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रेंबे-रेंबे तळे िाच,े अि े ्््ल े
जाते. ््णिूच पंतप्रधाि िरेंद्र 

मटोदी ्यांिी िषमि २०२२ प्ययंत ििा 
भारत निमामिण करण्याची ्ाक नदल्यािंतर 
िपंणूमि देशात चतैन्य िचंारल.े ‘चल े
जाि' चळिीला ७५ िषमि पणूमि झाल्याच्या 
निनमत्ािे पंतप्रधाि मटोदी ्यांिी ििा भारत 
निनममितीच े आिा्ि केल े ्टोते. १९४२ 
िाली ऑगस् मन्न्यातच म्ातमा 
गांधी ्यांिी नरि्ीशांिा भारतातिू निघिू 
जाण्याचा इशारा ‘चल ेजाि' चळिळीच्या 
माध्यमातिू नदला ्टोता. त्यािंतर िपंणूमि 
देश नरिन्शांिा भारतातिू ्ाकलिू 
लािण्यािाठी एकि्ला. ्या पाश्वमि भमूीिर 
पंतप्रधािांिी िि भारत निनममितीचा िारा 
देऊि भ्रष्ाचार,गनरबी, धममि-जातीिाद आदी 
िाई् बाबीनिरुद्ध तशीच लटोकचळिळ 
उभारण्यािाठी लटोकांिा एकत्र आणण्याच े
ठरनिल.े पंतप्रधािांच्या आव्ािािंतर 
देशिािी्यांिी िामनु्कनरत्या शपर घेऊि 
भ्रष्ाचार, गनरबी, द्शतिाद, जातीिाद 
आदीपंाििू मकु्त अिललेा ििा भारत िषमि 
२०२२ प्ययंत निमामिण करण्याचा निधामिर 
केला.

िव्या भारताची िकंलपिा ्ी 
ब्आु्यामी आ्.े देशातील अिेक 
दषु्प्रिृती दरू करण्यािाठी िरकार आनण 
िागनरक दटोघांिा्ी खपू मे्ित घ्यािी 
लागणार आ्.े ्या दषु्प्रिृतीचं े निशे्षण 
केल्याि अि ेआढळिू ्येते की, ्यातील 
अिेक बाबी ्या अिेक िषायंपाििू, का्ी 
तर अगदी शतकांपाििू देशात ठाण 
मांडूि बिलले्या आ्ते. उदा. सिच्छतेला 
आपल्या िसंकृतीत अगदी देिी-देितेइतके 
म्ति देण्यात आल े आ्.े पण,तरी्ी 
जगात आपण िािमिजनिक नठकाणच्या 
आपल्या असिच्छ िि्यीिंाठी ओळखल े
जातटो. सितःच्या घरात सिच्छतेिाठी 

कमालीच े जागरूक अिलले े भारती्य 
िागनरक घराबा्रे पडताच पणूमिपण े
बदलिू जातात. उघड्यािर शौचाि जाण,े 
रसत्यािर आनण इतर िािमिजनिक नठकाणी 
नबिधासतपण ेकचरा फेकण,े घाण करण,े ्  े
भारतात ििमित्र आढळिू ्येणारे नचत्र आ्.े 
एक असिच्छ देश अशी आपली प्रनतमा 
निमामिण ्टोण े देशात निदेशी गुंतिणकू 
आकनषमित करण्यात अडरळा तर ठरतेच 
नशिा्य, िागनरकांच े आरटोग्य्ी धटोक्यात 
आणते. पनरणामी आनरमिक भरभरा्ीमध्ये 
निघिे ्येतात. त्यामळेु सिच्छ भारताची 
गरज अधटोरेनखत ्टोते. 

भारताच्या प्रगतीमधील आणखी 
एक अडरळा ््णजे गनरबी. देशातील 
निशषेतः ग्ामीण भागातील ब्तुांश 
लटोक गनरबीच्या दषु्चक्ात अडकलले े
आ्ते. ्याचप्रमाण े भष्ाचाराची िाळिी 
देशाच्या आनरमिक िाढीला पटोखरू पा्ते 
आ्.े ््णिूच िरकारिे, िटो्बंदी, रे् 
लाभ ्सतांतरण, आधार,भीम अँप आदी 
्यटोजिा आणिू प्रगतीची फळे खऱ्या गरज ू
लटोकांप्यमित पटो्चनिण्याचा प्र्यत्न चालनिला 
आ्.े अरामित, गनरबी आनण भ्रष्ाचारमकु्त 
भारत प्रत्यक्ात आणण्यािाठी अजिू खपू 
का्ी करण ेगरजेच ेआ्.े 

द्शतिाद ्ी एक आतंराराष्टी्य 
िमस्या आ्.े ्या िमस्येमळेु अिेक 
लटोकांिा केिळ शारीनरकच िव् े तर 
मािनिक आघात्ी िटोिािे लागतात. 
त्यामळेु ििा भारत निमामिण करण्यािाठी 
देशाला द्शतिादापाििू मकु्ती देण े
गरजेच ेआ्.े 

भारतात अिेक शतकांपाििू 
जातीव्यिसरा अनसततिात अिल्याच े
पा्ा्यला नमळते. असपृश्यता, दनलत 
आनण मागाििगगी्यांिा िमाजाच्या मखु्य 

प्रिा्ापाििू दरू ठेिण,े त्यांिा नशक्ण आनण 
आरटोग्याच्या िनुिधांपाििू िंनचत ठेिण े
आदीचं ेअिेक दाखल ेआपणाि इनत्ािात 
आढळिू ्येतात. जातीच्या आधारािर केला 
जाणारा भेदभाि अजिू्ी पणूमिपण ेरांबललेा 
िा्ी. ्या िृत्ी आनण प्ररा िमाजातिू दरू 
केल्यानशिा्य देशाची ििायंगीण प्रगती ्टोऊ 
शकत िा्ी. त्यािाठीच जातीभेदनिरन्त 
भारत निमामिण करण्याच े उनदिष् ठेिण्यात 
आल ेआ्.े ्याचप्रमाण ेधमामि-धमामिमध्ये भेद 
ि करणारा भारत्ी निमामिण कराि्याचा 
आ्.े कारण, भारतात निनिध धमामिच,े 
पंराच ेलटोक रा्तात. निनिधतेत अिलले्या 
एकतेचा भारती्यांिा िे् मीच अनभमाि 
िा्त आला आ्.े तरी्ी देशात अिेकदा 
धानममिक न्िंाचार उफाळिू आललेा आपण 
अिभुिला आ्.े  देशाच्या प्रगतीिाठी 
िमाजात शांतता आनण िौ्ादमिपणूमि िातािरण 
अिण ेगरजेच ेआ्.े त्यामळेु धानममिक तेढ 
निरन्त भारत निमामिण करण ेगरजेच ेआ्.े 

नत्रेी तलाक बाबत ििवोचच 
न्या्याल्यािे नदलले्या ऐनत्ानिक 
निकालामळेु मनुसलम मन्लांिर ्टोत 
अिललेा अन्या्य दरू ्टोऊि त्यांच े
िशक्तीकरण करण्याच्या िरकारच्या 
प्र्यत्नांिा बळ नमळाल े आ्.े ‘चनॅ्प्यनि 
ऑफ च ेंज’ ्यटोजिेविारे िरकारिे ििउद्मीिंा 
ििंादाच ेरे् माध्यम उपलबध करूि नदल े
आ्.े ज्याचा उप्यटोग २०२२ प्ययंत ििा 
भारत उभारण्यािाठी ्टोऊ शकतटो. एखादे 
लक््य गाठण्यािाठी ििामित प्ररम आपण 
नजरे आ्टोत नतरेच रांबणार िा्ी, अिा 
निधामिर करािा लागतटो. िदुैिािे ्यािदंभामित 
आपला निणमि्य आधीच झाला अििू 
२०२२ प्ययंत भारताला आनरमिक दृष््ट्या 
िमृद्ध आनण बलशाली देश बिनिण्याच े
लक््य आपण निधामिनरत केल ेआ्.े

nnn

नव ेक्षिक्िज
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गरीबीमकु्त भारिाची क्नक्ममििी

-अमरजीि क्िन्ा

िि 1942 ला झालले्या 
भारत ्छटोडटो आदंटोलिाला 

्यािषगी 75 िषमि पणूमि ्टोत आ्ते. ्या 
निनमत्ािे आपल ेमाििी्य प्रधािमंत्री 
िरेंद्र मटोदी ्यांिी ‘गरीबीमकु्त 
भारतािाठी’ मटो्ीम चालिण्याचा 
िारा नदला आ्.े ्येत्या 2022 
िालाप्ययंत िपंणूमि भारतातली गरीबी 
््िण्यािाठी आत्ापाििू िामानजक 
मटो्ीम उभारा्यच े आिा्ि देनखल 
त्यांिी केल ेआ्.े ग्ामीण भारतातली 
8 कटो्ी 85 लाख कु्ुंबे िंनचत 
जीिि जगत आ्ते नकंिा त्यांिा 
अत्ंयत ्लाखीच े जीिि कंठािे 
लागत आ्.े ् ेलक्ात घेता मटोदीिंी 
ठरिलले े लक््य ् े कठीण आव्ाि 
ठरु शकते. मात्र ग्ामीण भागातली 
गरीबी ््िण्यािाठी नतरे गेली 
अडीच िषमि राबिल्या जात अिलले्या 
ग्ामीण निकाि का्यमिक्मांच े ्यश 
बघता आपण ्यटोग्य मागामििर आ्टोत 
अि े््णता ्येऊ शकते.

HSBC िे िकुत्याच केलले्या 
अभ्याि निनरक्णाििुार, ग्ामीण 
भागातली 69 ्कके जिता 
ज्यांच्याकडे एक ्के्रप्ययंत 
जनमिीची मालकी आ् े नकंिा 
अनजबातच जमीि िा्ी्ये त्यांिा 
उरलले्या 31 ्कके जितेला 
ज्या िमस्यांिा तोंड द्ािे लागते, 

जि े की मजरुीतली िाढ नकंिा 
अकुशल ग्ामीण तरुणांमधली 
बेरटोजगारी ्यािारख्या प्रशांिा तोंड 
द्ािे लागत िा्ी. ्या अभ्याि 
अ्िालाििुार, दषु्काळ नकंिा 
शतेमालाच्या पडत्या भािांिारख्या 
अडचणीच्या पनरनसरतीत देनखल 
ग्ामीण भागातल्या गरीबांिाठी 
िरकारिे उचललले्या पािलांमळेु 
्या भागातल्या गरीबांिा फार फा्यदा 
्टोत आ्.े गजुरातमधल्या आणंदच्या 
IRMA ्या ग्ामीण व्यिसरापि िसंरेिे 
दीिद्याळ अंत्यटोद्य राष्टी्य ग्ामीण 
रटोजगार मटोन्मेच ेराष्टी्य पातळीिरच े
पनरक्ण िदु्धा ्चे दाखिते की ्ी 
मटो्ीम िरुु अिलले्या भागातल्या 
लटोकांची नमळकत, इतर नठकाणच्या 
नमळकतीपके्ा 22 ्कक्यांिी जासत 
आ्.े तिचे ्या ्यटोजिेअंतगमित िरुु 
झालले्या मन्लांच्या सिं्यि्ा्यता 
ग्ांमळेु नशक्ण, आरटोग्य आनण 
पटोषक आ्ार क्ेत्रात आनण इतर 
उतपादक मालमत्ते मटोठ्या प्रमाणािर 
गुंतिणकू व्ा्यला लागली आ्.े

्या अ्िालािरुि अिचे नदििू 
्येते नक िामानजक प्ररेणतेिू िे् मीच 
मटोठी कामे ्टोतात आनण रटोजगाराच े
निकें द्रीकरण आनण निकाि ् े
प्रगतीच ेििे मागमि आ्ते.

रटोजगार, कौशल्यनिकाि, 

प्रधानमंत्ी नरेंद्र मोदी यांनी 
‘गरीबीमकु्त भारिािाठी’ मो्ीम 
चालवणयाचा नारा क्दला आ े्. 
येतया 2022 िालापययंि िंपरूमि 
भारिािली गरीबी ्टवणयािाठी 
आत्ापािनू िामाक्जक मो्ीम 
उभारायचे आवा्न देक्िल तयांनी 
केले आ े्. ग्ामीर भारिािली 
8 कोटी 85 लाि कुटंुबे वकं्चि 
जीवन जगि आ े्ि क्कंवा तयांना 
अतयंि ्लािीचे जीवन कंठाव े
लागि आ े्. ्े लषिाि घेिा 
मोदीनंी ठरवलेले लक्य ्े कठीर 
आव्ान ठरु शकिे. मात् ग्ामीर 
भागािली गरीबी ्टवणयािाठी 
क्िथे गेली अडीच वरमि राबवलया 
जाि अिलेलया ग्ामीर क्वकाि 
कायमिक्रमांचे यश बघिा आपर 
योगय मागामिवर आ्ोि अिे म्रिा 
येऊ शकिे.

क्नधामिर
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जिििंधमिि, घि आनण जलस्टोतांच े
व्यिसरापि ्यािारखे अिेक 
िामानजक ग्ामनिकाि निभाग मखु्य 
स्टोत ््णिू का्यमिरत आ्.े आरटोग्य, 
नशक्ण, पटोषण आ्ार तिचे कौशल्य 
निकाि ्या ििमि िबंंनधत क्ेत्रांमधे 
एकनत्रत का्यामिला एकाच िेळी 
िरुुिात करता आली, तर रटोड्याच 
कालािधीत गरीब घरांमधली 
पनरनसरती िधुारण े शक्य ्टोईल. 
गरीबीमकु्त नकंिा दानरद्र्यमकु्त 
््णजे िमाजातल्या िंनचत 
िगामिला त्यांच्या दानरद्र्यातिू बा्रे 
्येण्यािाठी मदत करण्याच्या दृष्ीिे 
िमाजात िधंी उपलबध करुि देण.े 
््णिूच गरीबीमकु्त ््णजे नशक्ण, 
आरटोग्य, कौशल्य, सिच्छता, सिच्छ 
प्ेयजल, पटोषक आ्ार, अनििरुक्ा, 
रटोजगार, नििाि, नलंगिापके् आनण 
िामानजक िमता, िबलीकरण, 
िपंकमि , िीजपरुिठा, शाश्वत 
स्टोतांच्या िापरांच्या प्रणाली, कचरा 
व्यिसरापि आनण ििामित म्त्िाच े
््णजे उचच उतपनि ग्ािाठी 
निनभनि शाश्वत आनरमिक व्यि्ार 
्या ििायंच्या एकनत्रत पनरणामािे 
एखाद्ा व्यक्तीच्या िपंणूमि माििी 
क्मतेचा निकाि ्टोण,े गरीबीमकु्त 
ग्ामपंचा्यती निमामिण करण्याच्या 
आव्ािात गरीबीच्या ब्आु्यामी 
पलैूंिर तटोडगा काढिू त्याचिेळी 
ग्ामीण भागात पणूमि क्मतेिे बदल 
घडिण्यािाठी ििीि ्यटोजिा शटोधांचा 
अंतभामिि ् टोतटो. गरीबीच्या ब्आु्यामी 
िमस्येिर तटोडगा काढण्यािाठी 
राज्य िरकारे चालनित अिलले्या 
अंत्यटोद्य मटोन्मेत ्ा एकानतमक 
दृष्ीकटोि अंतभूमित झाललेा आ्.े

गरीबीमकु्त भारत का्यमिक्म 
्यशसिीपण े राबििू त्याच े पनरणाम 

लिकरात लिकर नमळािे, ्यािाठी 
कें द्र िरकारचा ग्ामनिकाि निभाग 
राज्य िरकारे आनण सरानिक 
प्रशाििाच्या एकनत्रत ि्भागािे 
प्र्यत्न करत अितािाच गेल्या 
अडीच िषामित निभागािे पनरितमििशील 
पािल ेउचलली आ्ते. ज्यांच्यामळेु 
अंत्यटोद्य मटोन्मेिाठी एकनत्रत आनण 
िपृंक्त दृष्ीकटोि अिलंबण्याच्या 
आपण जिळ ्येऊि पटोचलटो आ्टोत.

1) प्रमारानुिार प्रयत्न - 

ग्ामीण भारतात मटोठ्या 
प्रमाणािर घरे आ्ते जी लाखटो िसत्या 
आनण खेड्यांमध्ये पिरललेी आ्ते. 
त्यामळेु त्यांिा मदत करण्यािाठी 
त्या प्रमाणात प्र्यत्न व्ा्यला ्िे ् े
सिच्छपण ेनदिते आ्.े कें द्र िरकार 
्यािाठी मंजरू करत अिललेा निधी 
आनण ग्ामनिकाि निभाग करत 
अिललेा खच मि ्यात गेल्या का्ी 
काळात उललखेिी्य िाढ नदििू आली 

आ्.े िि 2017-18 ्या िषामित ्या 
का्यमिक्मािाठी िमुारे 1 लाख कटो्ी 
रुप्यांचा निधी मंजरू झाला, जटो 
2012-13 मधल्या मंजरू निधीच्या 
दपुप् आ्.े ्यामधे राज्यांचा िा्ा्ी 
लक्ात ्या्यला ्िा. न्माल्य आनण 
ईशान्य भारतातल्या राज्यांमध्ये तटो 
90 ः10 ्या प्रमाणात आ्,े तर इतर 
नबगर न्माल्यि राज्यांमधे 60ः40 
् ेप्रमाण आ्.े ्या काळात चौदाव्या 
पंचिानषमिक ्याेजिेत ग्ामपंचा्यतीिंा 
नमळणाऱ्या िानषमिक खचामित देनखल 
25 ्जार कटो्ी ते 35 ्जार कटो्ी 
्या प्रमाणात िाढ झाली आ्.े मन्ला 
सिं्यि्ा्यता ग्ांिी 2015-17 ्या 
कालािधीत बँकांकडूि कजमि ््णिू 
िमुारे 70 ्जार कटो्ी रुप्ये घेतल े
आनण ् ी रककम ्या आधीच्या काळात 
घेतलले्या कजामिपके्ा नकतीतरी जासत 
आ्.े सि्ंयरटोजगार आनण रटोजगार 
शटोधण्यािाठीच्या जटोरदार प्र्यत्नांमळेु 
िदु्धा ग्ामीण भागात मटोठ्या प्रमाणािर 
आनरमिक चळिळीला िरुुिात झाली 
आ्.े निनिध प्रकारांच्या रटोजगारांचा 
िमािेश आनण पशपुालिािर लक् 
कें नद्रत केल्यामळेु ग्ामीण भागातल्या 
कु्ुंबांिा अनतनरक्त कमाईच े ििे 
मागमि नमळाल ेआ्ते. राष्टी्य अनि 
िरुक्ा का्यद्ािे तांदळू आनण ग् ू
्ी धान्य सिसत दरात गरीबांिाठी 
उपलबध करुि देण्याच्या दृष्ीिे जे 
िानषमिक अिदुाि नदल ेआ्,े त्यामळेु 
गरीब घरांमधल्या जितेला अनि 
िरुक्ा नमळाली आ्.े उपलबध 
िाधि िामग्ी जर कें द्रीकरण करुि, 
निचारपिूमिक आनण िपंणूमि क्मतेिे 
तिचे कमीत कमी िा्या जाईल ्या 
पद्धतीिे िापरली तर त्या पद्धतीत 
ग्ामीण भागातल्या जितेच े जीिि 
पणूमिपण े बदलिू ्ाका्यची क्मता 

सवयंरोजगार आक्र रोजगार 
शोधणयािाठीचया जोरदार 
प्रयत्नांमळेु िदु्ा ग्ामीर भागाि 
मोठया प्रमारावर आक्थमिक 
चळवळीला िरुुवाि झाली आ े्. 
क्वक्वध प्रकारांचया रोजगारांचा 
िमावशे आक्र पशपुालनावर 
लषि कें क्द्रि केलयामळेु ग्ामीर 
भागािलया कुटंुबांना अक्िक्रक्त 
कमाईचे नव ेमागमि क्मळाले आ े्ि. 
राष्टीय अनन िरुषिा कायद्ाने 
िांदळू आक्र ग् ू् ी धानय सवसि 
दराि गरीबांिाठी उपलबध करुन 
देणयाचया दृष्ीने जे वाक्रमिक 
अनुदान क्दले आ े्, तयामळेु गरीब 
घरांमधलया जनिेला अनन िरुषिा 
क्मळाली आ्े.
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आ्.े प्रधािमंत्री ग्ामीण आिाि 
्यटोजिेखाली गरीबांिाठी एक कटो्ी 
घरे, माच मि 2019 प्ययंत ििमि पात्र 
ग्ामीण घरांिा जटोडणारा पकका 
रसता, 2018-19 प्ययंत मन्ला 
सिं्यि्ा्यता ग्ांिा व्यििा्यािाठी 
बँकांकडूि कजमि ््णिू िानषमिक 
60 ्जार कटो्ी रुप्यांच े िा्प 
्ी ििमि सिपिे प्रत्यक्ात ्येण ेि्ज 
शक्य आ् े कारण त्याला पानठंबा 
देण्यािाठी लागणारी िाधि िपंत्ी 
उपलबध आ्.े

2) जलिंवधमिन आक्र रोजगार 
िरुषिेिाठीचे जोरदार प्रयत्न -

ििमि गािकऱ्यांच े भल े
्टोईल ्याची खात्री करुि देण्यात 
्यशसिी झालले्या िपंनि गािाला 
ओळखण्याची पककी खणू ््णजे 
गािातल ेपनरणामकारक जलििंधमिि. 
्याच कारणािाठी म्ातमा गांधी 
राष्टी्य ग्ामीण रटोजगार ्मी 
्यटोजिेअंतगमित ्टोणारा 60 ्कके 
खच मि शतेीिर आनण शतेीशी िबंंनधत 
कामांिर करण्याचा निणमि्य िरकारिे 
घेतला. माििी्य प्रधािमंत्यांिी मे 
2015 मध्ये 13 दषु्काळग्सत 
राज्यांच्या मखु्यमंत्यांची बैठक घेतली. 
त्यात जलििंधमििािर लक् कें नद्रत 
करण्याच ेआिा्ि प्रधािमंत्यांिी ििमि 
मखु्यमंत्यांिा केल ेआनण अशा प्रकारे 
जलििंधमििािाठी राज्यांिी पढुाकार 
घेऊि प्रकलपािे ििीि पा्यरी 
गाठली. राजसरािमधल े मखु्यमंत्री 
जल सिािलंबि अनभ्याि, आधं्र 
प्रदेशमधल ेिीरु-चडेू, तेलंगणामधल े
काकनत्या अनभ्याि, म्ाराष्टातल े
जल्यकु्त नशिार अनभ्यािाि् 
इतर जलििंधमििािाठीच े का्यमिक्म, 
झारखंडमधल ेडटोमा शतेतळे निमामिण 

अनभ्याि ्यांच्याि् राज्यांमधे 
राबिल े जाणारे जलििंधमििािाठीच े
इतर का्यमिक्म ्या ििायंिाठी मिरेगािे 
गेल्या 5 िषामित 235 कटो्ीपंके्ा 
जासत व्यक्तीिंा 2015-16 आनण 
2016-17 ्या िषायंमधे रटोजगार 
नदला. मिरेगाच्या प्रारंभापाििू 
्या दटोि िषामित ििामित जासत खच मि 
करण्यात आला. शळेीपालि, 
कुककु्पालि, दगुधव्यििा्य, सितंत्र 
शौचाल्य ्यटोजिा, गृ्निमामिणािाठी 
90-95 नदििांच्या मजरुीची ्यटोजिा, 

11 लाखांपके्ा जासत शतेतळ्यांची 
निनममिती ्या िै्यनक्तक लाभ ्यटोजिांिा 
प्रटोतिा्ि. ्या िगळ्यांमळेु ग्ामीण 
भागातल्या जितेच े उतपनि िाढििू 
त्यांच्या जगण्याचा दजामि उंचािण्याची 
उत्म िधंी प्राप्त झाली. कें द्र 
िरकारचा जल निभाग, भिूिंाधि 
निभाग ्यांच्या ि्ंयकु्त ि्भागािे 
जलििंधमििाच्या मागमिदशमिक ततिांच्या 

अंमलबजािणीची ििी मटो्ीम 
िरकारिे ् ाती घेतली. ज्यात पन्ल्या 
फळीतल े कामगार आनण अनभ्ंयते 
्यांच्या िटोबतीिे तांनत्रकदृष््ट्या 
भककम आनण शास्ती्य किटो्ीिर 
पडताळिू बनघतलले्या जलििंधमिि 
्यटोजिांचा निकाि करण्यािर आनण 
त्यातिू देशातल्या 2 ्जार 264 
पाण्यापाििू िंनचत मंडळांची गरज 
भागिण्यािर लक् कें नद्रत केल ेआ्.े 
्या मटोन्मेमळेु भनिष््यात चांगला 
पनरणाम नदििू ्येईल आनण ग्ामीण 
भागाला ्टोणाऱ्या पाणीपरुिठ्याचा 
दजामि िधुारेल.

3) नागक्रकांचा ि्भाग -

ग्ामनिकाि निभागािे िरकारची 
निश्वािा्मिता िाढिण्यािाठी िागनरक 
कें द्रीत दृष्ीकटोि अंनगकारला आ्.े 
िखटोल ि्भागातिू ्यटोजिा त्यार 
करण्यािाठी िामानजक, आनरमिक 
आनण जातीआधारीत जिगणिेतिू 
नमळालले्या मान्तीचा उप्यटोग 
करुि घेऊि, तिचे प्रत्येक गरीब 
घरांप्य यंत पटो्टोचिू त्यांची पनरनसरती 
िधुारण्यािाठी काम करण्यामळेु 
गरीबात गरीब घराला िरकारच्या 
प्र्यत्नात ि्भागी करुि घेता ्येईल. 
िागनरकांशी िबंंनधत मेरी िडक 
मटोबाईल अॅप ज्यात रसत्यांच्या 
पनरनसरतीबाबत िागनरकांिा 
िरकारला मान्ती कळिण्याची 
िनुिधा आ्,े तिचे प्रधािमंत्री 
ग्ामीण आिाि ्यटोजिेतल्या घरांची 
नचत्र,े अपलटोड करणारे आिािॉफ् 
अॅप ्याचीिदु्धा िामान्य घरांप्य यंत 
पटो्टोचिण्यािाठी िरकारला मदत 
झाली आ्.े

जि मान्ती अनभ्याि अजिू 
जटोमािे चालिण्यािाठी ग्ामनिकाि 

राजसथानमधले मखुयमंत्ी 
जल सवावलंबन अक्भयान, 
आधं्र प्रदेशमधले नीरु-चेड,ू 
िेलंगरामधले काकक्िया 
अक्भयान, म्ाराष्टािले 
जलयकु्त क्शवार अक्भयानाि् 
इिर जलिंवधमिनािाठीचे 
कायमिक्रम, झारिंडमधले डोमा 
शेििळे क्नमामिर अक्भयान 
यांचयाि् राजयांमधे राबवले 
जारारे जलिंवधमिनािाठीचे 
इिर कायमिक्रम या िवायंिाठी 
मनरेगाने गेलया 5 वरामिि 235 
कोटीपंेषिा जासि वयक्तीनंा 
2015-16 आक्र 2016-17 
या वरायंमधे रोजगार क्दला.
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निभाग प्रत्येक ग्ामपंचा्यतीत 1 ते 
15 ऑक्टोबर ्या कालािधीत ग्ाम 
िमृद्धी आनण सिच्छता पंधरिडा 
राबित आ्.े ्या कालािधीत 
ग्ामपंचा्यत का्यामिल्यात सिच्छता 
अनभ्यािाशी िबंंनधत का्यमिक्मांच्या 
िोंदी, लाभार्यायंची िािे इत्यादी ििमि 
गटोष्ी जितेला ्छाििीिाठी उपलबध 
अितील. कुठल्या्ी गािकऱ्याला 
गािात िरुु अिलले े का्यमिक्म, 
मटोन्मा ्याची मान्ती घेता ्यािी 
्यािाठी मटोबाईल फटोििर आधारीत 
जि मान्ती ्ंयत्रणा िरुु ्टोत आ् े
ज्यामळेु प्रत्येक गािकरी त्याची 
्छाििी करु शकेल. त्याचप्रमाण े
मन्ला सिं्यि्ा्यता ग्ांमधिू 
िपंणूमि व्यिनसरत प्रनशक्ण आनण 
िामानजक लखेा प्रमानणकरणािंतर 
िामानजक लखेापालांची एक फळी 
त्यार केली जात आ्.े ्याची िचूिा 
म्ालखेापालांच्या का्यामिल्यात नदली 
आ्.े

4) माक््िी िंत्ज्ान, थेट लाभ 
्सिांिरर आक्र आधारचया 
वापराद्ारे पारदशमिकिा -

मान्ती तंत्रज्ाि, रे् लाभ 
्सतांतरणाविारे बँक नकंिा पटोस् 
का्यामिल्यातल्या खात्यांमधे पिै े
भरण े ्यामळेु ग्ामनिकाि निभाग 
आघाडीिर आ्.े मिरेगाची 98 
्कके मजरुी आनण प्रधािमंत्री ग्ामीण 
आिाि ्यटोजिेतल े 100 ्कके 
पिै े रे् ्सतांतरण ्यटोजिेविारेच 
लाभार्यायंच्या बँक नकंिा पटोस् 
खात्यात जमा ्टोत आ्ते. मिरेगा 
्यटोजिेत काम करणाऱ्या िमुारे 
6 कटो्ी मजरुांच्या मंजरुीिंतर 
त्यांच ेआधार क्मांक त्यांच्या बँक 
खात्याशी जटोडल ेआ्ते. ठरानिक 

गािांमधे निनचित तारखांिा जर 
बँकांच े नि पटोस्ाच े प्रनतनिधी िकू्म 
नित् परुिठ्यािाठी उपलबध झाल े
तर मटोठ्या प्रमाणािर िटोप ेनडनज्ल 
व्यि्ार ्टोऊ शकतील आनण 
त्यामळेु नडनज्ल व्यि्ारांबदिलची 
ििमििामान्य जितेच्या मिातली भीती 
दरू व्ा्यला मदत ्टोईल. अि ेझाल े
तर अनशनक्त नकंिा अधमिनशनक्त 
मजरू तिचे दबुमिल नििृत्ीिेति 
धारकांिा आनरमिक व्यि्ारात 
्येणाऱ्या अडचणी मटोठ्या प्रमाणात 

दरू ्टोतील मन्ला सिं्यि्ा्यता 
ग्ातल्या का्ी सि्ंयिनेिकांिा बँक 
प्रनतनिधी नकंिा बँक िखी ््णिू 
काम करण्याच ेआिा्ि केल ेआ् े
आनण त्याला आताप्ययंत नमळाललेा 
प्रनतिाद उतिा्िधमिक आ्.े

5) अवकाश िंत्ज्ानाद्ारे 
पारदशमिक आक्र पक्ररामकारक 
क्नक्रषिर -

मिरेगा ्यटोजिेअंतगमित झालले्या 
कामांमधिू कराेडाे रुप्यांच्या 
मालमत्चेी निनममिती झाली. त्याच े
नजओ्ॅनगंग केल्यािे इं् रिे् िर 

निनरक्ण करण ेउपग््ांच्या ि्ाय्यािे 
िलुभ झाल े आ्.े पारदशमिकतेला 
प्रटोतिा्ि देण्यािाठी अिकाश 
तंत्रज्ािाचा किा उत्म उप्यटोग 
करुि घेता ्येतटो ् े ्यािरुि नदििू 
्येते. ्याचा अजिू िबळ उप्यटोग 
प्रधािमंत्री ग्ामीण आिाि ्यटोजिेच े
लाभारगी निनचित करतािा झाला 
आ्.े त्यांच्या जनु्या नििािाची 
नचत्र,े अिसरा, ििीि घरांच्या 
निनममितीची प्रगती इत्यादीचंी 100 
्कके मान्ती अक्ांश रेखांशाि् 
नजओ्ॅग करुि इं् रिे् िर उपलबध 
झाल्यामळेु बऱ्याच गटोष्ीचंी 
प्रत्यक् जागेिर जाऊि पडताळणी 
करण्याची आिश्यकता उरली िा्ी. 
्ी ििमि नजओ्ॅग केललेी मालमत्ा 
िािमिजनिक िकेंतसरळािर ििायंिा 
पा्ण्यािाठी उपलबध आ्.े अशा 
प्र्यत्नांमळेु खरटोखरच पारदशमिकता 
िाढा्यला मदत ्टोते. प्रधािमंत्री 
ग्ामिडक ्यटोजिेत देनखल रसत्यांची 
्यटोग्य नदशिेे आनण ्यटोग्य प्रकारे 
आखणी, प्रत्यक् बांधलले्या रसत्यांची 
अंतरे आनण निनिध िाड्या-िसत्यांिा 
नकंिा गािांिा जटोडण्यािाठी ्या 
रसत्यांचा झाललेा उप्यटोग ्या 
िगळ्यांची मान्ती घेण्यािाठी 
अिकाश तंत्रज्ािाचा उप्यटोग अत्ंयत 
उप्यकु्त ठरला आ्.े प्रधािमंत्री 
ग्ामिडक ्यटोजिेतिू बििलले्या 
रसत्यांच्या दतुफामि झाडे लािण्याच े
काम म्ातमा गांधी ग्ामीण रटोजगार 
्मी ्यटोजिेविारे केल ेजाते. ् ेकाम 
नकती ्यशसिीपण ेपार पडलं्य ्याची 
तपािणी करण ेअिकाश तंत्रज्ािािे 
कमी िेळात शक्य करुि नदल े
आ्.े मिरेगाविारे निमामिण झालले्या 
प्रत्येक प्रकलपाच े‘पिूगी, आता आनण 
िंतर’ ्या प्रत्येक प्यारीिरच ेनजओ 

मनरेगाची 98 टकके 
मजरुी आक्र प्रधानमंत्ी ग्ामीर 
आवाि योजनेिले 100 टकके 
पैिे थेट ्सिांिरर योजनेद्ारेच 
लाभारयायंचया बँक क्कंवा पोसट 
िातयाि जमा ्ोि आ े्ि. 
मनरेगा योजनेि काम करराऱया 
िमुारे 6 कोटी मजरुांचया 
मंजरुीनंिर तयांचे आधार क्रमांक 
तयांचया बँक िातयाशी जोडले 
आ्ेि.



9 Dee@iemì, 2017 
³eespevee

9आॅक्टोबर 2017

्ॅनगंग करण ेआनण ििमि रसत्यांिाठी 
्या प्रकारच े अॅनपलकेशि िािमिनत्रक 
करण े ् े आता आपल्या िमटोरच े
आव्ाि आ्.े

6) बँक कजामिचा मक््ला 
सवयंि्ायिा गटािाठी वापर -

दीिद्याळ अंत्यटोद्य ्यटोजिा - 
राष्टी्य ग्ामीण रटोजगार मटोन्मेिे ् े
दाखििू नदल ेआ्,े की िामानजक 
चळिळ आनण ग्ांच्या निनममितीमळेु 
मटोठ्या प्रमाणािर िामानजक निधी 
जमतटो. अि े अितािा आनरमिक 
व्यि्ारांचा निकाि आनण रटोजगाराच े
निनिधीकरण करा्यला प्रटोतिा्ि 
द्ा्यला ्िे. ििमि व्यि्ारांिा बँकेची 
जटोडणी आिश्यक आ् ेकारण शिे्ी 
गरीबी नकंिा दानरद्र्य निमूमिलिाच्या 
प्रत्येक प्र्यत्नाला निनिध आनरमिक 
व्यि्ारांिाठी माफक व्याजदरांिर 
िसंरागत कजमि िनुिधेची जटोड अिण े
आिश्यक अिणार आ्.े आताप्ययंत 
बँकांविारे 43 ्जार कटो्ी रुप्यांचा 
निधी कजामिच्या सिरुपात िापरला 
गेला अििू, 2018-19 प्ययंत ्ा 
आकडा 60 ्जार कटो्ीिंर जाईल, 
अिा निश्वाि िरकारला िा्तटो 
आ्.े कौशल्य निकाि का्यमिक्माला 
का्यमिाठी मन्ला सिं्यि्ा्यता 
ग्ांिा जटोडूि घेतल्यामळेु बँक 
कजामिचा पनरणामकारक िापर 
करण्यािाठी िामान्य जितेची त्यारी 
िाढललेी नदििू ्येते आ्.े

7) िंपकमि  वाढक्वरे -

ग्ामीण भागात रटोजगाराच्या 
िव्या िधंी आणण्यािाठी 
पनरितमिि घडििू आणण्यात 
रसत्यांच्या जाळ्यांची िाढ मटोठ्या 
प्रमाणािर कारणीभतू ठरली आ्.े 

बाजारािाठी दिुरीकडे पटो्टोचण े
िटोप े ्टोण्यािटोबतच रटोजंदारीिरच्या 
मजरुांिा कामाच्या नठकाणी 
पटो्टोचण्यािाठी रसत्यांची िाढललेी 
िटो्य उपकारक ठरली आ्.े ्याच 
कारणािाठी प्रधािमंत्री ग्ामिडक 
्यटोजिेतिू रसते बांधणीच्या कामाचा 
िेग 2011-14 ्या काळात प्रनतनदि 
70 नकलटोमी्र इतका ्टोता तटो 
आता 2016-17 मधे प्रनतनदि 130 
नकलटोमी्र प्ययंत िाढिण्यािाठी 
प्रामानणक प्र्यत्न केल ेजात आ्ते. 
ग्ामीण भागातल्या जिळजिळ 80 

्कके पात्र घरांप्य यंत पकक्या रसत्यांची 
िनुिधा पटो्टोचिण्यात िरकारला 
्यश आल ेअििू, माच मि 2019 प्ययंत 
ििमि ््णजे 100 ्कके घरांप्य यंत 
पटोचणारे रसते बिििू पणूमि ्टोतील, 
अिा प्र्यत्न िरकार करत आ्.े 
प्यामििरणसिे् ी आनण िानिन्यपणूमि 
तंत्रज्ाि िापरुि उदा्रणारमि पलनॅस्क 
कचरा, फला्य अॅश, नजओ-कापड, 

प्यामििरणसिे् ी निमे्ं , कटोलड 
नमकि इत्यादी गटोष्ीचंा िापर रसते 
बिितािा िाढििू रसत्यांिाठीच े
प्यामििरण्यटोग्य धटोरण राबिल े जात 
आ्.े ्याची खात्री करुि घेतली 
जात आ्.े मध्य प्रदेशात िध्या िरुु 
अिललेी ्यशसिी रसते देखभाल 
प्रणाली आनण उत्राखंड राज्यातल े
िािमिनत्रक देखभालीच े प्र्यटोग इतर 
राज्यांमधे िदु्धा राबिा्यला ्िेत.

8) गरजेवर आधारीि कौशलय 
क्शषिराचे आधुक्नकीकरर -

ग्ामीण भागात मटोठ्या प्रमाणािर 
नदिणाऱ्या बेरटोजगारी नकंिा 
रटोजगाराच्या कमी उपलबधतेच्या 
िमस्येिर उपा्य्यटोजिा करण्यािाठी 
सि्ंयरटोजगार आनण िटोकरीच्या 
िधंी शटोधतािा कौशल्य निकािाची 
आिश्यकता आ्.े मजबतू 
पानठंबा आनण एककें द्रानभमखुता 
्यांच्याि् नि्यटोजिबद्ध प्र्यत्नांच्या 
माध्यमातिू नकरकटोळ व्यापार, 
शतेकरी उतपादक िघं्िा, पिै े
घेऊि ििेा देऊ करणाऱ्या िसंरा, 
ग्ामीण िा्तकू ्ंयत्रणा, ्ातमाग 
आनण ्सतकलचे्या िसत ु बिनिण,े 
इतर कलाकुिरीच े काम ्यांच्या 
सिरुपात मटोठ्या प्रमाणािर ििीि 
ग्ामीण उद्टोगधंदे िरुु करण ेशक्य 
्टोईल. कृषी, पशपुालि, िकू्म, लघ ु
आनण मध्यम उद्टोग, खादी आनण 
ग्ामटोद्टोग मंडळ, िस्ताेद्टोग ्या 
ग्ामीण भागाशी िबंंनधत निभागांची 
ताकद िाढििू त्यांच्या का्यमिक्मांचा 
िापर शतेी आनण नबगर शतेी क्ेत्रात 
रटोजगार निनममितीिाठी करा्यचा 
प्र्यत्न ग्ामनिकाि निभाग करत 

प्रधानमंत्ी ग्ामिडक 
योजनेिनू रसिे बांधरीचया 
कामाचा वगे 2011-14 या 
काळाि प्रक्िक्दन 70 क्कलोमीटर 
इिका ्ोिा िो आिा 2016-17 
मधे प्रक्िक्दन 130 क्कलोमीटर 
पययंि वाढवणयािाठी प्रामाक्रक 
प्रयत्न केले जाि आ े्ि. ग्ामीर 
भागािलया जवळजवळ 80 
टकके पात् घरांपययंि पककया 
रसतयांची िकु्वधा पो्ोचवणयाि 
िरकारला यश आले अिनू, 
माचमि 2019 पययंि िवमि म्रजे 
100 टकके घरांपययंि पोचरारे 
रसिे बनवनू परूमि ्ोिील, अिा 
प्रयत्न िरकार करि आ्े.
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आ्.े अकुशल, गरीब मजरू आनण 
ग्ामीण गिंड्यांिाठीच े निशषे 
प्रनशक्ण आता कमी प्रमाणािर 
लागते. अकुशल रटोजगारातिू 
कमाई करुि जगणारी घरे आता 
कमी ्टोत आ्ते. गरीबांिाठीच े
ििमि का्यमिक्म औपचारीकपण े
निभाग कौशल्य मंडळाकडूि 
तपाििू, पडताळणी करुि त्यािर 
परीक्ण आनण प्रमानणकरणाचा 
नशकका लािला जातटो. पा्याभतू 
मािके आनण नि्यम िक्मपण े
अमलात आणण्यािाठी ग्ामनिकाि, 
निभागािे त्यांच्या ििमि िटोकरीच्या 
िधंी आनण सि्ंयरटोजगारािाठीच े
कौशल्य निकाि का्यमिक्म, कौशल्य 
निभागाच्या िामान्यक नि्यमांमधे 
अंतभूमित केल े आ्ते. दीिद्याळ 
उपाध्या्य ग्ामीण कौशल्य ्यटोजिा 
आनण ग्ामीण सि्ंयरटोजगार प्रनशक्ण 
िसंरा ्या दटोघांच े् ी का्यमिक्म िधुारीत 
केल े गेल.े जेणकेरुि ते अविल 
दजामिच े ्टोतील आनण त्यांच्याविारे 
जासत प्रमाणािर उत्म िटोकरी िा 
इतर रटोजगाराच े प्यामि्य उपलबध 
्टोतील.
9) पक्रविमिनािाठी नवकलपनांना 
प्रोतिा्न -

सरानिक जिता आनण राज्यांच्या 
प्रारनमकता जपण्यािाठी ग्ामनिकाि 
निभागािे अनभिि कलपिा 
राबिल्या आ्ते. तानमळिाडूच्या 
80 ्कके गािांमधे राबिला जाणारा 
घिििंाधि व्यिसरापि का्यमिक्म, 
म्ाराष्ट, आधं्रप्रदेश, तेलंगणा आनण 
आता नब्ार नि ्छत्ीिगडमधे िरुु 
अिललेा जलििंाधि व्यिसरापि 
का्यमिक्म ्या मिरेगा आनण 

दीिद्याळ अंत्यटोद्य राष्टी्य ग्ामीण 
रटोजगार मटोन्मेविारे राबिलले्या 
ििकलपिांची उदा्रण े आ्ते. 
आजीनिका ग्ामीण एकिप्रिे ्ी 
ग्ामीण भागातली िा्तकू ्यटोजिा, 
जलििंधमिि आनण ग्ामीण रसते 
मागमिदशमिक ततिे, सिाभानिक नििाि 
अभ्याि ्यटोजिा ज्यात प्रदेशाििुार 
्यटोग्य तंत्रज्ाि िापरुि ग्ामीण 
भागातल्या घरांिाठीचा आराखडा 
बििला जातटो, मिरेगा कामगारांमधे 
कौशल्य निकािाला प्रटोतिा्ि 
देण्यािाठी िरुु केललेी लाईफ 
्यटोजिा ्या ििमि मटोठ्या प्रमाणािर 
ििकलपिा राबिण्याच े प्रनतकच 
आ्ते.
10) परुावयावर आधारीि 
क्नरीषिर - 

मटोठ्या प्रमाणािर राबिल्या 
जाणाऱ्या का्यमिक्मांमधे ्यटोजिाबद्ध 
दृष्ीकटोि आिश्यक अितटो. 
त्यामळेु त्यांची पनरणामकारकता 
िाढनिण्यािाठी निरीक्ण आनण 
परीक्ण करता ्येते. खपू िशक्त 
आनण पारदशमिक व्यि्ारांबरटोबरच 
मालमत्ांचा दजामि निनचित 
करण्यािाठी नजओ ्ॅनगंगचा िापर, 
दरिषगी निनशष् का्यमिक्मांच्या 
अंमलबजािणीच ेपरीक्ण करणाऱ्या 
िसंरांच े 600 नजहांिा भे् देऊि 
केलले ेपरीक्ण, आठ राज्यांमधल्या 
का्यमिक्म अंमलबजािणीचा 
दजामि तपािण्यािाठी िामान्यक 
फेरतपािणी मटोन्मेची ्यटोजिा ् े
निरीक्णािाठी राबिलले े का्ी 
प्रमखु उपक्म आ्ते. ्यानशिा्य 
आणंदच्या ग्ामीण व्यिसरापि 
िसंरेिे दीिद्याळ अंत्यटोद्य ्यटोजिा-
राष्टी्य ग्ामीण रटोजगार मटो्ीमेच्या 

अभ्यािाचा अ्िाल ्  ेआणखी का्ी 
उप्यकु्त प्र्यत्न आ्ते. मान्तीच्या 
गरजांमधली निनिधता आनण 
तंत्रज्ािाच्या बारकाव्यांच्या पलैूंचा 
निचार करता ग्ामनिकाि निभागािे 
उत्म पनरणामांिाठी का्ी निनशष् 
व्यक्तीचंी िेमणकू केली आ्.े 
्यात मािि ििंाधि निभागातल े
उचच दजामिच े निशषेज् ग् आ्ते, 
तिचे मान्ती तंत्रज्ाि िापर आनण 
आव्ािे, अंतगमित लखेापनरक्ण, 
बाजाराशी जटोडणी, तिचे बाजार 
िाखळी, ्या निष्यांमधे िरकारी 
आनण नबगर िरकारी निभागातल े
निशषेज् िमानिष् आ्ते. ्या ििमि 
प्र्यत्नांिी ग्ामीण निकाि का्यमिक्म 
अनधक पनरणामकारकनरत्या राबिता 
्येतात.

11) एककें द्री पद्िीने 
अमंलबजावरी -

गरीबीमकु्त ््णजे िंनचत 
िामान्य जितेला त्यांच्या दानरद्र्यातिू 
बा्रे पडण्यािाठी िामानजक िधंी 
उपलबध करुि देण,े गरीबीच्या 
निनिध पनरणामांचा निचार करुि 
त्यातिू मकु्त ् टोण्यािाठी राबिलले्या 
अंत्यटोद्य मटो्ीमेत ्ाच एककें द्री 
दृष्ीकटोि ठेिललेा नदििू ्येतटो.

nnn

लखेक कें द्री्य ग्ामनिकाि खात्याच े
िनचि अििू  ििमि नशक्ा अनभ्याि 
आनण राष्टी्य ग्ामीण आरटोग्य ्यटोजिा 
आखण्यात त्यांची म्त्िाची भनूमका 
रान्ली आ्.े    

email: secyrd@nic.in 
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 भारिाचा भ्रष्ाचाराक्वरुद्चा लढा

-व्ी.श्ीक्नवाि

भ्रष्ाचार आनण काळ्या पशैािे 
भारती्य लटोकशा्ीचा िाश 

केला आ्.ेत्यामळेुच भ्रष्ाचार 
आनण काळ्या पशैानिरुद्धचा ्ा 
लढा चालचू रा्णार अि ेप्रनतपादि 
पंतप्रधाि िरेंद्र मटोदी ्यांिी झारखंडला 
िकुत्याच नदलले्या भे्ीत केल.े 
झारखंडमधील िखीमंडळांिा (सि्ंय 
ि्ा्यता ग्ांिा) त्यांच्या ्सते का्ी 
समा म्िफटोि भे् देण्यात आल,े त्यािेळी 
ते बटोलत ्टोते. समा म्िफटोिच्या 
िापराबाबत गािकऱ्यांिी नदलले्या 
उत्रांिी मी रकक झालटो अिे् ी ते 
््णाल.ेसमा म्ि प्रशाििािे भारतातील 
भ्रष्ाचारानिरुद्धच्या लढाईला मागमि 
दाखिला आ्.े

‘किला्ी भ्रष्ाचार ि्न 
कररार ना्ी’(क्झरो टॉलरनि) 
्ा दृक्ष्कोन 

 गेल्या का्ी िषायंत ‘किला्ी 
भ्रष्ाचार ि्ि करणार िा्ी’ आनण 
‘नकमाि शािि, कमाल प्रशािि’ 
्या  भारताच्या दृनष्कटोिामळेु 
प्रशािि प्रारुपात िटोपपेणा आला 
आ्.े ्या िदंभामित का्ी पािल े
उचलण्यात आली आ्ते. प्रमाणपत्र े
िादर करतािा ती िरकारी 
अनधकाऱ्यांकडूि िाक्ांनकत नकंिा 

अनधप्रमानणतकरूि घेण,े्ी पद्धत 
बंद करण्यात आली आ्.ेनि्ि 
सतरांिरील पदांच्या भरतीिाठी 
िै्यनक्तक मलुाखती घेण्याची 
पद्धत रदि करण्यात आली आ्.े 
िािमिजनिक क्ेत्रात काम करणाऱ्या 
अका्यमिक्म, तिचे ज्यांच्या कामातील 
िचटो्ीबदिल िदंे् आ् ेअशा ५० 
िषायंिरील कममिचाऱ्यांिा मदुतीच्या 
आत काढिू ्ाकण,े अशा अिेक 
प्रकारच्या निणमि्यांचा ्यात िमािेश 
आ्.े ्यानशिा्य काळा पिैा आनण 
भ्रष्ाचार ्यांच ेनिमूमिलि करण्यािाठी 
िरकारिे उचच मलू्य अिलले्या 
िटो्ांच े निचिलिीकरण करण्याचा 
निणमि्य घेतला. काळ्या पशैानिरुद्ध 
लढण्यािाठी िरकारिे निशषे 
शटोध परकाची निनममिती केली.तिचे 
िरकारिे कटोळिा खाणीचं े नललाि 
ऑिलाईि करण्याची पद्धत िरुु 
केली. त्याचप्रमाण े िरकारिे जी-
२० देशांच्या पनरषदांमध्ये आपल्या 
देशातील कर पद्धती बदलण्यािाठी 
आतंरराष्टी्य ि्का्यामिची निशषेतः    
्यरुटोप आनण इतर देशांकडूि 
ि्का्यामिची मागणी केली ्टोती. 
नसितझलयंडबरटोबर झालले्या नविपक्ी्य 
बैठकांमध्ये काळा पिैा आनण 
करचकुिेपणा ्या अपप्रिृत्ीशंी 

गेलया का्ी वरायंि 
‘किला्ी भ्रष्ाचार ि्न 
कररार ना्ी’ आक्र ‘क्कमान 
शािन, कमाल प्रशािन’ या  
भारिाचया दृक्ष्कोनामळेु प्रशािन 
प्रारुपाि िोपेपरा आला आ्े. या 
िंदभामिि का्ी पावले उचलणयाि 
आली आ्ेि. प्रमारपत् े
िादर करिाना िी िरकारी 
अक्धकाऱयांकडनू िाषिांक्कि क्कंवा 
अक्धप्रमाक्रिकरून घेरे,्ी पद्ि 
बंद करणयाि आली आ्े.क्नमन 
सिरांवरील पदांचया भरिीिाठी 
वयैक्क्तक मलुाििी घेणयाची 
पद्ि रद्द करणयाि आली आ्े.

उपाय
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देशातील ििमि घरांिा ्या ्यटोजिेत 
व्यापक प्रमाणािर आनरमिकदृष््ट्या 
िामाििू घेण्याच े एकानतमक उनदिष्  
ठरिण्यात आल.े ‘‘देशातील आनरमिक 
िाधििपंत्ीचा िापर गनरबांच्या 
कल्याणािाठी ्टोण े आिश्यक 
अििू ्या बदलाला आत्ाच्या ्या 

क्णापाििू िरुुिात ्टोत आ्’े’, अि े
पंतप्रधाि ्यािेळी बटोलतािा ््णाल.े 
राष्टाच्या भ्रष्ाचारानिरुद्धच्या लढाईत 
‘‘शाििाला अनधक समा म्ि बििण’े’ 
्यािर लक् कें नद्रत करूि त्याला 
अग्क्म देण्यात आला आ्.ेबँनकंग 
क्ेत्रातील तंत्रज्ािात झाललेी क्ांती 
्ी एक लक्णी्य ्यशकरा अििू 
नतचा लाभ लाखटो भारती्यांिा 
झाला आ्.े ‘‘शािि अनधक समा म्ि 
बििण्याच्या प्रारुपामळेु’’ ््णजेच 
आधनुिक तंत्रज्ािाचा उप्यटोग करूि 
अिदुािाच्या रकमेचा लाभ जासतीत 

‘दटोन्ी देशांिी एकत्र ्येऊि लढण्याि 
प्राधान्य द्ािे’ ्यािर भारतािे भर 
नदला ्टोता. 

भ्रष्ाचाराक्वरुद् लढणयािाठीची 
भारिाची िंसथातमक आक्र 
कायदेशीर रचना

भारताचा भ्रष्ाचारानिरुद्धचा 
लढा मजबतू आनण काळाच्या 
मशुीतिू ताििू-िलुाखिू निघालले्या 
िसंरातमक आनण का्यदेशीर रचिेिर 
आधानरत आ्.े्यामध्ये भ्रष्ाचार 
प्रनतबंध का्यदा,सितंत्र कें द्री्य दक्ता 
आ्यटोग, म्ालखेानि्ंयत्रक,न्या्याधीश 
(चौकशी) का्यदा,लटोकपाल 
आनण लटोका्यकु्त का्यदा 
२०१३, ध्य ाि ाकषमिक( न व ्िल 
बलटोअिमि) िरंक्ण का्यदा 
२०११,आनरमिक गैरव्यि्ार 
प्रनतबंध (मिी लॉडंनरंग) का्यदा, 
बेिामी व्यि्ार (प्रनतबंध)का्यदा 
्यांचा िमािेश आ्.े्यामध्ये 
गनु्गेारीकरण आनण लाचखटोरी ्या 
क्ेत्रातील अिेक प्रकरणांची दखल 
घेऊि त्यािर कारिाई केली जाते.
िागरी ििेेतील ििमि कममिचाऱ्यांिा 
दरिषगी त्यांच्या मालमत्चेा तपशील 
जा्ीर करण े बंधिकारक आ्.े
नििडणकुीिाठी उभे रा्णाऱ्या 
प्रनतनिधीिंी प्रत्येक नििडणकुीच्या 
िेळी सितःची मालमत्ा जा्ीर 
करण ेआिश्यक अिते.

शािन समाटमि  बनविाना

पंतप्रधाि िरेंद्र मटोदी ्यांिी 
सिातंत्यनदिी  १५ ऑगस्, 
२०१४ रटोजी केलले्या भाषणात 
प्रधानमंत्ी जन-धन योजना ्ी 
राष्टीय मो्ीम ् ्णिू जा्ीर केली. 

जासत लटोकांिा नमळिू त्याचा 
का्यमिक्म रीतीिे िापर करता आला.
्ीच कामे ्ातािे केली अिती तर 
त्याचा एिढा व्यापक प्रमाणािर 
प्रिार झाला ििता.           

जि धि ्यटोजिेमळेु बँकेतील 
खातेधारकांिा ििमि नठकाणी आनण 
ि्जगत्या पिै े काढता ्येऊ 
लागल.े इतकेच िव् े तर का्ी 
िेळा नशलकीपके्ा जासत पिै े
काढण्याची िनुिधा्ी उपलबध 
करूि देण्यात आली.जि धि 
्यटोजिेमळेु िंनचत लटोकिखं्येप्य यंत 
पत िसंकृती पटोचिता ्येते अिा 
्यटोग्य आतमनिश्वाि बँकांमध्ये 
निमामिण झाला. ्याचाच पनरणाम 
ग्ामीण भागात मटोठ्या प्रमाणािर पत 
परुिठ्याच्या झालले्या िाढीत नदििू 
आला. िषमि २०१६मध्ये आधार 
का्यदा ्ा पिै/ेनित् निधे्यक (मिी 
नबल ) ््णिू जा्ीर करण्यात 
आला.्या का्यद्ामळेु आनरमिक आनण 
इतर प्रकारच े अिदुाि,लाभ आनण 
ििेा ्यांच्या लक््याधानरत नितरणाची 
्मी नमळाली.्या का्यद्ामळेु आधार 
अरामित निशषे ओळख क्मांक  
(्य.ूआ्य.डी.)प्रकलपाला का्यदेशीर 
पानठंबा नमळाला.्यामळेु अिदुाि,लाभ 
आनण ििेांच े का्यमिक्म,पारदशमिक 
आनण लक््याधानरत नितरण करण े
िटोप े झाल.े ्यािाठी भारताचा 
जटो एकनत्रत निधी आ् े त्यातिू 
िै्यनक्तकनरत्या आधार ओळख 
क्मांकाची पडताळणी करूि ज्या 
कारणािाठी आधार क्मांकाची 
जटोडणी करण्यात आली त्याच े
लाभ लाभारगीला देण्यािाठी ्ा खच मि 
करण्यात आला.

 राष्टाचया भ्रष्ाचाराक्वरुद्चया 
लढाईि ‘‘शािनाला अक्धक 
समाटमि  बनवरे’’ यावर लषि कें क्द्रि 
करून तयाला अग्क्रम देणयाि 
आला आ े्.बँक्कंग षिेत्ािील 
िंत्ज्ानाि झालेली क्रांिी ्ी 
एक लषिरीय यशकथा अिनू 
क्िचा लाभ लािो भारिीयांना 
झाला आ े्. ‘‘शािन अक्धक 
समाटमि  बनवणयाचया प्रारुपामळेु’’ 
म्रजेच आधुक्नक िंत्ज्ानाचा 
उपयोग करून अनुदानाचया 
रकमेचा लाभ जासिीि जासि 
लोकांना क्मळनू तयाचा कायमिषिम 
रीिीने वापर करिा आला.
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निनस्म(ECS) ्यांचा िापर मटोठ्या 
प्रमाणािर केला जात आ्.े      

प्रक्िबंधातमक दषििेवर मखुय भर

कें द्री्य दक्ता आ्यटोग कि ेआनण 
केव्ा िरुु झाल े्याचा जर आपण शटोध 
घेतला तर त्याच े मळू आपल्याला 
एका िनमतीमध्ये िापडेल.खािदार 
श्ी.के.िरंािम ्यांच्या िेतृतिाखाली 
भ्रष्ाचार प्रनतबंध ्ी िनमती 
िेमण्यात आली ्टोती.्या िनमतीिे 
केलले्या नशफारशीिंिुार कें द्री्य 
दक्ता आ्यटोगाची सरापिा झाली. 
िरंािम िनमतीिे भ्रष्ाचाराची चार 
मखु्य कारण ेआ्ते अि ेसपष् केल े
आ्.े ्यामध्ये प्रशािकी्य नदरंगाई, 
नि्यामक कामकाजाव्यनतनरक्त 
िरकारिे सितःकडे पलेिणार 

िरकारिे ्या िधुारणांच्या 
िदंभामितील नतिरे पाऊल उचलल े
२०१६ मध्ये, भीम (भारत इं् रफेि 
फॉर मिी) िािाच ेअॅप िरुू करूि 
भारती्य राष्टी्य दे्यके म्ामंडळािे 
् े मटोबाइल अॅनपलकेशि निकनित 
केल ेआ्.े ्यामध्ये एकिधं दे्यके 
देण्याची (्यनुिफाईड पमेे्ं  इं् रफेि) 
िनुिधा उपलबध करूि देण्यात आली 
आ्.े भीम अॅनपलकेशिमळेु बँकेतिू 
रे् इ-पमेे्ं  करता ्येते. त्यामळेु ते 
िापरणाऱ्याला रटोखरन्त व्यि्ार 
करण्याची प्ररेणा नमळते. ्यानशिा्य 
कटोणत्या्ी दटोि खात्यांमध्ये तिनरत 
व्यि्ार ्टोऊि पिै े ्सतांतनरत 
्टोतात. ििमि प्रकारच्या मटोबाईल 
उपकरणांिर ् ी िनुिधा उपलबध ् टोऊ 
शकते. जि धि ्यटोजिा- आधार 
का्यदा आनण भीम अॅनपलकेशि ्या 
नतन्ी िधुारणा एकनत्रतपण ेझाल्यािे 
िरकारच ेकामकाज पारदशगी ् टोण्याि 
मदत झाली आनण लाभारगीला त्याच े
अिदुाि रे् त्याच्या खात्यात 
िेळेिर नमळ ूलागल.े ्ी निनचितच 
पनरणामकारक बाब आ्.ेजाम[JAM 
– ्यटोजिांची इगं्जी आद्ाक्रे] 
््णजेच    जि धि-आधार-मटोबाइल 
्या नत्रमतूगी तंत्रज्ािामळेु ्यनुिफाईड 
पमेे्ं  इं् रफेिच्या ि्ाय्यािे 
मटोबाइल बँनकंग व्यि्ार करण े इ 
मेल पाठिण्याइतके िटोप ेझाल ेआ्.े
मखु्य प्रिा्ातील बँनकंग क्ेत्रात 
आता आनरमिक व्यि्ार करण्यािाठी 
िॅशिल इलकेट्ॉनिकि ट्ानिफर 
ऑफ फंडि (NEFT), नर्यल 
्ाइम ग्ॉि िे् लमे्ं ि(्RTGS), 
इनमनजए् पमेे्ं  िनव्मिि(IMPS) 
आनण इलकेट्ॉनिक नकलअनरंग 

िा्ीत इतक्या जबाबदाऱ्या 
घेतल्यामळेु त्याच े्यटोग्य व्यिसरापि 
करू ि शकण,े िािमिजनिक ििेक 
अरामित िरकारी कममिचारी त्यांच्या 
अनधकारांचा िापर करतािा 
कामाच्या ्यटोग्या्यटोग्यतेची ते ठरित 
अिललेी व्याप्ती आनण अिजड, 
अिघड का्यमिपद्धती,्यांचा िमािेश 
आ्.ेिनमतीच्या नशफारशीिंतर 
कें द्र िरकारच्या एका ठरािाििुार 
१९६४ मध्ये कें द्री्य दक्ता आ्यटोग 
्या नशखर िसंरेची सरापिा करण्यात 
आली.कें द्र िरकारच्या िसंरांमधील 
भ्रष्ाचाराला प्रनतबंध करण े ्ा ्या 
आ्यटोगाचा मखु्य उदिेश आ्.ेििवोचच 
न्या्याल्यािे जैि ् िाला प्रकरणामध्ये 
नदलले्या निददेशाििुार १९९७मध्ये 
दक्ता आ्यटोगाला िैधानिक 
दजामि देण्यात आला.१९८८च्या 
भ्रष्ाचार का्यद्ाििुार ज्या िरकारी 
ििेकांिर नकंिा म्ामंडळांिर गनु् े
केल्याच े आरटोप ठेिण्यात आल े
आ्ते अशा प्रकरणांच्या चौकशीच े
नकंिा चौकशी परक िेमण्याच े
अनधकार कें द्री्य दक्ता आ्यटोगाला 
देण्यात आल े आ्ते.् े अनधकार 
१९८८च्या कें द्री्य दक्ता आ्यटोग 
का्यद्याििुार देण्यात आल ेआ्ते.

िािमिजनिक प्रशाििात 
पारदशमिकता,िसतनुिष्ठता आनण 
निश्वािा्मिता आणण े िनुिनचित 
करण्याच े काम कें द्री्य दक्ता 
आ्यटोग करते. आ्यटोगािे अिेक 
प्रनतबंधातमक  दक्ता उपा्य्यटोजिा 
िरुू केल्या आ्ते.िािमिजनिक 
खरेदीमध्ये िधुारणा घडूि ्यािी 
आनण ् ेव्यि्ार अनधक निश्वािा्मि 
आनण िचटो्ीिे व्ािेत ्यािाठी 

भीम अॅक््लकेशनमळेु बँकेिनू 
थेट इ-पेमेंट करिा येिे. तयामळेु 
िे वापरराऱयाला रोिरक््ि 
वयव्ार करणयाची प्ररेरा 
क्मळिे. याक्शवाय कोरतया्ी 
दोन िातयांमधये तवक्रि वयव्ार 
्ोऊन पैिे ्सिांिक्रि ्ोिाि. 
िवमि प्रकारचया मोबाईल 
उपकररांवर ्ी िकु्वधा 
उपलबध ्ोऊ शकिे. जन धन 
योजना- आधार कायदा आक्र 
भीम अॅक््लकेशन या क्िन्ी 
िधुाररा एकक्त्िपरे झालयाने 
िरकारचे कामकाज पारदशशी 
्ोणयाि मदि झाली आक्र 
लाभाथशीला तयाचे अनुदान थेट 
तयाचया िातयाि वळेेवर क्मळ ू
लागले.
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कें द्री्य दक्ता आ्यटोगािे िागनरक 
आनण िसंरा-िघं्िा ्यांच्यािाठी 
सिेच्छेिे इ-प्रनतज्ा घेण्याची पद्धत 
िरुू केली आ्.ेपारदशगी,का्यमिक्म 
आनण िागनरककें द्री प्रशािि िक्म 
करण्यािाठी,िंसरा-िंघ्िांिाठी 
ित्यनिष्ठा आनण िचटो्ीचा निददेशांक 
निकनित करण्यात आला आ्.े            

लेिापरीषिर कायमिपद्िी 
िामरयमिवान करिाना 

भारताच े नि्ंयत्रक आनण 
म्ालखेापरीक्क ्ी भ्रष्ाचारानिरुद्ध 
लढणारी एक म्त्िाची िसंरा 
आ्.ेिषमि २०१४ पाििू 
नि्ंयत्रक आनण म्ालखेापरीक्क 
का्यामिल्यािे िसंरेमध्ये िशुािि 
आणण्यािाठी,िसंरेच्या लखेा आनण 
लखेापरीक्णािाठी िरकारच्या 
आनरमिक िधुारणांचा सिीकार केला. 
आनरमिक िधुारणांपकैी ििामित मटोठा 
बदल झाला तटो ््णजे देशात 
ििमििाधारण आनण रेलिे अरमििकंलप 
एकनत्रतपण ेिादर करण्यात आला.
्यानशिा्य ्यटोजिा आनण ्यटोजिाबाह 
खचामिच े निलीिीकरण करण्यात 
आल.ेरे् परकी्य गुंतिणकुीिाठी 
अिेक क्ेत्र ेखलुी करण्यात आली. 
देशात िसत ूआनण ििेा करपद्धती 
लाग ू करण्यात आली.िरकारच्या 
नत्रसतरी्य शािि पद्धतीमध्ये श्री 
सरानिक िसंरा आनण पंचा्यत राज्य 
िसंरा दरिषगी िमुारे १४लाख 
कटो्ी रुप्यांच े उतपनि नमळितात.
मात्र कामकाजाच्या पद्धतीत 
्लगजगीपणा,कमकुित आनरमिक 
व्यिसरापि आनण निश्वािा्मितेची 
कमतरता आदी दटोषांिी ते त्रसत आ्ते.

िरकारी इ- बाजारपठे पद्धत िरुू 
करण्यात आली. ्यामध्ये इ-निनिदा 
आनण इ-खरेदी करण्यािाठी 

प्रटोतिा्ि नदल े जाते.त्याचबरटोबर 
निद्ारगी आनण मलुांमध्ये नशक्णाविारे 
िीतीततिे रुजिण,ेदक्ता जागृती 
िप्ता् िाजरे करण,ेिरकारी 
कममिचाऱ्यांची अरेरािी आनण 
्सतक्ेप ्ाळण्यािाठी का्यमिपद्धतीच े
िलुभीकरण करण,ेप्रनशक्ण आनण 
कौशल्यनिकािािर भर देण े
इत्यादीचंा िमािेश आ्.ेइतकेच 
िव् े तर कामकाजात अडरळे 
आणण्यािाठी कटोणी गैरितमिणकू 
केली अि े निद्ध झाल्याि जरब 
बििील अशी नशक्ा त्याला ििुािली 
जाते.भ्रष्ाचारानिरुद्धची ्ी चळिळ 
लटोकचळिळ व्ािी ्या उदिेशािे 

्या श्री आनण ग्ामीण सरानिक 
िसंरा,त्यांची िखं्या,भौगटोनलकदृष््ट्या 
त्यांचा झाललेा निसतार आनण 
त्यांच्याकडे अिलले्या उतपनिांच्या 
स्टोतातिू त्यांच्याकडे ्येणारा पशैाचा 
प्रचडं ओघ.्यामळेु नि्ंयत्रक आनण 
म्ालखेापरीक्कांिा ्या िसंरांच े
लखेापरीक्ण ्ी गंभीर बाब िा्ली. 
भौनतकतेच्या आनण त्यात अिलले्या 
जटोखमीच्या िदंभामित त्याचा निचार 
व्ा्यला ्िा अि े मत त्यांिी 
मांडल.ेम्िलू अरमिव्यिसरेतील ् े

बदलते प्रिा्,काळा बाजार आनण 
बेका्यदेशीर व्यि्ार (िािली/
प्यामि्यी/िमांतर अरमिव्यिसरा)(शडॅटो 
इकॉिॉमी) ्यांिी उभी केललेी 
आव्ािे,काळा पिैा,्सतांतर 
नकंमत ठरिण,ेनििाि ्ुंडी(नबलि) 
इत्यादी ििमि गंभीर प्रशांची दखल 
नि्ंयत्रक आनण म्ालखेापरीक्कांिी 
घेतली आ्.ेत्याचप्रमाण े कर 
भरण,ेमलू्यांकि,आनण ििलुी ्या 
ििमिच प्रनक््या आता सि्ंयचनलत 
झाल्यािे प्रचडं प्रमाणािर नडनज्ल 

१९६४ मधये कें द्रीय दषििा 
आयोग या क्शिर िंसथेची 
सथापना करणयाि आली.
कें द्र िरकारचया िंसथांमधील 
भ्रष्ाचाराला प्रक्िबंध कररे 
्ा या आयोगाचा मखुय उद्देश 
आ्े.िववोचच नयायालयाने जैन 
्वाला प्रकररामधये क्दलेलया 
क्नददेशानुिार १९९७मधये 
दषििा आयोगाला वधैाक्नक 
दजामि देणयाि आला.१९८८चया 
भ्रष्ाचार कायद्ानुिार जया 
िरकारी िेवकांवर क्कंवा 
म्ामंडळांवर गनु े् केलयाचे 
आरोप ठेवणयाि आले आ े्ि 
अशा प्रकररांचया चौकशीचे 
क्कंवा चौकशी पथक नेमणयाचे 
अक्धकार कें द्रीय दषििा 
आयोगाला देणयाि आले आ े्ि.

आक्थमिक िधुाररांपैकी 
िवामिि मोठा बदल झाला िो 
म्रजे देशाि िवमििाधारर 
आक्र रेलव े अथमििंकलप 
एकक्त्िपरे िादर करणयाि 
आला.याक्शवाय योजना 
आक्र योजनाबाह्य िचामिचे 
क्वलीनीकरर करणयाि आले.
थेट परकीय गुंिवरुकीिाठी 
अनेक षिेत् े िलुी करणयाि 
आली. देशाि वसि ू आक्र 
िेवा करपद्िी लाग ूकरणयाि 
आली.
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मान्ती निमामिण ्टोत आ्,े्या ििमि 
मान्तीच े्यटोग्य व्यिसरापि करण े् े
्ी एक मटोठे आव्ाि आ्.े

िरकारी कामकाजाि पारदशमिकिा

 भारती्य लटोकशा्ीची मळेु 
आणखी घ्ट् करणारा एक ििा 
का्यदा २००५मध्ये आला,त्याच े
िाि - मान्ती अनधकार 
का्यदा(आर.्ी.आ्य.). ्ा 

अनधकारािर आधानरत का्यदा आ्.े 
्या का्यद्ामळेु देशाच्या प्रशाििात 
िागनरकांच ेसराि नचरकाल न्कणारे 
झाल े आ्.ेमान्ती अनधकार 
का्यद्ाच्या अंमलबजािणीमळेु 
िागनरकांिा केिळ जाणिू घ्या्यचा 
अनधकार नमळाला आ् े अि े िव् े
तर ्यामळेु त्यांिा प्रश निचारण्याचा 
अनधकार्ी नमळाला आ्,े अि े
पंतप्रधािांिी िांनगतल.ेमान्ती 
नमळिण्याची ्ी प्रनक््या पारदशगी, 
कालबद्ध आनण त्रािनिर्ीत अिािी 
अशी तरतदू ्या का्यद्ामध्ये आ्.े

्या का्यद्ाच्या दशकभराच्या 
अंमलबजािणीिंतर देशभरात त्याची 
ताकद आनण उप्यकु्तता िागनरकांिा 
जाणि ूलागली आ्.े ्या का्यद्ामळेु 
िरकारी कामकाजात्ी अिेक 
िधुारणा घडूि ्येण्याि मदत झाली 
आ्.ेिरकारकडूि मान्ती नमळ ू
लागल्यामळेु देशाच ेिागनरक आता 
निणमि्य घेण्याच्या प्रनक््येचा एक भाग 
झाल ेआ्ते.त्यामळेु िरकार आनण 
िागनरक ्यांच्यात एक निश्वािाच े
िाते निमामिण झाल ेआ्.े 

वर्ष २०१३ चा लोकपाल आणि 
लोकायकु्त कायदा

  िषमि २००३ च्या कें द्री्य 
दक्ता आ्यटोग का्यद्ामधील 
का्ी तरततदुीमंध्ये दरुुसती करूि 
२०१३मध्ये लटोकपाल आनण 
लटोका्यकु्त का्यदा करण्यात 
आला. २००३च्या का्यद्याििुार 
लटोकपालािे िदंभमि नदलले्या आनण 
िोंदिलले्या ब,क आनण ड ग्ातील 
अनधकारी आनण कममिचाऱ्यांबदिलच्या 
तक्ारीचंी दखल घेऊि त्यांची 
प्रारनमक चौकशी करण्याच े
अनधकार कें द्री्य दक्ता आ्यटोगाला 
्टोते.्यानशिा्य अ िगामितील 
अनधकाऱ्यांची चौकशी करण्याकरता 
आ्यटोगानतगमित चौकशी िचंालिाल्य 
उभारण्यात ्येईल अशी तरतदू 
्टोती.लटोकपालांिी िदंभमि नदलले्या 
प्रकरणांमध्ये िगमि अ आनण ब ग्ातील 
अनधकाऱ्यांचा प्रारनमक चौकशी 
अ्िाल आ्यटोगािे लटोकपालांकडेच 
पाठिण े आिश्यक अिते.तिचे 
िगमि क आनण ड कममिचाऱ्यांच्या 
चौकशीच्या िचूिा लटोकपालांकडूि 

आल्या अितील तर त्याबाबत पढुील 
तपाि करण्याच े आनण त्यांच्यािर 
पढेु कटोणती कारिाई करा्यची ्याच े
अनधकार दक्ता आ्यटोगाला देण्यात 
आल ेआ्ते.

१९८८चया भ्रष्ाचार प्रक्िबंध 
कायद्ामधये दरुुसिी करिाना 

भ्रष्ाचाराला प्रनतबंध करणाऱ्या 
का्यद्ाशी िबंंध अिलले्या 
का्यद्ामध्ये एकिधंपणा आणिू 
आनण त्यामध्ये दरुुसती करूि 
भ्रष्ाचार प्रनतबंध का्यदा करण्यात 
आला.का्यदेशीर कामकाजािाठी 
जे का्यदेशीर िेति ठरििू नदल े
आ् े त्याच्या व्यनतनरक्त अनधक 
मािधि लाच ््णिू घेणाऱ्यांिा ्या 
का्यद्याििुार नशक्ा करता ्येते.
्यानिष्यी तपाि करण्याच ेअनधकार 
कें द्री्य अनिेषण निभाग(िी.बी.आ्य.) 
आनण राज्याच्या पटोलीि निभागाला 
देण्यात आल े आ्ते.िािमिजनिक 
क्ेत्रात ििेा देणाऱ्या िरकारी 
कममिचाऱ्यांिाठी निश्वािा्मितेची 
मािके िासतििादी ठेिा्यला ्िीत 
््णजे ते प्रामानणकपण ेनिणमि्य घेतािा 
कचरणार िा्ीत,अि े िरकारिे 
िमदू केल ेआ्.े भ्रष्ाचार प्रनतबंध 
का्यद्ािे गनु्गेारी गैरितमिणकुीच्या 
व्याख्येत बदल केला आ्.ेत्याििुार 
सितःच्या उतपनिापके्ा जासत 
बेन्शबेी मालमत्ा नमळिण्याच्या 
्तेिूे केललेी गैरितमिणकू निद्ध ्टोण े
आनण ति े झाल्याि ती मालमत्ा 
ताब्यात घेण ेअशी तरतदू करण्यात 
आली आ्.ेअशा प्रकारे बेन्शबेी 

भ्रष्ाचार प्रक्िबंध कायद्ाने 
गनु े्गारी गैरविमिरुकीचया 
वयाखयेि बदल केला आ े्.
तयानुिार सविःचया उतपननापेषिा 
जासि बेक््शेबी मालमत्ा 
क्मळवणयाचया ्ेिनेू केलेली 
गैरविमिरकू क्िद् ्ोरे आक्र 
ििे झालयाि िी मालमत्ा 
िाबयाि घेरे अशी िरिदू 
करणयाि आली आ े्.अशा 
प्रकारे बेक््शेबी मालमत्ा 
क्मळवणयाचया गनुह्याला प्रक्िबंध 
करणयाि आला आ्े.
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मालमत्ा नमळिण्याच्या गनुहाला 
प्रनतबंध करण्यात आला आ्.े

भ्रष्ाचारक्वरुद् आवाज 
उठवराऱयांना अक्धक िंरषिर 
देिाना

देशात भ्रष्ाचारानिरुद्ध आिाज 
उठिण्याचा प्र्यत्न अिेकजण करत 
अितात.एका अरामििे ते िमाजात 
जागृती घडित अितात ््णिू 
त्यांिा ‘जागल्या’ अिे् ी ््णता 
्येईल.िाई् प्रिृत्ीनंिरुद्ध आिाज 
उठििू ते िमाजाच ेलक् िेधिू घेतात 
््णिू त्यांिा ‘ध्यािाकषमिक’ ् ्णिू्ी 
ओळखल े जाते.अशा लटोकांिा 
का्यदेशीर िरंक्ण देण्यािाठी 
एक निधे्यक,२०११ लटोकिभेत 
ऑगस्,२०१०मध्ये मांडण्यात 
आल.ेिािमिजनिक न्ताच्या बाबीचं े
प्रक्ीकरण आनण अशी प्रकरण े

उघडकीि आणणाऱ्यांिा िरंक्ण देण े
अि े ्या निधे्यकाच े सिरूप आ्.े
ते लटोकिभेिे नडिेंबर,२०११ 
मध्ये ‘‘नव्िल बलटोअिमि प्रटो्ेकशि 
नबल, 2011’’ ््णिू मंजरू केल.े 
राज्यिभेत ते फेरििुारी,२०१४मध्ये 
मंजरू झाल.े९मे,२०१४ रटोजी 
त्याला राष्टपतीचंी मान्यता नमळाली.
त्यािंतर २०१५ मध्ये ्या का्यद्ात 
२१ दरुुसत्या करण्यात आल्या. 
त्याििुार अशी प्रकरण े उघडकीि 
आणणाऱ्यांिा िरंक्ण देत अितािाच 
पिूमिग््दनूषतपण ेदेशाच्या िािमिभौमति 
आनण एकातमतेला तिचे िरुक्ेला 
धटोका पटोच ूि्ये ््णिू का्ी िव्या 
आिश्यक तरतदुीचंा ्या का्यद्ात 
िमािेश करण्यात आला.राष्टी्य 
िरुक्ेबाबतच्या का्ी मदुद्ांचा 
परामशमि ्या दरुुसत्यांमध्ये घेण्यात 
आला. पिूमिग््दनूषतपण े देशाच्या 
िािमिभौमति आनण एकातमतेला धटोका   
पटोच ू ि्ये आनण प्रकरण े उघडकीि 
आणणाऱ्यांिा्ी िरंक्ण नमळािे ्ा 
्या दरुुसत्या करण्यामागील मखु्य 
उदिेश ्टोता.

बेनामी वयव्ारांना िरुुंग

बेिामी व्यि्ार(प्रनतबंध) 
का्यदा,१९८८ ्ा का्यदा 
का्यद्ाच्या पसुतकात गेली २८िषदे 
अनसततिात अिला तरी त्याच्या 
निनममितीपाििूच त्यामध्ये का्ी 
उणीिा रान्ल्यािे त्याचा प्रत्यक्ात 
िापर करता ्येऊ शकला िा्ी.
बेिामी व्यि्ारांिा प्रभािीपण ेआळा 
घालण्याच्या उदिेशािे ्या का्यद्ामध्ये 
दरुुसती करूि बेिामी व्यि्ार प्रनतबंध 
िधुानरत का्यदा,२०१६ करण्यात 
आला.िधुानरत का्यद्याििुार 

प्रानप्तकर अनधकाऱ्यांिा बेिामी 
मालमत्ा तातपरुती ताब्यात घेण्याच े
ि अखेरीि ती जप्त करण्याच े
अनधकार देण्यात आल े आ्ते.
्यानशिा्य, िक्म न्या्याल्याकडूि 
एखादी व्यक्ती बेिामी व्यि्ारात 
दटोषी अिल्याच ेनिद्ध झाल ेतर त्या 
व्यक्तीला एक ते िात िषायंप्य यंत 
कठटोर कारािािाची नशक्ा ्टोऊ 
शकते.तिचे त्या व्यक्तीला त्या 
मालमत्चेी बाजारपठेेत िध्याची 
जी रासत नकंमत अिले त्याििुार 
दंड भरािा लागतटो.दंडाची ्ी 
रककम २५ ्कक्यांप्य यंत िाढ ू
शकते.बेिामी व्यि्ार (प्रनतबंध)
िधुानरत का्यदा,२०१६, एक 
िटोव् ेंबर,२०१६पाििू लाग ू
करण्यात आला.्या िधुानरत 
का्यद्ाची अंमलबजािणी िरुु 
झाल्यािंतर अिेक बेिामी व्यि्ाराची 
प्रकरण ेउघडकीि आली आ्ते.

्या लखेाचा िमारटोप करतािा 
शिे्ी एिढेच ््णािेि े िा्ते 
की,भारताचा भ्रष्ाचार आनण काळ्या 
पशैानिरुद्धचा ्ा लढा चालचू 
रा्णार.समा म्ि शािि ् ेलक््य ठेििू 
केलले्या ्या प्र्यत्नांच े िकारातमक 
पनरणाम नदििू ्येत आ्ते

nnn

लखेक भारती्य प्रशािकी्य ििेेतील 
१९८९च्या तकुडीतील अनधकारी 
आ्ते. िध्या ते राजसराि कर मंडळाच े
अध्यक् अििू राजसराि म्िलू 
मंडळाच्या अध्यक्पदाचा अनतनरक्त 
का्यमिभार्ी त्यांच्याकडे आ्.े    

email: vsrinivas@nic.in  

लोकिभेने  क्डिेंबर,२०११ 
मधये ‘‘क्व्िल बलोअिमि 
प्रोटेकशन क्बल, 2011’’ 
म्रनू मंजरू केले. राजयिभेि 
िे फेबु्वारी,२०१४मधये मंजरू 
झाले.९मे,२०१४ रोजी तयाला 
राष्टपिीचंी मानयिा क्मळाली.
तयानंिर २०१५ मधये या 
कायद्ाि २१ दरुुसतया करणयाि 
आलया. तयानुिार अशी प्रकररे 
उघडकीि आरराऱयांना िंरषिर 
देि अििानाच पवूमिग््दकू्रिपरे 
देशाचया िावमिभौमतव आक्र 
एकातमिेला ििेच िरुषिेला 
धोका पोच ू नये म्रनू का्ी 
नवया आवशयक िरिुदीचंा या 
कायद्ाि िमावशे करणयाि 
आला.
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िा्ी. रटोजगार िधंीचंी निनममिती ि 
रटोजगारक्म तरूणांची िाढती िखं्या 
्यांचा मेळ घातला पान्जे.

कौशल्य अभाि- दजदेदार 
नशक्णाच्या अभािी तरूणांमध्ये 
रटोजगाराची कमतरता आ्.ेत्यामळेु 
त्यांिा रटोजगार नमळत िा्ी. रटोजगार 
िधंी म्यामिनदत अिल्यािे रटोजगार 
बाजारपठेेत सपधामि िाढली आ्.े 
व्याििान्यक नशक्ण ि कौशल्य 
प्रनशक्णािाठी अकुशल मिषु््यबळ 
िाढत आ्.े त्यामळेु ते अिरुनक्त 
िातािरणात काम करीत आ्ते. 
शाळा ि म्ानिद्ाल्यातिू निद्ारगी 
गळतीच ेप्रमाण िाढल ेअििू त्याला 
उद्मशील प्ररेणांच्या अभािाची जटोड 
आ् ेत्यामळेु तरूणांमध्ये बेरटोजगारी 
िाढत आ्.े  देशात रटोजगार 
निनममिती िाढििू उद्मशीलतेला 
प्ररेणा देण्याच ेिचि िरकारिे नदल े
आ्.े अरमििकंलप मांडतािा अरमिमंत्री 
अरूण जे्ली ्यांिी िांनगतल े ्टोते  
की, नशक्ण, कौशल्ये ि िटोकऱ्या 
्यांच्या माध्यमातिू तरूणांिा बळ 
नदल े जाईल. पण िध्या रटोजगार 
िाढ रंडािली आ्.े तिचे त्यािाठी 
केल ेजाणारे प्र्यत्न निष्फळ ठरणार 
आ्ते. एकूण कामगारांपकैी 10 
्कके लटोकांिा कौशल्य प्रनशक्ण 
नमळत आ्,े अि े‘अिदेस् अँड ्ंयग’ 

भारती्य अरमिव्यिसरा ्ी 
जगातील एक मटोठी 

आनरमिक व्यिसरा आ् ेत्यात आनरमिक 
निकाि दर गेली दटोि दशके तरी 
7 ्कके ्टोता. निकििशील देशात 
ििीि औद्टोनगक अरमिव्यिसरा 
््णिू भारत ओळखला जातटो. 
आपल्या देशाची लटोकिखं्या मटोठी 
अिल्यािे अजिू तरी ्या आनरमिक 
प्रगतीच े लाभ िमाजात िगळीकडे 
पटो्टोचलले े िा्ीत. औद्टोनगक 
उतपादि, श्रीकरण ि ग्ामीण 
भागातिू श्री भागात सरलांतर 
्या पाश्वमि भमूीिर निकाि चाल ूआ्.े 
एकूण राष्टी्य उतपनिात ििेा क्ेत्राचा 
मटोठा िा्ा अििू त्याखालटोखाल 
उद्टोग ि कृषी क्ेत्राचा िा्ा आ्.े 
देशातील नि्मे लटोक सि्ंयरटोजगारात 
अििू त्यातील 93 ्कके अिघंन्त 
क्ेत्रात आ्ते. भारतात काम 
करण्याच्या ि्यातील लटोकांची िखं्या 
्ी 2020 प्ययंत 170 दशलक् 
्टोणार अििू ् े गृन्तक िध्याच्या 
लटोकिखं्या िाढीच्या िेगािर 
आधानरत आ्.े त्याचबरटोबर नशक्ण 
पणूमि करणाऱ्यांची िखं्या िाढत आ्.े  
अि ेअिटोचमेच्या अभ्यािात ्््ल े
आ्.े त्यामळेु आपण आतापाििू 
तरूणािा प्रनशक्ण नदल े िा्ी 
तर आपण तरूण मिषु््यबळाचा 
्यटोग्य प्रकारे िापर करू शकणार 

 नवभारिािील कौशलय व उद्ोजकिा क्वकाि

-डॉ. अक्मिकुमार क्द्वदेी, िारवरा वलेसूवामी

एकूर राष्टीय उतपननाि 
िेवा षिेत्ाचा मोठा वाटा अिनू 
तयािालोिाल उद्ोग व कृरी 
षिेत्ाचा वाटा आ े्. देशािील 
क्नममे लोक सवयंरोजगाराि 
अिनू तयािील 93 टकके 
अिंघक्टि षिेत्ाि आ्ेि. भारिाि 
काम करणयाचया वयािील 
लोकांची िंखया ्ी 2020 पययंि 
170 दशलषि ्ोरार अिनू ्े 
गकृ््िक िधयाचया लोकिंखया 
वाढीचया वगेावर आधाक्रि 
आ्े. तयाचबरोबर क्शषिर परूमि 
करराऱयांची िंखया वाढि आ्े.

क्ववचेन
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अ्िालात ्््ल े आ्.े िध्याच्या 
प्रनशक्ण, दजामि नि्ंयत्रण ि िबंंनधत 
्ंयत्रणांची क्मता िधुारण े, िसंरातमक 
्ंयत्रणा ि अरमिपरुिठा ्या िनुिधा 
देण े्ी कौशल्य निकािातील खरी 
आव्ािे आ्ते, अि े्या अ्िालात 
्््ल ेआ्.े

रोजगारषिम मनुषयबळ
अिटोचमे ि ्ीि ्यांच्या 

अभ्यािाििुार भारतािे पे् ं् ि 
ििउद्टोगांमध्ये फारशी चमकदार 
कामनगरी केललेी िा्ी. राज्य ि 
कें द्री्य निद्ापीठे ्यांिा निधीची 
कमतरता आ्.े त्यामळेु ते 
उद्मशीलतेला उत्जेि देऊ शकत 
िा्ीत त्याचबरटोबर िशंटोधि पा्याभतू 
िनुिधा निमामिण करू शकत िा्ीत.  
अिे् ी अ्िालात ्््ल े आ्.े 
देशात उद्मशीलता िाढिण्यािाठी 
कौशल्य निनममिती करण े आिश्यक 
आ्.े मागणी ि परुिठा ्यातील 
तफाित दरू करण,े प्रनशक्ण 
का्यमिक्म चाल ू ठेिण,े चांगल े
प्रनशक्क िेमण,े प्रनशक्णािाठी 
पा्याभतू िनुिधा निमामिण करण े
्यािाठी िरकारिे प्र्यत्न करण े
आिश्यक आ्.े ्या अ्िालात 

्््ल्याििुार  व्याििान्यक नशक्ण 
तिचे कौशल्य निकािािाठी िाधिे 
जळुिण ेआिश्यक आ्.े रटोजगारक्म 
मिषु््यबळ त्यार करण्यािाठी प्र्यत्न 
करण ेगरजेच ेआ्.े
कौशलयपरूमि भारि कायमिक्रम

कौशल्य ि उद्मशीलता 
निकाि ् े ििे मंत्राल्य भारत 
िरकारिे िरुू केल े आ्.े त्यात 
कामगारांचा दजामि ि रटोजगार 
उपलबधता ् ेमदुिे ्ाताळण ेअपनेक्त 
आ्.े कौशल्य निकािाच्या राष्टी्य 
धटोरणात तंत्रज्ाि प्रगती ि कामगार 
बाजारपठेेच्या गरजांप्रमाण ेकौशल्ये 
निकनित करण्याचा दृनष्कटोि आ्.े 
त्यामळेु उतपादिशीलता िाढिू 
गनरबांच े रा्णीमाि िधुारण्याच्या 
नदशिे सपधामितमकता निमामिण ्टोईल.

प्रधािमंत्री कौशल निकाि 
्यटोजिा- ्या ्यटोजिेत ्यिुकांिा 
रटोजगार नमळण्यािाठी कटोणती 
कौशल्ये उप्यकु्त आ्ते ् ेशटोधिू 
काढिू ति े रटोजगार कौशल्य 
त्यांच्यात निमामिण केल े जाईल. 
्यिुकांिी अनजमित केललेी कौशल्ये 
ि ज्ाि ्यांिा प्रमानणत करण्याची 
िटो्य्ी ्यात आ्.े तु् ्ी अिभुिातिू 
का्ी कौशल्ये आतमिात केली 

अितील तर त्यांिा्ी प्रमानणत 
करण्याची व्यिसरा ्यात आ्.े
त्याला ‘रेकगनिशि प्रॉ्यर लनि यंग’ 
अि े ््णतात. त्यात लघ ु मदुतीच े
प्रनशक्ण का्यमिक्म पीएमकेव्ीिा्य 
कें द्रात घेतल ेजातील. कौशल्यक्म 
भारत का्यमिक्मात रटोजगार 
बाजारपठेेत प्रिेश करणारे तरूण ् े
लक््य अितील. त्यात िघंन्त ि 
अिघंन्त क्ेत्रांचा िमािेश आ्.े 

िरील िारणीिरूि अि े
नदिते की,कौशल्यक्म भारत 
्ा म्तिांकाक्ी का्यमिक्म अििू 
त्यामळेु निनिध क्ेत्रातील कामगारांिा 
िेगिेगळी कौशल्ये नशकिली 
जातील. त्यामळेु ििमि औद्टोनगक 
क्ेत्रांिाठी कौशल्यपणूमि कामगारांचा 
परुिठा ् टोऊ शकेल. पीएमकेव्ीिा्य 
्या ्यटोजिेची अंमलबजािणी कौशल्य 
निकाि म्ामंडळािे िरुू केली आ्.े 
इतर िसंरा ि िघं्िांिा्ी निशषे 
क्ेत्रातील प्रनशक्णािाठी प्रटोतिा्ि 
नदल ेजात आ्.े त्यात उद्मशीलता, 
अरमिपरुिठा ििेा, इतर कौशल्ये 
्यांच े प्रनशक्ण नदल े जाते. राष्टी्य 
उद्मशीलता ि लघ ुउद्टोग निकाि 
िसंरा ्ी प्रनशक्ण, िललाििेा, 
िशंटोधि ्यात काम करते त्यातिू 
उद्मशीलतेला उत्जेि नदल ेजाते. ् ी 

एकूर कामगारांपैकी 10 
टकके लोकांना कौशलय प्रक्शषिर 
क्मळि आ्े, अिे ‘अनदेसट अडँ 
यंग’ अ्वालाि म्टले आ े्. 
िधयाचया प्रक्शषिर, दजामि 
क्नयंत्र व िंबंक्धि यंत्रांची 
षिमिा िधुाररे , िंसथातमक 
यंत्रा व अथमिपरुवठा या िकु्वधा 
देरे ्ी कौशलय क्वकािािील 
िरी आव्ाने आ े्ि, अिे या 
अ्वालाि म्टले आ्े.

मनुषयबळ कौशलय प्रक्शषिर देणयाची आवशयकिा अिलेलयांची िंखया 

1.  ििीि (प्ररम कामगार) दरिषगी 12.8 दशलक्

2.  िघंन्त कामगार क्ेत्र 26 दशलक्

3.  अिघंन्त कामगार क्ेत्र 433 दशलक्

4.  2022 प्ययंत कौशल्यक्म कामगारांच ेलक््य 500 दशलक्

5.  एिएिडीिीची िध्याची क्मता दरिषगी 3.1 दशलक्

* आकडे 2004-05    स्तटोत- कौशल्य निकािाच े2015 मधील धटोरण.
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िसंरा उद्मशीलता तिचे कौशल्य 
निकाि का्यमिक्म, प्रनशक्कांच े
प्रनशक्ण इतर उद्मशीलता निकाि  
का्यमिक्म चालिते. 
उद्मशीलिा अनुकूल वािावरर-

निद्ापीठे ्ी ििीि िकंलपिांची 
कें द्रे आ्ते ि तेरे निद्ारगी उद्टोजकांिा 
प्रटोतिा्ि देण्यािाठी काम केल े
जाते. त्यातिू ििटोद्टोग ््णजे स्ा म्ि 
अप िरुू ्टोत आ्ते. अिेक राज्य 
िरकारे आता नविती्य सतरािरील 
श्रे ्ी िि उद्म प्रारूपातिू 

िाकारणाऱ्या िि उद्टोगांिाठी िक्म 
्टोतील अि े प्र्यत्न करीत आ्ते. 
कौशल्य ि उद्मशीलता निकाि 
मंत्राल्य आता त्यािाठी आिश्यक 
तज् मागमिदशमिक, इिक्यबुे्िमि ्यांची 
फळी त्यार करीत अििू इ ्ब 
्यांचा्ी त्यात िमािेश आ्.े आनरमिक 
प्रगतीिाठी िरकार उद्मशीलतेला 
उत्जेि देत आ्.े आ्यिीडिे 
केलले्या अभ्यािाििुार 87 ्कके 
मलु ेजीििात कुठल्यातरी ्पप्यािर 
उद्टोजक बिण्याचा निचार करीत 

्टोती तर त्यातील 90 ्कके मलु े
उद्मशीलतेि पणूमि िधंी आ् ेअि े
मािणारे ्टोते. कमकुित ग्ातील 
मलुांमध्ये उद्टोजक बिण्याची इच्छा 
अनधक ् टोती.त्यांच ेिधि कु्ुंबातील 
मलुांपके्ा प्रमाण 49 ्कके ्टोते. 
(नबझीिेि स्ँडडमि 2013) त्यामळेु 
आपल्या ्यिुकांमध्ये उद्मशीलतेच्या 
इच्छेच े प्रमाण जासत आ् े ्यात 
शंका िा्ी. उद्टोग करण्याि 
इच्ुछक ििप्रितमििशील तरूणांमध्ये 
उद्मशीलता ् ा गणु म्तिाचा आ्.े 
आता अरमिव्यिसरा्ी ज्ािानधनष्ठत 
बित आ्.े आधनुिक रटोजगारात 
ििीि कौशल्ये ि दृनष्कटोिांिा 
म्ति आ्.े त्यामळेु भारतातील 
कौशल्य निकाि ि रटोजगार प्रनशक्ण 
का्यमिक्मात प्रगत कौशल्ये ि प्रगत 
का्यमि दृनष्कटोिाचा िमािेश ्टोण े
गरजेच े आ्.े  त्यातिू सपधामितमक 
मिषु््यबळाची निनममिती ्टोऊ शकते.

उद्मशीलतेतिू रटोजगार 
कौशल्ये- उद्टोजक ् ा अिेक अडचणी 
ि आव्ािातिू िधंी ि िाधिे शटोधत 
अितटो. त्यातिू ििीि उतपादिे त्यार 
्टोतात नशिा्य िमाजात एक ििीि 
व्यिसरा निमामिण ्टोतािाच धटोरणात्ी 
प्रगती ्टोते.िमाजाच्या भल्यािाठी 
प्रगत तंत्रज्ाि ि ििकलपिांचा 
िापर करण्यात उद्टोजकांचा िा्ा 
अितटो. प्ररेणा ि उद्मशीलता अशा 
दटोि गणुातिू ते िे् मीच्या िमस्या 
िटोडिण्यािाठी िांनघक काम करीत 
अितात. ििीि उद्टोग ि ििीि 
िकंलपिा मांडण े ्यािाठी अिेक 
कौशल्ये लागतात त्यातिूच ् े
ििउद्मी सपधामितमक जगात न्कूि 
रा्तात. उद्मशीलतेिाठी केिळ 
तांनत्रक कौशल्येच लागतात अि े
िा्ी तर तटो ििीि कौशल्य िचं 

अितटो.त्यात जििपंकमि , िसंरातमक 
बांधणी, िजं्ापि, कनरअर घडण, 
व्यक्तीमति निकाि ्यांचा्ी िमािेश 
अितटो. उद्टोग क्ेत्रात पडतािा 
िबंंनधत उमेदिारांिा ज्ाि, कौशल्ये 
ि दृनष्कटोि ्यांिी पनरपणूमि करण े
आिश्यक अिते. ‘दी आतं्रप्रने्यरुनशप 
डेव्लपमे्ं  इननि्ट्यू्  ऑफ इनंड्या’ 
्या िसंरेची सरापिा अ्मदाबाद ्येरे 
त्याच उदिेशािे करण्यात आली आ्.े 
केिळ ्यिुकांचाच िव्तेर मलुांचा 
आतमनिश्वाि िाढिण्याच े काम ्ी 
िसंरा करीत आ्.े त्यात त्यांच्या 
उद्मशीलतेच्या गणुाि प्रटोतिा्ि 
नदल े जाते. त्यामळेु मलुांिा ल्ाि 
ि्यापाििू जटोखमीची, िजमििशील 
निचारांची, पचे व्यिसरापिाची 
िि्य लागते. त्यांच ेििंाद कौशल्य 
िधुारते. ्यात खेळ ि व्या्यामातिू 
िांनघक कामाच े धडे नदल ेजातात. 
भारतातील १५ लाख शाळांमधिू 
३१५ दशलक् निद्ारगी नशकतात 
त्यामळेु भारतातील शाल्ेय नशक्ण 
व्यिसरा जगात मटोठी आ्.े जर 
शाळेपाििूच ्या मलुांिा उद्मशीलता 
ि नक््याशीलतेच े धडे नदल े तर 
त्याचा फा्यदा ् टोतटो. त्यातिूच उद्ाच े
रटोजगार निमामिते त्यार ् टोणार आ्ते.
कौशलयशीलिा कायमिक्रम

उद्मशील व्यक्तीिंाठी केिळ 
उद्टोगाचीच कौशल्ये अििू चालत 
िा्ीत तर त्यात िमू् ात काम 
करण,े िेतृति करण,े भानषक ज्ाि, 
व्यक्तीगत चांगल्या िि्यी ्ी 
कौशल्ये्ी अिािी लागतात.उद्टोग 
क्ेत्रात आिश्यक कौशल्ये आतमिात 
करता ्येतात. त्यामळेु ्या उद्टोग 
व्यििा्यात ्यशसिी ्टोण्यािाठी 
ििउद्टोग निनममिती, कौशल्यानधनष्ठत  
उद्टोग प्रारूप, उद्टोग आराखडा 

आक्थमिक प्रगिीिाठी िरकार 
उद्मशीलिेला उत्जेन देि 
आ्े. आयिीडने केलेलया 
अभयािानुिार 87 टकके मलुे 
जीवनाि कुठलयािरी ट््यावर 
उद्ोजक बनणयाचा क्वचार 
करीि ्ोिी िर तयािील 90 
टकके मलुे उद्मशीलिेि परूमि 
िंधी आ े् अिे मानरारे ्ोिे. 
कमकुवि गटािील मलुांमधये 
उद्ोजक बनणयाची इच्ा 
अक्धक ्ोिी.तयांचे िधन 
कुटंुबािील मलुांपेषिा प्रमार 49 
टकके ्ोिे.
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त्यारी, बाजारपठे पा्णी, कागदपत्र े
ि प्यामि्यी ्यटोजिा िादरीकरण, सिदेशी 
ििकलपिा, मान्ती तंत्रज्ािाचा 

िापर, उद्टोगातील अरमिशास्ताच ेज्ाि 
् े िगळे आिश्यक अिते. त्याच े
प्रनशक्ण देतािा निद्ार्यायंपाििू 
तरूणांप्य यंत ििायंिाठी का्यमिशाळा 
आिश्यक आ्ते. 

कौशलयकमशी क्नक्ममििीिाठी उपाय

कौशल्य निकािात मन्ला 
ि िमनलंगी व्यक्तीिंा िधंी 
देण े आिश्यक आ्.े प्रादेनशक 
अिमतटोलाचा मदुिा्ी ्यात आ्.े 
िंनचत जाती ग् ि िमदुा्य ्यांिा 
कौशल्य निकािात प्राधान्य देऊि 
ििमििमािेशकता आणली पान्जे.

िंनचत िमदुा्यांमध्ये नशक्ण 
ि कौशल्यांचा अभाि ्ा एक 
अडिर आ्.े त्यामळेु जबाबदारी 
घेण्यािाठी आतमनिश्वाि 
रा्त िा्ी. मन्लांमध्ये्ी 
आतमनिश्वािाचा अभाि अितटो.तटो 
दरू करण ेआिश्यक आ्.े त्यािाठी 
उद्मशीलतेला प्ररेणा देतािाच ्या 
उनणिा्ी दरू केल्या पान्जेत.

निनिध ििेातील प्रनशक्ण नदल े
तर निनिध आनरमिक िामानजक ग्ांिा 
दैिंनदि जीििात फा्यदा ्टोईल. 
त्यािाठी त्यांिा िटो्यीच्या िेळा ि 
प्रनशक्ण भाषा ठेिल्या पान्जेत. 
िामान्य मलुांिा िमजेल अशा भाषेत 
नशकिल ेपान्जे. त्यांच्या िटो्यीच्या 

पान्जेत. निधी िलंगि प्रनशक्ण 
का्यमिक्मात उद्मशीलतेला प्राधान्य 
्िे.

कौशल्यनिमामिते ि उद्टोजक 
्यांिा उप्यटोगी पडेल अि ेप्रनशक्ण 
अिल ेपान्जे. 

क्नषकरमि
कौशल्यानधनष्ठत उद्टोग 

ि ििटोद्टोग ्यािाठी जी मलु े
कौशल्यशीलता ि उद्मशीलता 
दाखितील त्यांिा उत्जेि नदल े 
पान्जे. त्यांची उद्म कौशल्ये 
िाढििू त्यांच्या िि उद्टोग 
प्रारूपांिा िकंलपिातमक रूप 
देण्याि मदत केली पान्जे. त्यांची 
जटोखीम क्मता िाढितािाच त्यांिा 
प्रारंभीच्या काळातील अडरळ्यांिर 
मात करण्याि नशकिल े पान्जे. 
शाळेपाििूच त्यांच्यात उद्टोग प्ररेणा 
निमामिण केल्या पान्जेत. उद्टोजकता 
शाळा, व्यिसरापि िसंरा, 
इिक्यबुेशि िे्ं र, िरकार ि इतर 
िसंरांिी उद्मशीलतेि अिकूुल 
पनरिसंरा त्यार केली पान्जे.िि 
भारतात िधुारणांिाठी बाजारपठेेिर 
प्रभाि ्ाकण्याची क्मता ्या िि 
उद्मीमंध्ये अिली पान्जे.

nnn

लखेक अनमत नवििेदी अ्मदाबाद ्येरील 
भारती्य उद्टोजकता निकाि िसंरा 
(EDII)्येरे अध्यापिाच ेकाम करतात, 
तर िेलसूिामी ् े्याच िसंरेत िशंटोधक 
ि्ाय्यक आ्ते. email: akdwived@
ediindia.org

email : sarvanan@ediindia.org

नठकाणी प्रनशक्ण का्यमिक्म घेतल े
पान्जेत.

तज् ि निविाि ्यांिी 
उद्मशीलता प्रनशक्ण ि कौशल्य 
निकािात ऑिलाइि मलू्यमापि 
पद्धती निकनित केल्या पान्जेत. 
प्रनशक्ण अभ्यािक्म त्यार केल े
पान्जेत, त्यातिू िबंंनधत प्रनशक्ण 
िसंरांिा उद्मशीलता निकनित 
करण्यात मदत  ्टोईल.व्याििान्यक 
नशक्णािाठी आतंरराष्टी्य मािकांची 
्यादी त्यार करूि प्रनशक्ण देण ेजासत 
म्तिाच ेआ्.े व्याििान्यक नशक्ण 
् ेराष्टी्य कौशल्य पात्रता व्यिसरेचा 
एक भाग अििू त्यात ितत 
िधुारणांची गरज आ्.े  उद्टोजकता 
निकाि का्यमिक्मािाठीच्या प्रटोतिा्ि 
्यटोजिांचा पनरणाम तपािला पान्जे.
िसंरातमक ििंादािाठी अिकूुल 
िातािरण निमामिण ्टोते की िा्ी 
्याचा निचार केला पान्जे. ्यात 
ि्भागी भागीदार ि िसंरा ्यांचा 
एक िघंच ििीि उद्टोगांिाठी त्यार 
केला पान्जे. उद्टोग ि िसंरा ्यांच े
एकमेकांशी िबंंध गरजेच े आ्ते. 
कौशल्य निकाि का्यमिक्मात 
उद्टोगांचा ि्भाग आिश्यक आ्.े 
प्रनशक्ण का्यमिक्मांिा िाि, उनदिषे् ि 
म्यामिदा ्यांचा्ी निचार केला पान्जे. 
भौगौनलक ि लटोकिखं्यातमक 
घ्कांचा ्यात अंतभामिि आ्.े

निधीशी िबंंनधत रटोजगार 
प्रनशक्ण का्यमिक्मांची आखणी 
करतािा त्याच े नि्यम सपष् अिल े 

असते. �याचे प्रिशक्षण देताना िव�या�यार्ंपासनू त�णांपयर्ंत सवार्ंसाठी कायर्शाळा आव�यक आहेत. 
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कायदे, कायदेशीर रचना व जािहरात 
तसेच बँ्रिडगं 
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जातीिाद ्ा भारताच्या 
ि ाम ा नजक-आनरमिक 

निकािातील तिचे एकातमतेतील 
ििामित मटोठा िामानजक अिगणु 
आ्.े आपण जेंव्ा एकानतमक, म्ाि 
आनण निकनित भारताकडे पा्तटो, 
तेंव्ा लक्ात ्येते की, जातीिाद ्ा 
िामानजक आनण राजकी्य शक्ती 
््णिू उद्याि ्येत आ्.े ्यामळेु 
िामानजक तं्े िाढिू सरै्यमि लटोप 
पाित आ्,े शांती आनण एकता िष् 
्टोत आ्,े नििडणकू निकालांिर 
पनरणाम ्टोऊि का्यदेमंडळ आनण 
का्यमिकारी मंडळाि बाधा पटो्चत 
आ्.े केिळ न्दं ूधमामिशी निगडीतच 
्ी िमस्या िा्ी तर प्रत्येक 
भारती्य जि े शीख, मसुलीम, 
जैि, बौद्ध, आनण का्ी प्रमाणात 
नरिचिि धमामित्ी जातीव्यिसरेला 
सराि आ्.े राजकतदे, धटोरणकतदे 
्यांच्यामध्ये जातीव्यिसरा ्दिपार 
करािी जेणकेरुि भारत सिं्यपणूमि 
बिेल. आनण दानरद््य, निरक्रता, 
रटोगराई ्यापाििू मकु्त ्टोऊि 
जागनतक व्यिसरेत मािाच े सराि 
प्कािेल. मात्र, ्यािाठी ििमिप्ररम 
एक बाब म्त्िाची आ् ेती ््णजे, 
जातीव्यिसरेबदिल अिलले्या का्ी 
गैरिमजतूी आनण िाढता जातीिाद 
आनण िद्नसरती िमजिू घेण े
आिश्यक आ्.े                                                                                                                     

जािीवयवसथा

जातीव्यिसरेच्या व्याख्येनिष्यी 
निरीक्क आनण तजज्ांमध्ये मतभेद 
नदििू ्येतात. पा्याभतू निचार 
केला अिता अि े नदििू ्येते की, 
जातीव्यिसरा ््णजे सराि आनण 
िंशपरंपरेिे ्येणारी िणमििातमक 
व्यिसरा. िामानजक सतरीकरण 
प्रणालीचा एक भाग आ् े जटो 
का्ी िमदुा्यांमध्ये निनशष् प्ररा-
परंपरांच े पालि केल्यामळेु नदििू 
्येतटो. का्ी काळापिूगी जातीव्यिसरा 
िणमिव्यिसरेशी जटोडली ्टोती. 
िशंटोधकांिी जातीव्यिसरेच े मळू 
दटोि ्जार िषायंपिूगीच्या आनरमिक, 
राजकी्य प्रक्ी्येतिू शटोधल े आ्.े 
्याबदिल निनचित तर्य उपलबध 
िा्ी, मात्र िामानजक-राजकी्य 
आनण ऐनत्ानिक िोंदीतिू ्ी बाब 
अधटोरेखीत ् टोते. नरि्ीश शािकापिूगी 
जातीव्यिसरा ्ी पटोकळ आनण तरल 
्टोती.

विा्िवादाचया काळािील 
जािीवयवसथा

जातीव्यिसरा ्  ेिासति बऱ्याच 
काळापाििू ्टोते, मात्र नरि्ीशांच्या 
काळात जातीव्यिसरा ्ी भारती्य 
िमाजातील प्रमखु आधार बिली. 
1871 च्या पन्ल्या दशिानषमिक 

जािीमकु्त भारिाची क्नक्ममििी

अमरजीत एि िारंग

क्वचार

जािीवाद ् ा िामाक्जक आक्र 
राजकीय शक्ती म्रनू उदयाि 
येि आ े्. यामळेु िामाक्जक िंटे 
वाढनू सथैयमि लोप पावि आ्े, 
शांिी आक्र एकिा नष् ्ोि 
आ्े, क्नवडरकू क्नकालांवर 
पक्रराम ्ोऊन कायदेमंडळ 
आक्र कायमिकारी मंडळाि बाधा 
पो्चि आ्े. केवळ क् ं्द ूधमामिशी 
क्नगडीिच ्ी िमसया ना्ी िर 
प्रतयेक भारिीय जिे शीि, 
मसुलीम, जैन, बौद्, आक्र 
का्ी प्रमाराि क्रिश्चन धमामिि्ी 
जािीवयवसथेला सथान आ्े.
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जिगणिेत ्याची िरुुिात झाली. 
जातीचंी मान्ती गटोळा करुि त्याची 
िगमििारी करण्याच ेकाम िरुू झाल.े 
जाती-उपजाती, ्यांची आकडेिारी 
(िंबर इि िनेिि-िीरज जा्यल- 
2006) पान्ल्याि लक्ात ्येते की, 
जातीची िोंदणी आकडेिारीििूार 
ठेिण्याच ेकाम ्यानिष्यी कटोठे्ी िोंद 
िा्ी.  1901 आनण 1911 च्या 
जिगणिेिंतर जातीच्या िगमििारीची 
िोंद ठेिण्याि िरुुिात झाली. त्यामळेु 
जातीचंी ओळख ठळकपण े जाणि ू
लागली. नरि्ीशांिी फटोडा आनण 
राज्य करा ्या धटोरणाच्या माध्यमातिू 
जातीव्यिसरेचा िापर करण्याि 
िरुुिात केली. त्यांिी जातीशी 
िलंगिता ठळकपण ेजाणिेल ्याचा 
प्र्यत्न केला. िरकारी िसंरांमध्ये 
कामािाठी ठळकपण े जातीचा 
उललखे करण्याि िरुुिात केली. 
ठरानिक जातीिंा ठरानिक कामांिाठी 
प्राधान्य देण्यात ्येऊ लागल.े जि े
पटोलीि आनण िनै्यदल, तर का्ी 
जातीिंा गनु्गेार ठरिण्यात आल.े 
जातीव्यिसरा िमटोर ठेििूच का्ी 
का्यद्ांची निनममिती करण्यात आली. 
्याचा ताबडतटोब पनरणाम ््णजे, 
श्ीनििाि ्यांिी िांनगतल्याप्रमाण,े 
जातीनिष्यी चतेिा निमामिण झाली 
आनण जाती-अंतगमित सपधामि निमामिण 
झाली. जातिमदुा्य सरापि करुि 
नरि्ीशांकडूि आपल्या मागण्या 
पदरात पाडूि घेण्याच े काम िरुू 
झाल.े जा्यल ्यांिी नलन्ल्याप्रमाण े
केिळ धानममिक का्यदे िा्ी तर, 
राजकी्य आनण राष्टी्य चळिळीत्ी 
जातव्यिसरेचा प्रभाि ठळकपण े
जाणििू लागला. राष्टी्य िेत्यांिी 
जातीिघंषमि कमी करुि िामानजक 
न्या्य सरानपत करण्याचा प्र्यत्न 

केला, मात्र, त्यांिा फारि े ्यश 
नमळाल ेिा्ी.  

सविंत् भारिािील जािीवयवसथा

आपण पान्ल े की नरि्ीश 
काळात जातीव्यिसरेला िामनू्क 
सिरुप प्राप्त झाल.े सिातंत्यािेळी 
का्ी िमदुा्य ् े आपल्या नचतंा 
आनण मागण्यांनिष्यी आग््ी ्टोते. 
राज्यघ्िेची निनममिती करतािा 
िमता, न्या्य, बंधतूा आनण 
िामानजकता ्याला प्राधान्य नदल.े 

राज्यघ्िेिे जातीव्यिसरा अमान्य 
केली, भेदभािाच े िाधि ््णिू 
अमान्य केल,े कटोणत्या्ी धमामिच े
अिकूुरण करण्याि परिािगी आनण 
असपृश्यता पाळण्याि बंदी घातली. 
िमता, न्या्य आनण सिातंत्य ्ी 

पा्याभतू तत्िे मान्य करण्यात आली. 
तर, अििुचूीत जाती, अििुचूीत 
जमाती आनण इतर मागाििगमि 
्यांतील जनू्या प्ररा-परंपरा िष् करुि 
त्यांच्या उनितीिाठी राज्यघ्िेत 
तरतदू आली. ठरानिक काळात 
िामानजक-आनरमिक निकाि िाढीि 
लागेल, ्ी त्यािेळी अपके्ा ्टोती. 

सिातंत्याच्या िात दशकािंतर 
आपण पा्तटो की, िामानजक आनण 
आनरमिक क्ेत्रात जातीव्यिसरेचा 
प्रभाि कमी ्टोत आ् ेमात्र राजकी्य 
क्ेत्रात िाढतािा आनण आपल े
िच मिसि प्रसरानपत करतािा नदििू 
्येत आ्.े जातीआधारीत िघं्िा, 
जातीमंळेु िाढते ध्रिुीकरण, न्िंा 
आनण आरक्णाचा िाद िाढत आ्.े 
देशाच्या राजकी्य-आनरमिक बाबीत 
जात ्ी ठळकपण ेनदििू ्येत आ्.े 
लटोकशा्ी िमजाििू िांगतािा 
निरक्रांिा ठळकपण ेप्ििू देण्याची 
गरज आ् ेकी, आनरमिक का्यमिक्म 
आनण राजकारण ्याचा जातीशी 
िबंंध िा्ी.             

जािीवाद

जातीिाद ््णजे ठरानिक 
िमदुा्याची प्रिृत्ी. तिचे ती 
राजकी्य निषे्ठची निचारिरणी 
बित आ्,े ्यामळेु अंधपण े ग् 
त्यार ्टोत आ्ते. प्रिगंी ्यामळेु 
जाती-जातीमंध्ये तेढ निमामिण ्टोत 
आ्.े का्ी ठरानिक राजकी्य ग् 
्याचा लाभ घेत आ्ते. आपल्या 
मागण्या पदरात पाडूि घेण्यािाठी 
जातीचं े दबािग् का्यमिरत आ्ते. 
्याचा मखु्य मदुिा ््णजे आरक्ण 
्या िकंलपिेला का्ीचं ेिमरमिि तर 
का्ीचंा निरटोध.      

1901 आक्र 1911 
चया जनगरनेनंिर जािीचया 
वगमिवारीची नोंद ठेवणयाि 
िरुुवाि झाली. तयामळेु जािीचंी 
ओळि ठळकपरे जारव ू
लागली. क्ब्टीशांनी फोडा 
आक्र राजय करा या धोरराचया 
माधयमािनू जािीवयवसथेचा 
वापर करणयाि िरुुवाि 
केली. तयांनी जािीशी िंलगनिा 
ठळकपरे जारवले याचा प्रयत्न 
केला. िरकारी िंसथांमधये 
कामािाठी ठळकपरे जािीचा 
उललेि करणयाि िरुुवाि 
केली. ठराक्वक जािीनंा 
ठराक्वक कामांिाठी प्राधानय 
देणयाि येऊ लागले. जिे 
पोलीि आक्र िैनयदल, 
िर का्ी जािीनंा गनु े्गार 
ठरवणयाि आले.
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क्नम ूमिलनाची आवशयकिा
आपण पान्ल े की, जातीिाद 

आपल्या िमाजाचा िामानजक-
आनरमिक आनण राजकी्य िलटोखा 
नबघडिण्याच े काम करत आ्.े 
अि ेअिल ेतरी िामानजक सतरािर 
जात ्ी ्ळू् ळ ू िष् ्टोत आ्.े 
क्ट्र धानममिक परंपरा िटोडूि नदल्या 
जात आ्ते. िमू्  भटोजि आनण 
आतंरजाती्य नििा्ांिाठी नकमाि 
श्री भागात आता पिूगीएिढी 
िकारातमक भाििा िपंली आ्.े 
उल् उचच नशनक्त लटोक आनण 
का्ी शकै्नणक िसंरांमध्ये जात ्ा 
मदुिा िगळण्यात आला आ्.े तिचे 
गेल्या का्ी िषामितील िकारातमक 
बाब ््णजे, गेल्या का्ी लटोकिभा 
नििडणकुांपाििू जात ्ा मदुिा मागे 
पडला आ्.े राजकी्य पक््ी आता 
निकाि, भ्रष्ाचार, कामनगरी ्यािर 
बटोलतािा नदित आ्ते. तरीिदु्धा 
अजिू का्ी पक् आनण ग् अि े
आ्ते की, त्यांिा जातीचा आधार 
म्त्िाचा िा्त आ्.े राजकी्य 
क्ेत्रात निकाि, भ्रष्ाचार ् े मदुिे 
अिल ेतरी त्याच ेप्रमाण कमी आ्,े 
त्यामळेु जातीच ेिमळू उचचा्ि ्टोण े
्ी काळाची गरज आ्.े     

जातीिाद िष् करण्याच्या 
नदशिे पन्ल ेपाऊल ््णजे नशक्ण. 
नशक्ण ््णजे केिळ िाक्रता 
नकंिा निद्ाल्यीि नशक्ण िा्ी. 
्यात जातीशी िबंंनधत नमरकांनिष्यी 
अिलले ेगैरिमज दरू करुि िव्या 
नपढीला िाक्र करण.े जातीचा िबंंध 
धममि नकंिा धानममिक कृत्याशी लािण े
पणूमितः चकुीच े आ्.े मतदारांिा 
आपल्या जातीतल्या िेत्यांकडूि 
कि ेफििल ेजाते नकंिा ििमि लाभ 
एकाच जातीला नमळतात, ्ा िमज 
चकूीचा आ्.े शाळांमध्ये नशक्कांिी 
ििमि मलुांिा िामनु्क खेळण ेआनण 

िमू् भटोजिािाठी प्रिृत् केल ेपान्जे.     
िामानजक-िांसकृनतक अिमतटोल 

दरू करुि िमाजाला एका ितू्रात 
बांधण्याची गरज आ्.े जर खरेच 
एखाद्ा जाती्य ग्ाला िा्त अिले 
की आपल्यािर अन्या्य झाला आ्,े 
त्यांिी अन्या्यानिरटोधात आिाज 
उठिला पान्जे. उदा्रणारमि, बऱ्याच 
अििुनूचत जाती गरीब आनण शटोनषत 
आ्.े लटोकशा्ीमध्ये अशाप्रकारच्या 
ग्ांिा िघं्ीत ्टोऊि आिाज 
उठिण्याचा पणूमि अनधकार आ्.े 

िामानजक आनण राजकी्य 
िधुारणांमध्ये िागरी िमाजाची 
(निनिल िटोिा्य्ी) म्तिाची 
भनूमका आ्.े त्यांिी लटोकांमध्ये 
जागृती घडििू आणिू मतदारांिा 
जात-धमामिच्या आधारािर मतदाि 
करण्यापाििू प्रिृत् केल े पान्जे. 
तिचे आतंरजाती्य नििा्ांिा 
प्रटोतिा्ि नदल ेपान्जे. 

नििडणकू आ्यटोगाची्ी 
म्त्िाची भनूमका आ्.े 

जातीव्यिसरेच े म्त्िाच े अंग 
््णजे नििडणकूकें द्री राजकारण 
्टो्य. त्यामळेु नििडणकू आ्यटोगािे 
जातीव्यिसरेला आळा घालण्यािाठी 
का्ी मागमि शटोधल ेपान्जेत. त्यापकैी 
नििडणकूीला शािकी्य निधीचा 
परुिठा, आचारिनं्तेची का्ेकटोर 
अंमलबजािणी ्  ेका्ी मागमि आ्ते. 

ििामित म्त्िाच ं आ् े ते 
राजकी्य इच्छाशक्ती आनण 
एकमत. ििमिच राजकी्य पक् 
जातीच े उचचा्ि करण्यानिष्यी 
बटोलतात, मात्र नतकी्िा्पािेळी 
जातीआधारीत नतकी्िा्प केल े
जाते. िध्या अि े नदििू ्येते की, 
मतदार जात-धमामिच्या पढेु जाऊि 
निकािाच्या मदु्ािर निचार करत 
आ्,े ् ी चांगली बाब आ्.े ् ा कल 
िाढला पान्जे. राजकी्य पक्ांिी्ी 
राजकारणाच्या पलीकडे निचार करुि 
राष्टनिनममितीिाठी जातीनिमूमिलिाचा 
निचार केला पान्जे. केिळ 
नििडणकुा नजंकण्यापरुती लटोकशा्ी 
म्यामिदीत िा्ी. 

लटोकशा्ीचा खरा अरमि 
प्रत्यक्ात उतरिण्यािाठी मतदारांिी 
सितंत्र आनण निभमि्यपण,े जात-धममि 
आनण कटोणत्या्ी दबािाला बळी 
पडता कामा ि्ये. आपण भारती्य 
्या किटो्ीिर खरे उतरु ्ी अपके्ा 
आ्.े आपल्या राज्यघ्िेच्या 
नशलपकारांच े् ी तेच सिपि ्टोते, 
सिांत्यािंतरच्या ७० िषामििंतर्ी 
आपण ्चे सिपि पा्त आ्टोत. 

nnn

लखेक इनंदरा गांधी राष्टी्य मकु्त 
निद्ापीठाच े राज्यशास्ताच े प्राध्यापक 
अििू निदेशातील  निद्ापीठांत्ी त्यांिी 
अध्यापि केल ेआ्.े 

email: asnarang7@hotmail.com

िवमिच राजकीय पषि 
जािीचे उचचाटन करणयाक्वरयी 
बोलिाि, मात् क्िकीटवाटपावळेी 
जािीआधारीि क्िकीटवाटप 
केले जािे. िधया अिे क्दिनू 
येिे की, मिदार जाि-धमामिचया 
पढेु जाऊन क्वकािाचया मदु्ावर 
क्वचार करि आ े्, ्ी चांगली 
बाब आ े्. ्ा कल वाढला 
पाक््जे. राजकीय पषिांनी्ी 
राजकारराचया पलीकडे 
क्वचार करुन राष्टक्नक्ममििीिाठी 
जािीक्नम ूमिलनाचा क्वचार केला 
पाक््जे. केवळ क्नवडरुका 
क्जंकणयापरुिी लोकशा्ी 
मयामिदीि ना्ी. 
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क्ि े्री िलाक क्नकाल: मसुलीम मक््लांचा क्वजय
- आर के क्िन्ा 

ििवोचच न्या्याल्यािे नत्रेी 
तलाक ख्ल्याप्रकरणी 

नदलले्या ऐनत्ानिक निणमि्यामळेु 
मसुलीम मन्लांिा ्या अमािषु 
प्ररेपाििू मकु्त केल े आ्.े (्या 
प्ररेििुार मसुलीम परुुष त्याच्या 
पत्नीला केिळ तीि िेळा ‘तलाक’ 
्ा शबद उचचचारूि घ्सफटो् देऊ 
शकत अि.े) ििवोचच िा्याल्यािे,्या 
निकालात कें द्र िरकारला, नत्रेी 
तलाक निष्यी ्येत्या ि्ा मन्न्यात 
ििंदेत का्यदा करण्याच े आदेश 
नदल ेआ्ते. ्ा का्यदा ्टोईप्यमित ्या 
प्ररेिर बंदी घालण्यात आली आ्.े 
ि्ा मन्न्यांच्या मदुतीत ्ा का्यदा 
झाला िा्ी, तर ििवोचच न्या्याल्यािे 
घातललेी बंदी पढेु्ी का्यम रान्ल.

ििवोचच न्या्याल्याच े
िरन्या्याधीश जे एि खे्र (आता 
ििेानििृत्) ्यांच्या अध्यक्तेखालील 
घ्िापीठािे ३-२ अशा ब्मुतािे ् ा 
निणमि्य नदला. १९८६ िाली ििवोचच 
न्या्याल्यापढेु आलले्या श्ाबािटो 
ख्ल्यापाििू धडा घेत, न्या्याल्यािे 
्यािेळी अंनतम निणमि्य देण्यापके्ा ्ा 
प्रश िटोडिण्याचा निणमि्य ििंदेकडे 
नदला आ्.े मात्र त्याचिेळी, ्ी बंदी 
घालिू न्या्याल्यािे आपला उदिेश 
आनण दृष्ीकटोि्ी सपष् केला आ्.े   

एकंदरीत, नत्रेी तलाकच्या 
िािाखाली देशात मसुलीम 
मन्लांिर ्टोणाऱ्या अन्या्यापाििू 
त्यांची िु् का झाली आ्,े ् े तर 
सपष्च आ्.े तिचे, पंतप्रधाि 
िरेंद्र मटोदी ्यांिी्ी, गेल्या िषगी 
लाल नकल्यािरुि सिातंत्यनदिाला 
राष्टाला उदिेशिू केलले्या भाषणात 
नत्रेी तलाकची प्ररा रटोखण्यािाठी 
ििा का्यदा आणण्याच े आश्वािि 
मसुलीम मन्लांिा नदल े ्टोते, ्याची 
पनु्ा आठिण करूि देण्याची्ी 
गरज िा्ी. 

मानविेचा क्वजय :रूढीवादी 
दृष्ीकोनाचा पराभव

‘‘न्या्य आधंळा अितटो’’ अि ं
जे ््ं् लं जातं ते ्यटोग्यच आ्,े 
आनण ््णिूच आपली न्या्यदेिता 
डटोळ्यांिर काळी प्ट्ी बांधललेी 
दाखिण्यात आली आ्.े अिेक 
रुढीिादी क्ट्र मसुलीम िघं्िा 
नत्रेी तलाक प्ररेच े जटोरदार 
िमरमिि करत अितािा्ी, त्याकडे 
दलुमिक् करूि ििवोचच न्या्याल्यािे 
मसुलीम मन्लांिा ििे जीिदाि 
नदल े आ्.े ििवोचच न्या्याल्याच्या 
्या निणमि्याआधी अि े बटोलल े जात 
्टोते की ्ा निकाल का्य लागतटो, 
्यािरूि माििता नजंकते की 
मसुलीम रुढीिाद आनण अमािषु प्ररा 

क्वशेर लेि क्रांिी

क्ि े्री िलाकचया नावािाली 
देशाि मसुलीम मक््लांवर ् ोराऱया 
अनयायापािनू तयांची िटुका 
झाली आ े्, ्े िर सपष्च 
आ्े. ििेच, पंिप्रधान नरेंद्र 
मोदी यांनी्ी, गेलया वरशी लाल 
क्कलयावरुन सवािंत्यक्दनाला 
राष्टाला उद्देशनू केलेलया 
भारराि क्ि े्री िलाकची प्रथा 
रोिणयािाठी नवा कायदा 
आरणयाचे आश्ािन मसुलीम 
मक््लांना क्दले ्ोिे, याची पनु्ा 
आठवर करून देणयाची्ी गरज 
ना्ी. 
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्चे सपष् ्टोईल, आनण ्या लढाईत 
मािितेिे रुढीिादािर मात केली 
आ्.े 

पाच न्या्याधीशांच्या ्या 
घ्िापीठातल्या न्या्यमतूगी कुनर्यि 
जटोिफे, न्या्यमतूगी आर एफ िरीमि 
आनण न्या्यमतूगी ्य ु ्य ु लनलत ्या 
नतघांिी नत्रेी तलाकची प्ररा 
घ्िाबाह अिल्याचा नििामिळा नदला. 
तर दिुऱ्या बाजलूा ,िरन्या्याधीश 
जे एि खे्र आनण न्या्यमतूगी एि 
अबदलु िझीर ्यांिी ्ी प्ररा मसुलीम 
पिमििल लॉ ं बटोडामिचा भाग अििू 
न्या्याल्य त्यात ्सतक्ेप करू 
शकत िा्ी अि े मत िोंदिल.े 
मात्र इतर तीि न्या्याधीशांिी खे्र 
आनण िझीर ्यांच्या मताशी ि्मती 
दशमििली िा्ी. नत्रेी तलाक 
्ा राज्यघ्िेच्या कलम १४ 
(िमाितेचा अनधकार) च ेउललंघि 
आ्,े अि े्या तीि न्या्यमतूगीच ेमत 
्टोते. ्या निकालाचा अरमि अिा, की 
न्या्याल्यािे नत्रेी तलाक प्ररेला 
घ्िाबाह ठरििू ती ब्मुतािे 
रदिबातल केली आ्.े त्यानशिा्य 
अिेक मसुलीम राष्टांमध्ये ्या प्ररेिर 
बंदी अितािा भारतातिू ्ी प्ररा 
रदि का केली जाऊ ि्ये? अिे् ी 
न्या्याल्यािे िमदू केल े आ्.े ्ी 
प्ररा बंद करण्यािाठी ििंदेिे ि्ा 
मन्न्यांच्या आता का्यदा करािा, 
अिे् ी न्या्याल्यािे ्््ल ेआ्.े 

क्ि े्री िलाक ्े ‘पाप’ आ्े 

नत्रेी तलाक ्ा मसुलीम 
िमाजाच्या मलूभतू अनधकारांचा 
भाग अििू न्या्याल्यािे त्यात 
्सतक्ेप करा्यला िकटो, अि े मत 
िरन्या्याधीश न्या्यमतूगी जे एि 
खे्र आनण न्या्यमतूगी एि अबदलु 

िझीर ्यांिी व्यक्त केल.े मात्र 
त्याचिेळी नत्रेी तलाक ् े एक 
पाप आ्,े आनण िरकारिे ्या 
प्ररेनिरटोधात का्यदा करतािा ्ी 
बाब लक्ात घ्यािी, अिे् ी ्या दटोन्ी 
न्या्याधीशांिी ्््ल े आ्.े कें द्र 
िरकार आता मसुलीम मन्लांच्या 
िक्मीकरणािाठी एक का्यदा 
आणले, ्यात शंकाच िा्ी. 

भारतातील मसुलीम मन्लांच्या 
नसरतीनिष्यी जर कटोणाला जाणिू 
घ्या्यच े अिले, तर त्यािे/
नतिे अबदलुला नबनसमलला ्यांिी 
नलन्ललेी   ’नझिी नझिी नबिी 
चदनर्या’’्ी कादंबरी जरूर िाचािी. 
्या कादंबरीत का्ी मसुलीम 
कु्ुंबांच ेिणमिि करण्यात आल ेआ्,े 
्या कु्ुंबात मन्लांिा अगदी ्ीि 
दजामिची िागणकू नदली जाते. ्या 
कादंबरीत, एका नठकाणी लखेकािे, 
एका पात्राच्या तोंडी ििंाद घातल े
आ्ते, तटो ््णतटो,‘‘शिे्ी मन्लांचा 
दजामि का्य आ्?े त्यांचा उप्यटोग 
का्य आ्?े त्यांिी केिळ सि्ंयपाक 
करािा, घरकाम करािे, आ््ाला 

शयै्यािखु द्ािे, मलुांिा जनम 
द्ािा... एिढाच का्य तटो त्यांचा 
उप्यटोग.... जर ्यापकैी एखादी 
गटोष् त्या करु शकत िितील, 
तर िरळ ‘तलाक तलाक तलाक’ 
््णिू त्यांिा ्ाकलिू द्ािे......."

मसुलीम मक््लांचा शत् ूकोर ? 

मसुलीम मन्लांिा ्या अमािषु 
प्ररेतिू मकु्त करण्यािाठीची 
चळिळ जेव्ा िरुु झाली, त्यािेळी 
अिेक मसुलीम राजकारण्यांिी, 
जे सितःला मसुलीम िमाजाच े
न्तनचतंक ््णििू घेत, त्या ििामििी 
्या चळिळीला निरटोध करा्यला 
िरुुिात केली. त्यानशिा्य, 
प्रिारमाध्यमांच्या व्यािपीठांिर नजरे 
नजरे हा निष्यािर चचामि झाल्यात 
नतरे नतरे त्यांिी, िरकारिे नत्रेी 
तलाकनिरटोधात का्यदा केल्याि 
त्यांिा चटोख प्रत्यतु्र देऊ अशा 
सिरूपाच्या धमक्या्ी नदल्या. अशा 
चचामिमध्ये अिेक मसुलीम मौलिी 
आनण उलमेा, मसुलीम िमाजाच े
प्रनतनिधी ््णिू बाज ूमांडत अित, 
मात्र एका्ी मसुलीम मन्ललेा 
चच देिाठी बटोलािल े जात िि.े 
आजच्या आधनुिक शतकात्ी, 
मसुलीम मन्लांिी मध्य्यगुीि प्ररा-
परंपरांच े पालि करािे अशी ्या 
मौलिीचंी अपके्ा आ् े आनण ्या 
मौलिीिा पाठीबंा देणारे राजकारणी 
िरकारच्या परुटोगामी भनूमकेला उघड 
उघड निरटोध करत ्टोते. 

नत्रेी तलाकच े िमरमिि 
करण े आनण मांि खाण्यािरूि 
िरकारशी भांडण े ्यानशिा्य त्यांिी 
का्य केल े आ्?े ् े ्या मसुलीम 
िेत्यांिा निचारा्यला ्िे. जेव्ा 
नत्रेी तलाकचा ख्ला न्या्यप्रनिष् 

क्ि्ेरी िलाक ्ा मसुलीम 
िमाजाचया मलूभिू अक्धकारांचा 
भाग अिनू नयायालयाने तयाि 
्सिषिेप करायला नको, अिे 
मि िरनयायाधीश नयायमिूशी 
जे एि िे्र आक्र नयायमिूशी 
एि अबदलु नझीर यांनी वयक्त 
केले. मात् तयाचवळेी क्ि्ेरी 
िलाक ्े एक पाप आ े्, आक्र 
िरकारने या प्रथेक्वरोधाि 
कायदा करिाना ्ी बाब 
लषिाि घयावी, अिे्ी या दोन्ी 
नयायाधीशांनी म्टले आ े्.
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्टोता, तेव्ा माझ े मसुलीम पिमििल 
लॉ ं बटोडामिच्या एका िदस्याशी 
बटोलण ेझाल.े मी त्याला का्ी प्रश 
निचारल.े नत्रेी तलाकमळेु तमुच्या 
मलुी आनण मन्ला िक्म ्टोणार 
आ्ते, त्याचा न्दं ूंशी का्य िबंंध?  

दिुरे अि,े ििमि मसुलीम राष्टांिी 
जेव्ा ्ी कालबाह आनण अमािषु 
नत्रेी तलाक प्ररा रदिबातल केली 
तेव्ा इसलामच ेउललंघि झाल ेिा्ी, 
मग भारतात ्ी प्ररा बंद केली 
तर ईसलाम धटोक्यात ्येईल आनण 
मनुसलमांच्या मलूभतू ्ककांिर गदा 
्येईल अि ेका िा्ते तु् ्ाला? त्या 
व्यक्तीजिळ माझ्या ्या प्रशांची 
का्ी्ी उत्रं िव्ती. जर ् ा िमदुा्य 
आज्ी अंधार्यगुातच रा्तटो आ्,े 
तर त्यािाठी ् ेतराकनरत मसुलीम 
िेतेच जबाबदार आ्ते.      

म्तिाच े ््णजे कुराण नकंिा 
्दीिमध्ये मध्ये तलाक प्ररेनिष्यी 
का्ी्ी नलन्लले े िा्ी.नकंब्िुा, 
कुराणात तर एके नठकाणी अि े
्््ल ेआ् ेकी जर अललाला अनप्र्य 
अिणाऱ्या गटोष्ीचंी ्यादी करा्यची 
झाली तर तलाक त्यात ििामित 
िरच्या सरािािर अिले. रिलू नकंिा 
िबी ्यांच्यापकैी कटोणी्ी त्यांच्या 
बा्यकांिा घ्सफटो् नदला िव्ता. 
जेव्ा त्यांच्यात आपल्या बा्यकांशी 
का्ी मदुद्ांिर मतभेद झाल े तेव्ा 
त्यांिी आपल्या बा्यकांिा का्ी 
नदििांिाठी दिुरीकडे िेऊि ठेिल े
्टोते, मात्र त्यािेळी त्यांिा िगळ्या 
िनुिधा देऊि त्यांची पणूमि काळजी 
घेतली जाईल, अशी व्यिसरा केली 
्टोती.   

नििा्, घ्सफटो् आनण पटो्गी 
्यानिष्यी ्यटोग्य ते नि्यम, तरतदुी 

ििल्यामळेु अिेक मसुलीम मन्लांिा 
अनतश्य िाई् नसरतीत आ्यषु््य 
कंठािे लागते. मसुलीम िमाजाचा 
त्यांच्याच मन्लांकडे बघण्याचा 
दृष्ीकटोि अनतश्य पक्पाती आ्,े 
्यात दमुत िा्ी. मात्र आता ्ी  
पनरनसरती ्ळू् ळ ू िधुारेल. जरी 
अिेक मसुलीम परुुष ्ी प्ररा रदि 
करण्याच्या निरटोधात ्टोते, तरी 
मसुलीम मन्ला मात्र ्या प्ररेनिरटोधात 
ठामपण ेउभ्या रान्ल्या. 

भारती्य मसुलीम मन्ला 
आदंटोलि ्या िसंरेिे केलले्या एका 
ििदेक्णाििुार, भारतातील ९२.१ 
्कके मसुलीम मन्लांिी, तोंडी 
आनण नत्रेी तलाक प्ररा बंद व्ािी, 
अशी मागणी केली आ्.े ििवोचच 
न्या्याल्याच्या ्या ऐनत्ानिक 
निणमि्यामळेु त्यांिा नदलािा िककीच 
नमळाला आ्,े मात्र ्ी प्ररा पणूमि 
रदि ्टोण्यािाठी एक ठटोि का्यदा 
अनसततिात आला तरच त्यांिा 

खऱ्या अरामििे न्या्य नमळ ूशकेल.

आता ििवोचच न्या्याल्याच्या 
निकालाििुार िरकारला ्यानिरटोधात 
एक कठटोर का्यदा आणािा लागेल, 
तरच ्या मन्लांच्या अनधकारांच े
िरंक्ण ् टोईल, ् ा का्यदा त्यांिा एक 
उत्म आ्यषु््य नमळििू देईल. आनण 
त्यािाठी ि्ा मन्न्यांची िा् तरी का 
बघा्यची? िरकारिे िटोव् ेंबरमध्ये 
िरुु ्टोणाऱ्या ििंदेच्या आगामी 
न्िाळी अनधिेशिातच ्ा का्यदा 
करािा. मटोदी िरकार ् े मन्लांिा 
िमाि दजामि आनण अनधकार नमळििू 
देण्यािाठी कन्बद्ध आ्,े ् े निद्ध 
करण्यािाठी िरकारिे लिकरच 
त्या दृष्ीिे पािल ेउचला्यला ् िीत.  

nnn

लखेक राज्यिभा िदस्य अििू न्दंसुराि 
िमाचार ्या िृत्िसंरेच ेप्रमखु आ्ते.

email: rkishore.sinha@sansad.
nic.in

क्ववा्, घटसफोट आक्र 
पोटगी याक्वरयी योगय िे क्नयम, 
िरिुदी निलयामळेु अनेक 
मसुलीम मक््लांना अक्िशय 
वाईट क्सथिीि आयषुय कंठाव े
लागिे. मसुलीम िमाजाचा 
तयांचयाच मक््लांकडे बघणयाचा 
दृष्ीकोन अक्िशय पषिपािी 
आ्े, याि दमुि ना्ी. मात् 
आिा ्ी  पक्रक्सथिी ्ळ ू् ळ ू
िधुारेल. जरी अनेक मसुलीम 
परुुर ्ी प्रथा रद्द करणयाचया 
क्वरोधाि ्ोिे, िरी मसुलीम 
मक््ला मात् या प्रथेक्वरोधाि 
ठामपरे उभया राक््लया. 

Deeieeceer DebkeÀ

`ueIeg DeeefCe ceO³ece 
GÐeesie'

नोव े्ंबर 2017
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सवच् भारि क्नमामिर

- परमेश्रन अययर

15 ऑगस् 2014 रटोजी, 
पंतप्रधािांिी ऐनत्ानिक 
अशा लाल नकलल्याच्या 

त्बंदीिरुि भाषण करतािा 
असिच्छतेनिरुद्ध ्यधुद पकुारण्याच े
आिा्ि केल े ्टोते. उघड्यािरील 
शौचाला जटोरदार निरटोध केला ्टोता. 
म्ातमा गांधीजीचंी 150 िी जनमनतरी 
्येत्या 2 ऑक्टोबर 2019 रटोजी िाजरी 
्टोणार आ्.े ततपिूगी त्यांच्या सिपिातील  
भारत निमामिण करुि अरामित उघड्यािरील 
शौचापाििू मकु्त आनण ििमितटोपरी 
सिच्छ अिा, भारत निमामिण करुि 
त्यांिा आदरांजली िा्ािी अिा िंदेश 
त्यांिी ्याच भाषणातिू नदला आ्.े

निनिमििादपण े्  ेएक म्तिाकांक्ी 
आनण धाडिी अि े िक्तव्य आ् े
आनण िाफिफाईबदिल िािमिनत्रकपण े
अि े भाषण करण े निनचितच 
कौतकुासपद आ्.े कौतकुासपद 
एिढ्यािाठीच की आजप्ययंतचा 
एक बंनदसत निष्य िरळ राष्टी्य 
धटोरणाचा भाग करुि सिच्छतेिर 
चचामि करण े नकंिा निकािाच्या 
दृष्ीकटोिातिू प्ाण े ्याला म्ति 
आ्.े िषामिििुषदे उघड्यािर 
शौचाची परंपराच आपल्याकडे 
्टोती. ्या असिच्छतेमळेु िमुारे 1 
लाख बालमृत्य ू अनतिारािारख्या 
आजारातिू ्टोतात. जे ि्ज ्ाळ ू

शकता ्येण्यािारखे आ्.े जागनतक 
बँकेच्या अंदाजाििुार भारतातील 
िमुारे 40 ्कके मलु े कुपटोनषत 
आ्ते. ्याच े मखु्य कारण ््णजे 
- असिच्छता. अरमिव्यिसरेच्या 
िभंाव्य िाढीिर ्याचा प्रनतकूल 
पनरणाम ्टोतटो आ्.े ्ी प्रनतकूलता 
राष्टी्य उतपनिाच्या 6  ्कके इतपत 
आ्.े उघड्यािरील शौचाचा 
प्रश मन्लांच्या िरुक्ेच्या तिचे 
सिानभमािाच्या दृष्ीिे म्तिाचा 
आ्.े

आपल्या पंतप्रधािांिी ्या 
बाबतीतील गरज ओळखली, ्यामध्ये 
िकारातमक पािल े उचला्यला 
्िीत ् ेत्यांिा उमगल ेआनण एका 
चळिळीच्या माध्यमातिू का्यमिक्माची 
आिश्यकता प्रनतपानदली. 21 िे 
शतक िरुु आ्.े आगामी काळात 
आपण एक आनरमिक म्ाित्ा ््णिू 
उद्याला ्येणार आ्टोत. अशािेळी 
उघड्यािरील शौच आनण घाणीला 
आळा बिा्यला ् िा. सिच्छता आनण 
िाफिफाई ् े राष्टी्य प्राधान्याच े
निष्य ठरििू त्यांिी ्याला राजकी्य 
प्राधान्य नदल ेआ्.े

सवच् भारि चळवळीची प्रगिी

सिच्छ भारत मटोन्मेला जिळ 
जिळ तीि िषदे पणूमि झाली आ्ते. 

असवच्िेमळेु िमुारे 1 लाि 
बालमतृय ू अक्ििारािारखया 
आजारािनू ्ोिाि. जे ि्ज 
टाळ ूशकिा येणयािारिे आ्े. 
जागक्िक बँकेचया अदंाजानुिार 
भारिािील िमुारे 40 टकके मलुे 
कुपोक्रि आ्ेि. याचे मखुय 
कारर म्रजे - असवच्िा. 
अथमिवयवसथेचया िंभावय वाढीवर 
याचा प्रक्िकूल पक्रराम ्ोिो 
आ्े. ्ी प्रक्िकूलिा राष्टीय 
उतपननाचया 6  टकके इिपि 
आ्े. उघडयावरील शौचाचा 
प्रश्न मक््लांचया िरुषिेचया ििेच 
सवाक्भमानाचया दृष्ीने म्तवाचा 
आ्े.

चळवळ
फाेकि
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ििमििाधारणपण े्या मटोन्मेची प्रगती 
चांगली आ्.े िरुुिातीच्या काळात 
अिललेा ग्ामीण सिच्छतेचा ि्भाग 
39 ्कके  िरुि आज 68 ्कके 
इतका िाढला आ्.े 23 कटो्ी्िू 
अनधक लटोकांिी उघड्यािरील 
शौच बंद केल ेआ्.े 193 नजल् े
आनण 235000 गािे उघड्यािरील 
शौचापाििू मकु्त झाल्याच े घटोनषत 
करण्यात आललेी आ्ते. निककीम, 
न्माचल प्रदेश, केरळ, ्नर्याणा 
आनण उत्राखंड ्ी राज्ये शौचमकु्त 
ठरललेी आ्ते.

्यातील उललखेिी्य तिचे खाि 
बाब अशी की पनित्र गंगा िदीच्या 
नकिार्यािरील 4000 ्िू अनधक 
गािे उघड्यािरील शौचाल्य मकु्त 
झाली आ्ते.

सवच् भारि मोक््मेचे वगेळेपर 
कोरिे?

सिच्छ भारत मटोन्म ्ा 
जागनतक पातळीिर अत्ंयत 
िेगळेपण लाभललेा, व्याप्ती 
आनण श्णेी ्या दटोन्ी बाबीतं इतर 
कटोणत्या्ी का्यमिक्मापके्ा अविल 
का्यमिक्म आ्.े 55 कटो्ी ग्ामीण 
भारती्यांिा उघड्यािरील शौचापाििू 
मकु्त करण े ्ी अतलुिी्य अशी 
कामनगरीच ्टो्य. एक गटोष् िककी 
आ् ेकी, पा्याभतू िनुिधांची बांधणी, 
उदा. रसते, मटोठे पलू, िीजप्रकलप 
इ.इ. पके्ा लटोकांच्या िि्यी बदलण,े 
नकंिा लाखटो लटोकांिी सि्ंयसफुतगीिे, 
शतकािशुतके चालत आलले्या 
िि्यी बदलण,े नकंिा लाखटो लटोकांिी 
सि्ंयसफूतगीिे, शतकािशुतके चालत 
आलले्या उघड्यािरील शौचाला 
निरटोध करुि एक ‘जिआंदटोलि’ 
चालिण े ् े त्यामधील एक अत्ंयत 

दनुममिळ अि े उदा्रण आ्.े सिच्छ 
अनभ्याि ्  ेलटोकांमध्ये मािनिकनरत्या 
बदल घडििू आणत आ्.े पा्याभतू 
िनुिधा उभारण े ् े ्याच े उदिीष््ट्य 
िव्.े त्यामळेुच ्या पिूगीच्या सिच्छता 
का्यमिक्मांपके्ा आताचा ्ा का्यमिक्म 
बर्याच दृष्ीतिू िेगळा भाितटो.

ििमिप्ररम ्यातील त्याच े
िेगळेपण निधद करणारा िासतििादी 
मदुिा अिा की, मान्ती, नशक्ण आनण 
ििंाद ्यांच्या माध्यमातिू लटोकांच्या 

ितमिणकुीत आललेा बदल. ्याचा 
दृश्य पनरणाम अिा की, शौचाल्यांची 
बांधणी आनण उघड्यािरील शौच 
बंदी अिललेी गािे  निमामिण ्टोण्यात 
झाला. ्या प्रनक््येत िमाज मध्यितगी 
भनुमकेत आ्.े सिच्छतेच्या कामी 
तेच पढुाकार घेत आ्ते. मलु,े 
मन्ला, ज्येष्ठ िागनरक आनण खाि 

करुि तरुण िागनरक ् े सिच्छतेच े
अग्दतू आ्ते. ्ी िारी मंडळी 
त्यांच्या त्यांच्या िमाजाला एकत्र 
्येऊि उघड्यािरील शौचानिरुधद 
लढा देण्याची सफूतगी देत आ्ते 
आनण ््णिू आतंरराष्टी्य मन्ला 
नदिी माििी्य पंतप्रधािांिी 6000 

मन्ला िरपंचांचा मेळािा घेतला 
्टोता, तेरे ्या लढ्यातील 10 

सफूतगीदा्यक मन्लांचा गौरि केला.

लाखटो सिच्छता दतू ज्यांिा 
‘सिच्छताग््ी' (सिच्छता आग््ी) 
िबंटोधल ेजाते, त्यांिा प्रनशक्ण देऊि 
िमाजामध्ये सिच्छता निमामिण करण े
्यािाठी उद्कु्त केल ेजाते. प्ेयजल 
ि सिच्छता मंत्राल्यातफदे  ्यािाठी 
आभािी िगमि (व्च्युमिअल कलािरुम) 
देखील राबिल ेजातात. ्या नठकाणी 
प्रनशक्क आनण प्रनशनक्तारगी 
्यांच्यामध्ये निनिध नठकाणां्िू ििंाद 
िाधला जातटो. ्या माध्यमातिू िमाज 
पनरितमििािर ‘लक््य’ कें द्रीत केल े
जाते. ‘सिच्छताग््ी’ं िा मटोबदला 
नदला जातटो. ग्ामीण पातळीिर ते 
्या गटोष्ीचं े म्ति तिचे खलुाि े
करतात. सिच्छतागृ्ांच े म्ति 
प्निल े गेल्यािंतर त्या त्या 
निभागातिू, िमाजातिू नकती 
शौचाल्याची मागणी आ्,े ् े
शाििाला कळितात. आजच्या 
घडीला 15000 सिच्छताग््ी 
देशभरात का्यमिरत आ्ते. त्यात 
िाढ ्टोतच आ्.े सिच्छ भारत 
अनभ्यािाच ेउदिीष््ट्य ्चे की नकमाि 
एकतरी सिच्छताग््ी प्रत्येक गािात 
अिािा.

सवच् भारि मोक््मेला 
जवळ जवळ िीन वरदे परूमि 
झाली आ े्ि. िवमििाधाररपरे 
या मोक््मेची प्रगिी चांगली 
आ्े. िरुुवािीचया काळाि 
अिलेला ग्ामीर सवच्िेचा 
ि्भाग 39 टकके  वरुन आज 
68 टकके इिका वाढला आ े्. 
23 कोटी्नू अक्धक लोकांनी 
उघडयावरील शौच बंद केले 
आ्े. 193 क्जल्े आक्र 
235000 गाव े उघडयावरील 
शौचापािनू मकु्त झालयाचे 
घोक्रि करणयाि आलेली 
आ्ेि. क्िककीम, क््माचल 
प्रदेश, केरळ, ्क्रयारा आक्र 
उत्रािंड ्ी राजये शौचमकु्त 
ठरलेली आ्ेि.
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सवच् भारि मोक््म एक जन 
आदंोलन िामाक्जक चळवळ 
व्ावी या कक्रिा – 

कें द्री्य प्ेयजल आनण सिच्छता 
मंत्राल्य आनण राज्य िरकार ्यांचा 
अिा प्र्यत्न आ् ेकी, ्या मटोन्मेकनरता 
- सरानिक लटोकप्रनतनिधी, 
तळागाळातील िसंरा, शाल्ेय 
निद्ारगी, िगरििेक त्याचप्रमाण े
िमाजातील का्यमिरत िसंरा ्यांचा 
ि्भाग अिािा. इलकेट्ॉनिक तिचे 
िृत्पत्र ्यांच्या माध्यमातिू िमाज 
मिािर िातत्यािे सिच्छतेचा आग्् 
धरुि ्ा निचार पकका करण्याचा ्या 
मंत्राल्याचा निचार आ्.े ्या कनरता 
नचत्रप्िृष्ीतील तारे-तारका, नक्के् 
खेळाडू ्यांची मदत ्या कामी घेण्यात 
्येत आ्.े िपुरस्ार अनमताभ बचचि 
्या कामी पढेु आलले ेआ्ते. त्यांची 
दरिाजा बंद ्ी जान्रात (निष्य 
उघड्यािरील शौचाल्य) दरूदशमिििर 
एक मटोन्म ््णिू राबिली 
जाते. रेनडओिर्ी ्या जान्रतीचा 
बटोलबाला आ्.े नशिा्य रसत्यािर 
फलक उभारुि देखील चांगली 
जागृती घडत आ्.े अक््यकुमार ्या 
न्दंी नचत्रप्िृष्ीतील अनभिेत्यािे 
उघड्यािरील शौच ्या निष्याला 
अििुरुि, ‘्ॉ्यले् -एक प्रमेकरा’ 
िािाचा नचत्रप् केला अििू त्या 
विारे्ी ्ा निष्य जटोरकिपण ेमांडला 
आ्.े त्याला चांगला प्रनतिाद नमळत 
आ्.े

एकदा का ग्ामिभेमध्ये गािािे 
‘उघड्यािरील शौचाल्यमकु्त' गाि 
घटोनषत केल ेकी पढुील प्रिाि िटोपा 
आ्.े का्ी मन्न्यापिूगी फक्त 
25 ् कके तपािणी झालले्या गािांची 
िखं्या आता 60 ्कके इतपत 

पटो्टोचली आ्.े सिच्छ भारत मटोन्मेच े
– ग्ामनिकािािाठीच े निकष अि े
की, गाि उघड्यािरील शौचमकु्त 
घटोनषत झाल े की, 90 नदििांचा 
‘निनरक्ण काळ’ त्र्यसर मंडळीकंडूि 
घेण्यात ्यािा. रटोडक्यात ्या काळात 
गािाच्या ितमििाचा अभ्याि अिािा. 
त्यात का्ी त्र ु् ी नदिल्याि त्याची 
तातकाळ दखल घेऊि ्यटोग्य ती 

पािल े उचलतील. हापिूगीच्या 
सिच्छता मटोन्मा आनण सिच्छ भारत 
मटोन्मा ्यात ्ाच मलुभतू फरक 
आ्.े

्या का्यमिक्मांतगमित नजल्ा 
तिचे राज्य पातळीिर मजबतू 
अशी तपािणी ्ंयत्रणा आ्.े राष्टी्य 
पातळीिर प्ेयजल आनण सिच्छता 
मंत्राल्य ्यांची सितंत्र ्ंयत्रणा अििू 
िमिुा ििदेक्णाच्या माध्यमातिू त्र्यसर 
मंडळीकंडूि ्याचा शटोध घेतला जातटो. 
अनलकडच्या काळात अि े एक 
ििदेक्ण करण्यात आल.े ‘भारती्य 
ििदेक्ण पनरषद’ (किानल्ी कौननिल 
ऑफ इनंड्या) ्यांिी ते ििदेक्ण केल.े 

2017 च्या मे-जिू मध्ये 140000 
कु्ुंबांच्या ििदेक्णात अि े नदििू 
आल ेआ् े की, देशभराचा निचार 
करता शौचाल्याचा िापर 91 ्कके 
इतपत िाढललेा आ्.े

उघड्यािरील शौचािदंभामित 
्यापिूगी जे का्यमिक्म राबिल े गेल े
त्या िबंंधीचा अिभुि चांगला 
िव्ता. गािे घटोनषत तर केली  परंत ु
का्ी नदििांतच पनु्ा ‘उघड्यािर 
शौच’ िरुु व्ा्यच.े जनु्या िि्यी 
िु् ा्यला कठीण अितात, ्  े्यािरुि 
निधद ्टोते. उघड्यािरील शौचबंदी 
न्किण े्,े िटोप ेकाम िव्.े राज्ये, 
नजल्,े गािे ्यांिी नशक्ण मान्ती 
आनण ििंाद ्यािर भर देऊि ती 
न्किण े अिेक अरामििे ि्ंयनुक्तक 
्टोईल. उघड्यािरील शौचाि बंदी 
त्यामळेु शाश्वतनरत्या न्किता ्येईल. 
ज्याप्रमाण े पाइपलाइि जल्यटोजिा 
राबनिल्या जातात त्याचप्रमाण े
प्रटोतिा्िपर ्यटोजिा अरिा तंत्र े
्येरे राबिता ्येऊ शकतात. एकूण 
उघड्यािरील शौच रांबिण े ् े
म्तिाच.े कें द्री्य प्ेयजल ि सिच्छता 
मंत्राल्यािे राज्यांिा उघड्यािरील 
शौच िदंभामित मागमिदशमिक ततिे जारी 
केली आ्ते. त्याचबरटोबर शाश्वत 
बंदी करता प्रटोतिा्िपर ्यटोजिा 
आणिू ्यामध्ये िातत्य राखता 
्येईल अि ेपान्ल ेजाईल. नजल्ा-
नजलहामधील झपा्ललेी निकटोप 
सपधामि अिािी ्या कनरता ‘सिच्छता 
दपमिण’ ्या ्यटोजिेअंतगमित, नजलहाला 
क्मिारी देण्यात ्येईल. त्यामधिू 
त्या त्या नजलहाची प्रगती नदिले. 
्यामळेु शाश्वतता जाणिेल तिचे 
पारदशमिकता्ी ्येईल. 

उघडयावरील शौचबंदी 
क्टकवरे ्े, िोपे काम नव े्. 
राजये, क्जल्े, गाव ेयांनी क्शषिर 
माक््िी आक्र िंवाद यावर 
भर देऊन िी क्टकवरे अनेक 
अथामिने िंयकु्क्तक ्ोईल. 
उघडयावरील शौचाि बंदी 
तयामळेु शाश्िक्रतया क्टकविा 
येईल. जयाप्रमारे पाइपलाइन 
जलयोजना राबक्वलया जािाि 
तयाचप्रमारे प्रोतिा्नपर योजना 
अथवा िंत् े येथे राबविा येऊ 
शकिाि. एकूर उघडयावरील 
शौच थांबवरे े् म्तवाचे.
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्या ्यटोजिेच ेआणखी एक ठळक 
िैनशष््ट्य अि ेकी पिूगीच्या सिच्छता 
्यटोजिा आनण सिच्छ भारत मटोन्म 
्यटोजिा ्यामध्ये घि तिचे द्रि कचरा 
व्यिसरापिाचा िमािेश अिा्यचा. 
आता सिच्छतेला अनधकानधक म्त्ि 
देण्यात आलले ेआ्.े ््णिूच तर 
‘कचरा’ ् ा एक व्यिसरापिाचा भाग 
िव् ेतर स्तटोत िमजला जातटो. त्याच े
िामकरण ‘घि आनण द्रि स्तटोत 
व्यिसरापि’ अि े करण्यात आल े
आ्.े ग्ाम सिच्छता निददेशांकात 
गािे सितःशीच सपधामि करत आ्ते. 
्या प्रनक््येत िमुारे दीड लाख 
गािांचा िमािेश झाला आ्.े ्यातिू 
त्यांिा त्यांचा कटोठूि कटोठे ्ा प्रिाि 
लक्ात ्येतटो. िेमके कटोठे पटो्चा्यच े
आ् े ् े लक्ात ्येते. ज्या गािांिी 
उघड्यािरील शौचबंदीबरटोबरच 
घिकचरा व्यिसरापि आतमिात 
केल ेआ्.े त्यािा ओनडएफ पलि 
(ओपि नडनफकेशि फ्ी) अि े
िबंटोधल ेजाते. 

‘सवच् भारि मोक््म’ प्रतयेकाचे 
किमिवय

आपल े पंतप्रधाि िारंिार 
आपल्याला ठाििू िांगत आ्ते 
की, सिच्छता ्ी प्रत्येकाच्या अंगी 
नभिली पान्जे, ते प्रत्येकाच ेकतमिव्य 
आ्.े ती कटोणा मंत्राल्याची, एखाद्ा 
खात्याची जबाबदारी िा्ी. सिच्छ 
आ्यकॉनिक पलि (निप) आनण 
सिच्छता अॅकशि पलिॅ (िपॅ) ्ी 
दटोि म्तिपणूमि पािल े उचलली 
आ्ते. निपच्या अंतगमित कें द्रािे 20 
अशी ऐनत्ानिक तिचे िांसकृनतक 
दृष््ट्या म्तिाची श्रे शटोधली 
आ्ते की, त्यांचा का्यापाल् 
करुि अनतिुंदर प्रके्णी्य सरळे 

ठरिते. अशा सरळांपाििू इतरांिा 
प्ररेणा नमळािी. पढुच्या ्पप्यात 
80 सरळे शटोधली जाणार आ्ते. 
िपॅच्या अंतगमित ििमि मंत्राल्यामध्ये 
ििंाद िाधला जाणार अििू त्यांच्या 
त्यांच्या अखत्यानरतीतील क्ेत्रांमध्ये 
सिच्छता ि िाफिफाई ्यािर भर 
नदला जाणार आ्,े ्  े् ी मटोठे आव्ाि 
अििू िि 2017-18 िालाकनरता 
्या कामी 12000 कटो्ीचंी तरतदू 
करण्यात आली आ्.े ‘सिच्छ भारत 
मटोन्म’ ्ा कदानचत एकमेि अिा 
धागा अिािा की ्ा ििमि खात्यांशी 
जटोडला गेला आ्.े

खाजगी क्ेत्र `सिच्छ भारत' 
मटोन्मेमळेु चांगलचे िखुािल े
अििू त्यांचा िा्ा उचलण्याि ते 
त्यार आ्ते. ‘कॉपवोरे् िटोशल 
नरसपॉननिनबनल्ी’ ्या तरतदूी 
अंतगमितच िव् े तर खाजगी क्ेत्र 
मिषु््यबळ देखील परुिण्यािाठी 
निधद आ्.े ्ा्ा ट्स्िे ्यात 
निं् ाचा िा्ा उचलला आ्.े त्यांिी 
भारतातील प्रत्येक नजलहात 600 
तरुण व्यििान्यक मिषु््यबळाच्या 

कामी िेमल े आ्ते. त्यांच े काम 
उघड्यािरील शौचाल्यािबंंधी 
आढािा घेण ेत्याच प्रमाण ेओनडएफ 
ि चांगल्या एिएलडबल्यएूमच्या 
कामी लक् ठेिण े ्टो्य. ्या तरुण 
व्याििान्यकांिा ‘नजल्ा सिच्छ 
भारत प्ररेक’ अि े िबंटोधल े जाते. 
्या तरुणांमध्ये अिलले्या गणुित्चेा 
उप्यटोग करुि घेण्यात आला अििू 
िमाजातील तरुणांमध्ये अिलले े
िारे किब ्या सिच्छ भारत 
अनभ्यािाअंतगमित ्  े‘सिच्छता प्ररेक’ 
बाणििू घेत आ्ते. ििमि राज्य 
शाििांिी ्याची प्रशंिा केललेी 
आ्.े

सिच्छ भारत अनभ्याि आपल्या 
नतिर्या िषामित पदापमिण करत आ्.े 
आपण अशा एका उचच पातळीिर 
पटो्टोचला आ्टोत की, तेरिू ्ी 
मटो्ीम एक लटोकचळिळ बि ूपा्ात 
आ्.े मा. पंतप्रधािांच्या आिा्िाला 
प्रनतिाद देत सिच्छ भारत अनभ्यािािे 
िव्यािे कात ्ाकत  ्ी चळिळ 
िामान्य लटोकांप्य यंत पटो्चित 
सिच्छतेची धरुा भारती्यांकडे 
नदली आ्.े सिच्छतारॉि-सिच्छ 
भारत ्कॅॅरॉि ्ी िकंलपिा ितूि 
तंत्रज्ािाला आिा्ि करुि सिच्छ 
भारत मटोन्मेअंतगमित ्येणार्या 
आव्ािांिा तोंड देण्याचा प्र्यत्न आ्.े 
्या िदंभामित का्ी प्रश्ी उपनसरत 
्टोतात, त्यामध्ये, शौचाल्याचा 
िापर कटोणत्या पधदतीिे ्टोतटो, ् े
सपष् ्टोऊ शकत िा्ी. लटोकांच्या 
ितमििणकुीतील बदलाची ्ी िोंद 
ठेिण,े तंत्रज्ािाच्या फा्यदा मटोजता 
्येऊ शकत िा्ी, कठीण भौगटोनलक 
नसरतीत िाधे शौचाल्य कि े बरे 
उभारािे, शाळाशाळांमध्ये ्याचा 
फा्यदा किा बरे पटो्टोचिता ्येईल, 

िाजगी षिेत् ̀ सवच् भारि' 
मोक््मेमळेु चांगलेच ििुावले 
अिनू तयांचा वाटा उचलणयाि 
िे ियार आ े्ि. ‘कॉपवोरेट 
िोशल क्रसपॉक्निक्बक्लटी’ या 
िरिदूी अिंगमििच नव े् िर 
िाजगी षिेत् मनुषयबळ देिील 
परुवणयािाठी क्िधद आ े्. 
टाटा ट्रसटने याि क्िं्ाचा वाटा 
उचलला आ े्. तयांनी भारिािील 
प्रतयेक क्जलह्याि 600 िरुर 
वयविाक्यक मनुषयबळाचया 
कामी नेमले आ े्ि.



31 Dee@iemì, 2017 
³eespevee

31आॅक्टोबर 2017

त्यािदंभामितील त्यातील ििायंत 
म्तिाकांक्ी घटोषणा, त्यांिी 27 
ऑगस्ला राष्टाला उदिेशिू केलले्या 
‘मि की बात’ मधील भाषणामध्ये 
केली. एक कालबधद का्यमिक्म 
आखिू, शौचाल्ये बांधण्याच े काम 
अनधक गतीमाि करण्याच े तिचे 
िािमिजनिक नठकाण ेअनधक चांगली 
करण्याच े(सिच्छ करण्याच)े आिा्ि 
केल े आ्.े सिच्छ भारत मटो्ीम 
जटोरात राबििू, श्मदािािारख्या 
िामानजक उपक्मातिू 15 िप्ेंबर 

ते 2 ऑक्टोबर ्या पंधरिड्यामध्ये 
का्यमि करािे अि े िचुिल.े  
पंतप्रधािांिी ‘सिच्छता ् ी ििेा’ अि े
्या का्यमिक्माला िबंटोधल.े कें द्री्य 
प्ेयजल आनण सिच्छता मंत्राल्य 
पंतप्रधािांच्या ्या पढुाकारामध्ये 
शािकी्य पढुारी, लटोकप्रनतनिधी, 
िामानजक िसंरा, तरुणांची मंडळे, 
िरुक्ा कममिचारी, कापवोरे्ि ् आनण 
िामान्य जिता ्यांिा ि्भागी करुि 
घेत आ्.े भारताच्या राष्टपतीजीिंी 
उत्रप्रदेशमधील एका का्यमिक्मात 
नद. 15 ऑगस् रटोजी ि्भाग 

मन्लांच्या मानिक पाळी िदंभामितील 
कचरा ि त्याच ेलिकरात लिकर 
निघ्ि ् ेप्रश्ी नशललक रा्तात. 
सिच्छता मटोन्मेिे देशभरातिू ्या 
िदंभामित िचूिा मागिल्या आ्ते. 
त्यातील िानिन्यपणूमि कलपिांचा 
उप्यटोग भारत सिच्छता अनभ्यािात 
िककीच ्टोईल. 

पंतप्रधािांिी  नदलले्या ‘िकंलप 
ि ेनिधदी’ ्या घटोषणिेे प्रनेरत ्टोऊि 
सिच्छ भारत मटोन्मेंिे ‘सिच्छ िकंलप 
ि ेसिच्छ निधदी’ अिा िरेुख िारा 
नदला आ्.े सिच्छ भारत मटोन्म 
एक जिआदंटोलि बिािे ्यािाठी 
व्यापक प्र्यत्न केल े जात आ्ते. 
त्यामध्ये - नचत्रप् बििण,े निबंध 
सपधामि, नचत्रकला सपधामि, आदीचं े
िपंणूमि भारतभर आ्यटोजि केल ेजात 
आ्.े निनिध शाल्ेय मलुांच े ग्, 
नमल्री ििेेतील लटोक, तरुणांची 
निनिध मंडळे, तिचे ििमि िामान्य 
जिता फार मटोठ्या प्रमाणात ्यामध्ये 
िामील ्टोत आ्ते. त्याचप्रमाण े
पिूगीप्रमाण े पिे पनेनिलच्या 
िापरानििा आधनुिक तंत्रज्ािाचा 
िापर करत, ्या माध्यमातिू निबंध 
नचत्रनफतीचं ेनव्डीओ रेकॉनड यंग त्यांच े
अिभुिकरि, त्यांच्या बाबतीतील 
्यटोजिा ्यांचा्ी सिच्छतेमधील 
ि्भाग िाढत आ्.े

्या ििमि उपक्मातिू आ््ाला 
1 कटो्ी निबंध आनण सिच्छतेिरील 
50000 नचत्रप् लघपु् ्यांची 
प्राप्ती ्टोईल अशी्ी अपके्ा आ्.े 
कटो्ट्यािधी जितेच्या मिातील 
जागरुकता ्यामळेु नदििू आली आ्.े 
सिच्छ भारत मटोन्मेमळेु लटोकांमध्ये 
उतिा् नदित आ्.े मा. पंतप्रधांिांिी 
्या कामात घेतललेा पढुाकार आनण 

पंिप्रधानांनी ‘सवच्िा ्ी 
िेवा’ अिे या कायमिक्रमाला 
िंबोधले. कें द्रीय पेयजल आक्र 
सवच्िा मंत्ालय पंिप्रधानांचया 
या पढुाकारामधये शािकीय 
पढुारी, लोकप्रक्िक्नधी, 
िामाक्जक िंसथा, िरुरांची 
मंडळे, िरुषिा कममिचारी, 
कापवोरेटि ् आक्र िामानय 
जनिा यांना ि्भागी करुन घेि 
आ्े. भारिाचया राष्टपिीजीनंी 
उत्रप्रदेशमधील एका 
कायमिक्रमाि क्द. 15 ऑगसट 
रोजी ि्भाग घेिला ्ोिा.

घेतला ्टोता.
पंतप्रधाि 2 ऑक्टोबर 2017 

रटोजी पंधरिडाभर राबिलले्या 
का्यमिक्माची िांगता करणार आ्ते. 
त्यानदिशी राष्टी्य सिच्छ भारत 
परुसकार तिचे ‘सिच्छ िकंलप ि े
सिच्छ निधदी’ परुसकारांच ेनितरण्ी 
करणार आ्ते.

्या ििमि पढुाकारांमळेु सिच्छ 
भारत मटोन्मेला ऊजामि नमळत आ्.े 
पिूगीपके्ा आता नकतीतरी प्ीिे ्ी 
मटोन्म िशक्त ्टोत आ्.े लटोकांिा 
सफूतगी नमळत आ्.े ते त्यांचा 
पनरितमिशील प्रिाि करत आ्ते. 
जितेिे ्या कलपिेला दाद नदली 
आ्.े ती सितःची मटो्ीम आ्.े 
अि े त्यांिा िा्ते. सिातंत्यािंतर 
70 िषदे शांत अिललेा ्ा निष्य, 
गांधीजीचं्या सिपिातील सिच्छ भारत 
एक िसतनूसरती बि ू पा्त आ्.े 
उदिीष् गाठण्यािाठी अशक्यप्रा्य 
अिललेा निष्य, उघड्यािरील 
शौचबंदीचा निष्य ्याला पंतप्रधािांिी 
जा्ीर िाचा फटोडली. ते अत्ंयत 
धाडिी आनण िसतनूसरती मांडणारे 
आ्.े 5 िषायंत ् ेउदिीष् आपल्याला 
गाठा्यच े आ्.े िरिर पा्ता ् े
अिघड उदिीष् िा्त अिल े तरी 
्येरे प्रगतीला खपू िाि आ्.े ्येत्या 
12 ते 15 मन्न्यांत लटोकि्भाग 
अपके्ेप्रमाण े िाढला तर मात्र ् े
उदिीष् खात्रीिे गाठता ्येईल.

nnn

लखेक कें द्री्य प्ेयजल आनण सिच्छता 
मंत्राल्याच ेिनचि अििू िािमिजनिक 
सिच्छता क्ेत्रातील कामाचा त्यांिा प्रदीघमि 
अिभुि आ्.े 

email: param.iyer@gov.in
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न्य ूइनंड्या’ ्ा भारताचा       
निशाल आनण 

म्त्िाकांक्ी दृनष्कटोि अििू देशाच े
एका िमृद्ध, निरटोगी, िनुशनक्त, 
सिच्छ आनण ्नरत देशामध्ये 
पनरितमिि करण े ्ा त्यामागील 
उदिेश आ्.े मात्र, ्ी उनदिषे् िाध्य 
करण्यािाठी आपल्या पिूामिपार 
कृषी अरमिव्यिसरेमध्ये िमुारे 55 
्कके मिषु््यबळाला रटोजगार 
परुिणारे आनण देशाच्या िकल 
राष्टी्य उतपादिामध्ये 14 ्कके 
्यटोगदाि देणारे कृषी क्ेत्र अनतश्य 
म्त्िाच्या बाबीपंकैी एक आ्.े ्ी 
िसतनुसरती लक्ात घेऊि निद्माि 
िरकारिे कृषी क्ेत्राला ििवोचच 
प्राधान्य नदल ेआ् ेआनण गेल्या तीि 
िषामित ्या क्ेत्रात अिेक िधुारणांची 
अंमलबजािणी केली आ्.े ्याच 
प्र्यत्नांिा आणखी पढेु िेतािा भारत 
िरकारिे 2022 प्ययंत ््णजे 
देशाच्या सिातंत्याच्या अमृतम्टोतििी 
िषामिप्य यंत शतेकर्यांच ेउतपनि दपुप् 
करण्याची िचिबद्धता व्यक्त 
केली आ्.े िव्या ्यटोजिा आनण 
उपक्मांिा ्यटोग्य प्रकारे पाठबळ 
देण्यािाठी आनण निधी परुिण्यािाठी 
िरकारिे िातत्यािे कृषी आनण 
ग्ामीण क्ेत्रािाठी अरमििकंलपी्य 

‘नय ूइंक्डया’िाठी नवीन कृरी, शेिकरी कलयार ्ीच गरुुक्कलली

डॉ. जगदीप िकििेा

तरतदुीत िाढ केली आ्.े 2017-
18 ्या िषामिच्या अरमििकंलपात 
1870 अबज रुप्ये इतकी भरघटोि 
तरतदू ्या क्ेत्रांिाठी करण्यात आली 
आ्.े ्यापिूगीच्या अरमििकंलपातील 
तरतदुीपके्ा ्ी तरतदू 24 ्कक्यांिी 
जासत आ्.े 2016-17 ्या िषामित 
खाद् उतपादिािे आताप्ययंतचा 274 
दशलक् ्िांचा उचचांक िोंदिला 
आ्.े ििे का्यमिक्म आनण धटोरण े
आनण त्यांिा आपल े प्रामानणक 
शतेकरी,  ििनिनममितीक्म शास्तज्, 
का्यमिक्म राबिणारे अनधकारी 
आनण इतर िबंंनधत ्यांिी नदलले्या 
पाठबळाचा ्ा प्रभाि आनण ्यश 
आ्.े ्यापढेु जाऊि निचार केल्याि, 
2011-14 ्या काळाशी तलुिा 
केल्यािर मतस्यटोतपादि आनण दगुध 
उतपादिात 2014-17 ्या काळात 
अिकु्मे 20 ्कके आनण 17 ्कके 
इतकी िाढ झाल्याच ेनदिते. 2016-

17 ्या काळात कृषी क्ेत्राचा एकंदर 
निकािदर 4.4 ् कके झाला. 2022 

प्ययंत जर शतेकर्यांच ेउतपनि दपुप् 
करा्यच ेलक््य िाध्य करा्यच ेअिले 
तर ् ा निकािदर 10.4 ् कक्यांप्य यंत 
न्यािा लागेल.

भारि िरकारने 2022 
पययंि म्रजे देशाचया 
सवािंत्याचया अमिृम्ोतिवी 
वरामिपययंि शेिकरयांचे उतपनन 
द ु् पट करणयाची वचनबद्िा 
वयक्त केली आ े्. नवया 
योजना आक्र उपक्रमांना योगय 
प्रकारे पाठबळ देणयािाठी 
आक्र क्नधी परुवणयािाठी 
िरकारने िाितयाने कृरी 
आक्र ग्ामीर षिेत्ािाठी 
अथमििंकलपीय िरिुदीि वाढ 
केली आ्े. 2017-18 या 
वरामिचया अथमििंकलपाि 1870 
अबज रुपये इिकी भरघोि 
िरिदू या षिेत्ांिाठी करणयाि 
आली आ्े.

क्चंिन



33 Dee@iemì, 2017 
³eespevee

33आॅक्टोबर 2017

अक्भनव योजनांचया माधयमािनू 
क्नयोजनबद् पावले

ििीि कृषी धटोरण े आनण 
शतेकर्यांची िमृद्धी ्यांिर भर देत 
‘न्य ू इनंड्या’चा दृनष्कटोि प्रत्यक्ात 
आणण्यािाठी कृषी आनण शतेकरी 
कल्याण मंत्राल्यािे िात कलमी 
धटोरणातमक ्यटोजिा त्यार केली 
आ्.े ्ी धटोरणातमक ्यटोजिा 
््णजे शतेकर्यांच े उतपनि दपुप् 
करण्यािाठी आिश्यक अिलले े
उपा्य आनण मागमि िचुिण्यािाठी 
नि्यकु्त केलले्या तज्ांच्या िनमतीिे 
्या िदंभामित िखटोल निचारमंरि 
करूि िादर केलले्या चार खंडांच्या 
अ्िालाचा एक भाग आ्.े ्या 
धटोरणातमक ्यटोजिेमध्ये, 2015-16 
्या िषामित शतेकरी कु्ुंबांच ेिरािरी 
96,703 रुप्ये अिलले े उतपनि 
2022-23 मध्ये 1,93,400 रुप्ये 
करण्याच ेउनदिष् निधामिनरत करण्यात 
आल े आ्.े ्या अ्िालाििुार ् े
उनदिष् गाठण्यािाठी ्या काळात 
खाजगी आनण िािमिजनिक 
क्ेत्राकडूि 1486 अबज रुप्यांची 
िकंनलत गुंतिणकू ्टोण ेभारतािाठी 
गरजेच ेआ्.े पीक उतपादिात िाढ, 
लागिडीच्या खचामित कपात, ्गंाम 
पणूमि झाल्यािर ्टोणारे तटो्े कमी 
करण े आनण कृषी बाजारपठेांच्या 
िधुारणा ्यािर ्या धटोरणाचा निसतृत 
भर आ्.े शतेमाल शतेातिू बा्रे 
पडतािाच त्याच्या दरनिनचितीच्या 
िनुिधा करूि मलू्यिधमिि, पीक 
निमा आनण आपत्ीच्या काळात मदत 
्यांच्या माध्यमातिू जटोखीम कपात 
आनण फलटोतपादि ि दगुध उतपादि 
्यांिारख्या उचच मलू्य अिलले्या 

क्ेत्रांिा प्रटोतिा्ि अशा इतर गटोष्ीिंर 
लक् कें नद्रत केल ेजाणार अिल्याच े
्या अ्िालात िमदू केल ेआ्.े

पाण्याच्या िापराची क्मता 
िाढिण्यािाठी आनण निचंि िनुिधा 
उपलबध करूि देण्यािाठी िरकार 
आ्टोका् प्र्यत्न करत आ्.े िकू्म 
निचंि तंत्रज्ािाच्या माध्यमातिू निचंि 

क्ेत्राचा निसतार करण्याच े निनशष् 
उनदिष् अिलले्या प्रत्येक रेंबातिू 
अनधक पीक ्या ‘पर ड्ॉप मटोअर 
क्ॉप’ मटो्ीमेअंतगमित िरकारच े ् े
प्र्यत्न िरुू आ्ते. पंतप्रधाि कृषी 
निचंि ्यटोजिा (पीएमकेएििा्य) 
्या ्यटोजिेंतगमित केलले्या प्र्यत्नांमळेु 
2013 मध्ये िकू्म निचंिाखाली 
अिलले्या 4.3 लाख ्के्र क्ेत्रात 
िाढ ्टोऊि ते क्ेत्र 2016-17 मध्ये 
8.3 लाख ्के्रप्ययंत पटो्टोचल े
आ्.े 2017 च्या सिातंत्यनदिाच्या 
िटो्ळ्यात केलले्या भाषणामध्ये 

पीएमकेएििा्य अंतगमित 30 प्रकलप 
पणूमि झाल्याची घटोषणा केली ्टोती. 
आनण आणखी 50 प्रकलपांिर काम 
िरुू अिल्याची मान्ती नदली ्टोती. 
िरकारच्या मृदा आरटोग्य पनत्रका 
्यटोजिेमळेु शतेकर्यांिा रािा्यनिक 
खतांच े ्यटोग्य ते प्रमाण निनचित 
करता ्येत अिल्यािे आनण मृदेची 
उतपादकता शाश्वत नरतीिे िाढिता 
्येत अिल्यािे त्यांिा लागिडीच्या 
खचामित कपात करण्यामध्ये ्या मृदा 
आरटोग्य पनत्रकेची मदत ्टोत आ्.े 
देशभरात अनतश्य व्यापक प्रमाणात 
राबिलले्या प्रत्यक् शतेातील मृदा 
तपािणीच्या निष्कषायंच्या आधारे 
िमुारे 7.1 कटो्ी शतेकर्यांिा 
मृदा आरटोग्य पनत्रका नितनरत 
करण्यात आल्या आ्ते. िेंनद्र्य 
उतपादिांिा नमळणारा उचच दर आनण 
लागिडीिाठी तलुिेिे ्टोणारा कमी 
खच मि ्यामळेु शतेकर्याला जासत 
उतपनिाची ्मी देणार्या िेंनद्र्य 
शतेी अंतगमित अिलले्या क्ेत्राचा 
परंपरागत कृषी निकाि ्यटोजिा 
(पीकेव्ीिा्य) ्या ्यटोजिेअंतगमित 
निसतार करण्याच े िरकारच े लक््य 
आ्.े व्याििान्यक पद्धतीिे ि ेंनद्र्य 
शतेी करण्यािाठी शतेकर्यांिा िमू्  
सरापिेिाठी एकत्र आणल े जात 
आ्.े िरकारच्या आनरमिक मदतीिे 
आताप्ययंत 9100 ्िू अनधक िमू्  
सरापि झाल े आ्ते. ् े िमू्  
िभंाव्य उत्म मागणी अिलले्या 
बाजारपठेेकडे िेंनद्र्य उतपादिे 
शतेकर्यांकडूि िकंनलत करूि 
त्यांची िा्तकू करण्याला्ी िरकार 
पाठबळ देत आ्.े

शतेकर्यांचा उदरनििामि् िरुू 

पंिप्रधान कृरी क्िंचन 
योजना (पीएमकेएिवाय) या 
योजनेंिगमिि केलेलया प्रयत्नांमळेु 
2013 मधये िकू्म क्िंचनािाली 
अिलेलया 4.3 लाि ्ेकटर 
षिेत्ाि वाढ ्ोऊन िे षिेत् 
2016-17 मधये 8.3 लाि 
्ेकटरपययंि पो्ोचले आ े्. 
2017 चया सवािंत्यक्दनाचया 
िो्ळयाि केलेलया भाररामधये 
पीएमकेएिवाय अिंगमिि 30 
प्रकलप परूमि झालयाची घोररा 
केली ्ोिी. आक्र आरिी 
50 प्रकलपांवर काम िरुू 
अिलयाची माक््िी क्दली ्ोिी. 
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रा्ािा आनण शाश्वत उतपनिाची ् मी 
नमळािी, ्यािाठी प्रधािमंत्री पीक निमा 
्यटोजिा ् ा िरकारचा एक आघाडीचा 
का्यमिक्म आ्.े ्या का्यमिक्मामळेु 
ििमि प्रकारची अनिधान्ये, तेलनब्या 
आनण िानषमिक व्यापारी नपके ्यांिा 
एक ्गंाम एक दर ्या आधारािर 
अनतश्य अलप ्प््यािे नि््याच े्छत्र 
उपलबध झाल ेआ्.े ्या ्यटोजिेमळेु 
शतेकर्याच्या कृषी ्गंामातील 
प्रनतबंधातमक परेणीपाििू, पीक 
उभे रा्ीप्य यंत आनण त्यािंतर ्गंाम 
िपंल्यािंतर ्टोणार्या िकुिािाप्य यंत 
ििमि प्रनक््यांिा निमा िरंक्ण देण्यात 
आल ेआ्.े आताप्ययंत िमुारे 5.75 
कटो्ी शतेकर्यांिा ्या ्यटोजिेखाली 
आणण्यात आल े आ् े आनण ्या 
्यटोजिेअंतगमित अिलले्या पीक 
क्ेत्राचा निसतार 2016-17 मधील 
30 ्कक्यांिरूि 2017-18 िाठी 
40 ्कक्यांप्य यंत करण्यात ्येणार 
अिल्यािे त्यामध्ये आणखी शतेकरी 
िामािल े जाण्याची शक्यता आ्.े 
एखाद्ा बटोििप्रमाण े्ी ्यटोजिा कृषी 
क्ेत्रातील गुंतिणकुांिा आकनषमित 
करत आ् ेआनण प्रटोतिा्ि देत आ्.े 
शतेकर्यांच े उतपनि िाढिण्यािाठी 
बाजारपठेेत अिललेी कृषीमालाची 
अनधक चांगली नकंमत मान्त अिण े
अनतश्य म्तिाच े आ् े आनण 
िरकारिे िरुू केलले्या ई-िाम 
(िॅशिल अ ॅ ग्ीकलचर माकदे ्) ्या 
सततु्य उपक्मामळेु 13 राज्यातील 
410 मंड्या व्यापार आनण 
व्यि्ारांिाठी एकाच ्छत्राखाली 
आल्यािे ्या मदुद्ाच े निरिि 
व्ा्यला मदत ्टोत आ्.े आताप्ययंत 
69 नजनििांिाठी व्यापार्यटोग्य 

निकष निधामिनरत करण्यात आल े
आ्ते आनण 45 लाखां्िू अनधक 
शतेकर्यांिी ई-िाम ्या ऑिलाइि 
मंचािर सितःची िोंदणी केली 
आ्.े ्या िधुारणमेळेु दलाल आनण 
िाईलाजािे नमळेल त्या भािािे 
्टोणारी शतेमालाची निक्ी ्यांिा 
्ाळता ्येऊ लागल्यािे शतेकर्यांच्या 

उतपनिात ्यशसिीनरत्या िाढ ्टोऊ 
लागली आ्.े त्यानशिा्य अनतनरक्त 
पनरणाम ््णजे निनिध प्रकारच्या 
शतेमालाच्या घाऊक  दरात िाढ 
्टोऊ लागली आ् े आनण तज्ांच्या 
मते शतेमालाच्या भािात 13 
्कके िाढ झाल्यािे शतेकर्यांच्या 
उतपनिात 9.1 ्कके िाढ झाली 
आ्.े मात्र, शतेकर्यांिा नमळणार्या 
दरात आणखी िाढ करण्यािाठी 
आनण त्यांच े उतपनि िाढिण्यािाठी 
आणखी बराच िाि आ्.े परंत ु
शतेकर्यांच्या उतपनिात अपनेक्त 
िाढ ्टोण्यािाठी, ्या ्यटोजिा ि 
का्यमिक्म कालबद्ध पद्धतीिे राबिण े
गरजेच ेआ्.े

अक्धक फायद्ािाठी उतपादकिेि 
वाढ 

अलीकडेच िीती आ्यटोगािे 
‘शतेकर्यांच े उतपनि दपुप्’ ्या 
िकंलपिेिर आधानरत धटोरण 
पत्र आणल े आ्.े ज्यामध्ये ्ी 
्यटोजिा अगदी तळागाळापाििू 
राबिण्याबाबत कृती आराखडा 
मांडला आ्.े प्रनत एकक 
शतेजनमिीची उतपादकता 
िाढिण्यािाठी निचंि आनण िव्या 
तंत्रज्ािाची अनतश्य म्त्िाची 
भनूमका आनण त्या्यटोगे त्याच क्ेत्रात 
शतेक-्यांची उतपनििाढ ्यािर ्या 
धटोरणपत्रात भर नदला आ्.े अनधक 
प्रभािी ्ंयत्रणचेा निसतार आनण 
नकफा्यतशीर दरांमध्ये नब्याण्यांचा 
परुिठा ्यांमळेु पीकांच्या जासत 
उतपादि देणार्या िव्या आनण िधुानरत 
प्रजातीचंा िापर शतेकर्यांकडूि 
िाढत चालला अिल्याच ेनिदशमििाि 
आल ेआ्.े भारती्य कृषी िशंटोधि 
पनरषद ्या देशातील ििवोचच 
िशंटोधि िसंरेिे उतपादिाची पातळी 
एका िव्या उंचीिर िेण्यािाठी गेल्या 
तीि िषामित पीकांच्या िमुारे 600 
िव्या प्रजाती निकनित केल्या आनण 
शतेकर्यांिा उपलबध करूि नदल्या 
आ्ते. उतपादकता िाढिण्यािाठी 
शतेामध्ये िव्या कृषी तंत्रज्ािाचा 
िापर िाढिण े गरजेच े आ्.े 
अनतश्य अचकू पद्धतीची कृषी 
प्रणाली, एकानतमक शतेी, ििंाधिांच े
जति करणारे तंत्रज्ाि आनण 
िरंनक्त लागिड ्ी का्ी उदा्रण े
आ्ते ज्यांमध्ये उतपादििाढीची 
खपू मटोठी क्मता आनण ्मी आ्.े 
लझेर लँड लवे्लर, नप्रनिजि 

भारिीय कृरी िंशोधन 
पक्ररद या देशािील िववोचच 
िंशोधन िंसथेने उतपादनाची 
पािळी एका नवया उंचीवर 
नेणयािाठी गेलया िीन वरामिि 
पीकांचया िमुारे 600 नवया 
प्रजािी क्वकक्िि केलया आक्र 
शेिकरयांना उपलबध करून 
क्दलया आ े्ि. उतपादकिा 
वाढवणयािाठी शेिामधये नवया 
कृरी िंत्ज्ानाचा वापर वाढवरे 
गरजेचे आ्े.
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नशफारि केली आ्.े िरकारिे 
अलीकडेच िरुू केलले े कौशल्य 
निकािनिष्यक उपक्म अनधक उतपनि 
नमळििू देण्यािाठी िबंंनधत नकंिा 
नबगर कृषी क्ेत्रात कृषी िमदुा्याच े
कौशल्य निकनित करण्यामध्ये 
म्त्िाची भनूमका बजाि ूशकतील.

नवा दृक्ष्कोन

्यापिूगीच्या काळात िरकारचा 
दृनष्कटोि आनण धटोरण ् े मखु्यतः 
अनििरुक्ेिाठी कृषी उतपादििाढीिर 
कें नद्रत ्टोते. त्यािंतर धटोरणकत्यायंिा 
शतेकर्यांच े उतपनि िाढिण्याची 
आनण त्याचबरटोबर शतेकर्यांच्या 
कल्याणाला प्रटोतिा्ि देण्याची 
आिश्यकता लक्ात आली. 
त्यािाठी पन्ल े पाऊल ््णिू 
2015 मध्ये भारत िरकारिे कृषी 
मंत्राल्याच े िामकरण कृषी आनण 
शतेकरी कल्याण मंत्राल्य अि े

िीडर अँड पलँ्र(अचकू परेणी ि 
लािणी ्ंयत्र) आनण निस्म ऑफ 
राइि इं् ेननिनफकेशि(एिआरआ्य) 
्यांिारख्या आधनुिक शतेी पद्धती, 
डा्यरेक् िीडेड राइि, नझरटो न्लजे, 
रेझड बेड पलँ्ेशि अँड नरज पलँ्ेशि 
्यांमळेु देखील गुंतिणकुीिर 
अनतश्य आकषमिक परताव्याची ्मी 
नमळते आनण शतेकर्यांच्या उतपनिात 
िाढ ्टोते.

प्रनत एकर जनमिीतिू नमळणारे 
उतपनि िाढिण्यािाठी तीव्र पीकिाढ ् ा 
देखील आणखी एक तंत्रज्ािनिष्यक 
भककम प्यामि्य आ्.े निचंिाच्या 
िनुिधांची उपलबधता आनण ििे तंत्रज्ाि 
्यांमळेु मखु्य पीक ् गंामांिंतर (खरीप 
ि रबबी) अलप कालािधीत नमळणारी 
नपके घेण ेदेखील शतेकर्यांिा शक्य 
्टोऊ लागल े आ्.े त्याच प्रकारे 
एकानतमक शतेी प्रणालीची मॉडेलि 
िफ्यात िाढ करण्यािाठी निकनित 
करण्यात आली आ्ते. निपनरत 
्िामािाच्या काळात अशी मॉडेलि 
अनधक नसरर उतपनि नमळििू देत 
आ्ते. उचच मलू्य देणार्या उतपादिांकडे 
(फळे, भाज्या, तंत,ू मिाला पीके, 
औषधी आनण िगंुधी ििसपती) िळिू 
शतेीमध्ये निनिधता आणल्याि त्यामळेु 
देखील आपल ेउतपनि िाढिण्यािाठी 
शतेकर्यांिा मटोठ्या प्रमाणािर िाि 
आ्.े त्याच प्रकारे इतर िबंंनधत 
क्ेत्रांकडे िळल्याि्ी शतेकर्यांिा 
उतपनििाढीची िधंी आ्.े ्ी क्ेत्र े
््णजे ििीकरण, कृषीउतपादिांिरील 
प्रनक््या उद्टोग इ. िीती आ्यटोगाच्या 
धटोरणपत्रात शतेीमधील मिषु््यबळ 
उतपनििाढीिाठी आनण चनरतारामिच्या 
िंधी नमळिण्यािाठी इतरत्र ् लिण्याची 

केल.े तेव्ापाििू भारत िरकार 
2022 प्ययंत निनिध प्रकारच्या 
िधुारणा, धटोरण े ि उपक्म ्यांच्या 
माध्यमातिू शतेकर्यांच े उतपनि 
दपुप् करण्यािाठी झ्त आ्.े 
त्याििुार शतेी क्ेत्रातील िमस्या 
कमी करण े आनण शतेकर्यांच े
उतपनि ि नबगर कृषी क्ेत्रात काम 
करणार्या व्यक्तीचं े उतपनि एका 
िमाि पातळीिर आणण्याच े िव्या 
दृष्ीकटोिाच े लक््य आ्.े भारती्य 
कृषी क्ेत्राच ेििे िधुानरत रूप आता 
`न्य ूइनंड्या' च ेसिपि िाकारण्यािाठी 
िजज झाल ेआ्.े

2022 प्ययंत शतेकर्यांच े
उतपनि दपुप् करण्यािाठी कृषी आनण 
शतेकरी कल्याण मंत्राल्यािे त्यार 
केलले्या तीि िषायंच्या (2017-

2019) कृती आराखड्याची प्रमखु 
िैनशष््ट्ये पढुीलप्रमाण ेआ्ते.

∙ नब्याण े ग्ाम का्यमिक्माचा 
निसतार 30000 गािांिरूि 
60000 गािांप्य यंत करणार 
आनण पंचा्यत पातळीिर 500 

नब्याण ेउतपादि ि प्रनक््या कें द्रे 
उभारणार

∙ खेडेगािांमध्ये सरानिक 
उद्टोजकांच्या माध्यमातिू मृदा 
तपािणीिाठी 1000 लघ ु
प्र्यटोगशाळा उभारणार

∙ िाबाडमिच्या माध्यमातिू पणूमिपण े
निचंिािाठी िापरला जाईल 
अिा 5000 कटो्ी रुप्यांचा 
निधी का्यामिनिन्यत केला जाईल 
आनण 4.8 दशलक् ्के्र क्ेत्र 

भारि िरकार 2022 पययंि 
क्वक्वध प्रकारचया िधुाररा, 
धोररे व उपक्रम यांचया 
माधयमािनू शेिकरयांचे उतपनन 
द ु् पट करणयािाठी झटि आ े्. 
तयानुिार शेिी षिेत्ािील िमसया 
कमी कररे आक्र शेिकरयांचे 
उतपनन व क्बगर कृरी षिेत्ाि काम 
कररारया वयक्तीचें उतपनन एका 
िमान पािळीवर आरणयाचे 
नवया दृष्ीकोनाचे लक्य आ े्. 
भारिीय कृरी षिेत्ाचे नव े
िधुाक्रि रूप आिा `नय ूइंक्डया' 
चे सव्न िाकारणयािाठी िजज 
झाले आ्े.
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्कक्यांिरूि 2018-19 प्ययंत 
50 ्कक्यांिर िेणार

∙ प्रधािमंत्री पीक निमा ्यटोजिा 
आनण ्िामाि आधानरत पीक 
निमा ्यटोजिा ्या ्यटोजिांखालील 
एकूण क्ेत्राचा निसतार िध्याच्या 
30 ्कक्यांिरूि 2017-18 

मध्ये 40 ्कके आनण 2018-

19 मध्ये 50 ्कक्यांप्य यंत 
करण्यात ्येणार आ्.े

∙ माच मि 2018 प्ययंत एकनत्रत 
दधू िकंलिाच ेप्रमाण 16000 

गािांिरूि िाढििू 50000 

गािे इतके करूि दधू 
िकंलिाच्या क्मतेला बळक्ी 
देणार

∙ िील क्ांती करण्यािाठी मतस्य 
उतपादिाला प्रटोतिा्ि देणार

∙ राष्टी्य दगुधनिकाि मंडळाच्या 
धतगीिर राष्टी्य पशधुि निकाि 
िसंरा सरापि करणार.

∙ पीकांमध्ये निनिध प्रकारच ेरटोग 
आनण जीिाण ूनिषाणूंच्या ् लल्याला 
तोंड देण्याची क्मता निकनित 
करण्यािाठी  आनण नमळणार्या 
उतपादिात आचि्यमिकारक िाढ 

िकू्म निचंिाखाली आणल े
जाईल.

∙ 2020 प्ययंत तीि लाख 
्के्र क्ेत्र लागिडीखाली 
आणण्यािाठी भात लागिड 
्टोणार्या पनडत क्ेत्राचा िापर 
डाळी आनण तेलनब्यांच्या 
लागिडीिाठी करूि पीक 
लागिडीच े प्रमाण दर िषामिला 
एक लाख ्के्रिे िाढिण्यात 
्येईल.

∙ पाच लाख मेनट्क ्िाची 
शीतगृ्, 1000 बंनदसत खटोल्या 
आनण 150 पकिता कक्ांची 
उभारणी करूि िगुी ्गंामाच्या 
पचिात आिश्यक अिलले्या 
पा्याभतू िनुिधांिा बळक्ी 
देणार

∙ 350 कृषी उतपादक िघं्िांच्या 
माध्यमातिू 2.5 लाख ्के्र 
क्ेत्रािर िेंद्री्य शतेीला प्रटोतिा्ि 
देणार

∙ ल्ाि आनण गरीब शतेकर्यांिा 
अलप मदुतीच्या कजामिचा 
लाभ नमळििू देण्यािाठी ्या 
्यटोजिांचा निसतार करूि 
्या लाभधारकांच े प्रमाण 43  

करण्यािाठी आििंुनशकताशास्त/
आििंुनशकतािा्क फेरफार 
तंत्रज्ािात िशंटोधि ि निकाि

∙ प्रनरिांच े प्रमाण जासत 
अिलले्या अनिािाठी बा्यटो-
फॉन म्िनफकेशिमध्ये िशंटोधि ि 
निकाि

∙ प्राण्यांिाठी उष्ण िातािरणात 
न्कूि रा्णार्या लिीचंा 
निकाि

nnn

लखेक भारती्य कृषी िशंटोधि पनरषद, 
ििी नदललीच े माजी मखु्य िपंादक 
आ्ते.

ई-मेल jgdsaxena@gmail.com

uesKekeÀebvee DeeJeenve
³eespevee ceeefmekeÀemeeþer uesKe HeeþefJeleebvee 

uesKekeÀebveer UNICODE (Mangal)  
or KRUTI DEV ³ee HeÀe@vì ceO³es®e 

DeeHeues uesKe HeeþJeeJesle, ns vece´ DeeJeenve.
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भारताच्या सिातंत्याला 
२०२२ मधे ७५ िषदे 

पणूमि ् टोत अिल्यानिनमत् देशाला ििा 
जटोश आनण िि चतैन्य देण्याबरटोबरच 
्ी पनरितमििाची आनण िि भारत 
घडिण्याची िेळ आ्.े   

सफूतगीदा्यी, प्रटोतिा्िदा्यी, 
िरकारबरटोबर भागीदारी िबळ 
करणारा आनण देशाच्या ििमि 
िमािेशक निकािािर भर देणारा ‘न्य ू
इनंड्या' अरामित िि भारत.‘आपल्या  
देशाच्या निकािाच्या िा्चालीत 
प्रत्येक िागनरकाकडे का्ी िा का्ी 
्यटोगदाि  देण्यािारखे अितेच' अि े
पंतप्रधािांिी ्््ल े आ्.े ि््यटोग 
आनण देशाची ििेा करण्याची िधंी 
देणारा िि भारत. िि भारत निनममिती 
अनभ्याि पनरपणूमि करण्याची अिटोखी 
िधंी.

निनिध क्ेत्रातल्या उद्टोजकांिा, 
िरकारशी रे् ििंाद िाधिू त्यांच्या 
सिपिातला िि भारत घडिण्यािाठी 
त्यांचा दृनष्कटोि जाणिू घेण्याचा 
प्र्यत्न करूि, कें द्र िरकारच्या 
निती आ्यटोगािे, ‘चनॅ्प्यनि ऑफ 
च ेंज’ ्ी िकंलपिा िासतिात 
आणण्यािाठी पन्ला उपक्म ्ाती 
घेतला. म्तिाच े निणमि्य घेणाऱ्या 

्या उचच िरकारी अनधकाऱ्यांिी 
उद्टोजकांच े िादरीकरण पान्ल,े 
त्यांच े मदुिे जाणिू घेतल.े प्रभािी 
प्रशाििािाठी त्याचबरटोबर 
्या िधुारणा प्रनक््येत ्येणाऱ्या 
आव्ािांकडे, मदु्ांकडे ििमि बाजिूी 
निचार करूि धटोरण आखण्यािाठी 
् े निनचितच फा्यदेशीर ठरणार 
आ्.े ्या उपक्मामळेु,्यिुकांच्या 
िकंलपिेतला भारत िाकारण्यािाठी 
अनधक कलपक आनण िानिन्यपणूमि 
मंच लाभण्यात िलुभता ्येईल, 
उतिकुता जटोपािण्यािाठी पद्धतशीर 
िधुारणा ्टोतील. त्याचबरटोबर 
्यिुकांच्या िृजिशीलतेला आनण 
कलपकतेला िाि नमळेल.

प्रशािि निकें द्रीकरण 
मॉडेल- आपल्या देशाच्या िियंकष 
िामानजक निकािािाठी िरकारिे 
पाऊल े उचलली आ्ते. देशातल्या 
ििमि िागनरकांिाठी  प्रभािी 
प्रशाििाकनरता िरकारिे ठळक 
िधुारणा केल्या.कालबाह झालले े
१२०० का्यदे रदिबातल करण,े 
प्रधाि मंत्री जि धि ्यटोजिेविारे बँनकंग 
आनण नित्ी्य क्ेत्राची व्यापकता 
िमाजाच्या तळागाळातल्या 
व्यक्तीप्ययंत िाढिण,े प्रशािकी्य 
प्रनक््येच े निकें द्रीकरण करूि ती 

 नव भारिािाठी नावीनयपरूमि िधुाररा वासिवाि आररारे ‘चॅक्मपयनि' 

-डॉ उननि पंक्डि

क्वक्वध षिेत्ािलया 
उद्ोजकांना, िरकारशी थेट 
िंवाद िाधनू तयांचया सव्नािला 
नव भारि घडवणयािाठी तयांचा 
दृक्ष्कोन जारनू घेणयाचा प्रयत्न 
करून, कें द्र िरकारचया क्निी 
आयोगाने, ‘चॅक्मपयनि ऑफ 
चेंज’ ्ी िंकलपना वासिवाि 
आरणयािाठी पक््ला उपक्रम ् ािी 
घेिला. म्तवाचे क्नरमिय घेराऱया 
या उचच िरकारी अक्धकाऱयांनी 
उद्ोजकांचे िादरीकरर पाक््ले, 
तयांचे मदु्दे जारनू घेिले. 

क्ममांिा
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पारदशगी करण,े गव्मम्ें  ई माकदे ् 
पलिे विारे व्यापारात  भागीदार 
बिण्याची िधंी उपलबध करूि 
देण,े ्यांचा ्यात िमािेश आ्.े 
प्रभािी प्रशाििािे  ििमि राज्यांिा 
निकािािाठी  बळ परुिल े आ्.े 
िमाजाच्या ििेेकनरता ििमितटोपरी 
प्र्यत्न करण्यािाठी राज्यांिा प्रटोतिा्ि 
नमळत आ्.े स्ती-परुुष िमािता, 
दळणिळण, कृषी निकाि, ्िामाि 
बदल, ििीकरणी्य ऊजामि, नित्ी्य 
क्ेत्रात नडनज्ल पनरितमिि,अशा 
अिेक उतकृष् उपक्मांिी िि 
भारताचा मागमि प्रशसत केला आ्.े
्यिुा िगामिच्या आशा-आकांक्ा आनण 
सिपिाची पतूगी करणारा िि भारत.

िानिन्याचा ध्याि घेतललेी, 
कलपक भािी नपढी त्यार करण्यािाठी, 
िानिन्याचा शटोध घेणारी द्ा लाख 
मलु ेआनण ्यिुा घडिण्याच ेभारताच े
उनदिष् आ्.ेदेशका्यमि करणाऱ्या 
प्रत्येकाच ेका्यमि मटोलाच ेआ्,े अशी 
भाििा गांधीजीिंी प्रत्येकाच्या मिात 
जागृत केली. म्ातमा गांधीिंी 
सिातंत्य लढ्याला जि आदंटोलिाच े
सिरूप नदल ेआनण त्याचा पनरणाम 
आपण पान्ला.त्याप्रमाण े भारताचा 
निकाि ्ी जि चळिळ बििण्याची 
गरज आ्.े आपण ििामििी  एकत्र 
्येऊि का्यमि  केल े तर आपल्या 
देशाला भेडिािणाऱ्या प्रत्येक 
िमस्येिर आपण तटोडगा काढ ू
शकतटो.िि भारत निनममितीत ्येणारी 
आव्ािे दरू करण्यािाठी आपल्या 
बलसरािाचा उप्यटोग करण े ्ी 
िमाज ््णिू आपली जबाबदारी 
आ्.े अ्ल इिटोव्शेि नमशि, 
िॅशिल आ्यपीआर पॉनलिी, 

स्ा म्ि अप इनंड्या,्यािारख्या  
िरकारच्या उपक्माविारे, िीती 
आ्यटोगािे, चनॅ्प्यनि ऑफ च ेंज' 
िाठी मागमिदशमिि केल.े नडनज्ल 
अरमिव्यिसरेमळेु निकािाला चालिा 
नमळाली आ्.े

अ्ल इिटोव्शेि नमशि 
(एआ्यएम) : कलपकता, 
उद्टोजकता, नशक्ण व्यिसरेतल े
निकें द्रीकरण ्याविारे देशाचा निकाि 
िाधण्याच ेएआ्यएमच ेउनदिष् आ्.े  
निचार किा करा्यचा आनण आता 
कटोणता निचार करा्यचा ् ेमलुांिा 

नशकिल े पान्जे.मात्र आपण 
त्यांच्यािर, काळजी घे, बटोल ूिकटो, 
्यािर चढ ूिकटो, कपडे मळि ूिकटो, 
् ेकरू िकटो आनण ते करू िकटो, 
अशा िचूिांचा भडीमार करत 
अितटो. ्ी ्यादी िाढतच जाते.
आपल्या अिभुिािर ्या िचूिा 
आधारलले्या अितात ् े मान्य.

्या िचूिा मलुाच्या निचारप्रनक््येिर 
अनधराज्य करतात. त्यामळेु त्यांच्या 
मिात भीती,पिूमिग््,आतमनिश्वािाचा 
आनण  नजज्ािचेा अभाि बळाितटो. 
्याचा पनरणाम ््णजे त्या मलुाला 
मटोजकेच नमत्र रा्तात,िामानजक 
ितुमिळ्ी म्यामिनदत रा्ते आनण त्याच े
िाचि्ी कमी रा्ते.अशा मलुामध्ये 
उतिा् आनण जटोश फारिा आढळत 
िा्ी आनण प्ररेणचेा्ी अभाि नदििू 
्येतटो.

मलुांिा अशा बंधिांिी 
जखडतािा, िडीलधाऱ्यांिा ्याचा 
पणूमि नििर पडतटो की आपण बालपणी 
अिेक गटोष्ी सिािभुिातिू आनण 
नचका्ीतिू नशकलले्या अितटो. 

अंगभतू कौशल्याचा परेुपरू 
उप्यटोग करता ्यािा ्या दृष्ीिे म्ाि 
गरुु, आपल्या नशष््यामध्ये, निणामि्यक 
निचार शक्ती,िरुक्ानिष्यक जाणीि 
आनण कटोणत्या्ी पनरनसरतीत 
शांतपण ेनिचार करण्याची क्मता ्या 
तीि आिश्यक मिटोधारणांची बैठक 
पककी करतटो. मलुांच्या आिडीनििडी 
आनण ्ंछद कटोणते् ी अिल े तरी 
पालकांिी आनण मलुांच्या गरुुजिांिी 
त्यांिा,्यटोग्य गटोष्ीच े ्यटोग्य पद्धतीिे 
निरीक्ण करण ेनशकिलचे पान्जे.

‘ििमििाधारणपण े मलु 
नदििभरात अिेक िटोप े आनण 
कधी कधी अरमि्ीि प्रश निचारते, 
मात्र ते शाळेशी पनरनचत झाल ेकी 
१० ते १२ िषामिप्य यंतच्या मलुाला 
जाणि ूलागते की निचारपिूमिक प्रश 
निचारण्यापके्ा, प्रशाच ेअचकू उत्र 
नमळिण्याला जासत म्ति आ्.े’ 

प्रभावी प्रशािनाकक्रिा 
िरकारने ठळक िधुाररा 
केलया.कालबाह्य झालेले 
१२०० कायदे रद्दबािल 
कररे,प्रधान मंत्ी जन धन 
योजनेद्ारे बँक्कंग आक्र क्वत्ीय 
षिेत्ाची वयापकिा िमाजाचया 
िळागाळािलया वयक्तीपययंि 
वाढवरे, प्रशािकीय प्रक्क्रयेचे 
क्वकें द्रीकरर करून िी पारदशशी 
कररे, गव्ममेंट ई माकदे ट ्लेि 
द्ारे वयापाराि  भागीदार 
बनणयाची िंधी उपलबध करून 
देरे, यांचा याि िमावशे आ्े.



39 Dee@iemì, 2017 
³eespevee

39आॅक्टोबर 2017

क्चमकुलया मनाि मोठया 
कलपनांना ििपारी 

भ ूिरुुंग निकामी करण ेआनण 
धटोकादा्यक भागाची माणिाकरिी 
इचं इचं तपािणी करण े्ी अनतश्य 
िरं,कठीण,धटोकादा्यक आनण 
कष्प्रद प्रनक््या आ्.ेभ ू िरुुंग 
अिण्याची दा् शक्यता अिलले्या 
भागाची धात ूशटोधक ्ंयत्राविारे तपािणी 
करण े आिश्यक आ्.े एखादी  
िशं्यासपद  िसत ूआढळल्याि ती 
काळजीपिूमिक निकामी केली पान्जे.

्छत्ीिगड मधल्या ्रबंध 
इरल्या उचच माध्यनमक 
निद्ाल्यातल्या निद्ार्यायंिा त्यांच्या 
कारानगरीच ेकौशल्य िमृद्ध करण्याच े
नशक्ण देण्यात आल े आनण ्या 
निद्ार्यायंिी ्या प्रशांची दखल घेत 
धििी तंत्रज्ािाचा िापर करत त्यािर 
आधानरत िरुुंग शटोधक उपकरण 
आणल.ेििेंदक तंत्राचा िापर करत 
धििी ल्रीचं्या नफ्किेनिीमधला 
बदल ् े उपकरण न्पते. त्यामळेु 
िरुुंग अिल्याची िचूिा देणारा 
गजर िाजतटो.समा म्ि फटोि,बल ु
्रू ्यािारख्या दरूििेंदकाविारे ् े
उपकरण नि्ंयनत्रत करता ्येते आनण 
िध्याच्या पद्धतीपके्ा ् े खपूच 
िेगिाि आ्.े्या उपकरणािाठी िऊ 
व्टोल् ऊजदेचा िापर केला जातटो 
आनण पाच नमनि्ात ्या ्ंयत्राची 
जळुणी करता ्येते.

जगभरातल्या अंध व्यक्ती, 
आपल्या िा्ेत ्येणारे अडरळे 
जाणण्यािाठी काठीचा उप्यटोग करत 
अपघात ्ाळण्याचा प्र्यत्न करतात.
मात्र ्ी िपंणूमि िरुनक्त पद्धत िा्ी. 
िटोपा मात्र तंत्रज्ािािर आधानरत 

अिा उपा्य ्यािाठी गरजेचा अििू 
ज्याविारे अंध व्यक्तीिंा प्रभािीपण े
मागमिदशमिि करता ्येईल. 

बेंगलरुूच्या उत्र्ाळी माध्यनमक 
निद्ाल्याच्या निद्ार्यायंिी,अ्ल 
न्ंकनरंग मंचाचा उप्यटोग करत, 
अंधांिाठी, कंपि ल्रीचंा उप्यटोग 
करणारे, ििेंदक बिििू त्याविारे 

अडरळा शटोधणारे उपकरण निमामिण 
केल.े धििी ल्री आनण कंपिा 
िरूि ् े उपकरण त्या व्यक्तीला 
िनूचत करत अपघात ्ाळण्यािाठी 
मदत करते.

अंध व्यक्तीिंा मागमिदशमिि 
करणारे भरिशाच ेउपकरण निमामिण 
करूि, त्यांच्यािाठी िटोपा आनण 
प्रभािी मागमि काढिू त्यांिा ि्का्यमि 
करण्याचा निद्ार्यायंचा प्र्यत्न ्टोता.

िध्या, ििमिच का्यामिल्ये 
आनण गृ् िकुंलात,अिजड 
अनगिशमि ्ंयत्र े अितात. अरुंद 

रसते,िा्तकुीची कोंडी ्यामळेु 
बरेचदा अनगिशमि ििेा िेळेिर 
उपलबध ्टोण्यात अडचणी ्येतात.्या 
िमस्येिर मात करण्यािाठी प्रभािी 
आनण नकफा्यतशीर तटोडग्याची 
आिश्यकता आ्.े

चदंीगडच्या िके्र 37 
‘बी’ मधल्या निनि्यर िकंेडरी  
निद्ाल्यातल्या निद्ार्यायंिी, अ्ल 
न्ंकनरंग प्र्यटोगशाळेतल्या नशक्णाचा 
उप्यटोग करत,धििी ल्रीिर 
आधानरत, नरमटो् कंट्टोल अनगिशमि  
्ंयत्र निकनित करण्याचा प्र्यत्न 
केला. धििी तंत्राचा उप्यटोग करत 
आग निझिण्यािाठी मदत करणारा 
रटोबटो ्या निद्ार्यायंिी त्यार केला.
आगीपाििू दरू अंतरािरूि ्या 
रटोबटोिर नि्ंयत्रण ठेिता ्येते.४०-
४०० ् ्टझमि इतक्या कमी कंपिाच्या 
ल्रीचंा िापर करत आग 
निझिण्यािाठी मदत केली जाते.
तंत्रज्ािािर आधानरत ्ा कलपक 
उपा्य अििू िजिाला ्लका आनण 
िे-आण करण्यािाठी िलुभ्ी आ्.े

रसत्यािर पाणी तुंबण े् ी पण एक 
मटोठी िमस्या ठरत आ्.ेमिुळधार 
पाििामळेु अ्मदाबादमधल्या 
बेस् ्ा्यसकुलमधल्या निद्ार्यायंिा 
अिेकदा िक्तीची िु् ी घ्यािी लागे.
शाळेकडे जाणारे रसते खटोलग् 
भागात अिल्यािे पाििाळ्यात ्या 
रसत्यािर पाणी िाचते.कधी कधी 
िागनरकांिा इरे िािरण े अशक्य 
्टोते आनण िा्तकुीच्या कोंडीिे 
त्यात आणखी भर पडते.

अ्ल न्ंकेरीगं प्र्यटोगशाळेत, 
निद्ार्यायंिी अशा प्रारूपािर काम 
केल,े ज्याविारे पाििाळ्यात ज्या 

अटल क्टंकक्रंग 
प्रयोगशाळेिलया क्शषिराचा 
उपयोग करि,धवनी ल्रीवर 
आधाक्रि, क्रमोट कंट्रोल 
अक्गनशमन  यंत् क्वकक्िि 
करणयाचा प्रयत्न केला. धवनी 
िंत्ाचा उपयोग करि आग 
क्वझवणयािाठी मदि कररारा 
रोबो या क्वद्ारयायंनी ियार केला.
आगीपािनू दरू अिंरावरून 
या रोबोवर क्नयंत्र ठेविा 
येिे.४०-४०० ्रझ मि इिकया 
कमी कंपनाचया ल्रीचंा वापर 
करि आग क्वझवणयािाठी 
मदि केली जािे.
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भागात पाणी   िाठलले े अिले 
त्याच े मटोजमाप ्या विारे घेऊि ्ी 
मान्ती म्ापानलकेकडे पाठिली 
जाईल. त्याचबरटोबर त्या भागातल्या 
िपुरिा्यझरला्ी ्याची मान्ती 
नमळिू त्यािर ्यटोग्य ती पािल े
उचलली जातील. 

आिाममधल्या मालीगाि 
इरल्या रेलिे  कें द्री्य निद्ाल्यातल्या 
निद्ार्यायंिी ्या िमस्येकडे िेगळ्या 
दृनष्कटोिातिू पा्त अशी ्ंयत्रणा 
निमामिण केली जी  रसत्यािर पाणी 
नकती िाठल े आ् े ् े जाणिू 
श्रातल्या निनिध भागातल्या 
िागनरकांिा मटोबाईल फटोिविारे आनण 
एि एम एि माफमि त ्ी मान्ती 
देऊि त्यांिा  ्या ्ंयत्रणमेाफमि त 
ितकमि तेचा िदंेश देता ्येतटो, 
त्यामळेु िा्तकू कोंडी्ी ्ाळता 
्येते. ििा्तीजंिळच्या ििक्ेत्रातिू 
नबब्ट्या कटोठूि प्रिेश करतटो ् े
शटोधिू काढणाऱ्या उपकरणािाठी्ी 
् े निद्ारगी प्र्यत्नशील आ्ते. िि 
अनधकाऱ्यांच्या मदतीिे िािधाितेचा 
इशारा देणारी ्ंयत्रणा बििता ्येईल 
जी, नबब्ट्या ज्या नठकाणा्िू ्दिीत 
नशरला आ् े नतरिू िनक््य ्टोईल 
आनण ज्या िेळी नबब्ट्या िि क्ेत्र 
िटोडूि श्राच्या ्दिीत नशरेल त्या 
िेळी िबंंनधत ्ंयत्रणलेा ितकमि   करेल. 
नबब्ट्या श्राच्या ्दिीत जाऊि 
िागनरकांिा इजा पटो्टोचिण्याच्या 
आत, िबंंनधत ्ंयत्रणलेा ितकमि तेचा 
इशारा नमळिू ्यटोग्य  ती पाऊल े
उचलता ्येतील.

्ा उपा्य कदानचत फारच 
्छटो्ा अिले पण िामानजक प्रश 

िटोडिण्यािाठी तंत्रज्ािाचा आधार 
घेण्याच्या दृनष्कटोिािाठी उतिा्िधमिक 
आ्.े डॉक्र एपीजे अबदलु कलाम 
्यांिी तंत्रज्ािाच्या माध्यमातिू 
िमाजात पनरितमिि घडिण्यािाठी  
अरक प्र्यत्न केल.ेदेशाच्या ्यिुा 
नपढीला आनण निद्ार्यायंिा सफूतगी 
आनण प्ररेणा देण्याला त्यांिी िदैि 
म्ति नदल.े त्यांच्या जीििापाििू 
प्रत्येक भारती्यािे नशकण्यािारखे 
खपू आ्.ेआपल्याला नशक्क ््णिू 
िदैि ओळखल ेजािे अशी त्यांची 

इच्छा  ्टोती. २१ व्या शतकात, 
निद्ारगी आनण ्यिुा िगमिच आपल्या 
देशाचा पा्या भककम करेल, ् े
त्यांिी जाणल े ्टोते.त्यांची भाषण े
मलुांिाठी िे् मीच प्ररेणादा्यी रान्ली 
आ्ते. मलुांमध्ये  आनण ्यिुकांमध्ये 
निणामि्यक निचारशक्ती िाढिण्यािाठी 
उत्म उपा्य ््णजे त्यांिा िे् मी 
चौक्ीबा्रे निचार करण्याची 
िि्य लािा, भटोितालच्या पनरिराच े

निरीक्ण करूि त्यातल्या िमस्या 
जाणिू त्या िटोडिण्यािाठी त्यांिा 
प्रटोतिा्ि द्ा. त्यांच्या अप्यशातिू 
त्यांिा नशकू द्ा,निरीक्णािर 
आधानरत त्यांची मते, त्यांच े निचार 
मांडण्यापाििू त्यांिा रटोख ू िका.
प्रत्येकािे आ्यषु््यात उचच धेय्य 
ठेिल े पान्जे कारण अलप उनदिष् 
ठेिण े ््णजे गनु्ा आ्,े अि े
त्यांच े निद्ार्यायंिा आनण ्यिुकांिा 
िांगण े ्टोते.््णिूच उचच उनदिष् 
ठेिण्याच्या दृष्ीिे निचारप्रनक््या 
घडिण्यािाठी निद्ार्यायंिा मदत 
करा,िमस्यांच्या निराकरणािाठी, 
त्यांच्या कलपिांची त्यांिा 
अंमलबजािणी करा्यला िाि द्ा.  
त्यातिूच ििनिनममितीकडे िा्चाल 
्टोणार आ्.े्यामळेु िव्या गटोष्ी 
शटोधा्यला आनण त्याबाबत इतरांिा 
मान्ती देण्याची क्मता निकनित 
व्ा्यला खतपाणी नमळेल. त्यातिू 
त्यांिा सिनिनममितीचा आिंद नमळेल 
आनण त्या शटोधातिू अचकूतेकडे 
जाण्यािाठी बळ नमळेल. िमाजाच्या 
तळाला भेडिािणाऱ्या प्रशांची 
उकल करण्यािाठी निज्ाि,तंत्रज्ाि, 
अनभ्यांनत्रकी आनण गनणताच े (एि 
्ी इ एम )म्ति त्यांिा नशकू 
द्ा.्यामळेु िमस्येिर उत्म उपा्य 
शटोधण्यािाठी निशे्षणातमक 
कौशल्य निकनित ्टोईल.्यशसिी 
्टोण्यािाठी नशकण्याची प्रनक््या 
अनिरत िरुु ठेिली पान्जे आनण ज्ाि 
प्राप्तीिाठी पनरश्म घेतल े पान्जेत. 
‘कॅप्ि’   बििू िमस्यांच ेनिराकरण 
करा  अि ेकलाम ्यांच ेनिद्ार्यायंिा 
िांगण ेअि.े ज्ाि िृद्धीिाठी आनण 

सटीव् जॉबि,क्बल गेरि 
आक्र इिर उद्ोजक एका रात्ीि 
घडले ना्ीि.एिाद्ा षिेत्ािली 
िज् वयक्ती एका काळी नविी 
्ोिी ्े क्वद्ारयायंनी अनुभवािनू 
क्शकले पाक््जे. वदंनीय 
वयक्क्ततव बनणयािाठी अनेक 
वरदे िचशी घालावी लागिाि.
आपलया चुका या वयक्तीनंी 
वयथमि घालवलया ना्ी िर तयािनू 
बोध घेिला. यवुकाचया मनाि 
क्जज्ािा, िजृनशीलिा आक्र 
कलपकिा वाढीला लागावी 
अिे ए टी एल चे उक्द्दष् आ्े.
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उनदिष् िाध्य करण्यािाठी, आपण 
आ्यषु््यभर निद्ारगी आ्टोत ् ेअगदी 
पालक आनण नशक्कांिी िदु्धा लक्ात 
घेण ेम्तिाच ेआ्.े बालकांप्रमाणचे 
प्रत्येकाला आपली निनममिती आपल े
ि्कारी,ि्ाध्या्यी आनण नशक्कांिा 
िांगण्यात मटोठा आिंद लाभतटो 
कारण ते सफूतगी देणारे मटोठे घ्क 
अितात.नशक्क आनण पालक जेव्ा 
मलुाच्या कामाच े कौतकु करूि 
त्याला पाठबळ देतात. त्यातिू त्याचा 
आतमिनमाि िाढतटो आनण एि ्ी 
इ एम प्रनत त्याचा ओढा िाढतटो.
प्रशंिटोद्ार,िगामित त्या निद्ार्यायंची  
सततुी अशा सिरूपात ् े प्रटोतिा्ि 
अि ू शकते.अशा प्रशंिमेळेु ििी 
आव्ािे पलेण्यािाठी  ििा जटोश 
प्राप्त ्टोतटो, प्रटोतिा्ि नमळते. ्चे 
तति इतर ि्यटोग्ातल्या व्यक्तीिंा्ी  
त्याच्या व्याििान्यक कारनकददीिाठी 
लाग ू्टोते. स्ीव् जॉबि,नबल गे्टि 
आनण इतर उद्टोजक एका रात्रीत 
घडल े िा्ीत.एखाद्ा क्ेत्रातली 
तज् व्यक्ती एका काळी ििखी 
्टोती ् े निद्ार्यायंिी अिभुिातिू 
नशकल े पान्जे. िंदिी्य व्यनक्तति 
बिण्यािाठी अिेक िषदे खचगी 
घालािी लागतात.आपल्या चकुा 
्या व्यक्तीिंी व्यरमि घालिल्या िा्ी 
तर त्यातिू बटोध घेतला. ्यिुकाच्या 
मिात नजज्ािा, िृजिशीलता आनण 
कलपकता िाढीला लागािी अि े
ए ्ी एल च ेउनदिष् आ्.ेम्तिाच े  
प्रश िटोडिण्याच्या दृष्ीिे आपल्या 
कलपिा मांडण्यािाठी आनण त्या  
एकमेकांिा िांगण्यािाठी देशाच्या 

्टोतकरू प्रनतभेिाठी ए ्ी एल ्ा 
मंच  उपलबध आ्.े एि ्ी इ एम 
नशक्ण,िपंकमि ,रटोबटोन्कि आनण इतर 
िान्त्याि् ििुजज अिा मंच ए ्ी 
एल विारे, ्यिुा निद्ार्यायंिा उपलबध 
करूि नदला जातटो, ज्या्यटोगे त्यांिा 
मिटोरंजिातिु नशक्ण्ी घेता ्येते.
दैिंनदि जीििातल्या िमस्यांिर 
तंत्रज्ािािर आधानरत उपा्य 
शटोधण्यािाठी, निद्ार्यायंकनरता, 
मंच  ््णिू त्याच बरटोबर ्यिुकांिा 
िशंटोधि आनण कलपकतेला मटोठ्या 
प्रमाणात उद्कु्त करण्याच े काम  
ए ्ी एल करते. उद्टोजक ््णिू 
त्यांची जटोपाििा व्ािी ्यािाठी 
िधंी्ी त्यांिा उपलबध करूि 
नदली जाईल. िैज्ानिक िाधिे 
आनण उपकरण ेपरुििू निद्ार्यायंच्या  
कलपकतेला आनण िृजिशीलतेला 
िाि देत प्र्यटोगातमक नशक्ण ्ी 
िकंलपिा राबिण्याचा ए ्ी एल 
चा मािि आ्.े िध्या ३३ राज्ये 
आनण कें द्रशानित प्रदेशात ९४१ 
मान्यताप्राप्त शाळांमध्ये, देशाच्या 
५५%नजलहात ए ्ी एल ची व्याप्ती 
आ्.ेदेशाच्या ििमि नजलहात व्याप्ती  
िाढिण्यािाठी ्या िषामित  १३०० 
आणखी  ए ्ी एल िरुु करण्याचा 
प्र्यत्न आ्.े  िपंणूमि ्यिुा नपढीप्य यंत 
मग तटो ्यिुक ग्ामीण भागातल्या 
खेड्यातला अिटो िा श्री  
भागातला अिटो, त्या ििायंप्य यंत ए 
्ी एल पटो्टोचािे अिा निधामिर आ्.े
्ा उपक्म प्रभािी ठरािा ्यािाठी 
िमपुदेशि का्यमिक्मात निद्ारगी 
आनण नशक्कांिा्ी िमानिष्  

करण्यात ्येईल.िृजिशील भारत- 
िानिन्यपणूमि भारत  ् े सिपि 
ित्यात उतरण्यािाठीच्या प्रदीघमि 
प्रिािाची ्ी केिळ िरुिात आ्.े
िृजिशीलता आनण िानिन्यपणूमि 
कलपकतेला खऱ्या अरामििे 
चालिा देण्यािाठी आनण त्यातिू 
उद्टोजकतेला प्रटोतिा्ि देण्यािाठी 
आनण िामानजक- आनरमिक आनण 
िांसकृनतक निकािाला चालिा 
देणारा िृजिशील भारत- िानिन्यपणूमि 
भारत. प्रत्येक भारती्यािाठी   
म्ािता आनण अनभमािाच े सराि  
रा्णारा,देशात निकाि अग्सरािी 
ठेिणारा,िरंचिातमक मलूगामी 
िधुारणा राबनिणारा आनण शाश्वत 
निकाि िाध्य करण्यािाठी 
िािीन्यतेिर  आधानरत पनरितमििाला 
प्रटोतिा्ि देण्यािाठी अभतूपिूमि 
उपक्मांचा अंगीकार करणारा 
भारत,  अि े भारताच्या भनिष््याच े
नचत्र निद्ार्यायंिी रेखा्ल ेआ्.े 
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लखेक बौनद्धक िपंदा आनण िानिन्यपणूमि 
उपक्म क्ेत्रातील व्याििान्यक अििू 
िध्या ‘निती’ आ्यटोगातील अ्ल 
इिटोव्शेि नमशि मध्ये का्यमिरत आ्ते.
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मुंबई आनण अ्मदाबाद 
्या दटोि श्रांदर््याि 
धािणार अिणाऱ्या 

भारतातील पन्ल्या अनतिेगिाि 
अशा ‘बलुे्  ट्ेि' प्रकलपाची 
पा्याभरणी १४ िप्ेंबर २०१७ 
रटोजी अ्मदाबादेत करण्यात 
आली. पंतप्रधाि िरेंद्र मटोदी 
आनण जपािच े पंतप्रधाि नशंजटो 
आबे ्यांच्या ्सते ्या प्रकलपाची 
पा्याभरणी करण्यात आली. 
्याप्रिगंी पंतप्रधाि मटोदी ्यांिी िव्या भारताच्या मटोठ्या म्तिाकांक्ा आनण प्रबळ इच्छाशक्तीचा उललखे केला. 

मुंबई-अ्मदाबाद ्ा्य सपीड रेल (एमएएचएिआर) प्रकलप अरामित मुंबई-अ्मदाबाद बलुे्  ट्ेि ्ा एक 
ििी नदशा देणारा प्रकलप अििू िरुनक्त, िेगिाि प्रिाि आनण उत्म िनुिधा ्यांचा िमािेश अिलले ेििे 
्यगु ्या प्रकलपाच्या रूपात भारती्य रेलिेच्या इनत्ािात अितरणार आ्.े 

प्रकलपाि लागणार कमी खच मि 

मटोठे पा्याभतू िनुिधा प्रकलप ब्धुा कजामिच्या रकमेतिूच उभारल ेजातात. त्यात्ी व्याजाची रककम मटोठी 
अिते. बलुे्  ट्ेि प्रकलपािाठी मात्र जपाि िरकारिे भारताला केिळ ०.१  ्कके इतक्या अलपदरािे तबबल 
८८००० कटो्ी रुप्ये कजमि उपलबध करूि नदल ेआ्.े त्याच्या परतफेडीिाठी्ी तबबल ५० िषायंची मदुत 
देण्यात आली आ्.े उभ्य देशांदर््याि झालले्या ि्का्यमि करारामळेु ् ेशक्य झाल ेआ्.े निशषे ््णजे 
कजामिची परतफेड कजमि नमळाल्यािंतरच्या १५ िषामििंतर िरुु ्टोणार आ्.े

अशा प्रकारच ेकजमि जागनतक बँक नकंिा इतर नित्ी्य िसंराकडूि घ्या्यच ेअिले तर ५-७ ्कके 
व्याजदर आकारला जातटो. नशिा्य परतफेडीचा कालािधी्ी २५ ते ३५ िषमि इतकाच ठेिला जातटो. त्या 
तलुिेत जपािकडूि खपूच सिसत दरािे कजमि नमळणार आ्.े्या कजामिमळेु आपल्या देशािमटोर उपलबध 
अिलले्या आनरमिक स्टोतांिर्ी कटोणता्ी बटोजा पडणार िा्ी. कारण, प्रकलप खचामिच्या ८० ्कक्यां्िू 
अनधक रककम रे् जपाि िरकार देणार आ्.े भारताच्या इनत्ािात पन्ल्यांदाच एखाद्ा पा्याभतू निकाि 
प्रकलपािाठी इतक्या लाभदा्यक अ्ीिर कजमि नमळत आ्.े

क्वकाि आरािडा
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मेक इन इंक्डया 

‘मेक ईि इनंड्या' ्  ेबलुे्  ट्ेि प्रकलपाच े
एक प्रमखु उनदिष् अििू प्रकलप पणूमि 
व्ा्यच्या आधीच ् ेउनदिष् पणूमि ्टोण ेअपनेक्त 
आ्.े उभ्य देशांच्या िरकारांमध्ये झालले्या 
कराराििुार बलुे्  ट्ेि प्रकलपाविारे ‘मेक ईि 
इनंड्या' आनण तंत्रज्ािाच े्सतांतरण ्ी दटोि 
उनदिष््ट्ये ठेिण्यात आली आ्ते. ्यािाठी 
कृती दल आनण चार उपग् काम करणार 
आ्ते. उभ्य देशांच्या उद्टोग प्रनतनिधीमंध्ये 
कृनतशील ििंादाला िरुुिात्ी झाली अििू 
्येत्या का्ी काळात बलुे्  ट्ेिशी िबंंनधत 
उतपादिािाठी अिेक ि्ंयकु्त प्रकलप िरुु ्टोण ेअपनेक्त आ्.े ्यातिू भारती्य उद्टोग क्ेत्राला ििे तंत्रज्ाि तर 
नमळेलच नशिा्य रटोजगाराच्या अिेक िधंी्ी निमामिण ्टोतील. ‘मेक ईि इनंड्या' पढुाकारामळेु ्या प्रकलपात 
गुंतनिली जाणारी ब्तुांश रककम भारतातच खच मि केली जाईल. 

्या प्रकलपामळेु भारतातील बांधकाम क्ेत्राला ििी उभारी नमळेल. बांधकाम क्ेत्रात ििी गुंतिणकू तर 
्टोईलच नशिा्य,ििे तंत्रज्ाि आनण ििी का्यमि िसंकृती्ी आपणाि नमळेल. प्रकलप उभारणीच्या काळात 
िमुारे २५००० कामगारांिा रटोजगार नमळेल. ्या कामगारांिा निशषे प्रनशक्ण नदल ेजाईल. ज्याचा उप्यटोग 
भनिष््यात भारतात अशाच प्रकारच ेप्रकलप िाकारतािा ्टोईल. प्रनशक्ण का्यमिक्माचा एक भाग ््णिू िडटोदरा 
्येरे ‘्ा्य सपीड रेलिे ट्ेनिंग इननस््ट्यू् ' उभारण्यात ्येत आ्.े 

जपािमधील इननस््ट्यू्  प्रमाणचे ्या नठकाणी नि््यलुे् िमि आनद प्रकारच ेििमि अत्याधनुिक िान्त्य आनण 
उपकरण ेप्रनशक्णािाठी उपलबध अितील. २०२० िालाप्ययंत ् ेप्रनशक्ण कें द्र का्यामिननित ् टोईल आनण पढुील 
तीि िषायंमध्ये िमुारे ४००० भारती्य कममिचाऱ्यांिा ्यानठकाणी प्रनशनक्त केल ेजाईल. ्याच कममिचाऱ्यांकडूि 
िंतर बलुे्  ट्ेिच ेपनरचालि आनण देखभाल दरुुसतीची कामे करूि घेतली जातील. त्यामळेु प्रत्येक िेळी निदेशी 
तंत्रज्ांची मदत घेण्याची गरज पडणार िा्ी. भनिष््यातील मिषु््यबळ निकाि का्यमिक्माचा भाग ््णिू भारती्य 
रेलिेच्या ३०० तरुण अनधकाऱ्यांिा िध्या जपािमध्ये ्ा्य सपीड ट्ॅक ्ेकिॉलॉनजच ेप्रनशक्ण नदल ेजात आ्.े 
्यानशिा्य दीघमिकालीि नि्यटोजि ््णिू जपािमधील निद्ापीठांमध्ये पदव्यतु्र पदिी अभ्यािक्माच्या २० जागा 
भारती्य निद्ार्यायंिाठी दरिषगी राखिू ठेिल्या जाणार अििू ्या का्यमिक्मािाठी जपाि िरकार निधी उपलबध 
करूि देणार आ्.े 

बलुे्  ट्ेििाठी िापरण्यात ्येणारे नशंकािेंि तंत्रज्ाि अत्ंयत निश्वििी्य आनण िरुनक्त मािल ेजाते. ्या 
तंत्रज्ािािर आधानरत बलुे्  ट्ेिचा जपािमध्ये मागील ५० िषामित एक्ी अपघात झाललेा िििू रेलिे उनशरािे 
धािण्याचा िरािरी िेळ एक नमनि्ा्िू कमी आ्.े  

nnn
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िंकलप िे क्िधदीिाठी म्ाराष्टाचे िमथमि योगदान
- िरेुश वांक्दले

आपला देश िध्या एका 
िकं्मणातिू जात 

आ्.े ् ेिकं्मण आ् ेदेशाला एका 
िव्या उंनचिर िेऊि ठेिण्याच्या 
म्तिाकांक्ेला मतूमि रुप नमळािे ् ्णिू 
प्र्यत्नांची नदशा िनुिनचित करण्याच.े 
ििा भारत घडिण्याच े सिपि 
प्रधािमंत्री िरेंद्र मटोदी ्यांिी बनघतल े
आ्.े माजी राष्टपती डॉ.ए.पी.जे 
अबदलू कलाम ्यांिी िांनगतलं ्टोतं 
की कटोणते् ी सिपि ् े नदििा बघा 
आनण त्याचा पाठपरुािा करा. श्ी 
मटोदी ्यांिी िि भारताच्या निनममितीच े
बनघतलले े ् े सिपि अिचे नदििा 
बनघतलले ेआ्.े ् ेसिपि िासतिात 
्यािे ्यािाठी त्यांिी सिं्यसपष् नदशा 
निधामिनरत केली आ्.े त्यांिी ्या 
नदशलेा नदलले े िाि आ्,े िकंलप 
ते निधदी.

९ ऑगस्च्या क्ांतीनदिी 
प्रधािमंत्यांिी ्याच े ितुटोिाच केल.े 
्यािाठी त्यांिी ९ ऑगस्चाच 
नदिि नििडला कारण, गांधीजीिंी 
्या नदिशी १९४२ िाली इगं्जांिा 
चल ेजाि अि ेठणकाििू िांनगतल े
आनण पढेु पाच िषामित ््णजे १५ 
ऑगस् १९४७ रटोजी भारत सितंत्र 

झाला. पाच िषामिच्या कालािधीत 
क्ांती घडली. अशीच क्ांती 
पंतप्रधाि मटोदी ्यांिा घडिा्यची 
आ्.े ९ ऑगस् २०१७ ते १५ 
ऑगस् २०२२ ्या पाच िषामित 
त्यांिा भारत भ्रष्ाचार मकु्त, दानरद््य 
मकु्त, िपं्रदा्य मकु्त,जातिाद मकु्त, 
असिच्छता मकु्त, भ्रष्ाचार मकु्त 
कराि्याचा आ्.े त्यािाठी त्यांिी 
्ा, िकंलप ते निधदी ््णजेच, 
आजच्या काळातला अिेक अनिष् 
बाबीिंाठी चल ेजािचा िारा नदला 
आ्.े गांधीजीिंी १९४२ िाली 
्ीच अपके्ा प्रत्येक भारती्याकडूि 
व्यक्त केली ्टोती. तेव्ा प्रत्येकािे 
आपल े ििमिसि नदल ेआनण देशाला 
पारतंत्याच्या बेडीतिू मकु्त केल.े 
लटोकांची ्ी िामनू्क शक्ती 
कटोणते् ी नशिधिषु््य उचलण्याि 
िमरमि अिल्याच ेपंतप्रधाि चांगलचे 
जाणतात. त्यामळेुच त्यांिी प्रत्येकाि 
िकंलप ते निधदी ्या म्ा्यज्ात 
ि्भागी ्टोण्याच े आिा्ि केल े
आ्.े

िबका िाथ िबका क्वकाि

गेल्या तीि िषामिपाििू भारत 
िरकारिे िबका िार िबका निकाि 

नवक्नमामिर

नवा भारि घडवणयाचे 
सव्न प्रधानमंत्ी नरेंद्र मोदी यांनी 
बक्घिले आ े्. माजी राष्टपिी 
डॉ.ए.पी.जे अबदलू कलाम यांनी 
िांक्गिलं ्ोिं की कोरिे् ी 
सव्न ्े क्दविा बघा आक्र 
तयाचा पाठपरुावा करा. श्ी मोदी 
यांनी नव भारिाचया क्नक्ममििीचे 
बक्घिलेले ्े सव्न अिेच 
क्दविा बक्घिलेले आ े्. ्े सव्न 
वासिवाि याव े यािाठी तयांनी 
सवयंसपष् क्दशा क्नधामिक्रि केली 
आ्े. तयांनी या क्दशेला क्दलेले 
नाव आ्े, िंकलप िे क्िधदी.
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्ा िारा देत निकािाला माििी च े् रा 
देऊि देशाच्या ििमििमािेशकता ्या 
मळू गाभ्याि कुठे्ी बाधा पटो्चणार 
िा्ी ्याची खबरदारी घेतली आ्.े 
त्यामळेुच गेल्या तीि िषामित प्रत्येक 
घ्कांिाठी अिेक िानिण्यपणूमि 
्यटोजिा का्यामिननित झाल्या. ्यामध्ये 
उजजिला ्यटोजिा, जिधि ्यटोजिा, 
अ्ल पनेशि ्यटोजिा, बे्ी बचाि 
बे्ी पढािटो ्यटोजिा, प्रधािमंत्री निमा 
्यटोजिा, िकुन्या िमृधदी ्यटोजिा, 
मदु्रा ्यटोजिा, जीिि ज्यटोती निमा 
्यटोजिा, िरुक्ा निमा ्यटोजिा, 
प्रधािमंत्री आिाि ्यटोजिा, आदशमि 
ग्ाम ्यटोजिा, ग्ाम निचंि ्यटोजिा, 
गनरब कल्याण ्यटोजिा, प्रधािमंत्री 
जि औषधी ्यटोजिा, नकिाि 

निकाि पत्र, दीि द्याल उपाध्या्य 
ग्ाम ज्यटोती ्यटोजिा आनण िकुतीच 
जा्ीर झाललेी िौभाग्य ्यटोजिा 
्यांचा ठळकरीत्या उललखे करता 
्येईल. दानरद््य निमूमिलिाच्या नदशिेे 
्या ्यटोजिांच्या माध्यमातिू ्ाकलले े
पाऊल केिळ दमदारच िििू 
प्रधािमंत्यांच्या िकंलप ते निधदी 
्या भव्य सिपिाच्या पतूगीिाठी मटोठे 
्यटोगदाि देण्याची क्मता ठेऊि आ्.े

ऐक्ि्ाक्िक नोटाबंदी

भ्रष्ाचार मकु्तीिाठी कें द्र 
िरकारिे िटो्ाबंदीचा जटो ऐनत्ानिक 
निणमि्य घेतला तटो क्ांतीकारी ्टोता. 
अशी न््मत ्ाताच्या बटो्ािर 

मटोजता ्येतील इतक्या िधुदा 
जगातील देशांिा करता आललेी 
िा्ी. काळापिैा बा्रे काढण,े 
द्शतिांद्ांिा अशा पशैाचा लाभ 
नमळ ूि देण ेआनण अरमिव्यिसरेतील 
िाचलपेण दरू िारण े्याबाबी िाध्य 
करण्यािाठी ्ा निणमि्य घेण्यात 
आला. देशातील िामान्य िागनरकांिा 
्याच ेम्ति निनचितच प्ल ेअििू 
प्रांरभी का्ी त्राि ्टोऊि्ी त्यांिी  
्या निणमि्याच्या पानठमागे ठामपण े
उभे रा्िू देशका्यामििाठी आपले् ी 
्यटोगदाि नदल.े

कटोणती्ी क्ांती ्टोते तेव्ा 
का्ी पडझडी अपनेक्तच अितात. 
िटो्ाबंदीिंतर्ी का्ी पडझड अपनेक्त 
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्टोती. पण अशा क्ांतीची चांगली 
फळे एका निनशष् कालािधीिंतर 
नदिा्यला लागतात. िटो्ाबंदीचा 
निणमि्य ्ा िधुदा िकंलप ते निधदी 
मधील भ्रष्ाचारमकु्त भारताला 
ििनिमामिणाच्या नदशिेे घेऊि जाणारा 
म्तिाचा ्पपा ठरणार आ्.े

्या का्यद्ाची अंमलबजािणी 
िरुु झाल्यािर ऑगस् २०१७ 
अखेर ९२ ्जार २८३ कटो्ी 
म्िलू िकंलि झाल.े ्ी बाब 
िटो्ाबंदीच्या निणमि्याशी अप्रत्यक्रीत्या 
जटोडता ्येते. एकूण अपनेक्त जीएि्ी 
दात्यांपकैी जिळपाि ६५ ् कक्यांिी 
जीएि्ी चकुता करण्याची प्रनक््या 
पणूमि केल्यािंतरची ्ी आकडेिारी 
आ्.े १०० ्कके जीएि्ी दाते 

्या प्रनक््येत ि्भागी ्टोतील तेव्ा 
्ी आकडेिारी िाढललेी अिले.

िटो्ाबंदीिंतर लटोकांचा 
बचतीकडे ओढा िाढिू अनधकानधक 
िागनरक भांडिली बाजारात 
््यचु्यएूल फंडांकडे िळ ू लागल े
आ्ते. नरझव्मि बँकेकडील तरलता 
(नलनकिनड्ी) १०.५ लाख कटो्ी 
रुप्यांप्य यंत िाढली. िषमिभरापिूगी ती 
५.२ लाख कटो्ी रुप्ये ् टोती. तरलते 
िाढ झाल्यािे बँकांिी व्याजदर कमी 
केल.े िटो्ाबंदीिंतर १५,४९७ 
कटो्ी रुप्यांच ेबेन्शबेी उतपनि नकंिा 
काळा पिैा उघडा झाला. मागील 
िषगीपके्ा ्ी िाढ ३८ ्कक्यांची 
आ्.े बँकामध्ये जमा झाललेा पिैा 
्ा कदानचत काळा पिैा अिण्याची 

शक्यता िाकारता ्येत िा्ी. 
त्यामळेु आता ऑपरेशि ‘नकलि 
मिी’ ् ी मटो्ीम ३१ जािेिारी पाििू 
िरुु  झाली आ्.े त्यामध्ये १८ 
लाख िशं्यासपद खात्यांची ्छाििी 
िरुु करण्यात आली आ्.े आ्यकर 
परताव्यांमध्ये ३४ ्कके िाढ झाली 
तर िै्यनक्तक प्रानप्तकराच े अनग्म 
कर िकंलि ४२ ्कक्यांिी िाढल.े

िटो्ाबंदीिंतर नडनज्ल 
अरमिकारणाि गती नमळािी ्यािाठी 
प्र्यत्न केल े गेल.े ्ी एक ििी 
िरुुिात ्टोती. नि्यनमत सिरुपाच्या 
का्यमिशलैीत बदल झाला की का्ी 
काळ त्याचा त्राि ्टोतटो. बदल 
सिीकारण्याि आपण िाखषु अितटो. 
ति े ्याच े् ी झाल.े पण आता 
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नडनज्ल व्यि्ार िाढण्याची नचन् े
आ्ते. नडनज्ल व्यि्ारिाढीतिूच 
पारदशमिकतेला अनधक चालिा 
नमळण ेअपनेक्त आ्.े 

ििेा आनण िसत ूकराच ेिणमिि 
प्रधािमंत्री ्यांिी गडु आनण नि्पल 
्ॅकि अि ेकेल ेआ्.े एक कर एक 
देश ् ी िकंलपिा आतापप्ययंत केिळ 
कागदािरच ्टोती. त्याि मतूमिरुप 
आणण्यािाठी चचामिच ्टोत रान्ल्या 
मात्र प्रधािमंत्यांिी त्यापनलकडे 
जाऊि निणामि्यक सिरुपाची कृती 
केली. करजंजाळातिू मकु्तीच्या 
नदशिेे ्ाकलले े ् े एक म्तिाच े
पाऊल आ्.े

असवच्िेपािनू मकु्ती

असिच्छतेपाििू मकु्तीचा मटोठा 
लढाच श्ी मटोदी ्यांिी आरंभला आ्.े 
असिच्छता ् ी आपली दिुरी ओळख 
्टोऊ घातली अितािा पंतप्रधािांिी 
्या िमस्येच्या िटोडिणकुीकडे 
प्राधान्यािे लक् कें नद्रत केल.े 
अनतश्य प्रभािीरीत्या सिच्छ भारत 
अनभ्यािाचा शंख फंुकला. आपल े
्या सिच्छतेशी का्य घेण ेदेण ेअशी 
िकारातमक भनूमका घेऊि जगणाऱ्या 
भारती्यांिा असिच्छतेनिरुधद 
लढण्याि प्रिृत् केल.े गेल्या तीि 
िषामित ्या अनभ्यािाि उत्म अिा 
प्रनतिाद नमळाला आ्.े नकत्येक 
गािे ्ागणदारी मकु्त झाली आ्ते. 
उघड्यािर शौचाल्याि जाण्याची 
प्रिृत्ी निनचितपण ेकमी ्टोत आ्.े 
श्री भागातील कचरा मटोठ्या 
िखं्येिे काढला जात आ्.े िदी 

नकिारे, िमदु्र नकिारे सिच्छ ्टोत 
आ्ते. ्ीच गती आनण उतिा् 
का्यम रान्ला तर २०२२ प्ययंत 
िपंणूमि भारतात सिच्छतेचा एक ििा 
अध्या्य िरुु झाललेा आपणाि नदि ू
शकतटो. 

िंप्रदायमकु्ती आक्र जािवाद 
मकु्ती

ििा भारत घडिण्यािाठी 
ििायंच ेि्का्यमि अत्यािश्यक ठरणार 
आ्.े त्यामळेुच िपं्रदा्यमकु्ती आनण 
जातिाद मकु्ती ् ेम्तिाच ेउनदिष््ट्य 
ठेिण्यात आल ेआ्.े ्या दटोि बाबीिंी 
अिेक अरामििे देशाच े िकुिािच 
केल ेआ्.े

भारतातील जाती, ्या निबंधात 
भारतरत्न डॉ.बाबािा्बे आबंेडकर 
्यांिी, भारत ्ा अिेक िंशांच्या 
नमश्णातिू निमामिण झाललेा देश 
अिल्याच े मत मांडल े आ्.े 
न्दं ू वह ू ऑफ लाइफ, ्या ग्रंात 

डॉ.ििमिपलली राधाकृष्णि ्यांिी 
िधुदा अशीच भनूमका मांडली आ्.े 
आपल्या देशात नभनि िंनश्यांच्या 
नमश्णाची प्रनक््या आठ ते द्ा ् जार 
िषामिपाििू िरुु आ्.े ्येरील जाती 
एकमेकांपाििू अलग अिल्यातरी 
त्यांच्यामध्ये ्या भनूमची िांसकृनतक 
एकता िामािललेी अििू ती 
अनतश्य खटोलिर अशी आ्.े.

्ी बाब लक्ात घेता आपणा 
ििायंिा एकनदलािे आनण एका 
मिािे राष्ट का्यामििाठी एक ्टोण े
गरजेच ेआ्.े ्या शक्तीच्या एकनत्रत 
आनिष्करणातिू िकंलप ते निधदीचा 
प्रिाि ्यशदा्यी ठरणार आ्.े

म्ाराष्टाचा िंकलप

देशाच्या ्या िकंलप निधदीच्या 
का्यामित म्ाराष्टािे अग्िेर रा्ण्याचा 
निधामिर केला आ्.े मखु्ंयमत्री देिेंद्र 
फडणिीि ्यांिी भ्रष्ाचार मकु्ती, 
करजंजाळातिू मकु्ती, असिच्छतेतिू 
मकु्ती, प्रदषुणातिू मकु्ती, 
शतेकऱ्यांची कजामिपाििू मकु्ती, 
दषु्काळापाििू मकु्ती, नबलडरांच्या 
मिमािीपाििू मकु्तीचा िकंलप केला 
आ्.े ्या िकंलपाििुार म्ाराष्टािे 
निनिध निणमि्य घेतल ेआ्ते. धटोरण े
आखली आ्ते. ्यटोजिा का्यामिननित 
केल्या आ्ते.

कजामिपािनू मकु्ती

शतेकऱ्यांिा कजामिपाििू मकु्ती 
देण्यािाठी म्ाराष्टािे देशातील 
आजप्ययंतची ििामित मटोठी कजमिमाफी 
घटोनषत केली आ्.े ्छत्रपती नशिाजी 

बँकामधये जमा झालेला 
पैिा ्ा कदाक्चि काळा पैिा 
अिणयाची शकयिा नाकारिा 
येि ना्ी. तयामळेु आिा 
ऑपरेशन ‘क्कलन मनी’ ्ी 
मो्ीम ३१ जानेवारी पािनू 
िरुु  झाली आ े्. तयामधये 
१८ लाि िंशयासपद िातयांची 
्ाननी िरुु करणयाि आली 
आ्े. आयकर परिावयांमधये 
३४ टकके वाढ झाली िर 
वयैक्क्तक प्राक्तिकराचे अक्ग्म 
कर िंकलन ४२ टककयांनी 
वाढले.
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म्ाराज शतेकरी िनमाि ्यटोजिा 
्या िािािे ्ी ्यटोजिा का्यामिननित 
करण्यात आली आ्.े ्या 
्यटोजिेंतगमित ३४ ् जार कटो्ी रुप्यांच े
शतेकऱ्यांच ेकजमि माफ केल ेजाणार 
आ्.े ्यामध्ये िरिक् दीड लाख 
रुप्ये कजमि माफीचा िमािेश आ्.े 
िेगिेगळ्या प्रकारच्या कजमिमाफीच्या 
ितू्राििुार िाधारणत: ८९ लक् 
शतेकऱ्यांच ेकजमि माफ ्टोणार आ्.े 
त्यामळेु ्  ेििमि शतेकरी िव्यािे कजमि 
नमळिण्यािाठी पात्र ्टोतील. ्ी ििमि 
प्रनक््या पारदशमिक, गनतमाि आनण 
त्र ु् ीर्ीत व्ािी ्यािाठी ऑिलाइि 
केली गेली आ्.े 

शतेकऱ्यांच्या शतेाला शासित 
सिरुपाच े पाणी नमळािे, त्याच्या 
उतपादिात िाढ व्ािी आनण 
दषु्काळापाििू मकु्ती नमळािी ्यािाठी 
म्ाराष्टात जल्यकु्त नशिार ्यटोजिा 
अनतश्य प्रभािीरीत्या राबिली जात 
आ्.े ्ी लटोकचळिळ झाली अििू 
त्याविारे जलिधंारणाची कटो्ट्यािधी 
रुप्यांची कामे पणूमि झाली आ्ते. 
जल्यकु्त नशिार अनभ्यािातिू 
गािागािांमध्ये नकतीतरी कामे मतूमि 
सिरुपात आली. िद्ािाल्यांच ेगाळ 
काढल े गेल.े शतेतळी झालीत. 
िाल्यांच े रुंदीकरण झाल.े लटोकांिी 
्या कामांमध्ये भरभरुि ्यटोगदाि 
नदल.े गेल्या दटोि िषामित म्ाराष्टात 
११ ्जार ४९३ गािांमध्ये 
जलिधंारणांची निनिध ३ लाख ९७ 
्जारां्िू अनधक कामे पणूमि झाली 
आ्ते. ्यामळेु २१.११ लाख 
्के्र निचंि क्मता निमामिण झाली. 

जल्यकु्त नशिारच्या कामांमळेु 
मटोठ्या प्रमाणािर ्ँकरमकु्ती झाली 
आ्.े गेल्या िषगी मे मन्न्यात 
६,२०० ् ँकिमििे पाणी परुिठा केला 
जात ्टोता. ्ंयदा ्ी िखं्या १२शिेर 
आली. १२ शचे्या आिपाि गािे 
्ँकरमकु्त झाली अििू आणखी ५ 
्जार गािे ्ँकरमकु्त ्टोण्याच्या 
मागामििर आ्ते. कजमिमकु्ती ते 
दषु्काळमकु्तीचा ् ा प्रिाि राज्यातील 
शतेकऱ्यांिा िमृधदीच्या िव्या 
नदशा दाखिणारा ठरणार आ्.े ्या 

िटोबतच गाळ्यकु्त नशिा्य, मागेल 
त्याला शतेतळे, गाळमकु्त धरण 
अशा ्यटोजिा्ी का्यामिननित करण्यात 
आल्या आ्ते. ्या कामांमध्ये िद्ा 
आनण िाल े पिुरुुजजीनित झाली 
आ्ते. शतेीतील उतपादि िाढल े
आ्.ेका्ी नठकाणी दबुार नपके 
घेण्याि प्रारंभ झाला आ्.े

प्रदरुर मकु्ती

म्ाराष्टात प्रदषुण मकु्तीिाठी 
्यटोग्य नदशिेे काम िरुु आ्ते. 
निशषेत: म्ािृक्लागिडीचा 
का्यमिक्म ्यशसिी ्टोत आ्.े गेली 
दटोि िषदे ्याला चांगल े्यश नमळाल.े 
्ंयदा पाच कटो्ी्िू अनधक िृक् 
लागिड करण्यात आली. २०१८ 
मध्ये १३ कटो्ी आनण २०१९ 
मध्ये ३३ कटो्ी िृक् लागिडीच े
लक््य निधामिनरत करण्यात आल े
आ्.े प्यामििरण रक्णािाठी १ कटो्ी 
िागनरकांचा ि्भाग अिलले्या 
्नरत ििेेची निनममिती करण्याचा 
िकंलप िटोडण्यात आला आ्.े 
त्यािाठी आतापािेतटो ३० लाख 
िागनरकांिी िदस्यति सिीकारल े
आ्.े मराठिाड्यात ििाच े प्रमाण 
कमी अिल्यािे दर तीि-चार 
िषामििी पाणी्ंचाई ि दषु्काळाि 
िामटोर जािे लागा्यच.े त्यामळेु 
मराठिाड्यात मटोठ्या प्रमाणािर 
िृक् लागिड, िृक्ििंधमिि ्यािाठी 
नििृत् िनैिकांच्या ि्ाय्यािे १४८ 
इकटो ब्ानल्यि सरापि करण्यात 
्येत आ्.े रेलिेच्या नरका््या जागेत  
आनण राष्टी्य म्ामागामिच्या दतुफामि 
िृक् लागिडीच े नि्यटोजि करण्यात 
आल ेआ्.े 

वाय ुआक्र जलप्रदरूर मकु्ती

औद्टोनगकीकरण आनण 
िागनरकरणामळेु िा्य ु आनण 
जलप्रदषूण पातळी धटोकादा्यक 
पातळीिर पटो्टोचल े आ्.े ्या 

देशाचया या िंकलप 
क्िधदीचया कायामिि म्ाराष्टाने 
अग्िेर रा्णयाचा क्नधामिर 
केला आ्े. मखुयंमत्ी देवेंद्र 
फडरवीि यांनी भ्रष्ाचार 
मकु्ती, करजंजाळािनू मकु्ती, 
असवच्िेिनू मकु्ती, प्रदरुरािनू 
मकु्ती, शेिकऱयांची कजामिपािनू 
मकु्ती, दषुकाळापािनू मकु्ती, 
क्बलडरांचया मनमानीपािनू 
मकु्तीचा िंकलप केला आ े्. 
या िंकलपानुिार म्ाराष्टाने 
क्वक्वध क्नरमिय घेिले आ े्ि.
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दटोन्ी प्रदषूणामळेु िागनरक अिेक 
आजारांिा बळी पडत आ्ते. ्िेची 
गणुित्ा नचतंाजिक पातळीप्ययंत 
पटो्चली आ्.े तरापी राज्यशािि  
्या िमस्यांच्या निराकरणािाठी 
अिेक उपा्य्यटोजिा कनरत आ्.े 
अकटोला, अमरािती, औरंगाबाद, 
बदलापरू, चदं्रपरू, जळगाि, जालिा, 
कटोल्ापरू, लातरू, मुंबई, िागपरू, 
िानशक, ििी मुंबई, पणु,े िांगली, 
िटोलापरू ि उल्ाििगर ्या १७ 
श्रांमध्ये ्िेतील प्रदषुण निधामिनरत 
राष्टी्य ्िा गणुित्ा मािकांपके्ा 
अनधक अिल्याच े आढळिू आ्.े 
अशा श्रातील ्िेची गणुित्ा 
पातळी िाढनिण्यािाठी म्ाराष्ट 
प्रदषूण नि्ंयत्रण मंडळ,  कें द्री्य 
प्रदषूण नि्ंयत्रण मंडळ, भारती्य 
प्रौद्टोनगक अनभ्यांनत्रकी िसंरा, मुंबई 
(आ्य.आ्य.्ी), राष्टी्य प्यामििरण 
अनभ्यांनत्रकी िशंटोधि िसंरा(िीरी) 
्यांच्या ि्ंयकु्त निद्मािे ् िा गणुित्ा 
िनि्ंयत्रण, शदु्ध ्िा िकंलप- 
म्ाराष्ट २०२२ ्या प्रकलपाची 
िरुुिात झाली आ्.े

राज्यातील ४९ िदी पाण्याच े
प्ट्े प्रदनुषत अिल्याच े कें द्री्य 
प्रदषूण मंडळाच्या अभ्यािात 
आढळिू आल.े म्ाराष्ट प्रदषूण 
मंडळािे ्या अिषंुगािे केलले्या 
तपाििीत १४ िद्ांच ेप्ट्े अप्रदनुषत 
निघाल.े उिमिनरत िद्ांमधील प्रदषुण 
कमी करुि पाण्याची गणुित्ा 
िाढिण्यािाठी निनिध उपा्य्यटोजिा 
करण्यात ्येत आ्ते. ‘िमामी गंगे’ 
्या प्रकलपाच्या धतगीिरच चदं्रभागा 

िदीच्या प्रदषूणमकु्तीिाठी ‘िमामी 
चदं्रभागा’ ्ी ्यटोजिा का्यामिननित 
करण्यात आली आ्.े त्यािाठी 
‘िमानम चदं्रभागा प्रानधकरण’ 
सरापि करण्यात आल ेआ्.े मळुा-

मठुा िदीच्या ििंधमििािाठी ९९० 
कटो्ीचंा निधी कें द्रािे मंजरू केला 
अििू म्ािगरपानलकेतफदे  निनिध 
कामांिा प्रारंभ झाला आ्े

राष्टी्य ि राज्य िदी कृती 
्यटोजिेअंतगमित्ी प्रदषूण कमी 
करण्यािाठी निनिध उपा्य्यटोजिा 
करण्यात ्येत आ्ते. जलनिचंि, 
जल्यकु्त नशिार, शतेतळे, िदी 
खटोलीकरण ि िरळीकरण ्यामळेु 
िद्ांच े स्तटोत िाढल े आ्.े समा म्ि 
श्र ्या ्यटोजिेमध्ये २५ ्कके 

निधी िांडपाणी ि घिकचरा 
व्यिसरापिािाठी राखिू ठेिण े
िबंंनधत म्ािगरपानलका ि 
िगरपानलकेि बंधिकारक केल े
आ्.े ्या ििमि उपा्यांमळेु िद्ांमधील 
प्रदषूण कमी झाल्याच े निदशमििाि 
आल ेआ्.े

म्ाराष्ट पदषूण मंडळािे 
िी्भ्ट्ट्यांमळेु ्टोणारे ्िा प्रदषूण, 
खिीज पदारायंच्या चढउतारामळेु 
ि िाठिणकुीमळेु ्टोणारे प्रदषूण, 
्ा्यिमिपाििू तेल निमामिण करणार्या 
उद्टोगांमळेु ्टोणारे प्रदषूण, 
दगडखाणीमळेु ्टोणारे प्रदषूण 
रटोखण्यािाठी मागमिदशमिक ततिे त्यार 
केली आ्ते. त्यािाठी िेगिेगळे 
अभ्यािग् सरापि केल ेआ्.े ्या 
अभ्यािग्ांिी का्ी तांनत्रक उपा्य 
्यटोजिा िचुिल्या आ्ते. त्याििुार 
धलुीकण िकंलि कें द्र सरापि 
केल ेजाणार आ्ते. प्यामििरणपरूक 
उतपादिांिाठीची मागमिदशमिक ततिे 
मंडळाच्या िकेंतसरळािर उपलबध 
करुि देण्यात आली आ्ते. 
कारखान्यांच्या प्रदषूण पातळीच े
मलू्यांकि करण्यािाठी प्यामििरण 
दक्ता कें द्र सरापि करण्यात आल े
आ्.े िा्तकुीमळेु ्टोणारे प्रदषूण 
कमी करण्यािाठी - िा्य ू - ्या 
ि्ंंयत्रणचेी उभारणी मुंबईमध्ये निनिध 
नठकाणी करण्यात आली आ्.े 
धििी प्रदषूण नि्यम २०००ची 
अंमलबजािणी ि्ुयटोग्यरीत्या 
करण्यािाठी धििी प्रानधकारी नि्यकु्त 
केल े आ्ते. प्यामििरण नि्यमांच े
उललंघि करणारे राज्यातील ७५ 

राजयािील ४९ नदी 
पाणयाचे परटे प्रदकु्रि अिलयाचे 
कें द्रीय प्रदरूर मंडळाचया 
अभयािाि आढळनू आले. 
म्ाराष्ट प्रदरूर मंडळाने या 
अनुरंगाने केलेलया िपािनीि 
१४ नद्ांचे परटे अप्रदकु्रि 
क्नघाले. उवमिक्रि नद्ांमधील 
प्रदरुर कमी करुन पाणयाची 
गरुवत्ा वाढवणयािाठी 
क्वक्वध उपाययोजना करणयाि 
येि आ े्ि. ‘नमामी गंगे’ या 
प्रकलपाचया धिशीवरच चंद्रभागा 
नदीचया प्रदरूरमकु्तीिाठी 
‘नमामी चंद्रभागा’ ्ी योजना 
कायामिक्नवि करणयाि आली 
आ्े.
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कत्लखािे बंद करण्यात आल े
आ्ते. पलानस्क कॅरीबॅगिर बंदी 
आणण्याचा निणमि्य गढुीपाडव्यापाििू 
घेण्यात ्येणार आ्.े कागदी 
नपशव्यांचा अनधकानधक िापर 
िागनरकांिी करािा ्यािाठी प्रबटोधि 
करण्यात ्येणार आ्.े

असवच्ेिेपािनू मकु्ती

म्ाराष्टात िागरी आनण ग्ामीण 
भागात सिच्छता अनभ्यािाच े काम 
अनतश्य िेगिाि नरतीिे ्टोत आ्.े 
त्यामळेु सिच्छता अनभ्यािात राज्यािे 
उत्म काम केल े आ्.े शौचाल्य 
बांधण्याच्या उपक्माची प्रभािीरीत्या 
अंमलबजािणी झालले्या निधंदुगुमि, 
कटोल्ापरू, िातारा, रत्नानगरी, 
िधामि, िांगली, ठाण,े भंडारा, पणु,े 
िागपरू, गोंनद्या ् े ११ नजल् े
्ागणदारीमकु्त झाल े आ्ते. 
उिमिनरत २३ नजल् े२०१८ प्ययंत 
्ागणदारीमकु्त करण्याच े नि्यटोजि 
करण्यात आल ेआ्.े 163 तालकेु, 
26 ्जार गािे, 18 ्जार 500 
ग्ामपंचा्यती ्ागणदारी मकु्त 
झाल्या आ्ते. निधंदुगूमि नजलहािे 
सिच्छतेमध्ये देशात प्ररम क्मांक 
प्कािला. 2 ऑक्टोबर 2014 
िंतर ग्ामीण भागात 43 लाखापकै्ा 
अनधक िै्यक्तीक शौचाल्ये 
बांधण्यात आली. मागील तीि िषामित 
िै्यक्तीक शौचाल्याची व्याप्ती 85 
्कक्यांप्य यंत िाढली.

म्ाराष्टात गडु मानि यंग परके 
िकाळी गािात नफरुि उघड्यािर 
शौच करणाऱ्या व्यक्तीिंा फुल े

देऊि, त्यांिी पनु्ा अि े करु ि्ये 
्यािाठी प्रनेरत करतात. नजल्ा 
पनरषदेच्या अनधकाऱ्यांिा एक एक 
गाि दत्क घेण्याि िांगण्यात आल े
आ्.े ्या गािात मकुकाम करुि ् े
अनधकारी सिच्छतेनिष्यी मागमिदशमिि 
करतात. जालिा नजल््यात 
लटो्ाबंदी उपक्म राबिण्यात आला. 
१८ लाख कु्ुंबांिा प्रत्यक् भे्ी 
देऊि त्यांिा सिच्छतेच े म्ति 
िमजाििू िांगण्यात आल.े 
शौचाल्य बांधण्याच्या का्यमिक्माला 
गती ्येण्यािाठी एकाच नदििात 

जासतीत जासत खडडे करण्याचा 
उपक्म घेण्यात आला. उसमािाबाद 
नजल््यािे १९ तािात १० ्जार 
पके्ा जासत खडडे खटोदल.े लातरू 
नजल्ात १२ तािात ८ ्जार 

खडडे खटोदण्यात आल.े 9 ते 15 
ऑगस् ्या कालािधीत उघड्यािर 
शौचाि बिण्यापाििू मकु्ती ्ा 
का्यमिक्म राबनिण्यात आला. 
सिच्छता का्यमिक्मात लटोकि्भाग 
अनधक िाढािा िि-ििीि कलपिा, 
तंत्रज्ाि ्यांचा िापर व्ािा ्या 
उदिेशािे िकुतीच सिच्छरॅाि ्ी 
राष्टी्य सपधामि आ्यटोनजत करण्यात 
आली. ्या सपधदेत म्ाराष्टाच्या 
सिच्छ रेनडओ ्या उपक्माला 
राष्टी्य पातळीिर दिुऱ्या क्मांकाच े
पानरतटोनषक नमळाल.े म्ाराष्ट सिच्छ 
रेनडओ ््णजे सिच्छता अनभ्यािात 
राबनित अिलले े निनिध उपक्म, 
का्यमिक्म ्यांच ेदररटोज मान्ती देणारे 
बातमीपत्र. ते व्ॉ्टिअप ग्पुिर 
देण्यात ्येते.  २०१९ प्ययंत सिच्छ 
भारत करण्याच े उनदिष् प्रधािमंत्री 
म्टोद्यांिी निधामिनरत केल ेआ्.े मात्र 
राज्यात ् े उनदिष््ट्य माच मि 2018 

प्ययंतच पणूमि करण्याचा िकंलप 
मखु्यमंत्री फडणिीि ्यांिी केला 
आ्.े 

राज्यातील िागरी भागात २ 
ऑक्टोबर २०१९प्ययंत ििमि श्रे 
घिकचरा व्यिसरापिांतगमित सिच्छ 
करण्याच े नि्यटोजि करण्यात आल े
आ्.े 31 जलु,ै 2017 प्ययंत 
15 म्ािगरपानलका ि 268 

िगरपनरषदा / िगरपंचा्यती अशी 
एकूण 350 ्िू अनधक श्रे 
्ागणदारी मकु्त झाली आ्ते. 8 

म्ािगरपानलका ि 34 िगरपनरषदा 
/ िगरपंचा्यती अशी एकूण 42 

श्रांिी ्ागणदारी मकु्तीचा ठराि 

शौचालय बांधणयाचया 
उपक्रमाची प्रभावीरीतया 
अमंलबजावरी झालेलया 
क्िंधुदगुमि, कोल्ापरू, िािारा, 
रत्नाक्गरी, वधामि, िांगली, ठारे, 
भंडारा, परुे, नागपरू, गोंक्दया 
्े ११ क्जल्े ्ागरदारीमकु्त 
झाले आ े्ि. उवमिक्रि २३ क्जल्े 
२०१८ पययंि ्ागरदारीमकु्त 
करणयाचे क्नयोजन करणयाि 
आले आ े्. 163 िालकेु, 
26 ्जार गाव,े 18 ्जार 
500 ग्ामपंचायिी ्ागरदारी 
मकु्त झालया आ े्ि. क्िंधुदगूमि 
क्जलह्याने सवच्िेमधये देशाि 
प्रथम क्रमांक पटकावला.
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केला अििू तपािणीच्या निनिध 
्पप्यािर आ्ते. ्ागणदारी मकु्त 
श्रांच्या तपािणीिाठी त्र्यसत 
िसंरेिे केलले्या तपािणीत देशातील 
10 श्रांमध्ये राज्यातील पाचगणी, 
कागल, मरुूगडु, पन्ाळा ि िेंगलुामि 
्या 5 श्रांचा िमािेश आ्.े्या 
िसंरेची नि्यकु्ती कें द्रशाििािे केली 
आ्.े 

घिकचरा व्यिसरापिाअंतगमित 
श्रांचा िनिसतर प्रकलप अ्िाल 
त्यार करण्यािाठी प्रत्येक म्िलूी 
निभागाकनरता एका िसंरेची नि्यकु्ती 
करण्यात आली आ्.े नडिेंबर 
2017 प्ययंत राज्यातील ििमि 
श्रांच े िनिसतर प्रकलप अ्िाल 
त्यार केल ेजातील. आता प्यमित 22 

श्रांच ेप्रकलप त्यार झाल ेआ्ते.
कें द्र शाििाच्या निधीचा पन्ला ् प्ता 
प्राप्त झाल्यािे कामांिा प्रारंभ झाला 
आ्.े ििमि श्रांमध्ये घिकचरा 
निलगीकरण मटो्ीम (at Source 
Waste Segregation)  नदिांक 1 मे, 
2017 पाििू राबनिण्यात ्येत आ्.े 
निलगीकरण केलले्या कचऱ्यापाििू 
कंपटोस् खत त्यार करण्यात ्येते. ्या 
खताच्या निक्ी ि निपणिािाठी ‘म्ा 
्नरत नि्ी कंपटोस्’ ्ा रँिड िोंदणी 
केला आ्.े घिकचरा व्यिसरापिात 
राज्यातील अिेक िगरपानलका ि 
िगरपनरषदांिी उतकृष् काम केल े
आ्.े चदं्रपरू नजलहातील बललारपरू 
िगर पनरषदेिे तर पलानस्कच्या 
कचऱ्याचा उप्यटोग रसते बांधणीिाठी 
करण्याचा अनभिि उपक्म राबिला 
आ्.े 

भ्रष्ाचारमकु्ती

भ्रष्ाचारमकु्ती िाठी 
राज्यशाििािे पारदशमिकतेला 
अनधकानधक म्ति देण्याच े धटोरण 
अिलंबल े आ्.े त्याअिषंुगािे 
ििेा ्मी अनधनि्यमाची राज्यात 
अंमलबजािणी िरुु झाली आ्.े 
‘‘पारदशमिकता आनण  जबाबदारीत 
शािि तडजटोड करणार िा्ी. 
अनधक चांगल्या ििेा परुनिण ेआनण 
भ्रष्ाचार िपंषु्ात आणण्याकनरता 
िधुारणा ् े शाििाच े ििवोचच 
प्राधान्य रा्ील. निकािाची फळे ्ी 

शिे्च्या माणिाकडे आनण शिे्च्या 
मैलांप्य यंत पटो्टोचली पान्जेत " अि े
मखु्यमंत्यांिी सपष् केल े आ्.े 

‘आपल े िरकार’ िेबपटो म्िलविारे 
३९९ ििेा ऑिलाइि नदल्या 
जातात. आतापािेतटो १.१४ कटो्ी 
अजमि प्राप्त झाल.े १ कटो्ी्िू 

अनधक प्रकरणांमध्ये ििेा परुिण्यात 
आल्या. ् ेप्रमाण ८८ ्कके आ्.े 
्याच पटो म्िलिर १ कटो्ी ७७ लाख 
तक्ारी प्राप्त झाल्या. त्यापकैी ८५ 
्कके तक्ारीचं ेनिराकरण करण्यात 
आल.े ७८ ्कके िागनरकांिी ्या 
निराकरणािर िमाधाि व्यक्त केल.े 
शतेतळ्यांिाठीची अजमि प्रनक््या ्ी 
ऑिलाइि पधदतीिे राबिण्यात 
आली. २ लाख ८३ ्जारां्िू 
अनधक अजमि प्राप्त झाल.े ५१ 
्जारपके्ा अनधक शतेतळी बांधिू 
पणूम्ि ी झालीत. अडीच कटो्ी 
नशधापनत्रकांच े नडनज्ा्यझशेि 
करण्यात आल.े आधार नलंनकगमळेु 
10 लाख नशधापनत्रका कमी झाल्या. 
लाभार्यायंची बा्यटोमेनट्क ओळख 
प्ििू धान्य नितरण केल े जाते.  
नडनज्ा्यझशेिमळेु दरम्ा 38 ् जार 
मेनट्क ्ि धान्याची बचत झाली.

उद्टोग निभागाच्या मैत्री ्या 
ऑिलाइि ्ंयत्रणवेिारे 748 घ्कांच्या 
891 अडचणीचं े निराकरण केल े
गेल.े 90 ्जार कटो्ीचं्या प्रकलपांिा 
्या ऑिलाइि ्ंयत्रणचेा फा्यदा 
झाला. ग्ामपंचा्यत पातळीिर 
30,000 आपल ेिरकार ऑिलाइि 
ििेा कें द्र िरुू करण्यात आल.े 
रत्नानगरी, निधंदुगुमि ि रा्यगड ्  ेतीि 
नजल् े िगळता इतर नजलहांमध्ये 
ऑक्टोबरपाििू ऑिलाईि िात 
बारा नदला जाणार आ्.े म्ािे्  
प्रकलपामध्ये 29 ्जार गािांमध्ये 
शाश्वत इं् रिे्  ििेा परुिली जाईल. 
नडिेंबर 2018 प्ययंत ्ा प्रकलप पणूमि 
करण्यात ्येईल. नडनज्ा्यझशेिच्या 

घनकचरा वयवसथापनाअिंगमिि 
श्रांचा िक्वसिर प्रकलप 
अ्वाल ियार करणयािाठी 
प्रतयेक म्िलूी क्वभागाकक्रिा 
एका िंसथेची क्नयकु्ती करणयाि 
आली आ्े. क्डिेंबर 2017 
पययंि राजयािील िवमि श्रांचे 
िक्वसिर प्रकलप अ्वाल 
ियार केले जािील. आिा पयमिि 
22 श्रांचे प्रकलप ियार झाले 
आ्ेि.कें द्र शािनाचया क्नधीचा 
पक््ला ्तिा प्राति झालयाने 
कामांना प्रारंभ झाला आ्े.
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तक्ारीचं े गनतिे निराकारण ् े
प्रानधकरण करेल. घर ग्ा्कांची 
फििणकू ्टोऊ ि्ये ्यािाठी 
आता प्रत्येक निकािकाि त्याच्या 
प्रसतानित आनण चाल ू अिलले्या 
प्रकलपांची िोंदणी म्ारेराकडे 
बंधिकारक करण्यात आली 
आ्.े बांधकाम प्रकलपाची िपंणूमि 
मान्ती (इमारत आराखडा/ 
िदनिकेची िैनशष््ट्ये/ िटो्यीिनुिधा/ 
करारपत्र/ कनव्एेनि डीड) 
िधुदा ्या निकािकाि म्ारेराच्या 
िकेंतसरळािर ठेिािी लागेल. 
गृ्निमामिण प्रकलप िेळेिर पणूमि करण े
निकािकांिा बंधिकारक करण्यात 
आल े आ्.े निकािकाच्या प्रत्येक 
खात्याच ेदरिषगी लखेा परीक्ण केल े
जाईल. ्यापढेु निकािकाि ्िे ति े
आराखड्यात बदल करता ्येणार 
िा्ीत. ति े कराि्याच े अिल्याि 
ग्ा्काची परिािगी घ्यािी लागेल. 
निधामिनरत िेळेिर जर घर देता आल े
िा्ी तर त्याला व्याज द्ािे लागेल. 
घराच्या ताबा नमळाल्यािर एक दटोि 
िषामित घरामध्ये का्ी दटोष निमामिण 
झाल्याि त्याच े उत्रदान्यति िधुदा 
निकािकािरच रा्णार आ्.े 

म्ारेरामळेु ग्ा्कांिा का्यदेशीर 
िरंक्ण नमळाल ेआ्.े ्या का्यद्ाच े
पालि निकािकािे ि केल्याि 
त्याला कठटोर दंड आनण नशक्ा ्टोऊ 
शकते. ्या का्यद्ानि्ये कुठली्ी 
जात, धममि िा नलंग ्या कारणािरुि 
निकािकाला ग्ा्कांमध्ये भेदभाि 
करता ्येणार िा्ी.  ग्ा्काला घर 
िाकारता ्येणार िा्ी. ग्ा्कांिी 

निणमि्यामळेु ४०,९१३ गािांच्या 
का्यापाल्ाच्या प्रनक््येला िरुुिात 
झाली आ्.े राज्य शाििाच्या ििमि 
निभागांच्या परीक्ा म्ापरीक्ा ्या 
िेबपटो म्िलविारेच  घेण्यात ्येतील. 
्याचा िमुारे दीड  कटो्ी तरुणांिा 
फा्यदा ्टोणार आ्.े 

‘म्ा डीबी्ी’  ्या िेबपटो म्िलच्या 
माध्यमातिू ५००० कटो्ी रुप्यांच्या 
नशष््यिृत्ी रे् निद्ार्यायंच्या खात्यात 
जमा ्टोतील. ्यामळेु नशष््यिृत्ी 
िा्पातील गैरव्यि्ार िपंषु्ात 
्येईल. ि्ुयटोग्य ५० लक् निद्ार्यायंिाच 
लाभ नमळेल. निधामिनरत केलले्या 
मापदंडाििुार ि गणुित्ा अिलले े
प्रकलप ऑिलाइि िादर करण े
बंधिकारक अिल्यािे म्ािासत ू
्या िेबपटो म्िलच्या माध्यमातिू इमारत 
बांधणी प्रकलपाच े गैरव्यि्ार 
रांबतील. त्यामळेु  भ्रष्ाचाराला 
िाि उरणार िा्ी. कजमिमाफीच े
अजमि िादर करण्यािाठी ऑिलाइि 
अजमि भरण े बंधिकारक केल्यािे 
खऱ्या कजमिबाजारी शतेकऱ्यालाच 
कजमिमानफचा लाभ नमळण ेिनुिनचित 
झाल ेआ्.े

क्बलडरांचया मनमानीपािनू मकु्ती

नबलडरांच्या मिमािीपाििू 
मकु्तीिाठी म्ारेरा (म्ाराष्ट नरअल 
इस्े् रेग्यलुे् री अरॉनर्ी- सरािर 
िपंदा प्रानधकरण) ची सरापिा 
करण्यात आली. अि े प्रानधकरण 
सरापि करण्यात आलले ेम्ाराष्ट ् े
देशातील पन्ल े राज्य ठरल ेआ्.े 
बांधकाम व्याििान्यकांबाबतच्या 

म्ारेरा कडे तक्ार केल्यािर ३० 
नदििांच्या आत ्याच े निराकरण 
करािे लागेल. ग्ा्कांच्या तक्ारीचा 
तपाि आनण नििाडा करण्याच े
अनधकार प्रानधकरणाि देण्यात 
आल्यािे नबलडरांच्या मिमािीपाििू 
ग्ा्कांची निनचितपण े मकु्ती ्टोऊ 
शकते.

प्रधािमंत्री म्टोद्यांच्या 
आिा्िाि अििुरुि म्ाराष्टािे 
निनिध क्ेत्रातील अनिष् बाबी आनण 
प्ररा ्यांच्या मकु्तीिाठी  प्र्यत्नांिा  
उत्म िरुुिात केली आ्.े त्यािाठी 
निनचित अिा आराखडा त्यार 
केला आ्.े त्याििुार का्यमििा्ी 
करण्यात ्येत अििू त्याची दृष््यफळे 
िनजकच्या काळात नदििू ्येतील. 
भारत एक िेगळी उंची गाठत 
अितािाच त्यािाठी आपल े िमरमि 
अि े ्यटोगदाि देण्यािाठी म्ाराष्ट 
िजज झाला आ्.े

nnn

लेखक म्ाराष्ट शाििाच्या ‘लटोकराज्य’ 
मानिकाच े िपंादक अििू मखु्यमंत्यांच े
माजी जििपंकमि  अनधकारी आ्ते. 

email : ekank@hotmail.com
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िुम्ाला मा्ीि आ्े काय?

भारती्य राष्टी्य ि्कारी गृ्निमामिण म्ािघं ्ी 
देशातील िपंणूमि ि्कारी गृ्निमामिण चळिळीची नशखर  
िघं्िा आ्.े १९६९ मध्ये सरापिा झाल्यापाििू 
ि्कारी गृ्निमामिण िसंरांच्या कामकाजाला प्रटोतिा्ि, 
निकाि आनण िमनि्य िाधण्याच े काम ती करत 
आ्.े सरापिेिंतर एििीएचएफिे देशातील ि्कारी 
गृ्निमामिण िसंरांच्या नि्यटोजि आनण निकािाकरता 
अिेकनिध उपा्य ्यटोजल े आ्ते. राज्य िरकारे/
कें द्रशानित प्रदेश प्रशाििाच्या िारीिे एििीएचएफिे 
२० नशखर ि्कारी गृ्निमामिण िसंरा म्ािघं प्रिनतमित 
केल ेअििू त्यांची िखं्या ६ िरूि २६ िर िेली आ्.े 
१९६९-७० मध्ये जेव्ा एििीएचएफ अनसततिात 
आला तेव्ा देशात फक्त १६,३०८ प्रारनमक ि्कारी 
गृ्निमामिण िसंरा ्टोत्या अानण त्यांच े११ लाख १० 
्जार िदस्य ्टोते. आज अगदी तळापाििू पान्ल े
तर िमुारे एक लाख प्रारनमक ि्कारी गृ्निमामिण 
िसंरांिा अििू त्यांच े७० लाखां्िू अनधक िदस्य 
आ्ते. ्या प्रारनमक ि्कारी गृ्निमामिण िसंरािा राज्य 
सतरािरील २६ नशखर ि्कारी गृ्निमामिण म्ािघं 
मदत करत अििू ते एििीएचएफशी िलंगि आ्ते. 
एििीएचएफबाबत िकुत्याच केलले्या अभ्यािात अि े
निष्पनि झाल ेआ् ेकी, देशातील िािमिजनिक, खािगी 
आनण ि्कारी क्ेत्रातील १०० घरांपकैी ११ घरे ्ी 
ि्कारी गृ्निमामिण िसंरांिी िकुर केली आ्ते. 

ि्कारी गृ्निमामिण िसंरांची व्याख्या म्यामिनदत 
िाधिे अिलले्या व्यक्तीचंा का्यदेशीररीत्या अंतभामिि 
केललेा आनण िामान्यक गृ्निमामिणाची गरज नकंिा 
िामान्यक ि्ाय्यािर आधानरत िधुारणचे्या गरजांचा 

पाठपरुािा करणारा ग् अशी करण्यात आली आ्.े 
अशा ि्कारी िसंरांमध्ये िदस्यति ऐनच्छक अििू 
नि्ंयत्रण लटोकशा्ी पद्धतीिे चालते आनण प्रत्येक िदस्य 
आिश्यक भांडिलात िमाि ्यटोगदाि देत अितटो. 
्यात सि्ंयि्ाय्यतेिर मखु्यतः जटोर  नदला जातटो आनण 
ि्कारी पद्धतीिे केललेी कृती ्ी अशा ि्कारी 
गृ्निमामिण िसंरांच ेप्रारनमक िैनशष््ट्य अिते. निनिध 
राज्यांमध्ये ि्कारी गृ्निमामिण िसंरांच े कामकाज 
िबंंनधत ि्कारी िटोिा्य्ी का्यदा आनण ि्कारी 
िटोिा्य्ी नि्यमांििुार  चालिल ेजाते आनण िरकारिे 
िेमलले्या ि्कारी िटोिा्य्ी निबंधकांविारे प्रशािि 
केल ेजाते. राष्टी्य सतरािरच्या ि्कारी िसंरा आनण 
मल्ीस्े् ि्कारी िसंरांच ेप्रशािि मल्ीस्े् ि्कारी 
िटोिा्य्ी का्यदा आनण नि्यमांतील तरतदुीविारे केल े
जाते.

 िटोिा्य्ी ््णजे िात नकंिा अनधक लटोकांची 
िघं्िा अििू ती १८६० च्या िटोिा्य्ी िोंदणी 
का्यद्ाििुार िोंदणीकृत अिते- ्ा का्यदा अनखल 
भारती्य सतरािरील आ् े (परंत ु अिेक राज्यांत 
का्यद्ाच ेसिरूप िेगिेगळे आ्)ेआनण नजचा उदिेश्य 
धमामिदा्य नकंिा परटोपकारी सिरूपाचा अिा केललेा 
अििू तटो िािमिजनिक नकंिा िदस्यांच्या िामान्यक 
न्ताशी िबंंनधत अिले. िोंदणीकृत िटोिा्य्ी ्ी 
निनशष् म्यामिदांि् का्यदेशीर अनसतति (entity) 
अिते. तरीिदु्धा एखाद्ा ि्कारी िटोिा्य्ीच ेिदस्य 
त्यांच्या िदस्यांच्या आनरमिक न्तिबंंधािा चालिा 
देण्यािाठी एकत्र ्येतात. 

भारिािील ि्कारी गृ् क्नमामिर चळवळ 
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सहकारी गहृनिरामाण संस्ांचे फायदे खालीलप्रराणे 
आहेत.

१. ि्कारी गृ्निमामिण िसंरा ्ी िािमिजनिक ििते 
नकंिा िफ्याच्या उदिेश्यािे सरापि केललेी 
िघं्िा्ी ििते. िदस्यच ती नि्ंयनत्रत करत 
अिल्यािे आनरमिक शटोषण ्ाळण े ्ाच नतचा 
प्रारनमक ्ते ूअितटो. 

२. िािमिजनिक गृ्निमामिणाच्या निरुद्ध ि्कारी 
गृ्निमामिण िसंरांमध्ये िदस्यांिा घरांचा आराखडा 
बिितािा नि्ंयत्रण करण्याची िधंी उपलबध अिते. 
त्या्ी पढेु इमारतीची देखभाल िदस्यांच्या ्ातात 
अिल्यािे कमी खचामित आनण अनधक चांगल्या 
मागामििे देखभाल करता ्येते. 

३. ि्कारी गृ्निमामिण घरबांधणीच्या गणुातमक आनण 
िखं्यातमक पलैूंच े िमाधाि करते. िदस्यांचा 
ि्भाग मटोठ्या प्रमाणािर अंतभूमित अिल्यािे 
निमामिण ् टोणारी घरे ् ी इतर कटोणत्या्ी व्यिसरेतिू 
नदल्या जाणार्या घरांपके्ा िापरकत्यायंच्या गरजांिा 
अनधक प्रनतिाद देणारी अितात.

४. ि्कारी गृ्निमामिण िसंरा रन्िाशांच्या मिात 
देखभालीबाबत जबाबदारीची जाणीि निमामिण 
करण्याव्यनतनरक्त त्याची अंमल बजािणी 
करण्यािाठी आिश्यक ्ंयत्रणा परुितात. 

५. प्रत्येक बाबीिर नकमाि खच मि करण्याचा िदस्यांचा 
एकनत्रत प्र्यत्न ् टोत अिल्यािे कमी खनच मिक अिा 

प्रकलप त्यार ्टोत अितटो आनण इतर िाधिांची 
बांधणी करूि बचत केली जाते. 

६. िदस्यांिाठी ि्कारी िसंरा कजामिची व्यिसरा 
करतात आनण कजमिफेड ्ी िदस्यांची िामनु्क 
जबाबदारी अिते. ््णिू कजामिच्या ्प््यांची 
तिचे इतर शलुकांची ्यटोग्य फेड ्टोते की िा्ी 
्यािर ्यटोग्य नि्ंयत्रण राखल ेजाते. 

७. ि्कारी िसंरेच्या कामकाजात िदस्यांिा मतदाि 
करण्याचा आनण ि्भाग घेण्याचा अनधकार 
अिल्यािे त्यांच्यात सि्ंयपणूमिता आनण आतमि्माि 
निकनित ्टोतटो. 

८. ि्कारी िटोिा्य्ी ्ी ल्ाि िमदुा्य अिल्यािे 
निशषे उपक्म आ्यटोनजत करण,े आरटोग्य ििेा 
परुिण,े पनरिरातील प्यामििरण िधुारण,े िामानजक 
ितमिि आनण मािनिक आरटोग्यात िधुारणा अि े
अिेक िामानजक उपक्म ्ाती घेऊ शकते. 

९. ि्कारी ग्ा्क िसंरा, बँक, कलब आनण इतर 
िामान्यक ििेा ज्या िमदुा्यािाठी गरजेच्या आ्ते 
अि े आनरमिक उपक्म िटोिा्य्ी का्किरीिे 
राबि ूशकते. 

का्यद्ातील अ्ी,ं िबंंनधत राज्यािे त्यार केलले्या 
चौक्ीतील नि्यम आनण ि्कारी िसंरेच ेपटो्नि्यम 
्यांची पतूमिता केल्याि कुणी्ी व्यक्ती ि्कारी िसंरेचा 
िदस्य ्टोऊ शकतटो.
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AmB©-d{S�cm§Zr Aä`mgcoco....
AZ² {dídmgmZo
_wcm§À`m hmVmV gmon{dcoco....
H�mim~amo~a {dH�{gV hmoUmao

 Om  gm§{JVc§ V Zmhr!
cndc§ OmV§!
n m y åhmU Á` VZM Vw cm

 {eH�dc§ OmV§!!
Success Thy name is

{d^mJr` \�m¡OXma _w»` narjm

.... Á`m§Zm n`m©` Zmhr!!!
Ho�'gmJar` g§X ©̂
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