विमुदरिकरिाचया 
ननि्शयाने सरकारने काळया 
पशैाविरोधात लढा पुकारला आणि 
िनतलेा रोकि वयि्ार कमी 
करणयासाठी प्रोतसा्न ददले. नागररक 
आणि वयापाऱयांना डिजिटल 
वयि्ारासाठी प्रोतसा्न देणयात 

डिजि धन अशभयान ्े कलपक 
अशभयान ठरले. संपूि्श देशभरात 
डिजि धन मेळे आयोजित करून 
तयातून  नागररकांनी, डिजिटल 
वयि्ारासाठी, िाउनलोि, इनसटॉल, 
डिजिटल पेमेंटचया विविध पदधती 
्ाताळावयात असा सरकारचा उददेश 
आ्े. तयाचबरोबर सरकारने, भारत 
इंटरफेस फॉर मनीअरा्शत भीम ्ा 
डिजिटल पेमेंटसाठीचा मंच आिला. 
यूननफाईि पेमेंट इंटरफेस युपीआय 
चा िापर करत सोपया, सरळ आणि 
िलद गतीने वयि्ार करिे भीम 

अपँ मुळे शकय झाले. ३० डिसेंबर 
२०१६ ला या अपँ ची सुरिात 
झालयापासून, तयाची अनेक पटीने 
िदृधी झाली आ्े.फेरिुिारी २०१७ 
पयांत, या अपँला १७ दशलक् 
िाउनलोि शमळाले असून अपँद््यरा, 
१९.३७ लाख वयि्ार झाले आ्ेतअसे 
नुकतयाच एका अ्िालात  म्टले 
आ्े. २०१७ चया  िानेिारी आणि 

फेरिुिारी या दोन मद्नयात भीम अपँ 
द््यरे ९५० कोटी रुपयांचे वयि्ार 
झाले.

आचर्शक समािेशकता, वित्तीय 
ननयोिन वयिसरापन, िन कें रिी, 
विना अिरळा, प्रशासनाला प्रोतसा्न, 
साि्शिननक क्ेत्ातलया सेिा सुधारिा 
यासाठी, सरकारने िगातली सिा्शत 
मोठी बायो मॅदट्रकिर आधाररत 
ओळख यंत्िा आधार सुरु केली. 
सधया १.१३ अबि भारतीयांकि े
आधार काि्श आ्े. बँक खात े
उघिणयासाठी आणि या खातयात रेट 
लाभ िमा ्ोणयासाठी आधार म्ति 
पूि्श आ्े.  बायो मॅदट्रकिर आधाररत 
सतयता पिताळिी प्रकक्रयेिर 
आधाररत आधार पे दिारे आधारशी 
संलगन बँक खात े धारक सि्श बँक 
वयि्ार केिळ अगंठयाचा ठसा 
उमटिून करू शकतात. १४ एवप्रल 
२०१७ ला सुरिात झालेले आधार पे, 
करोिो भारतीयांसाठी सि्शसमािेशक 
पेमेंट पलॅटफॉम्श ठरिार आ्े.

डिजिटल समािासाठी सरकार 
िोमाने काय्श करत असलयाने 
तळागाळापयांत िन कें रिी सेिा 
अतयािशयक ठरत.े ् े लक्ात घेऊन ् े 
अशभयान ग्राम पंचायत सतरािरचया 
२.५ लाख सामानयक सेिा कें रिादिारे, 
विविध िन कें रिी सेिा पुरिणयासाठी 
सामानयक सेिा कें रिांना बळकटी देत 
आ्े. वयि्ारािर आणि सेिा देणयािर 
आधाररत ्ी  सामानयक सेिा कें रेि, 
एकाच मंचािरून अनेक ई सेिा प्रदान 
करत आ्ेत. 

डिजिटल समाि आणि 
ज्ानाधाररत अर्शवयिसरा असलेला 
भारत घििणयासाठी सरकार कसून 

डडसजटल इंडडया काय्थरिम ्हा 
संपूण्थ देशाचा कायापालट 
करणारा आणण उत्म प्रशासनाची 
खातरजमा करणारा ठरािा 
यासाठी सरकारने का्ही उपरिम 
आणले असून तयासाठी ब्ूह 
सतरीय धोरण आखले आ्ेह. 
डडसज धन योजना असभयान, 
आधार पे, भीम, डीजी लॉकर, 
ददशा, थेट लाभ ्हसतांतरण, ई 
पंचायत यांचा यात समािेश 
आ्ेह. विमुदद्करणाचया ननण्थयाने 
सरकारने काळया पशैाविरोधात 
लढा पुकारला आणण जनतलेा 
रोकड वयि्हार कमी करणयासाठी 
प्रोतसा्हन ददले.
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वयि्ारांचे सरकारचे उदददष्ट आ्े. 
माच्श २०१७ पयांत १० लाख निी  
पीओएस टशम्शनल आिणयाचे लक्य 
बँकांसाठी ठेिणयात आले आ्े. 
सपटेंबर २०१७ पयांत आधार िर 
आधाररत पीओएस आिणयासाठी 
बँकांना प्रोतसा्न देणयात येत आ्े. 
१.५ लाख ग्राम पंचायतींना, ्ॉटसपॉट 
स्, ऑजपटकल फायबरिर  ्ाय 
सपीि रिॉिबँि तसेच २०१८ पयांत 
अलप दरात डिजिटल सेिा प्रापत 
करणयाबाबत अर्शसंकलपात सूतोिाच 
करणयात आले आ्े. भारत नेट 
अतंग्शत १.५५ लाख ककलोमीटरची 
ऑजपटकल फायबर टाकणयात आली 

आ्े. भारत नेटसाठी अर्शसंकलपात 
१०,००० कोटी रुपयांची तरतूद 
करणयात आली आ्े. 

ननषकष्थ  

सरकारने घेतलेलया पुढाकारामूळे 
आणि उचललेलया पाऊलामुळे, 
डिजिटल इंडिया काय्शक्रम 

प्रयतन करत आ्े. डिजिटल इंडिया 
काय्शक्रमांतग्शत, सरकारने डिजि 
लॉकर आिले असून या पजबलक 
कलाउििर सि्श साि्शिननक कागदपत् े
आणि प्रमािपत् े उपलबध  
करणयाबरोबरच शअेरेबल प्रायव्ेट 
सपेस्ी पुरिणयात आली आ्े.
कागदपत् ेआणि प्रमािपत् ेरेट ् ातात 
देणयाऐििी ती डिजिटली  देणयाची 
आणि पिताळिीची संकलपना डिजि 
लॉकरमागे असून प्रगलभ ई  
प्रशासनाचया ददशनेे ्े पाऊल आ्े. 
आतापयांत ४० लाखां्ून अचधक 
लोकांनी डिजिटल लॉकर ननमा्शि केले 
आ्ेत. सरकारने २० लाखां्ून अचधक 
ई साइन नागररकांना ददली आ्ेत. 
डिजि लॉकर आधारशी संलगन करता 
येतात. रोिकयात सांगायचे 
तर,डिजिटल समािात पररित्शन 
घििून आिणयासाठी, डिजिटल 
इंडिया काय्शक्रमातुन सरकार कसे 
मंच तयार करत आ्े ्े यािरून 
ददसत आ्े. 

अथ्थसंकलपात डडसजटल इंडडया 
काय्थरिमािर सरकारचा भर 

डिजिटल इंडिया काय्शक्रमाला 
गती देणयासाठी सरकारने २०१७-१८ 
चया कें रिीय अर्शसंकलपात अनेक  
उपाययोिना िा्ीर केलया आ्ेत. 
देशात  डिजिटल पेमेंट िाढिणयासाठी 
आणि ग्रामीि भागात इंटरनेट 
िोििीसाठी ऑजपटकल फायबर 
नेटिक्श ला चालना शमळणयासाठी 
सरकारने अनेक ठोस उपाययोिना 
िा्ीर केलया आ्ेत. युपीआय, युएस 
एसिी, आधार पे, आयएमपीएस , 
िबेबट आणि के्रडिट काि्श दिारे २०१७-
१८ या िषा्शत २५०० कोटी डिजिटल 

देशात  डडसजटल पेमेंट 
िाढिणयासाठी आणण ग्ामीण 
भागात इंटरनेट जोडणीसाठी 
ऑसपटकल फायबर नेटिक्थ ला 
चालना समळणयासाठी सरकारने 
अनेक ठोस उपाययोजना जा्हीर 
केलया आ्ेहत. युपीआय, युएस 
एसडी, आधार पे, आयएमपीएस, 
डबेबट आणण रेिडडट काड्थ दिारे 
२०१७-१८ या िषा्थत २५०० कोटी 
डडसजटल वयि्हारांचे सरकारचे 
उदददषट आ्ेह. माच्थ २०१७ पययंत 
१० लाख निी  पीओएस टसम्थनल 
आणणयाचे लक्य बँकांसाठी 
ठेिणयात आले आ्ेह. 

िून 2017
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यशसिीररतया  उदददष्ट साधय करेल.
या काय्शक्रमाला स्काय्श करणयाचा 
कल  नागररकांनी दश्शिला असलयाने 
िगभरात, डिजिटलदृष्टया  सिा्शत 
िासत सक्म समाि म्िून भारताने 
पुढे येणयात कोितीच अिचि ना्ी. 
येतया काळात डिजिटल  इंडिया 
काय्शक्रम, भारताचे डिजिटली 
विकशसत राष्ट्रात पररित्शन घििेल 
यासाठी सरकार आणि नागररक 
अनेक निी उदददष्टे साधय करू 
शकतील.



लेखक सॉफटिेअर टेकनोलॉिी पाकस्श 
ऑफ इंडियाचे म्ासंचालक असनू या 
क्ेत्ातील 24 िषाांचा अनुभि तयांचया 
गाठीशी आ्े.
email: rai@stpi.in
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सरूल धोरि आखिाऱया 
अर्शतज्ासाठी, वित्तीय 

धोरिात डिजिटल संशोधनाचा 
िापर करिे ्ी आि, विशषेतः 
विमुरिीकरिानंतर काळाची गरि 
झाली आ्े. साि्शिननक वित्त 
वयि्ारात डिजिटलीकरिाची 
भारताने तीन उदा्रिे िगासमोर 
ठेिली आ्ेत. –विशषेतः डिजिटल 
वित्तीय सेिांचया माधयमातून वित्तीय 
समािेशन- ्े अलीकिचे केलेलया 
आचर्शक सिचेक्िात ददसून आले आ्े. 

या सिचेक्िानुसार, साि्शिननक 
वित्तीय वयि्ारात डिजिटल तंत्ज्ानाचा 
िापर केलयामुळे, सरकारला विविध 
योिनांचे लाभारती अचूक शोधून 
तयांचयापयांत रेट मदत पोचििे 
शकय झाले. यामुळेच बनािट लाभारती 
शोधिे आणि ननधीिाटपातलया 
भ्रष्टाचार ि गळतीला रोखिे शकय 
झाले आ्े तसेच लाभारयाांचया 
नािातले घोळ आणि चुका्ी 
टाळता येऊ शकतात. एका ताजया 
आचर्शक सिचेक्िानुसार, साि्शिननक 
अर्शकारिात डििीटायझशेन 
झालयामुळे कलयािकारी योिना 
रेट लाभारयाांपयांत पो्चत 
असून, मनरेगा योिनेअतंग्शत ४१ 
टकके लाभारयाांपयांत तर प्ल 
या सियंपाकाचया गॅसचे अनुदान 
रेट लाभारया्शचया खातयात िमा 

करणयाचया योिनेअतंग्शत ३७ टकके, 
राष्ट्रीय सामाजिक स्ायय काय्शक्रम 
अतंग्शत १४ टकके लोकांपयांत आणि 
राष्ट्रीय शशष्यितृ्ती योिनेंतग्शत ७ टकके 
लाभारयाांपयांत पोचणयात यश शमळाले 
आ्े .(आचर्शक सिचेक्ि -२०१५-१६) 
वित्तीय धोरिातील डििीटलीकरिाचे 
आिखी एक यशसिी उदा्रि म्ििे 
प्रधानमंत्ी िन धन योिना. या 
योिनेमुळे, वित्तीय वयिसरेत वित्तीय 
समािेशनाचा उत्तम माग्श ननमा्शि 
झाला आ्े. या योिनेंतग्शत अनेक 
गरीब लोकांनी खाती उघिलयामुळे 
आता खऱया लाभारयाांचया खातयात 
रेट अनुदानाची रककम िमा करता 
येऊ शकत.े याचयाशी संबंचधत 
आिखी एक प्रयोग म्ििे आधार 
काि्श, जयामुळे वयकतीला एकल 
ऑनलाईन ओळख क्रमांक शमळतो, 
्ा नंबर बँक खात ेआणि मोबाईल 
क्रमांकाशी संलगन केलयािर रेट 
वयि्ार करिे सोपे ्ोत.े मोबाईल 
बँककंगचया िापराला प्रोतसा्न 
ददलयामुळे ननधी ्सतांतरि आणि 
इतर सुविधा िलद िापरता येतात 
आणि बँकेचया कारभारातील 
ददरंगाई टाळता येऊ शकत.े िन 
धन, आधार आणि मोबाईल बँककंग 
याचया िापरामुळे भारताने डिजिटल 
क्रांतीचया ददशनेे एक म्तिाचे पाऊल 
टाकले आ्े. 

लेखा चक्रितती, 
समीक्ा अग्रिाल

साि्थजननक वित्क्ेत्ात डडसजटल तंत्ज्ानाचा प्रभािी िापर

तंत्-मंत्

साि्थजननक वित्ीय वयि्हारात 
डडसजटल तंत्ज्ानाचा िापर 
केलयामुळे, सरकारला विविध 
योजनांचे लाभाथथी अचूक शोधून 
तयांचयापययंत थेट मदत पोचिणे 
शकय झाले. यामुळेच बनािट लाभाथथी 
शोधणे आणण ननधीिाटपातलया 
भ्रषटाचार ि गळतीला रोखणे शकय 
झाले आ्ेह, तसेच लाभारयायंचया 
नािातले घोळ आणण चुका्ही 
टाळता येऊ शकतात. एका ताजया 
आरथ्थक सिवेक्णानुसार, साि्थजननक 
अथ्थकारणात डडजीटायझशेन 
झालयामुळे कलयाणकारी योजना थेट 
लाभारयायंपययंत पो्हचत आ्ेह.
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िागनतक सतरािर अशा 
डिजिटलीकरिाची का्ी उदा्रिे 
आपलयाला बघायला शमळतील. 
केननयात डिजिटलीकरि झालयािर 
ककती वित्तीय संसरानी या िाढतया 
डिजिटल िातािरिाला प्रनतसाद ददला, 
्े तपासणयासाठी एक भौगोशलक 
सिचेक्ि करणयात आले. केननयामधये 
लोकसंखयेचा मोठा द्ससा ्ा 
वित्तीय सेिांचया पररक्ेत्ाचया पाच 
ककलोमीटर पररघात रा्तो आणि 
केननयाचे लोक मोबाईल आधाररत 
आचर्शक वयि्ार करणयात आघािीिर 
आ्ेत. द्ा िषा्शत प्रौढ लोकांमधये 
डिजिटल िापराचे प्रमाि शूनयािरून 
७५ टककयांिर पो्ोचले आ्े. 

या िागनतक अनुभिांपासून 
धिा घेत, भारताने सत्ोतांचया प्रभािी 
िापरासाठी िाम म्ििेच िन धन, 
आधार आणि मोबाईल ्ी बत्सूत्ी 
अमलात आिली. मुखयतः भारतातील 
अनुदान योिनेत मोठया प्रमािात 
भ्रष्टाचार आणि गळती ् ोती, तयामुळे 
या योिनांचया यशसिीतिेर मया्शदा 
येत असत. खऱया िंचचताना लाभ 
शमळणयाऐििी बनािट नािांिर पसेै 
िमा ्ोत. उदा्रिार्श, भारतातील 
शशधापबत्केिर सिसत धानय 
िाटपाचया म्ििेच रेशनचया यादीत 
अनेक खोटी ककंिा बनािट नािेच 
िासत ्ोती, तयामुळे ्ी योिनाच 
ननकामी ठरली. तसेच, मनरेगा, 
म्ििेच म्ातमा गांधी राष्ट्रीय 
ग्रामीि रोिगार ्मी योिनेचया 
अमलबिाििीत्ी अनेक त्टुी 
आणि गळती आ्े, जयातून केिळ 
भ्रष्टाचाराला िाि शमळाला आ्े. 
सियंपाकाचया गॅसचे अनुदान देणयात 
तर इतकया मोठया प्रमािात गळती 
्ोती की एकूि लोकसंखयेचया २० 
टकके िरचया सतरातलया लोकांना 
रेट अनुदानातील केिळ ६० टककेच 
रककम शमळत ्ोती आणि खालचया 

सतरातलया लोकांना या सबशसिीपकैी 
केिळ ८ टककेच रककम शमळत ् ोती. 
या सि्श समसया बघता, भ्रष्टाचार 
आणि गळती रांबिणयासाठी 
डिजिटलीकरि ्ाच एक ननजशचत 
उपाय ददसतो आ्े.

आधार म्ििेच, सिीकृत 
एकीकृत भुगतान प्रिाली-तयार 
करणयासाठी २०११ साली नंदन 
ननलेकिी यांचया नेततृिाखाली एक 
कृतीगट सरापन करणयात आला 
्ोता. गरीबांपयांत अनुदानाची रककम 
रेट पोचिणयासाठीची सिसत आणि 
प्रभािी सेिा विकशसत करणयाचा 

उददेश तयामागे ्ोता. अनुदानाची 
रककम रेट लाभारयाांचया खातयात 
िमा करािी,अशी शशफारस या 
कृती गटाने केली आणि हया 
्सतांतरिासाठी इतर का्ी साधने 
विकशसत करणयाची िबाबदारी या 
कृती गटाला देणयात आली.  

साि्शिननक वित्तीय वयि्ार 
आणि धोरिविषयक राष्ट्रीय 
सशमतीने केलेलया अधययनानुसार, 
शशधापबत्केिर एकदा लाभारयाांचे 
नाि आधार संलगन केलयास, तयांची 
ओळख पटििे सोपे िाईल आणि 

सिसत धानय रेट तयांचयापयांत 
पो्ोचेल. मनरेगा योिनेसाठी्ी 
आधार क्रमांकाचया माधयमातून 
मिुरी ददली गेली, तर या योिनेतील 
गळती 5 टककयांपयांत कमी करता 
येईल.मात् ,सराफ यांनी याबाबतीत 
सािधानतचेा इशारा देतांना म्ंटल 
आ्े की िर ओळखींबाबतची 
कागदपत् ं योगय आराखडयानुसार 
ददली गेली ना्ीत तर संघदटत 
गुन्ेगारी आणि ओळखीबाबतचे 
घोटाळे ्ोणयाचा धोका ननमा्शि ्ोऊ 
शकतो .

नुकतयाच झालेलया आचर्शक 
सिचेक्िानुसार, 2015 मधये 21 
कोटी आधार कािचे तयार केली 
गेलीत. आठिडयाला 4 दशलक् कािचे 
या िेगाने ्ी कािचे तयार करणयात 
आलीत.तसेच, सधया सुमारे 975 
दशलक् लोकांकि ेआधार काि्श आ्ेत, 
्ी संखया एकूि लोकसंखयेचया 75 
टकके तर प्रौढ लोकसंखयेचया 95 
टकके इतकी आ्े.

विविध राजयांमधये आधार 
नोंदिीचे प्रमाि अनतशय उत्तम 
असून सि्श राजयात सरासरी एक 
ततृीयांश राजयांमधये आधार काि्श 
देणयाचे प्रमाि 90 टककयांचया 
िर आ्े (आचर्शक सिचेक्ि, भारत 
सरकार, 2015-16)

पुढे ददलेलया तकतयातून िन 
धन योिनेची वयापती समिून घेता 
येईल.

प्रधानमंत्ी िन धन योिनेअतंग्शत 
सि्शसामानय नागररकांना बचत खात े
उघिता येत,े तयामुळे अनुदानाची 
रककम रेट तयांचया खातयात िमा 
केली िाऊ शकत.े यामुळे खऱया 
लाभारयाांना योिनेचा लाभ शमळू 
शकतो .

जागनतक अनुभिांपासून धडा 
घेत, भारताने सत्ोतांचया प्रभािी 
िापरासाठी जाम म्हणजेच जन 
धन, आधार आणण मोबाईल ्ही 
बत्सूत्ी अमलात आणली. 
मुखयतः भारतातील अनुदान 
योजनेत मोठया प्रमाणात 
भ्रषटाचार आणण गळती ्होती, 
तयामुळे या योजनांचया 
यशसिीतिेर मया्थदा येत असत. 
खऱया िंरचताना लाभ 
समळणयाऐिजी बनािट नािांिर 
पसेै जमा ्होत.
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तकता क्रमांक एक :

साि्शिननक वयि्ारात डििीटलीकरि : वित्तीय सेिांचया माधयमातून वित्तीय समािेशन ( आकि े–कोटींमधये) 

बँकेचे नाि ग्ामीण श्हरी एकूण रूपे काड्थची 
संखया 

आधार 
संलगन 

खातयात जमा 
रककम 

साि्शिननक 
क्ेत्ातील बँका

12.32 10.22 22.54 17.58 14.93 49266.04

प्रादेशशक ग्रामीि 
बँका 

3.97 0.66 4.63 3.53 2.76 11708.05

खािगी बँका 0.55 0.37 0.91 0.84 0.44 2127.4

एकूि 16.84 11.24 28.08 21.95 18.13 63101.49

टीप : प्रधानमंत्ी िन धन योिनेअतंग्शत २२ माच्श २०१७ पयांत उघिणयात आलेलया खातयांची ्ी संखया आ्े. 
सि्श आकि ेकोटींमधये आ्ेत.  (स्ोत : भारत सरकार (२०१७), PMJDY.)

सियंपाकाचया गॅसचे अनुदान 
रेट लाभारया्शचया खातयात िमा 
करणयाचया प्ल योिनेचा २०१४ 
मधये पुन्ा शुभारंभ करणयात आला. 
या योिनेचा लाभ रेट ग्रा्कांना 
व्ािा असा उददेश ्ोता. या योिने 
अतंग्शत दाररद्यरेषखेालील मद्लांना 
सियंपाकासाठी सिच्छ उिा्श साधने 
पुरिून उिा्श पायाभूत क्ेत्ात सत्ी-
पुरुषांसाठी समान सोयी सुविधा 
देणयाचा्ी विचार केला गेला. 
आणि ्ा विचार अनतशय म्तिाचा 
आ्े कारि आकििेारीनुसार, 
जसत्या आणि मुलांचे िासत मतृयू 
मलेररयापेक्ा्ी घरातील िाय 
प्रदषूिामुळे ्ोतात आणि ्े प्रदषूि 
खराब दिा्शचया इंधनामुळे ्ोत.े हया 
योिनेत मद्लांचया अर्शवयिसरेचा, 
तयासाठी तयांना लागिारा िेळ 
आणि श्म या सगळयाचा अनतशय 
सखोल विचार केला गेला. िळािू 
इंधन गोळा करणयासाठी मद्लांना 
लागिारा िेळ, याची आकििेारी 

गोळा करणयासठी भारतीय सांजखयकी 
संसरा (चक्रितती २०१६ आणि २०१४) 
यांनी अधययन केले. यासंदभा्शत 
ला्ोटी यांनी ननरीक्ि नोंदिले आ्े 
की प्ल योिना सुरु ्ोणयापूिती 
सियंपाकाचया गॅस चा िापर केिळ 
नागरी भागापुरताच,तयात्ी जयांची 
सामाजिक-आचर्शक जसरती बऱयापैकी 
आ्े, अशा कुटंुबापुरताच मया्शददत 
्ोता.एलपीिी ्े सिच्छ आणि 
आरोगयास उत्तम इंधन असले तरी 
आि्ी भारतातील ब्ुतांश कुटंुबे 
िळािू लाकिासारखया इंधनािर 
अिलंबून आ्ेत, आणि तयाचे 
तयांचया आरोगयािर घातक पररिाम 
्ोत असतात . सियंपाकाचया गॅस 
साठी ददले िािारे  अनुदान, ् ा गरीब 
कुटंुबांची प्रदवूषत इंधनापासून सुटका 
करून तयांना सिच्छ उिचेची साधने 
उपलबध करून देिे हयाच मुखय 
उददेशाने राबिला िािारा काय्शक्रम 
आ्े, मात् केिळ अनुदानातून ्े 
लक्य पूि्शपिे गाठता आलेले ना्ी. 

प्ल योिना यशसिी ् ोणयासाठी 
आधार क्रमाकाचया माधयमातून 
अनुदान देिे अनतशय म्तिाचे पाऊल 
ठरले आ्े. या योिनेअतंग्शत ग्रा्कांना 
बािारातलया दरानुसारच शसलेंिर 
शमळतो आणि दाररद्यरेषखेालचया 
कुटंुबातील ग्रा्कांचया खातयात रेट 
अनुदानाची रककम िमा ्ोत.े ्े 
अनुदान शमळिणयासाठी ग्रा्कांना 
एकतर तयांचे बँक खात े आधार 
क्रमांकाशी िोिून घयािे लागत ेककंिा 
िर आधार क्रमांक नसेल तर तयांचा 
एलपीिी ग्रा्क असलयाचा १७ 
अकंी क्रमांक बँक खातयाशी िोिून 
घयािा लागतो.  सुरुिातीला या 
योिनेअतंग्शत ६७६ जिलहयांमधलया 
१५.३ कोटी ग्रा्कांपयांत पो्ोचणयाचे 
उदददष्ट ् ोत,े नंतर ् ी योिना ् ळू्ळू 
देशभरात राबिली गेली (भारत 
सरकार, २०१४) ्ी योिना अनतशय 
यशसिी झालयाचे कें रि सरकारने घोवषत 
केले आ्े. भारताचया िष्श २०१५-१६ 
चया आचर्शक पा्िी अ्िालात्ी 
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असे नमूद करणयात आले आ्े, की 
रेट लाभ ्सतांतरिामुळे अनुदाननत 
एलपीिी शसलेंिस्शचया िापरकतयाांची 
संखया घटली आ्े म्ििेच, तयात 
्ोिारी गळती २४ टककयानी कमी 
झाली असून आता ्ी योिना केिळ 
लाभातया्शपयांतच पो्ोचत.े तयाशशिाय 
सियंपाकाचया गॅसचा ्ोिारा 
काळाबािार करिे कठीि झाले आ्े. 
आतापयांत, प्ल योिने अतंग्शत 
एकूि ४५,४१२ कोटी रुपये अनुदान 
लोकांचया खातयात िमा करणयात 
आले असून १,०५,४६,३८८ ििांनी 
सिेच्छा एलपीिी अनुदानाचा तयाग 
केला आ्े, असे कें रिीय पेट्रोशलयम 
आणि नसैचग्शक िायू मंत्ालयाची 
आकििेारी सांगत.े  

अशा का्ी योिना जिरे कें रि 
सरकारचे ननयंत्ि आ्े आणि जिरे 
िासत गळती आ्े, नतरे्ी िाम त्यी 
िापरता येऊ शकत.े या बत्सूत्ीमुळे 
वित्तीय बचत िाढेल आणि सरकारचा 
पसैा रेट लाभारयाांनाच शमळेल. 
िसे खतांचया अनुदानाचया बाबतीत 
कें रि सरकारचे ननयंत्ि मोठे आ्े 
तयामुळेच त े अनुदान देतांना िाम 
प्रिाली िापरली तर मोठया ननधीची 
बचत ् ोऊ शकेल. खतांचया अनुदानात 
सधया 40 टकके गळती ्ोत ेअसा 
अदंाि आ्े. िामची आिशयकता 
सांगणयासाठी ्ी आकििेारीच पुरेशी 
आ्े. तयाशशिाय, राजय सरकारे 
आणि सराननक सिराजय संसरा 
,तसेच कें रि सरकारशी संबंचधत 
का्ी उद्योग वयिसाय्ी ननधीसाठी 
कें रि सरकारिर अिलंबून असतात. 
तयांना्ी तयाच मागा्शने ननधी ददला 
िातो जया मागा्शने अनुदानाचा पसैा 

पाठिला िातो. तयामुळे नतरे्ी 
गळतीची शकयता असतचे, नतरे्ी 
िाम बत्सूत्ी उपयुकत ठरेल. 

िाम बत्सूत्ीमुळे ननधी 
पाठिणयाची प्रकक्रया अचधक सुरळीत 
आणि सक्म झाली आ्े, यातली 
गळती रांबली, विलंब कमी झाला 
आणि प्रशासनािरचा भार्ी कमी 
झाला आ्े. तयामुळेच , िाम बत्सूत्ी 
सरकारांमधये ननधी वितरिासाठी्ी 
िापरली िाऊ शकत.े तयाचा खच्श कमी 
आणि ती प्रभािी्ी आ्े. मात्, या 

कलयािकारी योिनांची उपयुकतता 
आणि प्रभाि कमी असणयासाठी इतर 
अनेक बाबी्ी कारिीभूत आ्ेत. 
अगदी मूलभूत सुधारिा केलया तरी 
योिनांचा प्रभाि तुलनेने कमी आ्े.
या योिनेसाठी ननधी वितरिाचया 
पदधतीतलया त्टुी आणि गळतीची 
समसया मोठया प्रमािात दरू झाली 
असली ,आणि ननधी िाटपात ्ोिारा 

पशैांचा अपवयय , भ्रष्टाचार याला 
बऱयाच अशंी आळा बसला असला तरी, 
या योिनांचया अमंलबिाििीसाठी 
आि्ी मोठया प्रमािात मनुष्यबळ 
आणि स्ोत खच्श ्ोतात. 

२०१५-१६ चया आचर्शक पा्िी 
अ्िालात असे नमूद करणयात 
आले आ्े की भारतातील सधन 
िगा्शने सरकारी अनुदान घेिे कमी 
केले आ्े, विशषेतः वििेचे अनुदान. 
तयाचप्रमािे केिळ ३६% गस (LPG) 
िोििी धारक अनुदाननत शसलेंिर 
घेतात. (्े अनुदान शसलेंिरचया 
बािार भािाचया विशशष्ट प्रमािात 
ददले िात.े) तसेच, गरीब ग्रा्कांपकैी 
केिळ ९% ग्रा्क LPG अनुदान 
घेतात. हयातून असे लक्ात येत ेकी 
ििळ ििळ ९१% अनुदान ्े सधन 
िग्श घेतो. शिेटी, हयात एक समसया 
अशी आ्े, की िसतू रुपात परतािा 
देत असतांना, आपलया विशशष्ट 
गरिा काय आ्ेत ्े ठरविणयाचा 
अचधकार उपभोकतयांना नसतो. (घटक 
२०१६).[१] म्िून सधया अजसततिात 
असलेलया पररजसरतीत बदल घििून 
आिणयासाठी युननिस्शल बेशसक 
इनकम प्रिालीचया अमंलबिाििी 
बददल अर्शतज् चचा्श करत आ्ेत. 
युननिस्शल बेशसक इनकम प्रिाली 
मुळे सरकारी अनुदानाचया रकमेचे, 
गरीब असो िा श्ीमंत, उपभोकतयांना 
समान िाटप ्ोईल. २०१६-१७ चया 
आचर्शक पा्िी अ्िालात असे 
नमूद करणयात आले आ्े की 
युननिस्शल बेशसक इनकम प्रिालीचया 
अमंलबिाििीमुळे अनुदान 
िाटपातील गळती आणि चुकीचे 
ननधी वितरि बंद ्ोईल कारि देय 

२०१५-१६ चया आरथ्थक पा्हणी 
अ्हिालात असे नमूद करणयात 
आले आ्ेह की भारतातील सधन 
िगा्थने सरकारी अनुदान घेणे 
कमी केले आ्ेह, विशषेतः विजेचे 
अनुदान. तयाचप्रमाणे केिळ 
३६% गपॅस (LPG) जोडणी 
धारक अनुदाननत ससलेंडर 
घेतात. (्ेह अनुदान ससलेंडरचया 
बाजार भािाचया विसशषट 
प्रमाणात ददले जात.े) तसेच, 
गरीब ग्ा्हकांपकैी केिळ ९% 
ग्ा्हक LPG अनुदान घेतात. 
हयातून असे लक्ात येत े की 
जिळ जिळ ९१% अनुदान ्ेह 
सधन िग्थ घेतो.
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अनुदान रेट उपभोकतयांचया खातयात 
िमा ्ोईल आणि हया प्रकक्रयेतील 
सरकारी अचधकाऱयांचा ्सतक्ेप 
कमी ्ोईल. बध्शन (२०१६) हयांचया 
म्िणया नुसार, मूळ िेतन िर 
गररबी रेषचेया ७५% इतकं ठेिलं तर, 
सगळे िरी ना्ी तरी, का्ी कलयाि 
काय्शक्रम बंद करता येऊ शकतील. 
तयांचया म्िणया नुसार साि्शिननक 
शशक्ि, आरोगय सेिा, बाल पोषि 
काय्शक्रम आणि रोिगार ्मी योिना 
सुरु ठेििे म्तिाचे आ्े. 

आचर्शक वयि्ाय्शतबेददल 
बोलायचे झालयास, िर युननिस्शल 
बेशसक इनकम प्रिालीची रककम 
म्ागाई ननदचेशांक २०१४-१५ चे 
दरिोई उतपादन, १०,००० रुपये 
इतके ठरविले तर त ेसकल राष्ट्रीय 
उतपादनाचया १०% असेल. देशातील 
अकाय्शक्म कलयािकारी योिना 
आणि कमी ्ोिारी अनुदाने यांचा 
विचार करता, ्ी रककम स्ि 
्ाताळता येऊ शकत.े

बॅनिती (२०१६) आणि घटक 
(२०१६) यांनी असे नमूद केले आ्े 
की म्ातमा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीि 
रोिगार ्मी योिना आणि शशधा 
िाटप योिना अिून्ी अनेक 
लोकांपयांत पोचलया ना्ीत आणि 
अनुदानात कपात करून, अनािशयक 
खच्श कमी करून आणि कर 
प्रिालीची पुनर्शचना करून भारतीय 
एक मूळ िेतन कमिू शकतात. रे 
(२१०६) यांनी नमूद केले आ्े की 
नागररकांना देणयात येिार असलेलया 
िागनतक मूळ िेतनप्रिालीचे प्रमाि 
सकल देशांतग्शत उतपादनाचया 

टककेिारीशी िोिले िाऊ शकत.े 
तयासाठी अतयाधुननक ई पेमेंटची 
मदत घेता येईल. भारतात आधार या 
बायोमेदट्रक ओळखक्रमांक योिनेचया 
माधयमातून ई पेमेंट करता येिे 
शकय आ्े. लोकांपयांत अनुदानाची 
रककम पो्चिताना िागनतक 
मूळ िेतनप्रिाली आधार संलगन 
केलयास, प्रशासनातली गळती रोखून 
रेट गरीबांपयांत पो्ोचिता येईल. 
हया प्रिालीचया माधयमातून लाभ 
्सतांतरिाचे समान िाटप ्ोत 
असलयामुळे, यात येिारे अिरळे 

दरू केले िातात, ्ा या प्रिालीचा 
मुखय फायदा आ्े. अर्शवयिसरेचया 
विकासप्रकक्रतलेया विषमतलेा दरू 
करिे्ी शकय ्ोईल, ्े ्ी यातून 
शसदध झाले आ्े. 

वित्तीय शशसत आणि वित्तीय 
ननयमाचया पाशि्शभूमीिर, भारताला 
सुदृढ़ अर्शवयिसरेसाठी वित्तीय तूट 
सकल देशानतग्शत उतपादनाचया 3 
टकके राखिे आिशयक आ्े. (चक्रितती 
2016 ब). अर्शवयिसरेत अनुदान 
प्रकक्रया सुलभ करिे आणि वित्तीय 

लोकांपययंत अनुदानाची रककम 
पो्हचिताना जागनतक मूळ 
िेतनप्रणाली आधार संलगन 
केलयास, प्रशासनातली गळती 
रोखून थेट गरीबांपययंत पो्होचिता 
येईल. हया प्रणालीचया 
माधयमातून लाभ ्हसतांतरणाचे 
समान िाटप ्होत असलयामुळे, 
यात येणारे अडथळे दरू केले 
जातात, ्हा या प्रणालीचा मुखय 
फायदा आ्ेह.

समािेशनाला प्रोतसा्न देिे यात 
डिजिटलीकरिाची भूशमका म्तिाची 
ठरत.े यामुळे सत्ोतांचा प्रभािी आणि 
शशसतबदध िापर ्ोणयास मदतच 
्ोत आ्े. 



लेखा चक्रितती नॅशनल Fefvmìì³etì ऑफ 
पजबलक फायनानस अॅनि पॉशलसी येरे 
स्प्राधयापक असून सशमक्ा अग्रिाल 
या्ी याच संसरेत काय्शरत आ्ेत.

email: lekhachakraborty@
gmail.com

samiksha.agarwal194@gmail.
com
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िागनतक भूरािकीय ि 
आचर्शक पररपे्रक्यात 

भारत आपली प्रगतीची क्ािी पुन्ा 
शलद्त आ्े, सरकारी चौकटीत 
का्ी निीन पदधती सुरू केलया 
िात आ्ेत ि िुनया प्रनतमा पुसून 
विविध देशांचया स्काया्शतून ्ा निा 
भारत घििार आ्े. िगाला आता 
्े कळून चुकले आ्े की, अमेररका 
ि चीन यांचयानंतर भारत ्ा सिा्शत 
मोठी अर्शवयिसरा असलेला देश 
आ्े. भारताचा बदलता चे्रा ्ा 
सरायी न बदलिाऱया पूिा्शपार चालत 
आलेलया रूपास आव्ान देत आ्े. 
देशाचे पंतप्रधान प्रतयक् आघािीिर 
येऊन नेततृि करीत आ्ेत, गेली 
तीन िषचे धिािीने त े काम करीत 
आ्ेत. सरकारने जया निीन कलपना 
मांिलया तयात लोकांचा मनोपट 
बदलला, वयि्ाररक ित्शिूक बदलली. 
आता भारताचे पारंपररक िुनेच चचत् 
िगासमोर ठेिणयाचे ददिस सरले 
आ्ेत. नि भारताची एक प्रफुजललत 
प्रनतमा आकारास येत ेआ्े. अगदी 
अशलकि े पाचश े ि ्िाराचया नोटा 
चलनातून बाद करणयात आलया. 
तयामागे काळापसैा, बनािट चलन 
ि भ्रष्टाचार यांना आळा घालणयाचा 
्ेतू ्ोता. यात काळा पसैा बा्ेर 

काढणयासाठी सरकारने पद्लया 
अिीच िषा्शत सरकारने सिीस बँक 
अचधकाऱयांशी संपक्श  साधला. काळा 
पसैा बा्ेर काढणयासाठी विशषे 
चौकशी परक नेमणयात आले तयात 
करचुकिेचगरीची प्रकरिे, खोटी प्रापती 
प्रकटने ्ी प्रकरिे ्ाताळली गेली. 
तयातून ६५००० कोटींचा म्सूल 
्ाती आला. नोटाबंदीने तयािर 
कळसाधयाय गाठला. काळा पसैा 
बा्ेर काढणयासाठी सरकारने अचधक 
काय्शक्मतनेे काम केले. शशिाय 
भ्रष्टाचाराला आळा घातला. तयामुळे 
ररझि्श बँकेला ि सरकारला कर दर 
ि वयाि दर कमी करणयाची संधी 
शमळाली. गुंतििुकीचे प्रमाि िाढले. 
आचर्शक तूट्ी कमी ् ोत असून आचर्शक 
िाढीची उदददष्टे साधय ्ोत आ्ेत. 
भारताचया पुनरूतरानाची ्ी क्ािी 
आ्े. भारताचे डिजिटल पातळीिरील 
नेततृि नोटाबंदीनंतर ददसून आले 
आ्े. तया काळात डिजिटल पेमेंटला 
उते्तिन देणयात आले तयाला आिखी 
पाठबळाची गरि आ्े. डिजिटल 
वयि्ार करणयासाठी तया सियी 
ित्शनात आिावया लागतील. कॅ शलेस 
वयि्ार करून रोकि कमी िापरिारा 
समाि ननमा्शि करािा लागेल. 
तयातून पारदश्शकता ि उत्तरदानयति 

भारताचा बदलता चे्हरा ्हा सथायी 
न बदलणाऱया पूिा्थपार चालत 
आलेलया रूपास आव्हान देत आ्ेह. 
देशाचे पंतप्रधान प्रतयक् आघाडीिर 
येऊन नेततृि करीत आ्ेहत, गेली 
तीन िषवे धडाडीने त े काम करीत 
आ्ेहत. सरकारने जया निीन कलपना 
मांडलया तयात लोकांचा मनोपट 
बदलला, वयि्हाररक ित्थणूक बदलली. 
आता भारताचे पारंपररक जुनेच रचत् 
जगासमोर ठेिणयाचे ददिस सरले 
आ्ेहत.नि भारताची एक प्रफुसललत 
प्रनतमा आकारास येत ेआ्ेह.

निभारताची क्हाणी
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िाढीस लागेल. ककमान दीि कोटी 
लोकांनी भीम अपँचा िापर सुरू केला 
असून ्े अॅप सुरू करून केिळ दोन 
मद्ने झाले आ्ेत. डिजिटल वयि्ार 
सुरशळत ्ोणयासाठी ३० कोटी रूपे 
काि्श िारी करणयात आले. िनधन 
योिनेतील खातदेारांना त ेविशषेतिाने 
देणयात आले. सािबेारालाख लोकांनी 
नशीबिान ग्रा्क योिनेत बक्ीसे 
जिंकली तयात ७० ्िार वयापारी 
डििीधन वयापार य़ोिनेत बक्ीसपात् 
ठरले. प्रधान मंत्ी गरीबकलयाि 
योिनेत करचुकिेचगरी करिाऱयांना 
उतपनन िा्ीर करणयाची शिेटची 
संधी देणयात आली. यातील ननधी 
गररबांचया कलयािासाठी िापरणयात 
आला. ननशचलनीकरिाने डिजिटल 
क्रांतीला चालना शमळाली, भ्रष्टाचार 
ि काळया पशैाला लगाम बसला. 
ऑनलाइन पेमेंटने रोखीची गरि 
कमी ्ोऊन आचर्शक वयि्ारात 
पारदश्शकता आली. डिजिटल 
माधयमे िापरिाऱयांनी इतरांना 
तयाचा िापर शशकििे गरिेचे आ्े. 
लोकांचे रा्िीमान सुधारणयासाठी 
ि भ्रष्टाचार, काळा पसैा बा्ेर 
काढणयासाठी तयाचा उपयोग ्ोत 
आ्े. यात सामाजिक प्रयतनांना 
म्ति आ्े. ्ी डिजिटल इंडियाची 
क्ािी आ्े. प्रधानमंत्ी िनधन 
योिनेमुळे गॅसचे अनुदान लोकांचया 
खातयात िमा ्ोऊ लागले. तयाला 
रेट ्सतांतर योिना असे म्ितात. 
प्ल योिनेत ्ी खाती म्तिाची 
ठरली. िागनतक पातळीिर रेट 
्सतांतर योिना िापरली िात ेतीच 
आपलयाकि े िापरलयाने गररबांचा 
फायदा झाला. १६० दशलक् लोक 
प्ल योिनेत लाभारती असून 
तयातील वित्त ्सतातंरि योिना 

िगातील मोठी आ्े. तयाच प्रमुख 
्ेतूने ्ा अनुदान सुधारिा काय्शक्रम 
्ा आ्े. तयात अनुदाने रदद केली 
ना्ीत तर ती योगय लाभारथींना 
पसेै शमळािेत ्ा ्ेतू आ्े. आचर्शक 
वयि्ारात पारदश्शकता आिून 
भ्रष्टाचार रोखिे ्ा म्तिाचा मुददा 
तयात आ्े. सरकारने यात २२००० 
कोटींचे एलपीिी अनुदान िाचिले 
आ्े. ननशचलनीकरि ि इतर ननि्शय 
्े सुसंसगततनेे घेतले गेले. यात 
आचर्शक सि्शसमािेशकता आली ि 
प्रतयेक नागररक औपाचाररक बँककंग 
वयिसरेत आला. एकूि २८.१३ कोटी 
खाती प्रधानमंत्ी िनधन योिनेत 

उघिली गेली. तयातून कॅ शलेस 
वयिसरेला उते्तिन शमळाले. खाती 
उघिणयाची मो्ीम सितंत् भारतातील 
सिा्शत मोठी मो्ीम ्ोती ि ती 
सि्शसमािेशक भारताची क्ािी आ्े.

प्ल योिनेत एलपीिी अनुदान 
सोिणयाचे आिा्न श्ीमंतांना 
करणयात आले ् ोत.े िावष्शक द्ा लाख 

उतपनन असिाऱयांना यात अनुदान 
सोिणयास उते्तिन ददले गेले . यातून 
िाचलेले पैसे िापरून गररबांना ६५ 
लाख निी एलपीिी कनेकशन देणयात 
आली. १ कोटी लोकांनी अनुदान 
सिेच्ेछने सोिले ि तयामुळे केरोशसन 
िापरिाऱया मद्लांना गॅस कनेकशन 
शमळून फायदा झाला. सरकारचे ५ 
्िार कोटी रूपये यात िाचले. ्ी 
भ्रष्टाचार नसलेलया भारताची क्ािी 
आ्े. मेक इन इंडिया मो्ीम ्ी 
सरकारची प्रमुख योिना आ्े. तयात 
भारताला उतपादनाचे कें रि बनिणयाचा 
विचार आ्े. तयातून आचर्शक चालना 
शमळिार असून चांगलया पायाभूत 
सुविधा,. चांगले रोिगार ि संधी, सि्श 
लोकांना समान आचर्शक संधी, रेट 
परदेशी गुंतििूक ्ी उदददष्टे साधय 
्ोत आ्ेत. २०१७ मधये परकीय 
गुंतििूक िाढली आ्े ती ३.३५ 
अबि िॉलस्शची आ्े म्ििे मेक 
इन इंडिया योिना सुरू केलयापासून 
परकीय गुंतििुकीत ४६ टकके िाढ 
झाली आ्े. ्ी गुंतििूक सने्ी 
भारताची क्ािी आ्े.

भारतात िीएसटी कायदा 
संमत झाला असून आता कर 
प्रिाली सुरशळत ्ोिार आ्े तयात 
देशवयापी बािारपेठ िसतू ि सेिांना 
शमळिार आ्े.कर पाया िाढून 
आचर्शक िाढीला ्ातभार लागिार 
आ्े. सरकारी म्सूल िाढिार 
असून रसद पुरिठाखच्श इनव्ेनटरी 
खच्श,करचुकिेचगरी कमी ्ोिार आ्े. 
िसतूंचे उतपादन सिसत ्ोिार असून 
एक देश, एक कर ि एक बािारपेठ 
्े सिपन साकार ्ोिार आ्े. यातून 
सरकारची ननि्शयक्मता ददसून येत.े 
उतपादकतलेा यात सपधा्शतमकता 
लाभिार आ्े. िीएसटीमुळे कराचा 

प्हल योजनेत एलपीजी अनुदान 
सोडणयाचे आिा्हन श्ीमंतांना 
करणयात आले ्होत.े िावष्थक 
द्हा लाख उतपनन असणाऱयांना 
यात अनुदान सोडणयास उते्जन 
ददले गेले . यातून िाचलेले पसेै 
िापरून गररबांना ६५ लाख निी 
एलपीजी कनेकशन देणयात 
आली. १ कोटी लोकांनी अनुदान 
सिेच्ेछने सोडले ि तयामुळे 
केरोससन िापरणाऱया मद्हलांना 
गपॅस कनेकशन समळून फायदा 
झाला. सरकारचे ५ ्हजार कोटी 
रूपये यात िाचले. ्ही भ्रषटाचार 
नसलेलया भारताची क्हाणी 
आ्ेह.
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दु् ेरीपिा ि आतंरराजय कर टळिार 
आ्े, रसद खच्श कमी ्ोिार 
असून बािारपेठ एक ्ोिार आ्े.
िीएसटीमुळे आयातीपासून रोि े
संरक्ि्ी काउंटरव्ेशलगं शुलकामुळे 
शमळिार आ्े. ्ी जसरतयंतररत 
भारताची क्ािी आ्े.

काय्शक्म अर्शवयिसरेचे सिपन 
साकार करणयासाठी डिजिटल 
इंडिया मो्ीम सुरू करणयात आली. 
तयात डिजिटल पायाभूत सुविधा ि 
डिजिटल साक्रतलेा म्ति आ्े. 
इ-प्रशासनामुळे काय्शक्मता ि 
पारदश्शकता िाढत आ्े. कामाचा 
िेळ िाचत आ्े. सरकारला ्े 
माद्ती आ्े की, यासाठी पुरेशा 
पायाभूत सुविधांची गरि आ्े. 
तयामुळे भारत रिॉिबँिने २.५ लाख 
पंचायती इंटरनेटने िोिलया गेलया. 
२९ िानेिारी २०१७ पयांत ७६०८९ 
पंचायतींपयांत ऑजपटकल फायबरचे 
िाळे पो्ोचले आ्े. तयाची लांबी 
१७२२५७ ककलोमीटर आ्े. ककमान 
१६३५५ ग्रामपंचायतींना रिॉिबँि सेिा 
ददली असून ्ी डि़जिटल भारताची 
क्ािी आ्े.

सिच्छ भारत अशभयान्ी 
म्तिाचे आ्े तयात ्ागिदारीमुकत 
भारताचे उदददष्ट २०१९ पयांत आ्े.
तयात जसरतयंतराची ताकद आ्े.
प्रसाधनगृ् ांची संखया िाढिणयाचे 
प्रयतन यात आ्े, लोक प्रसाधनगृ् े 
िापरत ना्ीत त ेबदलणयासाठी तयांचे 
सामाजिक, सांसकृनतक ि धाशम्शक 
समि बदलािे लागतील तयांचया 
सियी बदलावया लागतील.सिच्छ 
भारत योिना सुरू झालयानंतर ४ 
कोटी सिच्छतागृ् े सुरू केली गेली. 
५७३ श्रे, १८८००८ खेिी ि १३० 
जिल्े ्ागिदारी मुकत झाले आ्ेत 
्ी सिच्छ भारताची क्ािी आ्े.

कौशलय विकास आघािीिर 
प्रधानमंत्ी कौशल विकास योिना 
पीएमकेव्ीिाय ्ी म्तिाची आ्े. 
तयात िासतीत िासत भारतीय 
युिकांना कौशलय प्रशशक्िाचे 
उदददष्ट आ्े. उदयोगानुकूल कौशलये 
यात शशकिली िात आ्ेत तयातून 
युिकांना रोिगार शमळू शकतो.कौशल 
भारत, कुशल भारत या योिनेत 
१९.८५ लाख तरूिांना प्रशशक्ि 
२०१६ मधये देणयात आले तर ५९६ 
जिलहयात ८४७९ प्रशशक्ि कें रेि सुरू 
केली आ्ेत ्ी कौशलयपूि्श भारताची 
क्ािी आ्े. कमीत कमी सरकार, 
िासतीत िासत प्रशासन यािर 
सरकारचा विशिास आ्े.्े सरकारचया 

कामातील नैनतक मूलयातून ददसून 
येत े आ्े. सधयाचे देशाचे नेततृि 
वयािसानयक काय्शशलैीिर विशिास 
ठेििारे आ्े ि तयांनी प्रशासनाचे 
कंपनीकरि केले आ्े ककंब्ुना 
ती शशसत ि वयिसरा तशा प्रकारे 
राबिली आ्े. तयात निीन काय्श 
संसकृती सरकारने आिली आ्े. 

ने्मी आढािा बठैका घेतलया िातात. 
तयाला मंत्ी ि सनदी अचधकारी 
उपजसरत असतात. अचधकाऱयांशी्ी 
सललामसलत ्ोत.े तयात जव्डिओ 
कॉनफरजनसंगने बठैका ्ोतात. ्ी 
निीन पदधत आता सुरू केली आ्े. 
सरकारची मोठी कामचगरी म्ििे 
भ्रष्टाचाराला आळा घालणयात आलेले 
यश ् ी आ्े. कामातील विलंब्ी कमी 
झाला आ्े. प्रशासकीय अिरळे कमी 
झाले आ्ेत. त े कोळसा शललािात 
ददसून आले. ्ी पारदश्शक भारताची 
क्ािी आ्े.

कृषी क्ेत्ात्ी अनेक योिना 
आ्ेत तयात प्रधान मंत्ी फसल 
बबमा योिना, प्रधान मंत्ी कृषी 
शसचंाई योिना, मदृा जसरती पबत्का 
काय्शक्रम, किुननबंाचा रर असलेला 
युररया, ककमान आधारभूत भािात 
िाढ. मानसूनचया ल्री काळात्ी 
शतेकऱयांना ददलासा, १५.८६ लाख 
्ेकटर क्ेत् सूक्म शसचंनाखाली 
(२०१४-१७ दरमयान) आििे प्रतयेक 
रेंबामागे अचधक पीक योिनेत ्े 
शसचंन अमंलात आले. ६.२० कोटी 
मदृा आरोगय पबत्का िाटणयात 
आलया. २०१६ चया खरीपात २३ 
राजयात ३९० लाख शतेकरी ि ३८६.७५ 
लाख ्ेकटर िमीन विमयाखाली 
आली, ्ा विमा १४१८८३.३०कोटींचा 
आ्े. ्े आकिचे कामचगरी सांगतात. 
सरकार अननदातयाशी िचनबदध 
आ्े. इतर पायाभूत य़ोिनात समाट्श 
शसटी योिना, अमतृ योिना, प्रधान 
मंत्ी आिास योिना, पतआधाररत 
अनुदान योिना, प्रधानमंत्ी संसद 
आदश्श ग्राम योिना, प्रधान मंत्ीग्राम 
सिक योिना, अशा अनेक योिना 
राबिलया गेलया. बेटी बचाि बेटी 
पढाि, अटल पेनशन योिना, िीिन 
जयोती बीमा योिना, कृषी शसचंाई 

इ-प्रशासनामुळे काय्थक्मता ि 
पारदश्थकता िाढत आ्ेह. कामाचा 
िेळ िाचत आ्ेह. सरकारला ्ेह 
माद्हती आ्ेह की, यासाठी पुरेशा 
पायाभूत सुविधांची गरज आ्ेह. 
तयामुळे भारत ब्ॉडबँडने २.५ 
लाख पंचायती इंटरनेटने 
जोडलया गेलया. २९ जानेिारी 
२०१७ पययंत ७६०८९ पंचायतींपययंत 
ऑसपटकल फायबरचे जाळे 
पो्होचले आ्ेह. तयाची लांबी 
१७२२५७ क्कलोमीटर आ्ेह. 
क्कमान १६३५५ ग्ामपंचायतींना 
ब्ॉडबँड सेिा ददली असून ्ही 
डड़सजटल भारताची क्हाणी आ्ेह.
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योिना, मुरिा बँक योिना, सुकनया 
समदृधी योिना, नयी मंिील योिना 
या इतर योिनांनी समािाचया सि्श 
घटकात विकासाचा समतोल साधला 
आ्े. मुली, जयेष्ठ नागररक,शतेकरी, 
अलपसंखयाक, श्री लोक, ग्रामीि 
लोक यांना यात फायदा आ्े. या 
योिना सरकारने समािाचया सि्श 
घटकात लाभदायी ठरतील अशा 
केलया आ्ेत. तयांचे िीिन सोपे केले 
आ्े. ्ी बदलतया भारताची क्ािी 
आ्े. यात गरीब, शतेकरी, मद्ला 
यांचयासाठी लाभच लाभ आ्ेत.

भारताचया परराष्ट्र धोरिात 
अनेक बदल झाले आ्ेत. पंतप्रधानांनी 
स्ा खंिातील पननास्ून अचधक 
देशांना भेटी ददलया असून तयांनी 
दोन िषा्शत अनेक देशांशी मतै्ीचे 
संबंध प्रसरावपत केले आ्ेत. सि्श 
साक्श  देशांना तयांनी शपरविधी 
काय्शक्रमास बोलािले ्ोत ेतो ननि्शय़ 
म्तिाचा ि िेगळा ठरला. तयातून 
रािननैतक ितु्शळात ठोस संदेश गेला 
भारताला शिेारी देशांशी चांगले 
संबंध ्िे आ्ेत असे तयातून सूचचत 
झाले. भूतानला तयांनी दविपक्ीय 
भेट ददली असून पंतप्रधानांनी 
शिेारी देशांना भेटी ददलया. भारताने 
आपलया भूशमका ठामपिे मांिलया 
पाककसतानचया द्शतिादाविरोधात 
कठोर पवित्ा घेतला. तयातून 
भारताला दविपक्ीय संबंध ्िे 
आ्ेत पि द्शतिाद खपिून घेिार 
ना्ी असा संदेश गेला. परराष्ट्र 
सचचि पातळीिर पाककसतानशी चचा्श 
्ुररयतने ्सतक्ेप करणयाचा प्रयतन 
केलयाने रदद करून भारताने किखर 
भूशमका घेतली. साक्श  बठैकीस 
पाककसतानमधये भारत उपजसरत 
राद्ला ना्ी.फुटीरतािाद््यांशी चचा्श 
करिार ना्ी, ्ी भूशमका कायम 

ठेिली. पाककसतानला द्शतिादी देश 
घोवषत करणयासाठी ठराि करािेत 
यासाठी भारताने आतंरराष्ट्रीय 
पातळीिर प्रयतन केले. भारताने 
ब्ुदेशीय संबंधांचया घटनाक्रमात 
संयुकत राष्ट्रांचया सुरक्ा मंिळाचे 
सरायी सदसयति शमळणयासाठी अनेक 
देशांचा पादठंबा शमळिला तयात प्रगती 
्ोत आ्े. साक्श , बरिकस, बबमसटेक या 
संघटनांमधये भारताने चांगले सरान 
शमळितानाच अिुसाद्तय पुरिठा 
गटात्ी प्रिेश केला. विकसनशील 
देशात भारताने चांगली प्रगती केली 
असून ब्ुदेशांशी िाटाघाटी पॅररस 
्िामान बदल पररषदेचया ननशमत्ताने 
केलया. िागनतक वयापार संघटनेत्ी 
िाटाघाटी केलया. भारत-अमेररका 
संबंधांनी एक निा आयाम गाठला. 
पंतप्रधानांनी अमेररकेतील रािकीय 
नेतयांशी संपक्श  िाढिला. ततकालीन 
अधयक् ओबामा यांना स्ा िेळा 
भेटले त े केिळ २४ मद्नयात. 
अमेररकेला पंतप्रधानांनी तीनदा भेट 
ददली. दोन्ी देशातील संरक्ि संबंध 
िाढले. तयातून भारताला फायदाच 
झाला. भारताने िपान ि रशशय़ा 
यांचयाशी चांगले संबंध प्रसरावपत 
केले. दक्क्ि आशशयात चीनची 
िाढीची म्तिाकांक्ा मोठी आ्े. तापी 
ि ्छाब्ार बंदर करार यातून चीनचया 
या भागातील िच्शसिाला श् ददला. 
पारंपररक शमत् देशांशी संबंध ठेिताना 
सरकारने उदयोनमुख देशांना्ी म्ति 
ददले. त ेदेश मुखयतिे मधय आशशया 
ि आकफ्केतील आ्ेत. या देशांचे 
नसैचग्शक नेततृि करणयाचा प्रयतन 
भारताने केला ्ी नवयाने उदयाला 
आलेलया निभारताची क्ािी 
आ्े. नेपाळचा भूकंप, येमेनमधील 
अिकलेलया भारतीयांना मदत, 
काशमीरमधील पूर, केरळ मंददरातील 

आग या सि्श घटनात सरकार सकक्रय 
राद्ले, लोकांपयांत पो्ोचले, तयांना 
मदत केली. आंतरराष्ट्रीय योग 
ददनाचया ननशमत्ताने भारताची एक 
सॉफटपॉिर म्िून क्मता ददसली. ् ी 
सिाांची काळिी िा्िाऱया भारताची 
क्ािी आ्े. गेलया तीन िषा्शत 
आगामी काळातील मोठया प्रगतीची 
मू्ुत्शमेढ झाली आ्े. संदेशि्नाचया 
माधयमातून आक्रमक संदेशि्न 
पत्कार पररषदा, टीव्ी, रेडिओ, 
ित्शमानपत् ेि सोशल मीडियातून सुरू 
आ्े. सरकार, विरोधी पक्, प्रशासन, 
कंपनया, नागररक एकमेकांना नवया 
भारताचया सिपनासाठी मदत करीत 
आ्े. भारत एक विकशसत देश 
म्िून िागनतक म्ासत्ता म्िून 
पुढे येणयाची शकयता आ्े. ्ी उत्तम 
संज्ापन असलेलया संपक्श  पररपूि्श 
भारताची क्ािी आ्े.

आपलया भारताची क्ािी पुन्ा 
नवयाने सांगणयाची गरि आ्े. आता 
पाजशचमातय देश भारताकि े िेगळया 
चष्मयातून पा्त ना्ीत.समाििाद 
ि इतर िादांचया काळातील 
चौकटींना िगात नतलांिली शमळाली 
आ्े. िरील का्ी गोष्टी या निीन 
भारताची निीन उिचेस् झपे घेिारी 
क्ािी िोळयासमोर साकार करतात. 
पंतप्रधान मोदी यांनी या निभारताचया 
संकलपनेसाठी तयांची दरूदृष्टी पिाला 
लािली आ्े, ्ीच शमशन मोदीची  
(मेककंग ऑफ िवे्लवपगं इंडिया) 
खरी क्ािी आ्े.



लेखक कें रिीय गृ् ननमा्शि, रिारररिय 
ननमू्शलन, नगरविकास आणि माद्ती 
ि प्रसारि खातयाचे मंत्ी आ्ेत.
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शशशशर शसन्ा

उत्म अथ्थ ननयोजनाचे सात उपाय

विचार

कुठलया्ी ननयुकत सरकारला 
समािातील अनेक गटांचया 

गरिा पूि्श करायचया असतात. तयात 
एक म्ििे मतदार तयात सत्ताधारी 
पक् ककंिा आघािीला मत ददलेले 
लोक असतात ि जयांनी मत े ददली 
ना्ीत असे्ी लोक असतात. यात 
दसुरा एक गट असतो तयात अर्शतज् 
मानांकन संसरा, विशलेषक यांचा्ी 
समािेश असतो. मतदारांना 
सरकारकिून िासतीत िासत 
कलयािकारी योिनांची अपेक्ा असत े
तर अर्शतज्, पतमानांकन करिाऱयांना 
भांििली खचा्शिर भर अपेक्क्त 
असतो. यात नतसरा गट्ी अजसततिात 
असतो. तो म्ििे कंपनया. तयांना 
िासतीत िासत कर फायदे ि ददलासा 
अपेक्क्त असतो, कलयािकारी 
योिनांिर खच्श करिे म्ििे 
लोकवप्रयता शमळिणयासाठी केलेलया 
उपाययोिना असतात असे कंपनी 
क्ेत्ाचे म्ििे असत.े या सि्श गटांना 
खुश ठेििे ्े अर्शमंतयांना शकय 
असत े असे ना्ी. तयांना लोकांना 
खुश ठेििे म्तिाचे असत,े कारि 
तचे मत े देत असतात, सरकारची 
पाच िषचे संपलयानंतर लोकांकिचे 
मतांचा िोगिा मागािा लागत 
असतो. विशलेषक, पतमानांकन 
संसरा यांना्ी समाधानी ठेिािी 

लागत ेकारि लोकांपुढे आचर्शक चचत् 
तचे ननमा्शि करीत असतात ि 
देशाचया पत ि अर्शमानांकनािर 
परदेशी गंुतििूक अिलंबून असत.े 
परदेशी गुंतििुकीिर सगळे चालत 
ना्ी. देशातील उद्योिक्ी म्तिाचे 
असतात कारि त ेभांििली गुंतििूक 
करून उद्योग उभे करतात तयामुळे 
कंपनयांना्ी खुश ठेििे म्तिाचेच 
ठरत.े पि मग या तीन्ी घटकांना 
खुश ठेिणयासाठी अशी कुठली 
वयिसरा असू शकत.े तर तयासाठी 
अर्श वयिसरापन ्ा एक माग्श आ्े. 
तयात आचर्शक मिबुतीकरिाकि े
िाटचाल ्ोत.े

पररपूि्श आचर्शक वयिसरापन 
धोरिांना केिळ गणित ि कठोर 
उपायोिना यांचे पाठबळ पुरेसे नसत े
तर तयात वयि्ाय्श दृजष्टकोन ठेिािा 
लागतो. यंत्िेमागे, योिनांमागे 
मानिी चे्रा असािा लागतो. ्े सि्श 
लक्ात घेतले तर सरकारचया आचर्शक 
वयिसरापन धोरिामागे सात 
म्तिाचे मुददे आ्ेत त ेखालीलप्रमािे.

अ. कोळसा,सपेकट्रम ि 
खननजांचा सललाि

आधी प्ररम येिाऱयास प्राधानय 
असे धोरि नैसचग्शक सत्ोत वितरिात 
िापरले िात ्ोत े पि तयामुळे 

पररपूण्थ आरथ्थक वयिसथापन 
धोरणांना केिळ गणणत ि कठोर 
उपायोजना यांचे पाठबळ पुरेसे नसत े
तर तयात वयि्हाय्थ दृसषटकोन ठेिािा 
लागतो. यंत्णेमागे, योजनांमागे 
मानिी चे्हरा असािा लागतो. ्ेह सि्थ 
लक्ात घेतले तर सरकारचया आरथ्थक 
वयिसथापन धोरणामागे सात 
म्हतिाचे मुददे आ्ेहत, तयाची चचा्थ 
या लेखात करणयात आली आ्ेह.
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भ्रष्टाचार झाला. 25 ऑगसट 2014 
रोिी सिपोचच नयायालयाने एका 
ननकालात 204 कोळसा क्ेत्ांचे 
िाटप रदद केले ्ोत.े तयानंतर 
खािींचे िाटप ्े शललािाने करणयाचे 
ठरले ककंिा या खािी सरकार 
कंपनयाना द््यवयात असा एक पया्शय 
मांिला गेला. तयानंतर तयाबाबत एक 
िट्ुकूम काढणयात आला ि नंतर तो 
कायदा बनला. तयामुळे शललाि ककंिा 
सरकारी कंपनयांना खाििाटपाची 
प्रकक्रया सुलभ झाली. आतापयांत 82 
कोळसा खािींचे शललाि करणयात 
आले असून तयात 6 खािी राजय 
सरकारांना शमळालया आ्ेत. 31 
खािींचा इ शललाि झाला तर इतर 
51 खािींची्ी शललाि प्रकक्रया 
झाली. निीन प्रकक्रयेने सरकारी 
नतिोरीला काय फायदा झाला तर 
2001 त े 2014 या काळात 
कोळसा खािी सरसकट िाटलयाने 
सरकारला झालेलया तोटयाचा विचार 
केला नव्ता पि म्ालेखा परीक्क 
ि ननयंत्कांचया कोळसा खाि िाटप 
ि उतपादन अ्िालात असे म्टले 
्ोत ेकी खासगी कंपनयांना कोळसा 
खािीतून 1.86 लाख कोटींचा नफा 
शमळाला. ्ा आकिा कोल इंडिया 
शलशमटेिचया 2010-11 मधील 
सरासरी कोळसा विक्री ककंमतीिरून 
काढणयात आला आ्े. आता यात 
शललाि ककंिा िाटप पदधत िापरलयाने 
4 लाख कोटी रूपयांचा सरकारला 
फायदा शमळू शकतो ि तो पजशचम 
बंगाल, झारखंि, मधयप्रदेश ि 
्छत्तीसगि या राजयांना िाटला िाऊ 
शकतो. इतर खननिांचया बाबतीत 
सांगायचे तर तयांना खननिे ि 
खािींचा शललाि खािी ि खननिे 
विकास ि ननयमन सुधारिा कायदा 
2015 अनुसार करणयाचा अचधकार 

आ्े. आधं्र प्रदेश, ्छत्तीसगि, झारखंि, 
कना्शटक, ओडिशा, रािसरान ि 
मधयप्रदेश या राजयात अशा 21 
खािक्ेत्ांचा शललाि यशसिीपिे 
करणयात आला आ्े. या राजयांना 
शललािातून 50 ्िार कोटी रूपये. 
शमळिार आ्ेत ि द्ा राजयात 
आिखी 71 खािी ि खननि क्ेत्ांचे 
शललाि ्ोिार आ्ेत.

सपेकट्रमचा शललाि ्े तयाचे 
दसुरे उदा्रि. तयांचया शललािातून्ी 
सरकारला पैसा शमळत आ्े. 

शललािाची प्रकक्रया 2012 मधये सुरू 
झाली असली तरी तयाला सधयाचे 
सरकार आलयानंतर खरा िेग आला 
आ्े. सरकारचा असा दािा आ्े की, 
या शललािांमधये पद्लया तीन िषा्शत 
तरी सरकारला 10791.08 कोटी 
रूपये 2014-15 मधये शूनय लक्य 
असताना शमळाले. 2015-16 मधये 
21587 कोटींचे लक्य असताना 
21587 कोटी शमळाले तर 2016-
17 मधये 33194 कोटी रूपये 
लक्य असताना 33196.87 कोटी 

रूपये शमळाले. शललािाने नसैचग्शक 
सत्ोतांचया पारंपररक िाटप 
पदधतीपेक्ा सरकारला िासत पैसा 
शमळाला. इ शललािामुळे पदधत 
अचधक पारदशती झाली. फोब्शस 
माशसकाने शललाि पदधतीचे कौतुक 
करताना म्टले आ्े की, नसैचग्शक 
सत्ोतांचे ्कक वितररत करणयाची ्ी 
योगय पदधत असून तयामुळे भारत 
्ा अर्शसंपनन देश ्ोऊ शकतो, ्े 
प्रशन ्ाताळणयाची ्ीच एक योगय 
पदधत आ्े.

िॅम बत्सूत्ी (िनधन, आधार, 
मोबाईल)- िॅम म्ििे िनधन, 
आधार ि मोबाईल या तीन साधने ि 
पदधतींनी आचर्शक वयिसरापन 
धोरि अचधक मिबूत झाले आ्े. 
िॅमची सविसतर माद्ती घेणयाआधी 
त ेआिशयक का आ्े ्े समिून घेिे 
गरिेचे आ्े. सरकार समािातील 
िंचचत लोकांसाठी कलयाि योिना 
राबवित असत े तयािर कोटयिधी 
रूपये खच्श ्ोतात. तयात अनुदान ्े 
प्रमुख साधन असत.े आचर्शक आढािा 
सिचेक्ि 2015-16 अनुसार गररबी 
ननमू्शलनात अनुदान ्े म्तिाचे 
धोरि मानले िात.े कें रि ि राजय 
सरकार अनेक िसतूंचया ककंमतीत 
अनुदान देत असत े तयात तांदळू, 
ग्ू, िाळी, साखर, केरोशसन, 
एलपीिी, नॅफरा, पािी, िीि, डिझले, 
खत,े लो्खननि, रेलिे भाि े यांचा 
समािेश आ्े. या अनुदानािर राष्ट्रीय 
उतपननाचया 4.24 टकके म्ििे 
378000 कोटी रूपये खच्श ्ोत 
असतात. आता यात मोठा प्रशन असा 
की, यात फायदा नेमका कुिाला 
्ोतो ि दसुरा प्रशन म्ििे गररबांना 
खरोखर फायदा ्ोतो काॽ आचर्शक 
सिचेक्ि 2015-16 अनिये अनुदाने 
देिे ्े कधीच विकासाचे लक्ि 

कें द् ि राजय सरकार अनेक 
िसतूंचया क्कंमतीत अनुदान देत 
असत ेतयात तांदळू, ग्ूह, डाळी, 
साखर, केरोससन, एलपीजी, 
नपॅफथा, पाणी, िीज, डडझले, 
खत,े लो्हखननज, रेलिे भाड े
यांचा समािेश आ्ेह. या 
अनुदानािर राषट्रीय उतपननाचया 
4.24 टकके म्हणजे 378000 
कोटी रूपये खच्थ ्होत असतात. 
आता यात मोठा प्रशन असा की, 
यात फायदा नेमका कुणाला 
्होतो ि दसुरा प्रशन म्हणजे 
गररबांना खरोखर फायदा ्होतो 
काॽ
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नसत,े कारि यात अनुदानातून 
गररबांपेक्ा श्ीमंतांना अचधक फायदा 
्ोत असतो. एलपीिीचे उदा्रि 
घेतले तर यात गररबात गरीब 50 
टकके कुटंुबे केिळ 25 टकके एलपीिी 
गॅस िापरतात. कमी उतपनन गटातील 
लोकांना यातून दरिोई मद्नयाला 
10 रूपये शमळतात तर श्ीमंतांना 
दरिोई 80 रूपये शमळतात. 
केरोशसनचया बाबतीत्ी दाररद्य 
रेषखेालील केिळ 46 टकके कुटंुबे ्े 
केरोशसन िापरतात. अंतयोदय 
योिनेत्ी ्े प्रमाि तिेढेच आ्े 
याचा अर्श 51 टकके अनुदाननत 
केरोशसन ्े श्ीमंत लोक िापरतात ि 
15 टकके केरोशसन ्े सुजसरतीतील 
श्ीमंत िापरतात. उत्तम आचर्शक 
वयिसरापन धोरिाचया ्े विरोधात 
असून यात अनुदाननत केरोशसन 
गररबांना कमी ि श्ीमंतानाच अचधक 
फायदा देत आ्े. याचे उत्तर म्ििे 
सरकार देत असलेले अनुदान ्े 
िाढतच असताना त ेकुठे िात ेयाचा 
शोध घेिे ्ा आ्े. मुखय आचर्शक 
सललादार अरविदं सुरिहमणयम यांनी 
येरे िॅम ् ा शबद िापरला आ्े तयात 
प्रतयेकाचया िोळयातील अश्ू 
पुसणयाची ताकद आ्े.

िनधन- सधयाचया सरकारने 
आचर्शक सि्शसमािेशकतसेाठी िनधन 
खाती प्रधानमंत्ी िनधन योिनेत 
उघिली तयात प्रतयेक घरात एक बँक 
खात े्ा ्ेतू ्ोता एकूि 28 कोटी 
खाती यात उघिली गेली. योगय 
लाभारथींनाच अनुदान शमळािे ्ा 
तयामागील ्ेतू आ्े.

आधार- आधारक्रमांक ्ा बारा 
अकंी वयकतीगत ओळख क्रमांक आ्े 
आता ब्ुदा प्रतयेक प्रोढाला आधार 
क्रमांक ददलेला आ्े. यातून केिळ 
लाभारतीची ओळख पटिार आ्े असे 

ना्ी तर लाभ रेट पो्ोचिार आ्ेत. 
आधारक्रमांक ्ा बँक खातयाशी 
ननगडित केलयाने लाभारथींचा 
अनुदानाचा पसैा रेट तयांचया खातयात 
टाकिे सोपे झाले आ्े. 

मोबाईल- देशात 1 अबि 
मोबाईल कनेकशन आ्ेत. आचर्शक 
प्रिाली डिजिटल मागा्शने उपलबध 
करून देिे ्ा तयामागचा ्ेतू आ्े. 
मोबाईलचया मदतीने संबंचधतांना 
अनुदानाचे पसेै खातयात िमा 
झालयाचे समित े तसेच आचर्शक 
वयि्ार्ी तयात करता येतात. 
तयासाठी समाट्शफोन आिशयक आ्े 
ि तयातून पसेै एका खातयातून 
दसुऱया खातयात पाठिता येतात. 
सरकार िॅमचया बत्सूत्ीचा िापर 
2014-15 पासून करीत आ्े, 
तयातून चांगले पररिाम झाले आ्ेत. 
सरकारने अनेकदा असे म्टले आ्े 
की, रेट आचर्शक ्सतांतरामुळे 50 
्िार कोटी रूपये िाचले आ्ेत. 
साि्शिननक वितरि प्रिालीत 
14000 कोटी रूपये िाचले तर 
मनरेगात 7600 कोटी तर एलपीिी 
प्लमधये 26400 कोटी रूपये 
िाचले आ्ेत. पशैाचे योगय लाभारतीला 
िाटप करणयाची रेट ् सतांतर पदधत 
िापरलयाने ्े शकय झाले.

क) िसतू ि सेिा कर

िॅम ि शललाि पदधतीने आचर्शक 
वयिसरापनाला मानिी चे्रा ददला 
तर उदयोग करणयास अनुकूलता 
ननमा्शि करणयासाठी िसतू ि सेिा 
कर पदधती गरिेची आ्े. सरकार 
येतया 1 िुल ै 2017 पासून ्ी 
प्रिाली लागू करीत आ्े, ् ी अप्रतयक् 
कर पदधती असून तयात भारत ्ी 
एकसंध बािारपेठ ्ोईल ि निीन 
अप्रतयक् कर अजसततिात येईल. यात 

करचुकिेचगरी, अनेक पातळयांिर 
तपासणया या बाबी दरू ्ोतील. 
सरकारचा म्सूल िाढेल. कर ि 
देशांतग्शत उतपनन यांचे परसपर 
प्रमाि सुधारेल. सधया 2015-16 
मधील आकििेारीनुसार ्े प्रमाि 
5.2 टकके आ्े . त ेकमी असणयाला 
अनेक कारिे आ्ेत. अनेक क्ेत् े
सेिाकराचया बा्ेर आ्ेत. कृषीिर 
कर ना्ी, लघु उद्योगांना करासाठी 
उतपननाची अट िासत आ्े. 
सामाजिक ि आचर्शक कारिासति 
का्ींना सूट देणयात आली आ्े 
यामुळे ्े कराचे उतपनन िाढत ना्ी.
अननधानये ि  शतेमाल यांना 
िीएसटीतून सूट ददली असली तरी 
इतर सिलती चालू  रा्तील का, 
याबाबत शंका आ्े. ननदान का्ी 
सिलती तरी िीएसटी (िसतू ि सेिा 
कर) प्रिालीत काढून टाकिे अपेक्क्त 
आ्े. तयामुळे देशांतग्शत उतपननाचया 
तुलनेत अप्रतयक्  कर म्सूल िाढेल. 
िीएसटीमुळे देशात एकसमान कर 
पदधती येईल ि तयामुळे कंपनयांना 
उद्योग करिे सुलभ ्ोईल ि कराचा 
पाया्ी िाढेल पररिामी िासत 
म्सूल सरकारला शमळेल.

फलश्ुती अथ्थसंकलप

अर्शसंकलप मांिला िातो पि 
प्रतयक्ात तयाचा पररिाम काय झाला 
्े या ‘आउटकम बिेट’ म्ििे 
फलश्ुती अर्शसंकलपातून सांचगतले 
िाईल, त े संसदेत मोिमापाचया 
पातळीिर सांगािे लागेल. तयामुळे 
विविध संसरांचे उत्तरदानयति िाढिार 
आ्े. कुठलया्ी प्रकलपाची प्रगती 
काय झाली, ककती खच्श झाला, काम 
ककती झाले ्े सांगािे लागिार आ्े. 
सेिा देताना तयातील गुिातमक ि 
संखयातमक पररिाम सपष्ट केला 
िाईल. विविध घटकांचया आधारे ्े 
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मूलयमापन केले िाईल. एकूि 68 
मंत्ालये ि विभाग यांना योिनाखच्श 
ददलेला असतो. तयाचा नेमका काय 
उपयोग केला ्े सांगािे लागिार 
आ्े. योिनांची उदददष्टे ककतपत 
साधय झाली ्े तयातून कळेल . 
सरकारी यंत्िेत तयामुळ उत्तरदानयति 
येईल. का्ी उदददष्टे का पूि्श झाली 
ना्ीत, तयाला कोि िबाबदार आ्े, 
्े ठरिता येईल.

खचा्शचे फेरिगतीकरि- 2017-
18 चया अर्शसंकलपापासून खच्श ्ा 
योिनांतग्शत ि योिनाबाहय असा 
विचारात घेतला िािार ना्ी. ् ा भेद 
काढून टाकला आ्े. सि्श खच्श ्ा 
भांििल ि म्सूल असा गिला 
िाईल. सरकारला असे िाटत े की, 
योिना ि योिनाबाहय असे िगतीकरि 
योिनांसाठी अर्शतरतूद करताना 
संपूि्श चचत् पुढे आित ना्ी. सेिा 
देणयाचा खच्श समित ना्ी. 
मालमत्तांचया ननगरािीिर योगय खच्श 
्ोत ना्ी ि सामाजिक सेिांिरचा 
नेमका खच्श कळत ना्ी ि तो योगय 
प्रकारे ् ोतो की ना्ी ् े िगतीकरिामुळे 
समित ना्ी. योिनांतग्शत ि 
योिनाबाहय खच्श एकत् दाखिलयाने 
अर्शसंकलपीय रचना म्सूल ि 
भांििली खच्श यािर लक् कें दरित करू 
शकत.े

रेलिे ि सामानय अथ्थसंकलपाचे 
विलीनीकरण

आता िावष्शक अर्शसंकलप  ि 
रेलिे अर्शसंकलप एक करणयात आले 
आ्ेत. रेलिे अर्शसंकलप िेगळा 
मांिणयाची पदधत बंद करणयात 
आली. एकाजतमक अर्शसंकलपामुळे 
रेलिे कें रिसरानी येऊन सरकारचया 
आचर्शक जसरतीचे सि्शसमािेशक चचत् 

पुढे आले आ्े. प्रकक्रयातमक खच्श 
कमी झाला असून सुशासनाला 
तयामुळे उते्तिन शमळिार आ्े. 
तयामुळे सरकारचे िषा्शला 9700 
कोटी रूपये िाचिार आ्ेत.

अथ्थसंकलप असलकड े आणणयाचा 
फायदा

अर्शसंकलप पूिती 28 फेरिुिारीला 
मांिला िात असे. आता तो 1 
फेरिुिारीला मांिला िाऊ लागला आ्े. 
तयामुळे अर्शविधेयकाची 
अमंलबिाििी 31 माच्शपासून सुरू 
्ोईल. आधी ती मे-िून दरमयान 
्ोत असे पररिामी विविध मंत्ालये 
ि विभाग यांना पसैा खच्श करणयासाठी 
12 मद्नयांएििी नऊ मद्ने उरत 
असत. अर्शसंकलप अशलकि ेघेतलयाने 
अर्शसंकलप अमंलबिाििी िेगाने 
्ोईल. यात लेखानुदानाची आता 
गरि राद्लेली ना्ी. निीन कर 
रचनेतील बदलांची अमंलबिाििी 
शकय ्ोईल. आचर्शक िषा्शचया 
सुरूिातीलाच ्े सगळे शकय ्ोईल. 
1999-2004 मधये तवे्ाचया 
सरकारने आचर्शक उत्तरदानयति ि 
अर्शसंकलप वयिसरापन म्ििे 
एफआरबीएम कायदा 2003 मधये 
आिला ्ोता. तयाचा ्ेतू चांगले 
मिबूत आचर्शक वयिसरापन ्ा 
्ोता. आता तोच कायदा सधयाचया 
सरकारने पुन्ा िेगळया पदधतीने 
मांिला आ्े. एफआरबीएम सशमतीने 
अ्िाल मांिून प्रकक्रया सुरू केली 
आ्े. सशमतीने कि्श ि राष्ट्रीय 
उतपनन यांचे परसपर प्रमाि 60 
टकके मानय केले असून त े2023 
पयांतचया काळासाठी आ्े. कें रि 
सरकार 40 टकके तर राजय सरकार 
20 टकके अशी  तयाची विभागिी 
रा्ील तयात पुढील तीन िषाांसाठी 3 
टकके वित्तीय तुटीची मानयता आ्े. 

यात देशांतग्शत राष्ट्रीय उतपननाचया 
तुलनेत ्ी तूट 3 टककयांचया 0.5 
टकके अशलकि ेपशलकि ेअसू शकेल. 
सशमतीने यात अनेक आचर्शक 
सुधारिा सुचिलया असून तयात 
अनेक घटकांचा समािेश आ्े. 
अर्शमंतयानी मात् एसकपे कलॉिचा 
आग्र् अर्शसंकलप मांिताना धरला 
ना्ी पि खासगी क्ेत्ाची कमी 
गुंतििूक, िागनतक अर्शवयिसरेची 
मंदगती लक्ात घेता रोिी सूट घेऊन 
कें रि सरकारने आचर्शक तूट 2017-
18 मधये 3.2 टकके अपेक्क्त धरली 
आ्े. नंतर ती तीन टकके अपेक्क्त 
आ्े. सरकारने आचर्शक शशसत 
पाळलयाने अिून अनेक विशलेषकांनी 
िोळे िटारलेले ना्ीत. या सरकारने 
मे 2014 मधये ्ाती सूत् े घेतली 
तयानंतर आचर्शक वयिसरापन ि 
शशसत यांचे पालन केले आ्े ्े 
वित्तीय तूट कमी असलयािरून ददसून 
येत े 2013-14 मधये वित्तीय तूट 
्ी एकूि राष्ट्रीय उतपननाचया 4.5 
टकके ्ोती तर 2014-15 मधये 
ती 3.9 टकके तर 2016-17 
मधये 3.5 टकके झाली. 2018-19 
मधये सरकार ्ी तूट 3 टककयांपयांत 
खाली आिेल अशी अपेक्ा आ्े.



लेखक एबीपी नयूि नेटिक्श मधये 
बबणझनेस एडिटर असनू आचर्शक 
आणि वयापार विषयक पत्काररतचेा 
तयांना 21 िषाांचा अनुभि आ्े.
email: hblshishir@gmail.com
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सिच्छ भारत मो्ीम 
सुरु झालयानंतरचया 

या टपपयािर या मोद्मेला आता 
चांगलीच चालना शमळाली असून 
उललेखनीय प्रगती झाली आ्े.लाल 
ककललयािरून ऑकटोबर, २०१४ मधये 
्ी मो्ीम सुरु करताना पंतप्रधान 
नरेंरि मोदी यांनी जया भािना वयकत 
केलया ् ोतया तयाप्रमािे या मोद्मेला 
आता ्ळू्ळू लोक चळिळीचे सिरूप 
प्रापत झाले आ्े. या मोद्मेला 
सुरुिात झालयापासून देशातील 
ग्रामीि भागात सिच्छतचेया सोयी-
सुविधा पो्ोचविणयाचया प्रमािात 
४२ टककयांिरून ६३ टकके इतकी 
िाढ झाली आ्े. उघियािर शौचाला 
बसिाऱया लोकांचया संखयेत ५५० 
दशलक् िरून ३५० दशलक् इतकी 
घट झाली आ्े.तीन राजयातलया १३० 
जिलहयांमधील एक लाख ९०,००० 
गािे ्ागिदारीमुकत झाली आ्ेत.
दोन ऑकटोबर,२०१९पयांत संपूि्श देश 
्ागिदारीमुकत करणयाचया ददशनेे 
्ा काय्शक्रम यशसिी िाटचाल करीत 
आ्े.

सिच्छतलेा प्राधानय देिे ्े 
अनेक कारिांसाठी म्त्िाचे आ्े.
सिच्छतचेा अभाि ् े पाच िषाांखालील 
मुलांमधये िुलाब/ अनतसार ्ोणयाचे 
म्त्िाचे कारि आ्े.तयामुळे तयांची 
िाढ खुरटणयाचा ककंिा बालमतृयू 
्ोणयाचा धोका्ी संभितो.मद्लांची 
सुरक्क्तता आणि प्रनतष्ठा यांचया 

दृष्टीने्ी सिच्छता ्ा एक म्त्िाचा 
घटक ठरतो.एकीकि े भारत आचर्शक 
म्ासत्ता ्ोणयाचया ददशनेे िेगाने 
प्रगती करीत आ्े, तर दसुरीकि े
उघियािर शौचाला बसणयाची पदधत 
देशात सुरु आ्े. ् ी पदधत संपूि्शपिे 
बंद ्ोिे अतयािशयक आ्े. 

सिच्छ भारत मो्ीम ् ी आधीचया 
सिच्छताविषयक काय्शक्रमांप्रमािे 
केिळ शौचालय बांधिे एिढयाचपुरती 
मया्शददत ना्ी.तर लोकांचया ित्शनात 
बदल घिििारी ती एक सामूद्क 
चळिळ आ्े.रसत,ेपूल ककंिा 
विमानतळ बांधिे एकिेळ सोपे 
आ्े पि मानिी ित्शनात बदल 
घिििे ्ी गंुतागुंतीची प्रकक्रया आ्े. 
आपलया देशात सुमारे अधा्श अबि 
लोकसंखया उघियािर शौचाला 
बसत.े िषा्शनुिषाांची तयांची ्ी सिय 
बदलायला लािून तयांना शौचालयांचा 
िापर करायला शशकििे म्ििेच 
तयांचया ित्शनात बदल घिििे ् े प्रचंि 
असे काम आ्े.प्रसारमाधयमांमधून 
याविषयी िनिागतृी मोद्मा राबििे 
्े तर उपयुकत आ्ेच.पि खरी 
गरि आ्े त ेतळागाळापयांत िाऊन 
तरेील लोकांना याचे म्त्ि पटिून 
देिाऱया प्रशशक्क्त काय्शकतयाांची! 
तयांनी विशषेतः ग्रामीि भागात 
िाऊन,तरेील लोकांशी संिाद साधून 
तयांना प्रोतसा्न आणि पे्ररिा देणयाचे 
काम करिे अतयंत आिशयक आ्े.
लोकांना एकदा का म्त्ि पटले 

परमेशिरन अययर

सिच्छ भारत मो्हीम – जबाबदारी प्रतयेकाची

कायापालट

मोद्हमेला सुरुिात झालयापासून 
देशातील ग्ामीण भागात सिच्छतचेया 
सोयी-सुविधा पो्होचविणयाचया 
प्रमाणात ४२ टककयांिरून ६३ टकके 
इतकी िाढ झाली आ्ेह. उघडयािर 
शौचाला बसणाऱया लोकांचया 
संखयेत ५५० दशलक् िरून ३५० 
दशलक् इतकी घट झाली आ्ेह.तीन 
राजयातलया १३० सजलहयांमधील एक 
लाख ९०,००० गािे ्हागणदारीमुकत 
झाली आ्ेहत.

विशषे लेख



ces, 2017 
³eespevee

36

की तचे शौचालयांची, सिच्छतचेी 
मागिी करू लागतात. देशातील 
राजयाराजयांमधये, जिलहयांमधये 
सधया असे प्रशशक्क्त प्रोतसा्क/
पे्ररक मोठया प्रमािािर काम करीत 
आ्ेत. मात्,तयांची संखया आिखी 
िाढिून सुमारे पाच लाख करणयाची 
म्ििे सरासरी प्रतयेक गािाला 
एक प्रोतसा्क नेमणयाची सरकारची 
योिना आ्े.

सिच्छ भारत मोद्मेचया प्रभािी 
अमंलबिाििीसाठी कें रि सरकारचे 
पेयिल आणि सिच्छता मंत्ालय 
विविध उपक्रमांसाठी राजयांना 
मदत करत आ्े.यामधये क्मता 
बांधिी,मानिी साधनसंपत्ती,ित्शन 
बदल संिाद,इतरांबरोबर ज्ानाची 
देिािघेिाि,देखरेख आणि 
मूलयमापन आददचंा समािेश आ्े.
या काय्शक्रमाचया अमंलबिाििीत 
तंत्ज्ानाचा पदधतशीरपिे िापर 
करणयात आला आ्े.सिच्छ 
संग्र्,सिच्छ भारत मोद्मेसाठी 
पोट्शल,तयादिारे जिल्े आणि राजयांना 
सिपोतकृष्ट पदधतींविषयी ददली 
िािारी माद्ती,आभासी िगाांचया 
माधयमातून शकेिो प्रोतसा्कांना 
ददले िािारे प्रशशक्ि ्ी तयाची 
का्ी उदा्रिे आ्ेत.याशशिाय,या 
मोद्मेत काम करिाऱयांसाठी राष्ट्रीय 
आणि राजय पातळीिर ननयशमतपिे 
अनेक काय्शशाळांचे आयोिन केले 
िात.ेयाननशमत्ताने तयांना निीन गोष्टी 
शशकता येतात.तसेच पे्ररिा देिाऱया 
अनुभिांची परसपरांचयात देिािघेिाि 
करता येत.ेसरपंच,विशषेतः मद्ला 
सरपंच यांचयासारखे तळागाळातील 
सामानय मािसांसाठी काम करिारे 
नेत ेया मोद्मेचया प्रगतीला चालना 
देणयासाठी म्त्िपूि्श भूशमका बिाित 
आ्ेत. 

यािषती गुिरात मधील गांधीनगर 
इरे ८ माच्शला,िागनतक मद्ला 
ददनाचया ननशमत्ताने सिच्छ शकती 
संमेलनाचे आयोिन करणयात आले 

्ोत.े यामधये देशभरातील सुमारे 
६००० मद्ला सरपंच सिच्छ भारत 
मोद्मेत तयांना शमळालेले यश सािरे 
करणयासाठी स्भागी झालया ्ोतया.
यािेळी उपजसरत मद्ला सरपंचांना 
उददेशून बोलताना पंतप्रधान नरेंरि 
मोदी यांनी सिच्छ भारत मो्ीम 
आणि ‘बेटी बचाओ,बेटी पढाओ’ 
यांसारखया सरकारचया प्रमुख 
काय्शक्रमांचया अमंलबिाििीसाठी 
तया करत असलेलया योगदानाबददल 
तयांची प्रशंसा केली.यािेळी 
सिच्छतचेया क्ेत्ात उललेखनीय 
कामचगरी केलेलया आणि तयांचया 
गािात पे्ररिादायी ठरलेलया मद्लांना 

पंतप्रधानांचया ्सत े पुरसकार प्रदान 
करून गौरविणयात आले.                              

सिच्छ भारत मो्ीम ् ी लोकांची 
चळिळ तर करायचीच आ्े पि 
तयाचबरोबर शौचालय बांधणयाचे 
तंत्ज्ान स्ि, सोपे असून त े
कोिाला्ी शशकता येईल,तसेच तयाचा 

प्रतयक् वयि्ारात उपयोग करिे 
आिशयक आ्े,्े ्ी िनमानसात 
रुिििे गरिेचे आ्े. ग्रामीि भागाचया 
दृष्टीने सिा्शत “योगय”, खचा्शचया 
बाबतीत सिाांना परििले असा, 
दटकाऊ, आणि पुनिा्शपर करता येईल 
असा शौचालयाचा प्रकार म्ििे दोन 
खडडयांचे शौचालय!ग्रामीि भागात 
मोठया प्रमािात िापरता येईल,अनेक 
संदभा्शत पररिामकारक ठरेल,असा ्ा 
प्रकार आ्े.पि ग्रामीि भागातील 
घराघरांत तो पोचिणयासाठी विशषे 
प्रयतन करािे लागतील.लोकांनी 
तयाचा सिीकार करािा यासाठी 
कौशलय पिाला लािािे लागेल.
दोन्ीपकैी एक खडिा भरला की 
(तो बंद असताना) घरमालक तो 
सितः स्िपिे,सुरक्क्तपिेआणि 
पया्शिरिाला ्ानी न पोचिता 
तो खडिा ररकामा करू शकतो.या 
प्रकक्रयेतून शतेीला उपयुकत ठरेल असे 
सेंदरिय खत तयार ् ोत.े  लोकांना याचे 
म्त्ि पटिणयासाठी,का्ी िररष्ठ 
अचधकाऱयांनी,प्रशसदध वयकतींनी 
शौचालयाचे त े खडि े कसे ररकामे 
करािेत याची िारंिार प्रातयक्क्के 
करून दाखिािीत म्ििे लोकांचे 
याबाबतचे शंका ननरसन ्ोईल 
आणि त े्ी अशा प्रकारची शौचालये 
सितःचया घरी बांधून तयाचा िापर 
सुरु करतील. ग्रामीि भागात याचा 
मोठया प्रमािािर प्रचार झाला आणि 
प्रतयेक घराचया मलैा वयिसरापनाचे 
काम तो तो घरमालक सितःच 
करायला शशकला तर शौचालयांसाठी 
िुळे खडि ेतंत्ज्ानाचा सिीकार आणि 
िापरात मोठया प्रमािात आणि 
िेगाने  िाढ ्ोईल.

ित्शनातील बदल आणि योगय 
तंत्ज्ानाचा िापर याच बरोबर सिच्छता 
्ी ‘प्रतयेकाची िबाबदारी’आ्े,्े 
्ी लक्ात घेिे िरुरीचे आ्े.
सिच्छतचेया मुखय प्रिा्ातील या 
कामामधये खािगी क्ेत्ासद्त सि्श 
क्ेत् ेमोठया प्रमािात स्भागी ्ोत 

ित्थनातील बदल आणण योगय 
तंत्ज्ानाचा िापर याच बरोबर 
सिच्छता ्ही ‘प्रतयेकाची 
जबाबदारी’आ्ेह, ्ेह ्ही लक्ात 
घेणे जरुरीचे आ्ेह.सिच्छतचेया 
मुखय प्रिा्हातील या कामामधये 
खाजगी क्ेत्ासद्हत सि्थ क्ेत् े
मोठया प्रमाणात स्हभागी ्होत 
आ्ेहत. याबाबत टाटा ट्रसटचे 
उदा्हरण लक्ात घेणयासारखे 
आ्ेह.तयांनी सिेच्ेछने सिच्छ 
भारत मोद्हमेत पुढाकार घेतला.
या कामाचा प्रसार करणयासाठी 
तयांनी ६०० वयािसानयक 
तरुणांची भरती केली.देशातील 
प्रतयेक सजलहयासाठी एक 
याप्रमाणे ्ेह तरुण संबंरधत 
सजल्हारधकाऱयांना या 
मोद्हमेसाठी मदत करतात.
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आ्ेत.याबाबत टाटा ट्रसटचे उदा्रि 
लक्ात घेणयासारखे आ्े. तयांनी 
सिेच्ेछने सिच्छ भारत मोद्मेत 
पुढाकार घेतला. या कामाचा प्रसार 
करणयासाठी तयांनी ६०० वयािसानयक 
तरुिांची भरती केली. देशातील 
प्रतयेक जिलहयासाठी एक याप्रमािे ् े 
तरुि संबंचधत जिल्ाचधकाऱयांना या 
मोद्मेसाठी मदत करतात. तयांना 
आचर्शक पाठबळ्ी टाटा ट्रसटकिूनच 
ददले िात.े पंतप्रधानांनी घेतलेलया 
पुढाकारामुळे साि्शिननक क्ेत्ात प्रतयेक 
पंधरििा “सिच्छता पंधरििा”म्िून 
सािरा केला िातो.याशशिाय, प्रतयेक 
मंत्ालयाने सिच्छता कृती योिना 
तयार केली आ्े.यासाठी तयांचया 
अर्शसंकलपात तरतूद्ी करणयात 
आली आ्े. यामुळे तयांचया मुखय 
कामकािातच सिच्छता या विषयाचा 
समािेश करणयात आला आ्े. 

सिच्छताविषयक काय्शक्रमांसाठी, 
सि्श मंत्ालयांनी २०१७-१८ या िषा्शसाठी 
अदंािे ५,००० कोटी रुपयांची तरतूद 
केली आ्े. याशशिाय सुिि्श मंददर, 
नतरुपती मंददर यांसारखया पवित् 
सरळांची सिच्छता आतंरराष्ट्रीय 
मानकानुसार केली िात.े तसेच,गंगेचया 
सिच्छतबेरोबरच नतचयाशी संबंचधत 
असलेलया ग्रामपंचायतींचीदेखील 
सिच्छता केली िात.ेयाचाच अर्श 
सिच्छता केिळ घरापुरती,ग्रामीि 
भागापुरती,शौचालयांपुरती मया्शददत 
न रा्ता मुखय प्रिा्ाचा विषय 
्ोऊ लागली आ्े. सि्श क्ेत्,े सि्श 
िागांबाबत ती म्त्िाची ठरू लागली 
आ्े.

सिच्छ भारत मोद्मेचा आिखी 
एक म्त्िाचा घटक म्ििे 
पररिामांची पिताळिी करिे आणि 
तयांचे साततय दटकिून ठेििे.
काय्शक्रमाचया विशिासा ््शतसेाठी 
त े आिशयक आ्े. सधया, या 
काय्शक्रमाबाबत ब्ुसतरीय पदधत 
राबिली िात असून जिल्ा-
पातळी,राजय-पातळी आणि राष्ट्रीय 

पातळीिर नतसऱया तटसर पक्ाकिून 
काय्शक्रमाची पिताळिी केली िात 
आ्े.मूलयमापन केले िात आ्े.
येतया का्ी ददिसांत या प्रयतनांना 
आिखी बळकटी आििे आिशयक 
आ्े.्ा काय्शक्रम मुखय प्रिा्ात 
आििे आिशयक आ्े.

सरकारचया आधीचया 
काय्शक्रमापेक्ा ्ी ्ागिदारीमुकत 
गाि योिना िेगळी आ्े.या योिनेत 
एकदा यश शमळाले की झाले असे 
ना्ी. तयामुळे या काय्शक्रमात साततय 
राखिे म्त्िाचे आ्े.्ागिदारीमुकत 
गािाचा दिा्श शमळििे ्ी बाब 
एकिेळ ठीक आ्े.पि सराननक 
यंत्िा ननमा्शि करून आणि लोकांना 
प्रोतसा्न देऊन या काय्शक्रमात 
साततय दटकििे ्ी िेगळी गोष्ट 
आ्े.या काय्शक्रमात साततय रा्ािे 
यासाठीचे का्ी ननयम पेयिल 
आणि सिच्छता मंत्ालयाने,राजयांचया 
स्काया्शने विकशसत केले आ्ेत. 
तयाची प्रभािी अंमलबिाििी ्ोिे 
गरिेचे आ्े.याशशिाय मंत्ालयाकि े
मिबूत अशी वयिसरापन माद्ती 
यंत्िा आ्े.ग्रामीि भागातील प्रतयेक 
घराने ककती प्रगती केली आ्े याचा 
मागोिा ्ी यंत्िा घेत.ेसिच्छ अॅप 
बरोबरच ्ी वयिसरापन माद्ती 
यंत्िादेखील साि्शिननक अखतयाररत 
आ्े.सिाांसाठी ती खुली आ्े.

सुका आणि ओलया कचऱयाचे 
पररिामकारक वयिसरापन करिे 
्ा देखील सिच्छ भारत मोद्मेचा 
एक म्त्िाचा भाग आ्े.देशातील 
बऱयाच गािांमधये सुका आणि 
ओलया कचऱयाचे वयिसरापन 
करणयास सुरुिात झाली आ्े. जया 
गािांनी ्ागिदारीमुकत गािाचा दिा्श 
अगोदरच शमळिला आ्े, तयांचयािर 
तर कचरा वयिसरापनाबाबत विशषे 
लक् कें दरित करणयात आले आ्े.
पेयिल आणि सिच्छता मंत्ालयाने 
खेिगेािाचा सिच्छता ननदचेशांक 
विकशसत केला आ्े. यानुसार एकंदर 

सिच्छतबेाबत गािे सितःच सितःला 
गुि देऊ शकतात आणि आपि 
ककती प्रगती केली आ्े,याचे मोिमाप 
करू शकतात. या ननदचेशांकात, 
्ागिदारीमुकत गािाचा दिा्श, सुका 
आणि ओला कचऱयाचे पररिामकारक 
वयिसरापन,गािात सि्शसाधारिपिे 
ददसिारी सिच्छता इतयादी बाबींचा 
विचार केला िातो.तयानुसार + ्ी 
शे्िी ददली िात.े मात्, तयासाठी 
गािाने आधी ् ागिदारीमुकत गािाचा 
दिा्श शमळििे आिशयक असत.े
तयानंतर आधी उललेख केलेलया 
बाबींचा विचार करून, तयामधये 
गािाने केलेली कामचगरी लक्ात 
घेऊन तया गािाला िरचा म्ििे + 
्ा दिा्श ददला िातो.

या टपपयािर िरा रांबून विचार 
केला तर सिच्छ भारत मो्ीम चांगली 
प्रगती करीत आ्े असे ददसत.े मात्, 
कें रि आणि राजय दोन्ी पातळीिर 
काम करिाऱया संघांना याची पूि्श 
िािीि आ्े की अिून तयांना मोठा 
रसता पार करायचा आ्े,अनेक 
आव्ानांना सामोरे िायचे आ्े. 
पंतप्रधानांचे नेततृि, राजयाराजयातील 
रािकीय नेतयांचा पादठंबा,प्रशासकीय 
कम्शचारी आणि सिा्शत म्त्िाचे 
म्ििे तळागाळातील सामानय 
मािसांपयांत पो्ोचिारे सरपंचांसारखे 
विशषेतः मद्ला सरपंचांसारखे नेत े
या सगळयांचया स्काया्शने देशात 
सिच्छ भारत मो्ीम नािाची लोक 
चळिळ यशसिी ् ोिार असा विशिास 
प्रतयेकाला िाटत आ्े.



लेखक भारत सरकारचया पेयिल 
आणि सिच्छता खातयाचे सचचि 
आ्ेत.
email: param.iyer@gov.in
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शाशित आचर्शक विकास 
आणि मानिी 

विकासासाठी ग्रामविकास ्ा कळीचा 
मुददा आ्े. ग्रामीि अर्शवयिसरा 
तीव्र गतीने विकास करत असेल तर 
दारररिय ननमू्शलन अनतशय िलद 
्ोत,े कृषी आणि गैर-कृषी क्ेत्ात 
उपजििीकेचया अनेक संधी उपलबध 
्ोतात. भारताचा म्ासत्ता म्िून 
िागनतक पातळीिर उदय केिळ 
ग्रामीि दाररद्य आणि ग्रामविकासािर 
प्रभािी तोिगा काढलयानंतरच ्ोऊ 
शकतो. म्िूनच सरकारने ग्रामीि 
भागातील िीिनमान सुधारणयाला 
प्राधानय ददले आ्े. समािेशी ग्रामीि 
विकासाचया माधयमातून शाशित 
मनुष्य विकास शकय आ्े.   

ग्रामीि दाररद्याचे अनेक 
पलैू आ्ेत. म्िूनच दाररद्य 
ननमू्शलनासाठी सि्श पलैूंिर प्रकाश 
टाकणयाची आिशयकता आ्े. 
गरीबीचया वयाखयेत ननिारा नसिे, 
शशक्िाचा अभाि, कौशलयाचा 
अभाि, साधनांचा अभाि, आरोगयाचा 
अभाि या सिाांचा समािेश ्ोतो. 
यास अनेक बाबी कारिीभूत असू 
शकतात. म्िून ग्रामविकासासाठी 
मुखय आव्ान आ्े त ेप्रतयेक ग्रामीि 
कुटंुबांना संधी उपलबध करुन देिे 

आणि पूि्श क्मतनेे तयांना या संधीचा 
लाभ घेणयासाठी पोषक िातािरि 
ननमा्शि करिे. 

ग्रामविकास खात े दरिषती एक 
लाख कोटी रुपयांपेक्ा्ी िासत खच्श 
विविध विभागांचया माधयमातून 
ग्रामविकासािर करत.े दरिषती तीन 
त े चार लाख कोटी केिळ ग्रामीि 
भागासाठी खच्श केले िातात. 

दषु्काळाचा सामना करणयासाठी 
िलसंिध्शनािर भर ददला िात 
आ्े. तयामुळे शतेकऱयांना पीक, 
पशूधन आणि गैर-कृषी काया्शमधये 
भरभराट करता येईल. म्ातमा 
गांधी राष्ट्रीय ग्रामीि रोिगार ्मी 
योिना (मनरेगा) ्ी ग्रामीि भागात 
उपिीविकेचा एक स्ोत म्िून 
पाद्ली िात.े या योिनेअतंग्शत 
िलशसचंनासाठी प्रयतन करणयात येत 
आ्ेत. 

दीन दयाल अतंयोदय योिना-
राष्ट्रीय ग्रामीि आिीविका मो्ीम या 
अतंग्शत सुक्म पतपुरिठा केला िातो. 
मद्ला बचत गटाचया माधयमातून 
आतापयांत 31 लाख मद्लांना 3.6 
कोटी रुपयांचा पतपुरिठा केला आ्े. 
मद्ला बचत गट, ग्राम संसरा, 
समुदाय संसाधन वयकती, अशा 

भारताचा म्हासत्ा म्हणून जागनतक 
पातळीिर उदय केिळ ग्ामीण 
दाररद्य आणण ग्ामविकासािर प्रभािी 
तोडगा काढलयानंतरच ्होऊ शकतो. 
म्हणूनच सरकारने ग्ामीण भागातील 
जीिनमान सुधारणयाला प्राधानय ददले 
आ्ेह. समािेशी ग्ामीण विकासाचया 
माधयमातून शाशित मनुषय विकास 
शकय आ्ेह. ग्ामीण दाररद्याचे 
अनेक पलैू आ्ेहत. म्हणूनच 
दाररद्यननमू्थलनासाठी सि्थ पलैूंिर 
प्रकाश टाकणयाची आिशयकता आ्ेह

अमरिीत शसन्ा

उपसजिीकेचया साधनाद््यरे जीिनमानात सुधारणा

संकलप
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प्रकारे गटांचया माधयमातून योगय 
बँक िोििीसाठी प्रयतन केले िात 
आ्ेत. गेलया तीन िषा्शत मद्ला 
बचत गटांना 85 ्िार कोटी रुपये 
ददले आ्ेत. या माधयमातून ग्रामीि 
भागातील िीिनमान सुधारणयास 
मदत ्ोत आ्े. तसेच मनरेगाचया 
माधयमातून शळेीपालन, पोलट्रीसाठी 
साद्तय, िअेरीसाठी साद्तय, 
शतेतळी, वि्ीरी खोदिे या कामांिर 
भर देणयात येत आ्े.

2016-17 मधये ग्ाम विकास 
काय्थरिमांची कामरगरी

2016-17 मधये ग्रामविकास 
खातयाने बरेच धयेय साधय केले आ्े. 
2010-11 मधये प्रधान मंत्ी ग्राम 
सिक योिने अंतग्शत रसतनेनशम्शतीचे 
काम प्रनतददन 73.5 ककमी ्ोत.े 
2014-16 कालािधीत त ेप्रनतददन 
130 ककलोमीटर रसतनेनशम्शतीपयांत 
आले. तर, 2016-17 मधये तयात 
आिखी प्रगती ्ोत आ्े. तसेच, 
ग्रामीि गृ् ननमा्शि काय्शक्रमांतग्शत 
इंददरा आिास योिनेअतंग्शत अपूि्श 
राद्लेली घरे प्रधान मंत्ी आिास 
योिनेअतंग्शत पूि्श केली िात आ्ेत. 
पंतप्रधानांचया ्सत े 20 नोव े्ंबर 
2016 रोिी या योिनेचा शुभारंभ 
करणयात आला. आतापयांत 32.14 
लाख घरांचे काम पूि्श झालयाचे 
राजयांनी कळिले आ्े. 2011-
14 मधये असलेलया कामापेक्ा या 
कामाची गती दोन त े तीन पटीने 
अचधक आ्े. म्ातमा गांधी राष्ट्रीय 
ग्रामीि रोिगार ्मी योिनेअतंग्शत 
2016-17 मधये 52 लाख कामं 
पूि्श झाली आ्ेत. आतापयांत ्े 
प्रमाि 25 त े30 लाख असे ्ोत.े  

प्रधानंत्ी ग्ाम सडक योजना 

•  2016-17 मधये विक्रमी 
47,350 ककलोमीटर रसत ेननशम्शती. 
एका िषा्शत एिढया मोठया प्रमािात 
रसतनेनशम्शतीचे काय्श ्ोणयाची ्ी 
गेलया सात िषा्शतील पद्लीच िेळ 
आ्े.

• 11,614 िसा्त ननशम्शती. 
प्रधानमंत्ी सिक योिनेचया 
कामाबरोबरच िसा्तननशम्शतीचे 
आतापयांतचे ऐनत्ाशसक काम. 

• ग्रामीि भागामधये 
रसतयांिरील काब्शन उतसि्शनाचे प्रमाि 
कमी करिे, पया्शिरिाची ्ानी कमी 

्ोईल याची काळिी घेिे, कमी खचा्शत 
चांगले काम यािर भर देणयात आला 
आ्े. ्ररत तंत्ज्ानाचया स्ाययाने 
अपारंपररक साधने िसे पलॅसटीक, 
कोलि शमकस, जिओ-टेकसटाईलस, 
राख, लो् आणि तांबयाचया लाव्ाचा 
उपयोग रसतनेनशम्शतीसाठी करणयात 
आला आ्े. 

्ररत तंत्ज्ानाचा िापर करुन 
प्रधानमंत्ी ग्राम सिक योिने अतंग्शत 
2016-17 मधये 4,113.13 
ककलोमीटर रसत े ननशम्शती करणयाता 
आली आ्े.  

मनरेगा – 2016-17 मधये सुशासन 
आणण जलसंिध्थनािर भर

2016-17 या आचर्शक िषा्शत 
मनरेगामधये सुशासन आणि िल 
संिध्शनािर भर देणयात आला. 82%  
पेक्ा्ी िासत काय्शरत कामगारांना 
(9.1 कोटी) आधार किच शमळाले. 
तर, 4.6 कोटी कामगारांना 
96%  िेतन इलेकट्रॉननक पेमेंटचया 
माधयमातून बँक, टपाल काया्शलयात 
शमळत.े 89 लाख मालमत्ता ् ी जिओ 
टॅगि आ्े, तर योगय मुलयांकन 
करुन 93 लाख बनािट िॉबकाि्शस 
िगळणयात आली आ्ेत. मनरेगा 
अतंग्शत 230 कोटी मनुष्य ददन 
एिढे काम झाले. ्ी आतापयांतची 
सिपोत्तम कामचगरी आ्े. तसेच 
मनरेगाअतंग्शत 56 टकके मद्लांना 
रोिगार शमळाला आ्े. 

दषु्काळी भागातील 
मुखयमंतयांसमिेत पंतप्रधानांनी बठैका 
घेऊन िल संिध्शनाची मो्ीम ्ाती 
घेतली. मुखयमंत्ी िल सिािलंबन 
योिना ् ी 3200 गािांमधये राबिली 
िात.े या माधयमातून रािसरानमधये 
92000 िलक्ेत् ननमा्शि झाले 
आ्ेत. तर, झारखंिमधये शतेतळी 
मोठया प्रमािात आ्ेत. आधं्र 
प्रदेशमधये ननरु चेत्त,ू तलेंगिात 
शमशन काकतीय, मधय प्रदेशात 
कवपलधार वि्ीरी, म्ाराष्ट्रामधये 
िलयुकत शशिार या सि्श प्रकलपांची 
कामे मनरेगाअतंग्शत केली िात 

मद्हला बचत गट, ग्ाम संसथा, 
समुदाय संसाधन वयकती, अशा 
प्रकारे गटांचया माधयमातून 
योगय बँक जोडणीसाठी प्रयतन 
केले जात आ्ेहत. गेलया तीन 
िषा्थत मद्हला बचत गटांना 85 
्हजार कोटी रुपये ददले आ्ेहत. 
या माधयमातून ग्ामीण 
भागातील जीिनमान सुधारणयास 
मदत ्होत आ्ेह. तसेच 
मनरेगाचया माधयमातून 
शळेीपालन, पोलट्रीसाठी साद्हतय, 
डअेरीसाठी साद्हतय, शतेतळी, 
वि्हीरी खोदणे या कामांिर भर 
देणयात येत आ्ेह.
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आ्ेत. 2016-17 आचर्शक िषा्शत 
15.47 लाख िल संिध्शनाशी 
ननगिीत कामं झाली आ्ेत. 

मनरेगाअतंग्शत ियैजकतक 
लाभधारकांना चांगला रोिगार शमळाला 
आ्े (14.61 लाख लाभारती). 
पोलट्री, शळेीपालन, दगुधवयिसाय, 
शतेतळी, वि्ीरी, घरांमधये शौचालय 
या माधयमातून ग्रामीि िीिनमान 
सुधारले आ्े. ताशमळनािूमधील 
11000 गािांनी अशभनि असा घन 
कचरा वयिसरापनाचा उपक्रम ्ाती 
घेतला आ्े. तलेंगिा, आधं्र प्रदेश, 
म्ाराष्ट्र आणि इतर राजयांमधये 
ओला कचरा वयिसरापनासाठी चार 
लाख िादईु खडि े (मॅजिक पीटस) 
तयार करणयात आली आ्ेत. 
29704 अकुशल मिूरांना ग्रामीि 
सियंरोिगार कौशलय प्रशशक्ि कें रिा 
अतंग्शत प्रशशक्ि पुरिणयात आले 
आ्े.

प्रधानमंत्ी आिास योजना- भाडयाचया 
घरांकडून सितःचया घराकडे

पंतप्रधानांचया ् सत े20 नोव े्ंबर 
2016 रोिी या योिनेचा शुभारंभ 
करणयात आला. सराननक साधनं 
आणि सराननक गृ् ननमा्शि पदधती 
समोर ठेिू घरांचे बांधकाम करणयात 
आले. सियंपाकघर, शौचालय, 
एलपीिी िोििी, िीि िोििी, 
पािीपुरिठा याकि े विशषे लक् 
देणयात आले. लाभारती आपलयाला 
पाद्िे तसे घराचे डििाईन देऊ शकत 
असलयामुळे लाभारयाांना मनासारखी 
घरे शमळाली.  

2016-17 मधये लाभारयाांची 
ननिि तंत्ज्ानाचा िापर करुन 
करणयात आली. तसेच इंददरा आिास 
योिने अतंग्शत अपूि्श असलेली 36 

लाख घरे पूि्श करणयाचा ननि्शय 
घेणयात आला. 

प्रतयेक राजयांमधये ग्रामीि 
गृ् ननमा्शिासाठी दोन त े 20 बँक 
खाती ्ोती. त ेआता एकच प्रमुख 
बँक खात ेकरणयात आले आ्े. तसेच 
इलेकट्रॉननक पेमेंटचया माधयमातून 
वयि्ार ्ोत असलयामुळे आिास 
सॉफट-पीएफएमएस चया माधयमातून 
लाभारया्शचया खातयािर रेट रककम 
िमा ्ोत.े   

2022 पयांत प्रारशमकता देऊन 
अनतशय पारदश्शकपिे लाभारथींची 

ननिि करणयात आली आ्े. गरिू 
आणि योगय लाभारयाांची ननिि तीन 
सतरािरील चाचिीतून करणयात 
आली. अनतशय असुरक्क्त समािगट 
आणि मद्ला लाभारती यांना प्राधानय 
देणयात आले आ्े. नसैचग्शक 
आपत्तीपासून घराचे रक्ि व्ािे, 
अशी बांधकाम रचना करणयात आली 
आ्े. 

मधय प्रदेश, रािसरान, म्ाराष्ट्र, 
्छत्तीसगि, कना्शटक, आसाम या 
राजयांनी पंतप्रधान आिास योिनेचया 
कामात आघािी घेतली आ्े. बब्ार, 
पजशचम बंगाल, उत्तर प्रदेश, मधय 
प्रदेश, आसाम, झारखंि, रािसरान, 
म्ाराष्ट्र या राजयांनी इंददरा आिास 
योिनेअतंग्शत अपूि्श असलेली कामे 
पूि्श केली आ्ेत. 

2017-18 मधये ग्राम विकास 
खातयाला आशा आ्े की, 51 लाख 
घरांचे काम पूि्श ् ोईल. तर, 2017-
18 मधये 33 लाख घरं पूि्श ् ोतील. 
तर, 2016-19 या काळात 1.35  
कोटी घरांचे काम पूि्श ्ोईल. यामुळे 
2022 पयांत सिाांना घर ्े धयेय 
पूि्श ्ोईल.

दीन दयाल अतंयोदय योजना-

दीन दयाल अतंयोदय योिनेमुळे 
3.6 कोटी कुटंुबांचया िीिनमानात 
अनतशय सकारातमक बदल घिून 
आला आ्े. मद्ला बचत गट मोठया 
प्रमािात या योिनेशी िोिले गेले 
आ्ेत. ग्राम सभा आणि पंचायत 
राि प्रिालीचया माधयमातून 
सामाजिक पररित्शन घिून येत आ्े. 
मद्लांना आपले कौशलय विकशसत 
करणयासाठी बँकेकिून कि्श शमळिून 
ददले िात आ्े. 1.50 लाख 
मद्लांना या योिनेमुळे दाररद्याचे 
दषु्टचक्र भेदता आले आ्े. शाशित 
कृषी, बँककंग सुविधा, पशुपालन, 
ग्रंरपाल, या सिाांचया माधयमातून 
ग्रामीि िीिनाला निा आयाम प्रापत 
झाला आ्े.

2011 मधये या योिनेचा 
आरंभ झाला तेंव्ापासून मद्ला 
बचत गटांना 1.06 लाख कोटी 

2016-17 या आरथ्थक िषा्थत 
मनरेगामधये सुशासन आणण 
जल संिध्थनािर भर देणयात 
आला. 82%  पेक्ा्ही जासत 
काय्थरत कामगारांना (9.1 
कोटी) आधार किच समळाले. 
तर, 4.6 कोटी कामगारांना 
96%  िेतन इलेकट्रॉननक 
पेमेंटचया माधयमातून बँक, 
टपाल काया्थलयात समळत.े 89 
लाख मालमत्ा ्ही सजओ टपॅगड 
आ्ेह, तर योगय मुलयांकन करुन 
93 लाख बनािट जॉबकाड्थस 
िगळणयात आली आ्ेहत. 
मनरेगा अतंग्थत 230 कोटी 
मनुषय ददन एिढे काम झाले.
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रुपयांचे कि्श िाटप करणयात आले 
आ्े. तसेच 20,000 कोटी बँक 
िोििीचया माधयमातून 2015-
16  मधये 30,000 कोटी रुपयांचे 
कि्श िाटप करणयात आले आ्े. 
फेरिुिारी 2017 पयांत 29,000 
कोटी रुपयांचे कि्शिाटप झाले आ्े, 
तर 2016-17 या आचर्शक िषा्शत 
35,000 कोटी त े 38,000 
कोटी रुपये कि्शिाटप ्ोईल अशी 
शकयता आ्े. आसाम, बब्ार, 
ओडिशा, रािसरान, पजशचम बंगाल 
या राजयांमधये बँक िोििीचे काम 
अनतशय प्रभािी झाले आ्े. 

मद्ला ककसान सशकतीकरि 
पररयोिना या काय्शक्रमा अतंग्शत 
30 लाख मद्ला शतेकऱयांना 
कृषी कामासाठी मदत शमळाली 
आ्े. मद्ला बचत गटांनी कृषी 
कामासाठी, पॉिर दटलस्शसाठी कसटम 
्ायररगं सेंटस्श सरापन केली आ्ेत. 
सेंरिीय खतांचया माधयमातून मद्ला 
शतेकरी ब्ु-शे्िी पीक घेत आ्ेत. 
तसेच चारा, अननधानय, फळे, 
फायबर यास् िनसंिध्शनाकि े लक् 
देत आ्ेत.  

आितागायत देशातील सुमारे 
एक ततृीयांश ग्रामपंचायतींपयांत ्ा 
काय्शक्रम पो्चला आ्े. 2017-18 
मधये 52 लाख कुटंुब आणि शकेिो 
बचत गट अतंयोदय योिनेशी िोिले 
गेले. ग्रामीि भागासाठी सटाट्श अप 
काय्शक्रमाअंतग्शत १७ राजयांमधये 
84,000 सुक्म उदयोग उभारले 
आ्ेत. ताशमळनािू राजयात मद्ला 
बचत गटांचया माधयमातून 11,000 
खेडयांमधये (सुमारे ९० टकके) घन 
कचरा वयिसरापनाचे काय्श पूि्श झाले 
आ्े.

दीन दयाल उपाधयाय ग्रामीि 
कौशलय योिना आणि ग्रामीि 
सियं रोिगार योिना आणि 
प्रशशक्ि संसरा ्े उपक्रम अतंयोदय 
योिनेअतंग्शत राबिले िातात. 
आतापयांत 1.60 लाख युिकांना 
प्रशशक्ि देणयात आले आ्े, तर,  
79,400 युिकांना रोिगार शमळाला 
आ्े. शशिाय चार लाख युिकांना 
585 प्रशशक्ि कें रिाचया माधयमातून 
प्रशशक्क्त करणयात आले आ्े. कॅ फे 
कॉफी ि,े अपोलो मेडिसकीलस, टीम 
शलि, या सारखया कंपनयांनी यात 
स्भाग घेतला आ्े. 

इजनसटटयूट ऑफ रुरल मॅनेिमेंट, 
आनंद या संसरेने या योिनेचे पद्ले 
राष्ट्रीय मूलयमापन केले आ्े. गाि 

पातळीिर मद्लांचया स्भागामुळे 
सामाजिक पररित्शन घिून आलयाचा 
अ्िाल या संसरेने ददला आ्े. 
दाररद्यमुकत ग्राम पंचायती ्े 
अतंयोदय योिनेचे लक्य आ्े. 

दाररद्य ननमु्शलनासाठी 
सुशासनाची मात्ा कामी येत आ्े. 
सामाजिक-आचर्शक िात नन्ाय 
गिनेचया माधयमातून अशाप्रकारचया 
कुटंुबाची ननिि करिे सोपे िात.े 
तसेच पंचायत दप्शि काय्शक्रमा 
अतंग्शत 35 ननकषांचा िापर करुन 
अशा कुटंुबाची ननिि केली िात.े 
अनतशय प्रभािी अमंलबिाििीसाठी 
ग्राम विकास खात े आधारिर लक् 
कें रिीत कररत आ्े. 

ग्राम विकास मंत्ालयाने 
50,000 दारररियमुकत ग्राम 
पंचायतचेे उदददष्ट ठेिले आ्े. संसद 
आदश्श ग्राम योिनेअतंग्शत 36 
ननकष तयार करणयात आले आ्ेत. 
यात पायाभूत सुविधा, दळििळि, 
सामाजिक विकास, बँककंग सुविधा, 
घन आणि तरल कचरा वयिसरापन, 
आरोगय, शशक्ि, दषु्काळाची पा्िी, 
सकस आ्ार या बाबींचा समािेश 
आ्े. मंत्ालयाने दाररद्यमुकत ग्राम 
पंचायतींसाठी समािेशक ननदचेशांक 
तयार केला आ्े. जिल्ा पातळीिरील 
ददशा सशमतीचया माधयमातून या 
काया्शिर देखरेख ठेिली िात.े



लेखक भारतीय प्रशासकीय सेिेचया 
१९८३ चया तकुिीतील अचधकारी 
असनू भारत सरकारचया ग्रामविकास 
खातयामधये सचचि आ्ेत. 
Email: secyrd@nic.in

दीन दयाल अतंयोदय योजनेमुळे 
3.6 कोटी कुटंुबांचया 
जीिनमानात अनतशय 
सकारातमक बदल घडून आला 
आ्ेह. मद्हला बचत गट मोठया 
प्रमाणात या योजनेशी जोडले 
गेले आ्ेहत. ग्ाम सभा आणण 
पंचायत राज प्रणालीचया 
माधयमातून सामासजक पररित्थन 
घडून येत आ्ेह. मद्हलांना आपले 
कौशलय विकससत करणयासाठी 
बँकेकडून कज्थ समळिून ददले 
जात आ्ेह. 1.50 लाख मद्हलांना 
या योजनेमुळे दाररद्याचे 
दषुटचरि भेदता आले आ्ेह.
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पररित्शन घििून आिणयाची 
धमक युिािगा्शत असत.े 

साततयाने निनिीन प्रयोग करिे, 
निीन कलपनांना मूत्श रुप देिे या 
गुिांतून विकास साधता येऊ शकतो. 
भारतीय युिकाला िाटत ेकी आपि 
केिळ देशाचे भविष्य ना्ी तर 
विकासातील एक भागीदार घटक 
आ्ोत. म्िून युिािगा्शला प्रभािी 
पदधतीने कौशलय विकास आणि 
ज्ान देऊन देशाचया  विकासात 
योगदान देता येऊ शकत.े सधया 
इनत्ासात प्ररमच अशी 25 िषचे 
ियोगटाखालील लोकसंखया 50 
टककयांपेक्ा्ी िासत आ्े. 2020 
मधये देशातील सरासरी िय 29 
्ोईल. ्ी भारतासाठी ऐनत्ाशसक 
अशी घटना आ्े. यामुळे िासतीत 
िासत रोिगारननशम्शती कशी करता 
येईल, ्े पा्िे म्त्िाचे आ्े. 
िागनतक बँकेचया अ्िालानूसार,  
2040 पयांत काय्शक्म ियोगट 
असाच िाढत िािार आ्े. तयामुळे, 
भारत ‘विकसनशील देश’ ्ा शशकका 
मोिीत काढून ‘विकशसत देश’ ठरु 
शकतो.

िॉ ितींदर शसगं

कौशलय विकास, निसंशोधन आणण युिकांचे सबलीकरण

ननयोजन

विकासाचे धयेय साधय 
करणयासाठी युिकांचया आकांक्ांना 
ननजशचत आकार ददला पाद्िे. 
तयासाठी विविध पलैूंिर विचार 
करणयाची क्मता िाढिली पाद्िे, 
निीनीकरिाला प्राधानय ददले पाद्िे, 
आणि युिकांचा औपचाररक ननि्शय 
प्रकक्रयेत स्भाग िाढिला पाद्िे. 
नोकरीची गरि आणि पुरिठा यात 
असलेली विसंगती दरू करणयासाठी 
युिकांना रोिगाराचधजष्ठत कौशलय 
शशक्ि देिे ्े आव्ानातमक आ्े. 
भारत सरकारने मेक इन इंडिया, 
कौशलय विकास अशभयान, सटाट्श 
अप, सटँि अप इंडिया आणि डििीटल 
इंडिया योिना सुरू केलया आ्ेत. या 
योिनांचया माधयमातून युिकांमधये 
रोिगारननशम्शती आणि उद्योिकता 
िाढीस लािली िाऊ शकत.े  

मेक इन इंडडया

मेक इन इंडिया ्ी एक प्रमुख 
योिना आ्े. या योिनेचया 
माधयमातून 2022 पयांत 10 कोटी 
रोिगारननशम्शतीचे उदददष्ट आ्े. मेक 
इन इंडियाचया माधयमातून 

2020 मधये देशातील सरासरी िय 
29 ्होईल. ्ही भारतासाठी ऐनत्हाससक 
अशी घटना आ्ेह. यामुळे जासतीत 
जासत रोजगारननसम्थती कशी करता 
येईल, ्ेह पा्हणे म्हत्िाचे आ्ेह. 
जागनतक बँकेचया अ्हिालानूसार,  
2040 पययंत काय्थक्म ियोगट 
असाच िाढत जाणार आ्ेह. तयामुळे, 
भारत ‘विकसनशील देश’ ्हा सशकका 
मोडीत काढून ‘विकससत देश’ ठरु 
शकतो.
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युिकांमधये रोिगारननशम्शतीचया 
अनेक संधी उपलबध ्ोऊ शकतात. 
भारताला िागनतक उतपादनननशम्शतीचे 
कें रिसरान करुन 2022 पयांत 
िीिीपीमधये 25 टककयांनी िाढ 
करणयाचे धयेय ननजशचत केले आ्े. 
यासाठी विविध 25 क्ेत् ं ननििली 
आ्ेत. िस्ोद्योग, बांधकाम, अनन 
प्रकक्रया, ्िाई िा्तूक, संरक्ि 
दलासाठी शसत्ासत् ननशम्शती आणि 
इलेकट्रॉननकस ्ी प्रमुख क्ेत् ंआ्ेत. 
भारतात उतपादन करणयासाठी 
सरकारने परकीय कंपनयांना रेट 
परकीय गुंतििूक ननयम ननजशचत 
केले आ्ेत.

कौशलय भारत

भारतामधये लोकसंखयेची 
विविधता असली तरी, कौशलयाधारीत 
बािारपेठेची िाििा आ्े. दरिषती 
कामगार क्ेत्ात बारा लाख लोक 
प्रिेश करतात. तयापकैी केिळ दोन 
टकके कम्शचारी प्रशशक्क्त असतात. 
कौशलय विकास आणि उद्योिकता 
या निीन मंत्ालयामुळे यात बदल 
ददसून येत आ्े. मेक इन इंडिया 
योिना आणि 100 समाट्श शसटी 
मो्ीम यामुळे प्रचंि पररित्शन घिून 
आले आ्े. देशात प्ररमच कौशलय 
विकास आणि उद्योजकता यासाठी 
राष्ट्रीय धोरि 2015 ननमा्शि 
करणयात आले आ्े. यामुळे युिकांना 
उचच तंत्ज्ानािर आधारीत 
नोकरीसाठी प्रशशक्क्त केले िाऊ 
शकत.े 

तंत्ज्ान आणि रोिगार यामधये 
एक दरी आ्े. तयाचा पररिाम 
रोिगारननशम्शतीिर ददसून येतो. अशा 
पररजसरतीत शाशित रोिगारननशम्शती 
म्ििे केिळ ‘बलयू कॉलर’, ‘व्ाईट 
कॉलर’ नोकरी ना्ी तर ‘नयू कॉलर’ 
नोकरीची ननशम्शती करता येईल. नवया 
पदधती िसे सियंचलन, इंटरनेट, 
माद्तीचे परृरकरि ्े ्ायटेक िॉब 
म्िून ओळखले िाऊ लागले आ्ेत. 
तयामुळे युिकांना आतंरराष्ट्रीय 
पातळीिरील प्रशशक्ि देऊन 
रोिगारननशम्शती करता येऊ शकत.े  

राष्ट्रीय कौशलय विकास 
म्ामंिळाने उद्योगप्रिीत कौशलय 
पररषदांची ननशम्शती केली आ्े. याचया 
माधयमातून काय्शसरळािरील काया्शची 
गुिित्ता ननधा्शरीत केली िात.े प्रतयेक 
प्रशशक्ि देिाऱया संसरेला आता 
‘नॅशनल ऑकयुपेशन सटँिस्श’ ्े 
प्रमािपत् घयािे लागिार आ्े.  

इनोिेशन, इनकयुबेटस्थ, सटाट्थअप 
आणण सटँड अप जैिसंसथा

भारत ्ा ने्मीच निनिीन 
आविष्कारांची िननी राद्ला आ्े. 
सिदेशी तंत्ज्ानाने साधय केलेले 
मंगळयान ्ेच दाखिून देत.े 
मंगळापयांतचया 650 दशलक् 
ककलोमीटर अतंरासाठी प्रनतककमी 
सात रुपये खच्श एिढया कमी खचा्शत 
्े साधय केले. यातून भारताचे 
तंत्ज्ानक्ेत्ातील आघािीचे सरान 
ददसून येत.े शालेय शशक्िामधूनच 
विदयारयाांमधये संशोधनाची गोिी 
रुििली पाद्िे. िीएसआयआर, 
सीएसआयआर, िीएसटी, 
एनएसटीईिीबी, तंत्ज्ान आणि 
निसंशोधन या संसरांचया माधयमातून 
संशोधन आणि विकासाला चालना 
ददली पाद्िे. तयासाठी युिकांना 
आचर्शक स्काय्श केले पाद्िे.  

इनकयुबेटस्श ्े सटाट्श अपला 
पुरक आ्ेत. सटाट्श अपला यामुळे 
मोठी आचर्शक मदत ्ोत.े तसेच 
ग्रा्क ननशम्शतीसाठी्ी ्े पूरक आ्े. 
भारतात कें रिीय िाणिजय आणि 
उद्योग मंत्ालयाकि े सटाट्श अप 
योिनेअतंग्शत 118 इनकयुबेटस्शची 
नोंदिी झाली आ्े. आपलया देशात 
10,000 सटाट्श अप आ्ेत तयांची 
संखया 2020 साली पयांत 11,500 

पयांत िाईल, असा अदंाि आ्े. 
भारत ्ा सटाट्श अप असलेला 
िगातील नतसऱया क्रमांकाचा सिा्शत 
मोठा देश आ्े. 

दरिषथी कामगार क्ेत्ात बारा 
लाख लोक प्रिेश करतात 
तयापकैी केिळ दोन टकके 
कम्थचारी प्रसशक्क्त असतात. 
कौशलय विकास आणण 
उदयोजकता या निीन 
मंत्ालयामुळे यात बदल ददसून 
येत आ्ेह. मेक इन इंडडया 
योजना आणण 100 समाट्थ ससटी 
मो्हीम यामुळे प्रचंड पररित्थन 
घडून आले आ्ेह. देशात प्रथमच 
कौशलय विकास आणण उदयोकता 
यासाठी राषट्रीय धोरण 2015 
ननमा्थण करणयात आले आ्ेह.
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व य ा ि स ा न य क - स ा म ा ज ि क 
िबाबदारी (सीएसआर) ननधीतून 
औद्योचगक आणि तंत्ज्ानािर 
आधारीत उद्योग िाढिणयासाठीचा 
सेतू साधला िाऊ शकतो. भारतीय 
कंपनी कायदा 2013 चया सातवया 
पररशशष्टातील 135 वया 
विभागानूसार भारतीय कंपनयांना 
इनकयुबेटस्शसाठी दोन टककयांपयांत 
ननधी देता येऊ शकतो. 

‘सटँि अप इंडिया योिना’ ्ी 
मद्ला आणि अनुसूचचती िाती 
आणि िमातीसाठी आ्े. या 
योिनेचया माधयमातून उद्योग सुरु 
करणयासाठी रुपये 10 लाख त ेरुपये 
1 कोटी पयांतचे कि्श ददले िात.े 
किा्शची परतफेि करणयासाठी सात 
िषा्शचा अिधी देणयात आला आ्े. 

युिा प्रनतभेला ददशा दाखिणे 

युिा लोकसंखयेचया आकांक्ांची 
पूतती करणयाची भारताला गरि आ्े. 
आगामी िीस िषा्शत औद्योचगक 
अर्शवयिसरेतून मनुष्यबळात चार 
टककयांनी कपात ्ोिार आ्े. तर, 
भारतात यात 32 टककयांनी िाढ 
्ोिार आ्े. युिकांचे सबलीकरि 
आणि क्मताननमा्शि यासाठी भारत 
सरकारने घेतलेलया ननि्शयांचे कौतूक 
करायला पाद्िे. कौशलय भारत 
आणि सटाट्श अप इंडिया यामुळे 
शशक्ि त े रोिगार याबाबतचा 
तरुिांिरील बोिा ् लका ् ोिार आ्े. 
समािेशक विकासासाठी युिकांमधये 
उद्योिकता रुिििे म्त्िाचे आ्े. 
केिळ सरकारच ना्ी तर खासगी 
क्ेत्ाने्ी पुढाकार घेऊन निभारताची 

ननशम्शती करणयासाठी पुढाकार घेतला 
पाद्िे.



िॉ िनतदंर शसगं यांची 
वयिसरापन विषयात पी एचिी असून 
गेली िीस िषचे त े शशक्ि आणि 
कौशलय विकासाशी संबंचधत क्ेत्ात 
काय्शरत आ्ेत. पीएचिी चेंबर ऑफ 
कॉमस्श अिँ इंिसट्री, निी ददलली येरे 
िररष्ठ सचचि म्िनू काय्शत आ्ेत 
तसेच शशक्ि विभाग, कौशलय 
विकास, सीएसआर विभागाचे प्रमुख 
आ्ेत. ्ररयािा राजय मंिळाचया 
तंत् शशक्ि विभागाचया गव्ननांग 
कौजनसलचे त ेसदसय आ्ेत.

email:jatinder@phdcci.in
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मंदािलेलया िागनतक 
अर्शवयिसरेमधये प्रमुख 

देशांमधये भारत तिेसिी ककरिांपैकी 
एक आ्े. भारताने 2015-16 या 
आचर्शक िषा्शत 7.9 टकके विकासदराची 
नोंद केली आ्े. तयापूिती 2014-15 
मधये ्ा दर 7.2 तर 2013-14 
मधये 6.5 टकके ्ोता. 2014-
15 आणि 2015-16 या िषाांत 
कमकुित मानसूननंतर्ी विकासाला 
प्रापत झालेली गती उललेखनीय ् ोती. 
लक्िीय मधयम त े दीघ्शकालीन 
आचर्शक फायदे शमळिणयाचया 
उददेशाने उचच मूलयाचया चलनाचे 

िी. एस मशलक

बबकट जागनतक अथ्थससथतीत भारताची आगेकूच

आशा

विमुरिीकरि केलयानंतर्ी 2016-
17 मधये भारत 7.1 टकके इतकया 
भककम विकासदराची नोंद करणयाचा 
अदंाि आ्े. तजज् संसरांचया 
भाककतांनुसार 2017-18 मधये 
भारताचया विकासदरात आिखी 
सुधारिा ्ोिार आ्े. 138 देशांचया 
िागनतक आचर्शक मंचाने तयार 
केलेलया िागनतक सपधा्शतमकता 
ननदचेशांकानुसार(िीसीआय) 2016-
17 या िषा्शत भारताचे सरान 39िे 
्ोत.े 2013-14 मधये 148 
देशांचया िीसीआयमधये भारताचे 
सरान 60िे ्ोत.े

2011-12 त े

2013-14  

(3 िषाांची सरासरी)

2014-15 त े 

2015-16  

(2 िषाांची सरासरी)

2016-17  *

चलनिाढ(सीपीआय)

(एनएस)

9.8 5.4 4.6

चलनिाढ (िबलूपीआय) 7.4 -0.2 3.5

सीएिी (िीिीपीचया % ) -3.6 -1.2 -0.7

िीिीपी िाढ (%) 6 7.6 7.1

िागनतक िीिीपी िाढ (%) 3.7 3.3 3.1

परकीय चलन साठा (अबि 

िॉलर)

296.9 350.9 362.8

एकूि एफिीआय($ अबि 

िॉलर)

21.1 33.6 21.3

आचर्शक तूट (िीिीपीचया 

%)

5.1 4 3.5

उचच मूलयाचया चलनाचे विमुद्ीकरण 
केलयानंतर्ही 2016-17 मधये 
भारत 7.1 टकके इतकया भककम 
विकासदराची नोंद करणयाचा 
अदंाज आ्ेह. तजज् संसथांचया 
भाक्कतांनुसार 2017-18 मधये 
भारताचया विकासदरात आणखी 
सुधारणा ्होणार आ्ेह. 138 देशांचया 
जागनतक आरथ्थक मंचाने तयार 
केलेलया जागनतक सपधा्थतमकता 
ननदवेशांकानुसार(जीसीआय) 2016-
17 या िषा्थत भारताचे सथान 39िे 
्होत.े 2013-14 मधये 148 
देशांचया जीसीआयमधये भारताचे 
सथान 60िे ्होत.े
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भारतातील सकल देशांतग्शत 
उतपादनाशी रािकोषीय तुटीचे 
प्रमाि 2013-14 मधील 4.5 
टककयांपासून साततयाने कमी ्ोत 
गेलयाने आचर्शक जसरती सुदृढ बनली 
आ्े. सकल देशांतग्शत उतपादनाशी 
भारत सरकारचया रािकोषीय तुटीचे 
प्रमाि 2014-15 मधये 4.1 
टकके, 2015-16 मधये 3.9 टकके 
आणि 2016-17 मधये (सुधाररत 
अदंाि) त े3.5 टकके ्ोत.े 2017-
18 मधये ्े प्रमाि 3.2 टकके 
ठेिणयाचे उदददष्ट अर्शसंकलपात 
ननधा्शररत करणयात आले आ्े.

चलनफुगिटा

सधयाचया सरकारने साततयाने 
िाढिाऱया म्ागाईचया विशषेतः 
खादयपदाराांचया म्ागाईचया 
पाशि्शभूमीिर मे 2014मधये 
काय्शभार सिीकारला. गेलया तीन 
िषा्शत या सरकारने चतुराईने केलेले 
अनन वयिसरापन आणि दरांिर 
बारीक निर ठेिलयामुळे साततयाने 
िाढलेलया म्ागाईिर गेलया तीन 
िषा्शत ननयंत्ि ठेिणयास मदत 
शमळाली आ्े.

ग्रा्क दर ननदचेशांकािर आधाररत 

म्ागाईचा दर सलग नतस-या 
आचर्शक िषा्शत ननयंत्िात राद्ला. 
ग्रा्क दर ननदचेशांकािर आधाररत 
म्ागाईचा सरासरी दर 2013-14 
मधये 9.5 टककयांिरून 2014-
15 मधये 5.9 टककयांपयांत खाली 
आला आणि 2015-16मधये तो 
आिखी कमी ्ोऊन 4.9 टकके 
झाला. सधया सुरू असलेलया आचर्शक 
िषा्शत तयात आिखी घट ्ोऊन 

तो फेरिुिारी 2017 पयांत 4.6 
टकके झाला तर फेरिुिारी 2017 
मधये अननधानयाचया म्ागाई 
दरात झालेलया मोठया घसरिीमुळे 
3.7 टककयांपयांत खाली आला. 
ग्रा्क दर ननदचेशांकािर आधाररत 
अननधानयाचया म्ागाईचा दर 
2012-2014 या काळात दोन 
आकिी झाला ्ोता. 2014-15 
मधये तो 6.4 टकके आणि 2015-
16 मधये 4.9 टकके इतका झाला. 
चालू आचर्शक िषा्शत तो आिखी 
खाली आला असून तयाचे प्रमाि 
फेरिुिारी 2017 पयांत 4.4 टकके 
झाले आणि फेरिुिारी 2017 मधये 
त े 2 टककयांिर आले. सरकारने 
आरबीआयशी विचारविननमय करून 
5 ऑगसट 2016 त े 31 माच्श 
2021 या काळासाठी म्ागाईचया 
दराचे उदददष्ट 2 टकके +/- सुसहय 
पातळीस् 4 टकके इतके ननधा्शररत 
केले आ्े.

वयापार

मंदािलेला िागनतक विकास 
आणि वयापार यांचया पररिामांमुळे 
भारताचया ननया्शतीत 2014-15 
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आणि 2015-16 या िषा्शत अनुक्रमे 
1.3 आणि 15.5 टकके घसरि 
झाली. 2016-17 मधये( एवप्रल त े
फेरिुिारी) या नकारातमक कलामधये 
बदल ्ोऊन तयाची िाटचाल का्ी 
प्रमािात िाढीचया ददशनेे सुरू 
झाली. ननया्शतीत 2.5 टकके िाढ 
्ोऊन 2015-16 मधील(एवप्रल त े
फेरिुिारी) 239.4 अबि िॉलरिरून  
245.4 अबि िॉलरिर पो्ोचली. 
ननया्शतीचया िाढीचे माशसक दर 
सपटेंबर 2016 पासून धन क्ेत्ामधये 
राद्ले आ्ेत. 2015-16 मधये 
भारताचया आयातीत 15 टकके 
घट ्ोऊन ्ी आयात 381 अबि 
िॉलर झाली. मुखयतिे आतंरराष्ट्रीय 
बािारातील कचचया तलेाचया दरातील 
घसरिीमुळे ्ी घट झाली. 2014-
15 मधये आयातीचे मूलय 448.0 
अबि िॉलर इतक ्ोत.े

2016-17 मधये (एवप्रल त े
फेरिुिारी) आयातीमधये 3.7 टकके 
घट ्ोऊन ती 340.7 अबि 
िॉलरिर आली. तया आधीचया िषती 
याच काळात ्ी आयात 353.7 
अबि िॉलर मूलयाची ्ोती. भारताची 
वयापारी तूट 2012-13 मधये 
सिपोचच म्ििे 190.3 अबि िॉलर 
्ोती. मात्, तयात 2015-16 मधये 
तयात 13.8 टककयांची घट ्ोऊन 
्ी तूट 118.7 अबि िॉलर झाली. 
2014-15 मधील 137.7 अबि 
िॉलरचया पातळीपेक्ा्ी ती कमी 
्ोती. 2016-17 मधये (एवप्रल 
त ेफेरिुिारी) वयापारी तुटीत आिखी 
घट ्ोऊन ्े प्रमाि 95.3 अबि 
िॉलरिर आले. तयापूितीचया िषा्शत 
याच काळात ्ी तूट 114.3 अबि 
िॉलर ्ोती.

सशललक देय रककम

भारताची ननया्शत सामानय 
राद्लयानंतर्ी, चालू खातयातील तूट 
एका साततयपूि्श गतीने कमी ्ोत 
िाऊन 2012-13 मधील 88.2 
अबि िॉलरिरून(िीिीपीचया 4.8 
टकके) 2015-16 मधये 22.2 
अबि िॉलरपयांत(िीिीपीचया 1.1 
टकके) खाली आलयाने भारताचया 
बाहय क्ेत्ातील जसरती समाधानकारक 
राद्ली आ्े.

क्रमसंचयी आधाराने चालू 
खातयातील तूट एवप्रल त े डिसेंबर 
2016 या काळात िीिीपीचया 0.7 
टककयांिर आली. तयापूिती 2015-
16 या आचर्शक िषा्शत याच काळात 
्ी तूट 1.4 टकके ्ोती. वयापारी 
तूट कमी झालयामुळे ्ा पररिाम 
ददसून आला.

परदेशी गुंतिणूक

2013-14 मधये 43.6 
अबि िॉलर इतका असलेला रेट 
परदेशी गंुतििुकीचा ओघ 2014-
15 मधये 51.8 अबि िॉलरिर 

पो्ोचला. 2015-16 मधये तयात 
आिखी िाढ ्ोऊन तो 59.5 अबि 
िॉलरिर पो्ोचला. 2016-17 या 
िषा्शत(एवप्रल त े डिसेंबर) ननविळ 
रेट परदेशी गुंतििूक 31.2 अबि 
िॉलर ्ोती. तयापूिती 2015-16 या 
िषा्शत(एवप्रल त ेडिसेंबर) ् ी गंुतििूक 
27.2 अबि िॉलर ्ोती. 2016-
17 चया पूिा्शधा्शत एफपीआय अरा्शत 
परदेशी पोट्शफोशलयो गुंतििूक 
(ननविळ) िाढून 8.2 अबि िॉलरिर 
पो्ोचली. तयापूिती 2015-16 चया 
पूिा्शधा्शत या गंुतििुकीचे प्रमाि (-) 
3.5 अबि िॉलर ्ोत.े मात्, ननविळ 
परदेशी पोट्शफोशलयो बा्ेर पिणयाचे 
प्रमाि डिसेंबर 2016 आणि िानेिारी 
2017 मधये अनुक्रमे 5.8 अबि 
िॉलर आणि 0.5 अबि िॉलर ्ोत.े 
प्रामुखयाने ्ा पररिाम अमेररकेचया 
फेिरल ररझि्शचे धोरि आणि फेिरल 

ररझि्शने केलेलया वयािदरातील 
िाढीमुळे ्ोता. मात्, एफपीआयचा 
बा्ेर िािारा ् ा ओघ केिळ एकटया 
भारतीय बािाराशी संबंचधत नव्ता 
कारि प्रगत अर्शवयिसरांमधये 
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उचच परतािा शमळत असलयामुळे 
बऱयाच उदयोनमुख अर्शवयिसरांमधून 
एफपीआयनी गंुतििूक काढून घेतली 
्ोती.

परकीय चलन साठा

सपटेंबर 2016 चया शिेटी 
परदेशी चलनाचया साठयाने 371.9 
अबि िॉलरची उचचांकी पातळी 
गाठली. मात्, परकीय चलन विननमय 
बािारात रुपयाला जसरर करणयासाठी 
ररझि्श बँकेने केलेलया ्सतक्ेपामुळे 
आणि अशंतः एफसीएनआरचया ठेिींची 
मुदत पूि्श झालयामुळे देय रककम 
चुकती केलयामुळे नोव े्ंबर 2016 
चया शिेटी या साठयाचया पातळीत 
घसरि ्ोऊन ती 361.1 अबि 
िॉलरपयांत खाली उतरली. 2013 
मधये अननिासी भारतीयांसाठी सुरू 

केलेलया विशषे णखिकी योिनेतून ्ी 
रककम िमा करणयात आली ्ोती.

िानेिारी 2017 चया शिेटी 
परकीय चलनाचा साठा 363.0 
अबि इतका झाला. तयापूिती डिसेंबर 
2016 मधये ् ा साठा 358.9 अबि 

िॉलर ्ोता. कोितया्ी आतंरराष्ट्रीय 
बृ् दआचर्शक अननजशचततपेासून 
विननमय दराचया संिेदनशीलतलेा 
संरक्ि पुरिणयासाठी सधयाची 
पातळी समाधानकारक अिसरेत 
आ्े.

 रुपयाचा विननमय दर

2016-17 साठी(एवप्रल त े
फेरिुिारी) रुपयाचा सरासरी माशसक 
विननमय दर प्रनत िॉलरला रु. 67.2 
इतका ्ोता. यापूितीचया िषा्शतील 
संबंचधत काळासाठी 2.8 टककयांचया 
कपातीकि े ्ा दर ननदचेश करत 
आ्े. अमेररकेचया अधयक्पदाचया 
ननिििूक ननकालांनंतर िागनतक 
पातळीिर अमेररकी िॉलर मिबूत 
झालयामुळे आणि फेिरल ररझि्शने 
पतधोरि अचधक किक केलयामुळे 

्ा पररिाम ददसत ्ोता. का्ी 
झाले तरी्ी 2016-17 या िषा्शत 
आतापयांत इतर ब्ुतके उदयोनमुख 
अर्शवयिसरांचया तुलनेत रुपयाची 
कामचगरी चांगली राद्ली आ्े. 
अमेररकी िॉलरचया तुलनेत एकीकि े

रुपयाचे का्ी प्रमािात अिमूलयन 
झाले असले तरी्ी अर्शवयिसरेिरील 
प्रभािाचे मूलयमापन िासतविक 
प्रभािी विननमय दराचया आधारे 
करता येऊ शकत.े िासतविक प्रभािी 
विननमय दर म्ििे परदेशी चलन 
आणि देशी चलन यांचया दरातील 
तफाितीनुसार सुधारिा केलेले देशी 
चलनाचया विननमयाचया दराचे िेटेि 
िॉमेट्रीक सरासरी अशी वयाखया 
केलेली आ्े.

आरईईआरचया संदभा्शत, 
2016-17 (एवप्रल त े िानेिारी) 
मधये 2015-16 (एवप्रल त े
िानेिारी) चया तुलनेत 1.7 टकके 
सुधारिा झाली.

परदेशी कज्थ

सपटेंबर 2016 चया शिेटी 
भारताचया परदेशी किा्शचा साठा 
484.3 टकके इतका राद्ला. 
माच्श 2016 चया शिेटी एकंदर 
पातळीनुसार 0.8  अबि िॉलर 
(0.2 टकके) घसरिीची नोंद झाली. 
बाहय किा्शचे ब्ुतके ननदचेशक 
सपटेंबर 2016 मधये  सुधारिा 
दाखित आ्ेत. एकूि बाहय 
किा्शमधये अलपकालीन किा्शचा 
िाटा 2016 चया माच्श 2016 
चया अखेरीला असलेलया 17.2 
टककयांिरून माच्श अखेरीला 16.8 
टककयांपयांत कमी झाला. भारताचया 
परकीय चलनसाठयामुळे एकूि 
बाहय किा्शला सपटेंबर 2016 चया 
अखेरीला 76.8 टककयांचे पाठबळ 
उपलबध झाले. माच्श 2016 चया 
अखेरीला तयाचे प्रमाि 74.3 टकके 
्ोत.े इतर कि्शदार देशांचया तुलनेत 

स्ोतः आरबीआय
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भारताचया प्रमुख कि्श ननदचेशांकांनुसार 
भारत साततयाने सुरक्क्त देशांचया 
पंकतीत राद्ला आ्े.

िागनतक बँकेचया आतंरराष्ट्रीय 
किा्शविषयीचया 2017चया 
आकििेारीमधये विकसनशील देशांचया 
बाहय किा्शची आकििेारी ददली आ्े. 
या आकििेारीनुसार भारताचया  बाहय 
किा्शचया साठयाचे देशाचया एकूि 
राष्ट्रीय उतपननाशी गुिोत्तर 23.4 
टकके आ्े. सिा्शत कमी असलेले 
्े पाचवया क्रमांकाचे गुिोत्तर आ्े. 
परकीय चलनसाठयाने बाहय किा्शला 
पुरिलेलया पाठबळामुळे भारताचे 
सरान 69.7 टककयांस् सिपोचच 
्ोत.े

कृषी ि अनन वयिसथापन

28 फेरिुिारी 2017 रोिी िारी 
करणयात आलेलया दसुऱया आगाऊ 
राष्ट्रीय उतपनन अदंािानुसार कृषी 
आणि संबंचधत क्ेत्ांचया िीव्ीएचे  
(एकूि मूलयिचध्शत) िदृधीदर 
2014-15 मधये (-) 0.2 
टकके, 2015-16 मधये 0.8 
टकके  आणि 2016-17 मधये 
4.4 टकके ्ोत.े कृषी आणि 
शतेकरी कलयाि मंत्ालयाने 15 
फेरिुिारी 2017 रोिी िारी केलेलया  
अननधानय उतपादनाचया दसु-या 
आगाऊ अदंािानुसार 2016-17 
मधये एकूि अननधानयाचे उतपादन 
271.98 दशलक् टन ्ोणयाचा 
अदंाि आ्े. 2015-16 (अंनतम) 
मधये ्े उतपादन 251.57 दशलक् 
टन ्ोत ेआणि 2014-15 मधये 
्े उतपादन 250.02 दशलक् टन 
्ोत.े

औद्योरगक क्ेत्

सीएसओने 28 फेरिुिारी 2017 
रोिी िारी केलेलया दसु-या आगाऊ 
राष्ट्रीय उतपनन अदंािानुसार 
िीव्ीएचे िदृधीदर 2016-17 
मधये 5.8 टकके, 2015-16 
मधये 8.2 टकके आणि 2014-
15 मधये 6.9 टकके ्ोत.े उतपादन 

क्ेत्ाकिून िीव्ीएमधये झालेली िाढ 
2016-17 मधये 7.7 टकके ्ोती. 
2015-16 मधये 10.6 टकके 
आणि 2014-15 मधये ती 7.5 
टकके ्ोती.

प्रमुख आठ उद्योगांचया( खननि 
तले, नैसचग्शक िायू, पेट्रोशलयम 
शुदचधकरि  उतपादने, कोळसा, 
िीि, शसमेंट, पोलाद आणि खत)े 
ननदचेशांकाने 2016-17 मधये 4.8 
टकके िदृधीची नोंद केली. 2015-
16 मधये ्ा दर 3.4 टकके आणि 
2014-15 मधये 4.5 टकके ्ोता.

2015 मधये ऊिा्श क्ेत्ात 
उदय योिना सुरु करणयामुळे, 
बऱयाच राजयांनी एटी अिँ सी तोटे 
कमी करणयासाठी लक्िीय प्रयतन 
केले. या योिनेमुळे यापूितीच 
डिसकॉमकि े-2014-15चया शिेटी 
बाकी असलेलया रकबाकीपैकी 62 
टककयांचे ननराकरि केले. 

रसत ेआणि म्ामाग्श मंत्ालयाने 
प्रशसदध केलेलया िष्शअखेरीचा 2016 
चया आढावयानुसार नोव े्ंबर 2016 
पयांत तयार करणयासाठी देणयात 
आलेलया म्ामागाांची एकूि लांबी 
5688 ककमी ्ोती आणि नोव े्ंबर 
2016 पयांत तयार झालेलया 
रसतयांची लांबी 4021 ककमी ्ोती. 
2015-16 मधील 6029 ककमी 
आणि 2014-15 मधये 4410 
ककलोमीटरचे रसत े बांधणयात आले 
्ोत.े 

िर उललेख केलयाप्रमािे भारतीय 
अर्शवयिसरेमधये विविध क्ेत्ांनी 
ददलेले योगदान आणि ऐनत्ाशसक 
कर सुधारिांची म्ििेच एक 
िुल ै 2017 पासून िीएसटी लागू 
करणयासाठी ्ोिारी प्रकक्रया यांचा 
विचार करता, आगामी िषाांमधये 
भारतीय अर्शवयिसरा अनतशय 
मोठी कामचगरी करणयासाठी सजि 
असलयाचा ननष्कष्श काढता येईल.



लेखक पत् सचूना काया्शलय निी 
ददलली येरे अनतररकत म्ासंचालक 
असनू वित्त, कंपनी वयि्ार खात े
तसेच सपधा्श आयोगाचे काम पा्त 
आ्ेत.
email: dprfinance@gmail.com

जागनतक बँकेचया आतंरराषट्रीय 
कजा्थविषयीचया 2017चया 
आकडिेारीमधये विकसनशील 
देशांचया बाहय कजा्थची 
आकडिेारी ददली आ्ेह. या 
आकडिेारीनुसार भारताचया  
बाहय कजा्थचया साठयाचे 
देशाचया एकूण राषट्रीय 
उतपननाशी गुणोत्र 23.4 टकके 
आ्ेह. सिा्थत कमी असलेले ्ेह 
पाचवया रिमांकाचे गुणोत्र आ्ेह. 
परकीय चलनसाठयाने बाहय 
कजा्थला पुरिलेलया पाठबळामुळे 
भारताचे सथान 69.7 टककयांस्ह 
सिवोचच ्होत.े
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भारतीय राजयघटनेचया 
कलम 341 नुसार 

राष्ट्रपतींचया आदेशाने अनेक मागास 
िातींचा समािेश “अनुसूचचत िाती” 
या संिगाांतग्शत करणयात आला. 
“अनुसूचचत िाती“ या संिगाांतग्शत 
म्ाराष्ट्रामधये 59 िातीचा 
समािेश असून या िाती इतर 
कोितया्ी िातीपेक्ा शकै्णिकदृष्टया 
मागासलेलया ददसून येतात तसेच 
समान संधी ि रोिगारापासून िंचचत 
रा्ीलयाने तयांचया दारररियामधये िाढ 
झाली ि ्े लोक आचर्शक वििंचनेत 
अिकले गेले. 

अनुसूचचत िातींचया लोकांना 
आचर्शक वििंचनेतून बा्ेर काढून 
तयांचया सिाांगीन विकासासाठी 
म्ातमा जयोतीबा फुले, सावित्ीबाई 
फुले, रािषती ्छत्पती शा्ू म्ाराि, 
िॉ. बाबासा्ेब आबेंिकर ि अणिाभाऊ 
साठे या रोर समािसुधारकांनी प्रयतन 
केले. तयांचया प्रयतनांना आलेले यश 
ददघ्शकाळ दटकिून ठेिणयाचे काम 
आि शासन सतरािर केले िात आ्े. 

सदर लेख तयार करणयाचा 
प्रमुख ्ेतू अनुसूचचत िातींचया 
शकै्णिक प्रगतीसाठी  शासनाकिून 
राबविणयात येिाऱया कलयािकारी 
योिनांचा अभयास करिे ्ा असून 

सदर लेखामधये अनुसूचचत िातींचया 
शकै्णिक प्रगतीसाठी शासनाकिून 
राबविणयात येिाऱया कलयािकारी 
योिनांचा अभयास केला आ्े. 

राजीि गांधी राषट्रीय अरध्छात्ितृ्ी : 

अनुसूचचत िाती ि अनुसूचचत 
िमाती मधील विद््यरयाांना 
उचच शशक्ि, प्रगत अभयास ि 
संशोधनासाठी प्रितृ्त करिे, तयासाठी 
तयांना अर्शस्ायय पुरवििे या 
उददेशाने भारत सरकारचया सामाजिक 
नयाय, सबलीकरि ि आददिासी 
विकास मंत्ालयाकिून रािीि गांधी 
राष्ट्रीय अचध्छात्ितृ्ती विद््यपीठ 
अनुदान आयोगामाफ्श त देणयात येत.े 
मानवयविद््य, सामाजिक शासत्, 
विज्ान, अशभयांबत्की ि तंत्ज्ान 
या अचधशाखेचया विषयांमधये एम.् 
कफल., पीएच.् िी पदिीकरीता प्रतयेक 
िषती अनुसूचचत िातीमधील संशोधन 
करिाऱया 2000 विद््यरया्शना ि 
अनुसूचचत िमातीमधील संशोधन 
करिाऱया 667 विद््यरया्शना सदर 
अचध्छात्ितृ्ती प्रदान करणयात येत.े 

अि्श करणयाची पधदत ि ननिि 
प्रकक्रया तसेच आिशयक दसतऐिि 
या सि्श मा्ीतीसाठी विद््यपीठ 
अनुदान आयोगाचया www.ugc.
ac.in या संकेतसरळास भेट द््यिी.  

अमोल श्ीकांत कांबळे

अनुसूरचत जातींचया शकै्णणक विकासात शासनाची भूसमका

साधन

अनुसूरचत जातींचया लोकांना आरथ्थक 
वििंचनेतून बा्ेहर काढून तयांचया 
सिायंगीन विकासासाठी म्हातमा 
जयोतीबा फुले, सावित्ीबाई फुले, 
राजषथी ्छत्पती शा्ूह म्हाराज, डॉ. 
बाबासा्ेहब आबेंडकर ि अणणाभाऊ 
साठे या थोर समाजसुधारकांनी प्रयतन 
केले. तयांचया प्रयतनांना आलेले यश 
ददघ्थकाळ दटकिून ठेिणयाचे काम 
आज शासन सतरािर केले जात आ्ेह. 
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डॉ. बाबासा्ेहब आबेंडकर संशोधन ि 
प्रसशक्ण संसथा (बाटटी) पुणे यांचेमाफ्थ त 
देणयात येणाऱया अरध्छात्ितृ्याः

म्ाराष्ट्र शासनाचया सामाजिक 
नयाय ि विशषे स्ायय विभागाची 
सिायत्त संसरा िॉ. बाबासा्ेब 
आबेंिकर संशोधन ि प्रशशक्ि 
संसरा (बाटली) याची सरापना सन ्
1987 मधये िॉ. बाबासा्ेब 
आबेंिकर समता विचारपीठ या 
नािाने करणयात आली. सन ्2008 
मधये या संसरेचे नाि बदलून  
िॉ. बाबासा्ेब आबेंिकर संशोधन ि 
प्रशशक्ि संसरा असे करणयात आले. 
बाटली ्ी संसरा समता, सामाजिक 
नयाय, बंधूता, िातीवयिसरेचे 
ननमू्शलन, नैनतक मूलये ि संशोधनाचा 
विकास करणयास िचनबधद आ्े. या 
िचनांचया अचधन रा्ून अनुसूचचत 
िातींचया विदयारयाांना प्रगत 
अभयास ि संशोधनाची संधी उपलबध 
करून देणयासाठी आचर्शक पाठबळ 
पुरविणयाचया उददेशाने खालील 4 
अचध्छात्ितृ्या बाटलीकिून प्रदान 
करणयात येतात.

म्हातमा जयोतीराि फुले राषट्रीय 
संशोधन अरध्छात्ितृ्ी :

क्रांतीसूय्श म्ातमा जयोतीराि 
फुले यांनी समता, मानिी ्कक, 
सामाजिक नयाय, बंधूता, एकातमता, 
सिातंतय, िजै्ाननक िािीि ि िागतृी, 
सांप्रदानयक सदभािना ि सद्ष्िुता, 
िातीय दभुा्शिनांचे ि अधंश्धदेचे 
ननमू्शलन, बुजधदिाद यासाठी 
आयुष्यभर केलेला संघष्श ि तयाग, 
तयाचबरोबर याविषयी तयांचे आदश्श 
विचार ि ततिज्ान याचा पररचय 
संपूि्श मानि समािास आ्े. अशा 
रोर समािसुधारकास आदरांिली 
म्िून तयांचया समरिार्श बाटलीने 
म्ातमा जयोतीराि फुले राष्ट्रीय 

संशोधन अचध्छात्ितृ्ती सुरू केली आ्े. 
दरिषती विविध विषयांमधये संशोधन 
करणयाऱया 25 विदयारयाांना ्ी 
अचध्छात्ितृ्ती प्रदान करणयात येत.े 
या 25 विदयारयाांमधये 13 (50 
टकके) मद्ला ि 1 (3 टकके) अपंग 
वयकतींचा समािेश करणयात आला 
आ्े.

डॉ. बाबासा्ेहब आबेंडकर राषट्रीय 
संशोधन अरध्छात्ितृ्ी :

िॉ. बाबासा्ेब आबेंिकर यांनी 
सन ् 1913 साली नयूयॉक्श मधील 
विद््यपीठामधये उचचशशक्िासाठी 
प्रयाि केले. नयूयॉक्श मधील याच 
विद््यपीठामधून िॉ. बाबासा्ेब 
आबेंिकरांनी एम.् ए. ि पीएच.् िी. 
पदिी ग्र्ि केली. सन ् 1916 
साली “भारताचा राष्ट्रीय नफयातील 
िाटा” या विषयािर संशोधन प्रबंध 
सादर करून पीएच.् िी. पदिी 
संपादन केली. या ऐनत्ाशसक 
प्रसंगास सन ् 2013 मधये 100 
िषचे पूि्श झाली. या प्रसंगाची आठिि 
ि या म्ामानिास आदरांिली 
म्िून सन ् 2013 साली बाटलीने 
िॉ. बाबासा्ेब आबेंिकर राष्ट्रीय 
संशोधन अचध्छात्ितृ्तीची सुरूिात 
केली. 2013 साली 100 संशोधक 
विदयारयाांना ्ी अचध्छात्ितृ्ती प्रदान 
करणयात आली. तयाचप्रमािे नयूयॉक्श  
विद््यपीठामधये उचच शशक्िासाठी 
प्रयाि या ऐनत्ाशसक प्रसंगास सन ्
2014 मधये 101 िषचे पूि्श झाली 
ि सन ् 2015 मधये 102 िषचे 
पूि्श झाली म्िून अचध्छात्ितृ्तींची 
संखया अनुक्रमे 101 ि 102 अशी 
िाढविणयात आली. यामधये 50 
टकके िागा मद्लांसाठी ि 3 टकके 
िागा अपंग वयकतींसाठी राखीि 
ठेिणयात आलया आ्ेत. 

्छत्पती राजषथी शा्ूह राषट्रीय संशोधन 

अरध्छात्ितृ्ी :

कोल्ापूर संसरानाचे रािषती 
्छत्पती शा्ू म्ाराि यांनी 
अनुसूचचत िातींचया विकासासाठी, 
तयांचया शशक्िासाठी िे काय्श केले 
याचया समरिार्श ि या रोर रािास 
आदरांिली म्िून बाटलीने तयांचया 
नािे ्छत्पती शा्ू राष्ट्रीय संशोधन 
अचध्छात्ितृ्तीची सुरिात केली. दरिषती 
यांचया नािे 25 संशोधक विद््यरयाांना 
अचध्छात्ितृ्ती प्रदान करणयात येत.े 
यामधये 50 टकके िागा मद्लांसाठी 
ि 3 टकके िागा अपंग वयकतींसाठी 
राखीि ठेिलया आ्ेत. 

सावित्ीबाई फुले राषट्रीय संशोधन 
अरध्छात्ितृ्ी :

1 िानेिारी 1948 रोिी 
पुणयाचया शभिं ेिाियात मुलींचयासाठी 
म्ातमा जयोतीबा फुलेंनी 
सावित्ीबाईंना पद्ली शाळा काढून 
ददली. या काळापासून सत्ीयांचया 
शशक्िाला खऱया अरा्शने सुरूिात 
झाली. तयांचया या समतृीवप्रतयर्श 
बाटलीने सत्ीयांना उचचशशक्ि घेता 
यािे या उददेशाने सन 2015 पासून 
फकत मुलींचयासाठी सावित्ीबाई फुले 
राष्ट्रीय संशोधन अचध्छात्ितृ्तीची 
सुरूिात केली. दरिषती सावित्ीबाईंचया 
नािे बाटलीकिून 50 मद्लांना 
अचध्छात्ितृ्ती प्रदान करणयात येत.े 
यापकैी 6 टकके िागा अपंग मद्ला 
उमेदिारांसाठी राखीि आ्ेत. 

अि्श करणयाची पधदत ि ननिि 
प्रकक्रया तसेच आिशयक दसतऐिि 
यांचया माद्तीसाठी बाटलीचया http://
barti.maharashtra.gov.in या 
संकेतसरळास भेट द््यिी.  

पोसट डॉकटरेट अरध्छात्ितृ्ी :

मानवयशासत्, सामाजिक शासत्,े 
विज्ान, अशभयांबत्की ि तंत्ज्ान 
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विषयामधये पीएच.्िी. पदिी संपादन 
केलयानंतर संशोधनातील पुढील उचच 
पदिी पोसट िॉकटरेटकरीता विद््यपीठ 
अनुदान आयोगाकिून दरिषती 100 
संशोधकांना अचध्छात्ितृ्ती प्रदान 
केली िात.े िंचचत समािातील 
विद््यरयाांना उचच शशक्ि, संशोधन 
ि पोसट िॉकटरेट पदिीसाठी 
अर्शस्ायय पुरवििे ्ा प्रमुख 
उददेश सदर योिनेचा आ्े. सदर 
अचध्छात्ितृ्तीसाठी आिशयक पात्ता, 
अचध्छात्ितृ्तीचा कालािधी, आचर्शक 
स्ाययाची तरतूद, रिा कालािधी, 
अि्श करणयाची पधदत ि ननिि 
प्रकक्रया तसेच आिशयक दसतऐिि 
या सि्श मा्ीतीसाठी विदयापीठ 
अनुदान आयोगाचया www.ugc.
ac.in या संकेतसरळास  भेट दयािी.   

अनुसूरचत जातींचया मुलां-मुलींना 
परदेशी सशक्णासाठी सशषयितृ्ी :

अनुसूचचत िातींचया विद््यरयाांना 
आचर्शक पररजसरतीमुळे उचच 
शशक्िासाठी परदेशामधील नामांककत 
विदयापीठामधये प्रिेश घेता येत 
ना्ी. विद््यरया्शची गुिित्ता असून्ी 
केिळ आचर्शक पररजसरतीमुळे तयांना 
उचच शशक्िापासून िंचचत र्ािे 
लागत.े अशा विद््यरयाांना परदेशात 
शशक्िाची संधी शमळािी ि तयांचया 
गुििते्तला िाि शमळािा म्िून 
म्ाराष्ट्र शासनाचया सामाजिक 
नयाय, सांसकृनतक काय्श ि विशषे 
स्ायय विभागाचया शासन ननि्शया 
नुसार जया विद््यरयाांना परदेशामधील 
नामांककत विद््यपीठामधये पदवयुत्तर 
पदिी ि पीएच.्िी. अभयासक्रमाकरीता 
प्रिेश शमळाला आ्े अशा दरिषती 
50 विद््यरयाांना शशष्यितृ्ती 
देणयाचा आदेश 2003-04 
मधये काढला आ्े. शशष्यितृ्तीचया 
अचधक मा्ीतीकरीता म्ाराष्ट्र 
शासनाचया www.maharashtra.

gov.in या संकेतसरळािरील 
शासकीय िी. आर. सांकेतांक क्र. 
20030705122131001 याचा 
आधार घेणयात यािा. 

मपॅट्रीकोत्र सशषयितृ्ी :

अनुसूचचत िातीचया 
म्ाविद््यलयीन ि उचच शशक्ि 
घेिाऱया विद््यरया्शना आचर्शक स्ायय 
देिे ि तयांचे शशक्िामधील गळतचेे 
प्रमाि कमी करणयाचया उद्देशाने 
भारत सरकारने ्ी योिना सुरू 
केली आ्े. या योिनेचा लाभारती 
म्ाराष्ट्र राजयाचा रद्िाशी असािा. 
तयाने शालांत परीक्ोत्तर ि तयापुढील 
शशक्िासाठी प्रिेश घेतलेला असािा. 
तयाचया ििीलांचे/पालकांचे िावष्शक 
उतपनन रूपये 2,00,000/- पेक्ा 
अचधक नसािे. या योिनेतंग्शत ननिि 
झालेलया लाभारती विद््यरयाांस शशक्ि 
शुलक, परीक्ा शुलक ि इतर मानय 
बाबींिरील शुलकांवयनतररकत दरम्ा 
रूपये 140/- त े रूपये 330/- या 
दराने ननिा्श् भत्ता प्रदान करणयात 
येतो. 

खािगी िसतीगृ् ामधये रा्ून 
शशक्ि घेिाऱया विदयारयाांना 
दरम्ा रूपये 235/- त े रूपये 
740/- या दराने ननिा्श् भत्ता 
प्रदान करणयात येतो. या योिनेचा 
लाभ घेणयासाठी विद््यरया्शने http:// 
mahaeschool.maharashtra.
gov.in या संकेतसरळािर प्रतयेक 
िषती ऑनलाईन अि्श करून ऑनलाईन 
अि्श संपूि्शपिे भरलयांनतर तया 
अिा्शची वप्रटं आिशयक तया 
दसतऐििास् अि्शदार विदयारती जया 
म्ाविद््यलयामधये शशक्ि घेत आ्े 
तया म्ाविद््यलयामधये िमा करािा. 

मपॅट्रीकपूि्थ सशषयितृ्ी :

कें रि सरकारने अनुसूचचत 
िातीचया विद््यरयाांना माधयशमक 

शशक्ि घेता यािे, तयांचे शाळेमधील 
गळतीचे प्रमाि कमी व्ािे, तयांचया 
पालकांचा आचर्शक बोिा कमी व्ािा या 
्ेतूने मॅट्रीकपूि्श शशष्यितृ्तीची सुरूिात 
केली आ्े. सदरची शशष्यितृ्ती इयत्ता 
9 िी ि इयत्ता 10 िी मधये शशक्ि 
घेिाऱया विद््यरयाांना ददली िात 
असलयाने यास मॅट्रीकपूि्श शशष्यितृ्ती 
असे म्ितात. या शशष्यितृ्तीचा लाभ 
घेणयासाठी विद््यरयाांचया पालकांचे 
सि्श मागाांनी शमळिारे िावष्शक उतपनन 
रूपये 2,00,000/- पेक्ा अचधक 
असू नये. या शशष्यितृ्तीसाठी ननिि 
झालेलया विद््यरया्शस शासनाकिून 
एका िषा्शमधील 10 मद्नयांचया 
कालािधीसाठी एका िगा्शस 
प्रनतमद्ना रूपये 150/- ि पुसतके 
खरेदीसाठी प्रनतिष्श रूपये 750/- 
अर्शस्ायय ददले िात.े तयाचप्रमािे 
िसतीगृ् ामधये रा्ून शशक्ि 
घेिाऱया विद््यरयाांना प्रनतमद्ना 
रूपये 250/- ि पुसतके खरेदीसाठी 
प्रनतिष्श रूपये 1000/- अर्शस्ायय 
देणयात येत.े

सावित्ीबाई फुले सशषयितृ्ी : 

अनुसूचचत िातीचया मुलींना 
शशक्िासाठी प्रितृ्त करिे, मुलींचा 
शशक्िामधील स्भाग िाढवििे 
या ्ेतूने सि्शप्ररम म्ाराष्ट्र 
सरकारने 1966 मधये इ. 5 िी 
त े इ. 7 िी या िगा्शमधये शशक्ि 
घेिाऱया मुलींचयासाठी ्ी योिना 
सुरू केली. सन 2003 मधये या 
योिनेची वयापती िाढिून इ. 8 िी 
त ेइ. 10 िी मधये शशक्ि घेिाऱया 
मुलींचयासाठी या योिनेचा लाभ 
सुरू केला. या योिनेसाठी लाभारती 
ननिि गुिित्ता ्ा ननकष ठेऊन 
करणयात येत.े कोितया्ी शासकीय, 
ननमशासकीय ि खािगी शाळेमधये 
शशक्ि घेत असलेलया, लाभारती 
शकै्णिक िषा्शचया अगोदरचया िषती 
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50 टकके गुि प्रापत विद््यरथींनी, 
तयाचबरोबर जयांचया पालकांचे सि्श 
मागाांनी शमळिारे िावष्शक उतपनन 
रूपये 2,00,000/- पेक्ा कमी 
आ्े अशा विद््यरथींनी या योिनेचा 
लाभ घेऊ शकतात. या योिनेसाठी 
ननिि झालेलया विद््यरतीनींना इ. 5 
िी त ेइ. 7 िी पयांत दरम्ा रूपये 
60/- ि इ. 8 िी त े10 िी पयांत 
दरम्ा रूपये 100/- शशष्यितृ्ती एका 
शकै्णिक िषा्शमधये 10 मद्नयांचया 
कालािधीसाठी प्रदान करणयात येत.े 
सावित्ीबाई फुले शशष्यितृीसाठी अि्श 
करणयाची संपूि्श िबाबदारी संबंधीत 
शाळेचया मुखयाधयापकांची असत.े 

राजषथी शा्ूह म्हाराज गुणित्ा 
सशषयितृ्ी :

अनुसूचचत िातीचया विद््यरयाांचा 
शकै्णिक दिा्श सुधारािा, तयांचया 
गुििते्तमधये िाढ व्ािी, तयाचप्रमािे 

सि्शसाधारि विद््यरयाांचया शकै्णिक 
सपधचेमधये त ेदटकून र्ािेत यासाठी 
गुििंत विद््यरयाांना सक्म करणयाचया 
उद्देशाने म्ाराष्ट्र शासनाचया 
सामाजिक नयाय ि सांसकृनतक काय्श 
ि विशषे स्ायय विभागाकिून प्रतयेक 
िषती देशामधील नामांककत शैक्णिक 
संसरांमधये उचच शशक्ि घेणयासाठी 
100 विद््यरयाांना रािषती शा्ू 
म्ाराि गुिित्ता शशष्यितृ्ती प्रदान 
करणयात येत.े या योिनेसाठी 10 
िी ककंिा 12 िी मधये ककमान 75 
टकके पेक्ा अचधक गुि शमळविलेला 
विद््यरती, जयाचया पालकांचे िावष्शक 
उतपनन रूपये 4.5 लाखापेक्ा 
कमी आ्े ि पुढील शशक्िासाठी 
पदिीचया प्ररम िषा्शमधये प्रिेश 
घेतला आ्े असे विद््यरती पात् ठरू 
शकतात. शकै्णिक खचा्शसाठी प्रनत 
िष्श रूपये 10,000/- अर्शस्ायय 

देणयात येत.े या योिनेसाठी समाि 
कलयाि आयुकतालय, पुिे यांचेकिून 
ित्शमानपत्ामधये िाद्रात देऊन अि्श 
मागविणयात येतात. 

शासकीय िसतीग्ृह 

मागासिगतीय मुलां-मुलींना 
आपले गाि सोिून शशक्ि घेता 
यािे, श्रामधये िाऊन उचच शशक्ि 
घेता यािे, आचर्शकदृष्टया दबु्शल 
घटकांमधील मुलींना विद््यलयीन 
ि म्ाविद््यलयीन शशक्ि घेता 
यािे यासाठी म्ाराष्ट्र शासनाचया 
सामाजिक नयाय, सांसकृनतक 
काय्श, क्रीिा ि विषशे स्ायय 
विभागाने म्ाराष्ट्रामधील ननििक 
जिलहयांमधये नविन 28 शासकीय 
िसतीगृ् ांची सरापना केली आ्े. 

शासकीय िसतीगृ् ांमधये इ. 8 
िी ि तयापुढे म्ाविद््यलयीन शशक्ि 
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घेिारा, जयांचया पालकाचे िावष्शक 
उतपनन रूपये 1,00,000/- पेक्ा 
कमी आ्े असा म्ाराष्ट्र राजयाचा 
रद्िाशी असिारा विद््यरती प्रिेश 
घेऊ शकतो. गरिू विद््यरयाांनी 
म्ाराष्ट्र शासनाचया www.
eschool.mharashtra.gov.in या 
संकेतसरळािर ऑनलाईन अि्श करािा. 
िसतीगृ् ामधये गुििते्तनुसार प्रिेश 
शमळालयानंतर विद््यरया्शस भोिन, 
अरंरूि-पांघरूि, शालेय विद््यरया्शस 
गििेश, क्रशमक पाठयपुसतके, 
िहया, सटेशनरी, िदै्कीय आणि 
अशभयांबत्की विद््यरयाांना तयांचया 
अभयासक्रमांसाठी सटेरोसकोप, ऍप्रन, 
ड्ॉईंग बोि्श, रिश, कॅ नव्ास इ. िसतू 
मोफत ददलया िातात. या वयनतररकत 
िसतीगृ् ामधील विद््यरयाांना दैनंददन 
खचा्शसाठी प्रनतमद्ना मुलांना रूपये 
500/- ि मुलींना रूपये 600/- 
ननिा्श् भत्ता ददला िातो. सधया 

म्ाराष्ट्रामधये विभागीय, जिल्ा ि 
तालुका पातळीिर 271 मुलां-मुलींची 
शासकीय िसतीगृ् े काया्शजनित असून 
या िसतीगृ् ांचा 21,800 विद््यरती 
- विद््यरथींनी लाभ घेत आ्ेत. 

समारोप :

अनुसूचचत िातीचया मुलां-
मुलींना शशक्ि घेताना कोितया्ी 
प्रकारची आचर्शक अिचि येऊ 
नये, त े शशक्िापासून िंचचत रा्ू 
नयेत म्िून कें रि ि राजय सरकार 
यांचयाकिून अनेक योिना कायाांनिीत 
करणयात आलया असून रािीि 
गांधी राष्ट्रीय अचध्छात्ितृ्ती कें रि 
सरकारचया मानि संसाधन विकास 
मंत्ालयाकिून विद््यपीठ अनुदान 
आयोगामाफ्श त ददली िात.े म्ातमा 
िोतीराि फुले संशोधन अचध्छात्ितृ्ती,  
िॉ. बाबासा्ेब आबेंिकर राष्ट्रीय 
संशोधन अचध्छात्ितृ्ती, ्छत्पती रािषती 
शा्ू राष्ट्रीय संशोधन अचध्छात्ितृ्ती 

ि सावित्ीबाई फुले राष्ट्रीय संशोधन 
अचध्छात्ितृ्ती मानि संसाधन 
विकास मंत्ालयाकिून िॉ. बाबासा्ेब 
आबेंिकर संशोधन ि प्रशशक्ि 
संसरा, (बाटली) पुिे यांचेमाफ्श त प्रदान 
करणयात येतात. परदेशी शशक्िासाठी 
राजय सरकारचया सामाजिक नयाय,  
सांसकृनतक काय्श ि विशषे स्ायय 
विभागाकिून शशष्यितृ्ती देणयात येत.े 
प्रारशमक ि माधयशमक शाळेमधील 
मुलींना ददली िािारी सावित्ीबाई 
फुले शशष्यितृ्ती जिल्ा पररषद शशक्ि 
विभागाकिून प्रदान केली िात.े
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