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सचूना
‘योजना’ ह े निती आयोगाचया वतीि,े 

कें द्र सरकारचया मानहती व प्रसारण मंत्ालयाचया 
प्रकाश नवभागातर्फे  नहदंी, इगं्रजी, मराठी, 
गजुराती, कनिड, तलेगु,ू पजंाबी, उद ूदू, बंगाली, 
तनमळ, मलयाळम, उनडया व आसामी भाषातंिू 
प्रकानशत होत.े दशेाचया  सवाांगीण नवकासाची 
खलुी चचादू करणारे त े वयासपीठ आह.े योजिा 
मानसकात प्रनसद्ध झाललेया लखेातील मत-ेनवचार 
तया-तया  लखेकाचंी असतात.  सरकार नकंवा 
लखेक कायदूरत असललेया ससं्ा तया मताशंी/
नवचाराशंी सहमत असतीलच अस े िवह.े 
लखेामंधय े वापरणयात आलले े िकाश/ेधवज ह े
केवळ प्रानतनिनिक आहते. राजकीय िकाशा 
तसचे भारताचा अ्वा अनय दशेाचा राष्ट्रधवज 
महणिू त े नयायालयीि बाबीसंाठी ग्राह्य िसतील. 
सपिादू परीक्ा पसुतक प्रकाशक तसचे मागदूदशदूक 
ससं्ाचया योजिा मानसकातील जानहरातीमधये 
केललेया दावयाचंी वाचकािंी सवतः खात्ी करूि 
घयावी. अशा जानहरातीमंिील मजकुराबाबत 
‘योजिा' कुठलयाही प्रकारे जबाबदार असणार 
िाही. योजिा मानसकातील मजकुराच े लखेी 
अिमुतीनशवाय सपंणूदू अ्वा अंशतःपिु:प्रकाशि 
नकंवा पिु:प्रसारण तसचे ‘योजिा' मानसकाचया 
िावाचा वापर वयावसानयक कारणासंाठी करणयास 
मिाई आहे
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अ द्ूसकंलप हा, तमुच ेपसै ेकुठे 
गले े याचंयानवषयी उहापोह 

करणयापके्ा भनवषयात तमुचा पसैा कुठे 
जावा याच े मागदूदशदूि करणारा असतो.
आपलया सगळयािंा घराच े अंदाजपत्क 
तयार करणयाचा अिभुव आहचे, तयात 
आपल े िमेके उतपनि नकती आनण 
तयािसुार खचादूचा ताळेबंद आखण ेनकती 
महतवाच ेअसत ेह ेआपण सगळे जाणतोच! 
‘आमदिी अठनिी खचादू रुपयया’ ही महण 
आपलया सवाांचया चागंलयाच पनरचयाची 
आह.ेजया घरात,उतपनिाच े भाि राखिू 
तया प्रमाणात खचादूवर नियंत्ण ठेवल ेजात 
िाही, नत े्, आन द्ूक अिागोंदी निमादूण 
होत.े अंदाजपत्क नकंवा अ द्ूसकंलप 
महणज े तमुही खचादूच े नियोजि करण े
आनण तया नियोजिाबाहरे खच दू होणार 
िाही, याची काळजी घेण!े   

एखाद्ा राष्ट्राचा अ द्ूसकंलपही 
नत्लया जितचेया कलयाणाचया दृष्ीिे 
अतयंत महतवाचा असतो. दशेाच ेशहाण े
राजयकतफे आनण प्रशासक, दशेात, नवनवि 
स्तोताकंडिू यणेारे समग्र उतपनि नकती 
आह े याच े मलूयमापि करूि तयािसुार 
खचादूची आखणी करतात. आपलया 
घरगतुी अंदाजपत्काप्रमाणचे, दशेाचया 
अ द्ूसकंलपातही, नशक्ण, आरोगय, 
आकनसमक खच दू, पायाभतू सनुविासंाठी 
तरतदू, अशा नवनवि कामासंाठी पसै े
राखिू ठेवलले ेअसतात. २०१९ मधये 
होणाऱया सावदूनत्क निवडणकुाचंया आिी 
सधयाचा सरकारचा यंदाचा हा शवेटचा पणूदू 
अ द्ूसकंलप होता. भारतासारखया दशेात, 
शतेकऱयाचं े कलयाण यावर सरकारिे 
मखुय भर द्ायलाच हवा. २०१८-१९ 
साठीचया अ द्ूसकंलपात सरकारि े कृषी 
क्ते्ासाठी भरीव तरतदू करतािंा कृषी 
सिुारणािंा प्रािानय नदलयाच े नदसत.े या 
भनूमकेमळेु, कृषीक्ते्ासाठीचया तरतदुीत 

जनरेचा अर्चसंकल्प
आमलूाग्र बदल बघायला नमळतो. एकीकडे 
‘ऑपरेशि ग्रीनस’ अंतगदूत टमाटा, कादं,े 
बटाटे अशा अतयावशयक र्ळभाजयाचंया 
नकमती नियंत्णात ठेवणयाची वयवस्ा तर 
तयाचवेळी दसुरीकडे, खरीप नपकासंाठीचा 
हमीभाव दीड पटीि ेवाढवणयाची घोषणा, 
२२००० ग्रामीण बाजाराचं ेग्रामीण कृषी 
बाजारात रुपातंर, शतेकऱयासंाठी कृषी 
पतपरुवठा अशा कामासंाठी मोठी तरतदू 
केललेी नदसत.े 

शतेकऱयाचंया कलयाणाशी निगडीत 
आणखी एक महतवाचा नवषय महणजे 
ग्रामनवकास !तयालाही या अ द्ूसकंलपात 
महतवाच े स्ाि दणेयात आल े आह.े 
यात नवशषेतः ग्रामीण पायाभतू सनुविा 
आनण रोजगाराचया सिंी निमादूण करण े
यावर भर नदललेा आह.े ‘२०२२ 
पयदूत सवाांसाठी घरे’, या महतवाकाकं्ी 
योजिअंेतगदूत, २०१९ पयदूत दशेाचया 
ग्रामीण भागात एक कोटी घरे बािंणयाच े
उनदिष् आह,े तयानशवाय, सवच्छ भारत 
अनभयािाअंतगदूत दशेभरात आणखी २ 
कोटी शौचालय े बािंली जाणार आहते. 
अनिप्रनरिया उद्ोगासंाठीचया नििीत 
दपुटीि े वाढ, मतसयवयवसाय आनण 
पशपुालिासाठी सवतंत् नििीची वयवस्ा, 
शतेकऱयाचं े उतपनि दपुपट करणयाचया 
सरकारचया उनदिष्पतूतीअंतगदूत राष्ट्रीय बाबं ू
अनभयािाची पिुरदूचिा आनण कृषीसलंगि 
उद्ोगामंधय े सवयंउद्ोजकतलेा सिंी 
दणेाऱया वयवस्ा निमादूण करण,े या सवदू 
बाबीवंर या अ द्ूसकंलपात भर नदललेा 
नदसतो. या अ द्ूसकंलपात आरोगयक्ते्ालाही 
प्रािानय नदलयाच े नदसत ेआह.े सरकारिे 
जाहीर केललेया राष्ट्रीय आरोगय सरंक्ण 
योजिअंेतगदूत, दशेातलया ग्रामीण आनण 
वंनचत जितलेा आरोगय सनुविासंाठी 
दरवषती पाच लाख रुपयापंयदूतच ेसरंक्ण 
नमळणार आह.े समुारे १० कोटी जितलेा 

आरोगयसवेेच े कवच परुवणारी ही 
योजिा जगातली सवादूत मोठी ‘आरोगय 
सरंक्ण योजिा’ ठरली आह.े तयानशवाय 
‘आयषुयमाि भारत’ योजिेंतगदूत १२०० 
कोटी रुपयाचंया नििीतिू दशेभरात नदड 
लाख आरोगय कें द्रे उभारली जाणार 
आहते. 

नशक्णक्ते्ासाठीही ठोस नििी 
दणेयात आला आह.े आनदवासी मलुािंा 
तयाचंयाच पयादूवरणात उचच दजादूच ेनशक्ण 
दणेाऱया एकलवय निवासी शाळा सरुु 
करणयाची घोषणा अनतशय सवागताहदू 
आह.े जयषे्ठ िागनरकािंा आपल ेआयषुय 
सनमािाि ेजगता यावे यासाठी, सरकारिे 
अ द्ूसकंलपात अिके तरतदुी जाहीर केलया 
आहते. तयापकेी एक महणज ेबँक नकंवा 
टपाल ठेवीवंरचया वयाजदरातली सवलत 
वाढवली आह.े आरोगय नवमा योजिा 
आनण वैद्कीय खचादूसाठीचया मयादूदतेही 
३० हजार रुपयावंरूि ५० हजार 
रुपयापंयदूत वाढ करणयात आली आह.े 
एम एस एम ई महणजचे सकू्म, लघ ुआनण 
मधयम उद्ोग नवकासाच ेइनंजि असलयाच े
सागंत सरकारि े या अ द्ूसकंलपात ह े
उद्ोग वाढवणयावर नवशषे भर नदला. 
असिू ३,७९४ कोटी रुपयाचंी तरतदू 
करणयात आली आह.े यामळेु  

सरकारि ेआपली ‘उद्ोग सलुभता’ 
मोहीम अनिक नवसतारत दशेातील 
िागनरकाचंया आयषुयात सलुभता 
आणणयाचया नदशिे े आश्ासक पाउल 
टाकल े आह.े समग्रपण े वणदूि करायच े
झालयास, जितचेया आयषुयासाठी 
महतवाचया घटकािंा सपशदू करणारा हा 
अ द्ूसकंलप सवदूसमावेशक नवकासाकडे 
वाटचाल करणारा ठरला आह.े  

         nnn 
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भारताचया सधयाचया 
आन द्ूक, सामानजक 

आनण राजकीय पनर नस्तीचया 
पाशवदूभमूीवर या वषतीचया 
अ द्ूसकंलपाच ेनवशलषेण होण ेगरजेच े
आह.े गेलया चार वषादूत सरकारिे 
अिेक, मोठया सरंचिातमक सिुारणा 
केलया आहते. तयांचा पनरणाम 
महणिू 2017-18 या वषादूत स्लू 
राषटीय उतपनि 6.75 टक्क्यापयांत 
पोहोच ूशकल.े येतया वषादूत ते 7.5 
टक्के होईल, अशी अपके्ा आह.े 
िोवह ेंबर 2016 मिली िोटाबंदी, 
पनरवतदूिकारी वसत ू आनण सवेा 
कराची (GST) 1 जलु ै 2017 
पासिू झाललेी अंमलबजावणी, 
िवया भारतीय नदवाळखोरीनवषयक 
संनहतेची सरुुवात आिार काडदू 
काढणयासाठीची अंमलबजावणी, 
े्ट परदेशी गुंतवणकुीचया 

नियमांमिे नशन्लता, सावदूजनिक 
क्ेत्ातलया बँकांवरचा ताण कमी 
करणयासाठी आनण या बँकांची 
कायदूक्मता वाढवणयासाठी 88 
हजार कोटी रुपयांचया मोठया 
पिुदूभांडवलीकरणाचया प्रनरियेची 
सरुुवात तसचे या आन द्ूक वषादूचया 

कें द्रीय अर्चसंकल्प 2018-19 चे विश्ेषण

प्ाधया्पक जे.डी. अगरिा् 

शवेटचया सहामाहीमिे अ द्ूवयवस े्त 
नदसिू आललेी गनतमािता या 
सगळयांमळेु सकल राषटीय 
उतपनिात ठोस वाढ नदसिू आली. 
अ द्ूवयवस े्तली समुारे 7.2 टक्के 
इतकी घसघशीत वाढ, गेलया 
सहा वषाांमिला सगळयात कमी 
आनण नस्र महागाई दर, आन द्ूक 
मजबतूी, दीघदूअ द्ूशासत्ीय स ै्यदू, 
परकीय चलिाची 14.1 टक्के 
वाढ दाखवणारी 409.4 अब्ज 
डॉलसदूची गंगाजळी, 1 लाख कोटी 
रुपयांचया निगु ांतवणकुीद्ारे झालले े
पनरणामकारक बदल, लाभा्तीचया 
खातयावर े्ट अिदुाि जमा 
होतािा आिारची मदत घेतलयामळेु 
अिदुािाचया रकमेत झाललेी 
65000 कोटी रुपयांची बचत, 
यासारखया अिेक िवया गोषटीिंी 
भारतीय अ द्ूवयवस्ा नकती लवनचक 
आह ेहचे दाखविू नदल.े खरोखरच 
भारतीय अ द्ूवयवस्ा जगातलया 
उत्तम अ द्ूवयवस्ांपकैी एक झाली 
आह.े मला ह े सांगतािा अतयंत 
आिंद होतो आह ेकी िोटाबंदी आनण 
जीएसटी सारखया सरंचिातमक 
सिुारणांमळेु आललेया अडचणीिंा 

खरोखरच भाररीय 
अर्चवयिसरा जगारलया उत्तम 
अर्चवयिसरां्पैकी एक झा्री आहे. 
म्ा हे सांगराना अतयंर आनंद 
होरो आहे की नोटाबंदरी आवण 
जीएसटरी सारखया संरचनातमक 
सिुारणांमळेु आ्ेलया अडचणीनंा 
अर्चवयिसरेने यिसिी्पणे रोंड 
वद्े आवण तयांचा अर्चवयिसरेचया 
िाढरीिर रसेच दरीघ्च अर्चिासतीय 
मा्पदंडािर कोणराहरी िाईट 
्पवरणाम वदसनू आ्ा नाहरी. 

सखाे्
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अ द्ूवयवस े्िे यशसवीपण ेतोंड नदल े
आनण तयांचा अ द्ूवयवस े्चया वाढीवर 
तसचे दीघदूअ द्ूशासत्ीय मापदंडावर 
कोणताही वाईट पनरणाम नदसिू 
आला िाही. अ द्ूवयवस े्चा समतोल 
राखणयात सरकारला यश आल.े  
जरी 2016-17 या वषादूत 300 
दशलक् टि र्ळे आनण भाजयांच े
मोठे उतपादि झाल े आनण अनि 
िानयाच ेदेनखल 275.7 दशलक् टि 
इतके भरघोस उतपादि झाल.े तरी 
देनखल अ द्ूवयवस े्ला 2017-18 
या वषादूत 2.1 टक्के इतक्या कमी 
कृषी उतपादिासारखया आवहािांिा 
तोंड द्ावे लागल.े कृषी उतपादकांच े
उतपनि सिुारणयाबाबत पंतप्रिािांिी 
वयक्त केललेया उनदिषटांची पतूदूता 
करण,े कृषी उतपादिात वाढ करण,े 
कृषी वयवस े्ला लवनचक बिनवण,े 
नशक्ण आनण आरोगय क्ेत्ातलया 
सनुविांचा नवसतार करण,े रोजगार 
निमादूण करण,े गुंतवणकू आनण 
नियादूतीला चालिा देण े तसचे 
ग्रामीण भागात नपणयाच ेपाणी, वीज 
यासारखया सनुविांच ेजाळे पसरविू 
दानरद्यनिमूदूलि आनण मनहला 
सक्मीकरणाच ेउदिीषट साधय करण,े 
ही अ द्ूवयवस े्समोरची मोठी आवहािे 
आहते. राजय सरकारतर्फे  चालवलया 
जाणाऱया बँकांसाठी मोठया 
प्रमाणावरचया अितुपानदत मालमत्ता 
तसचे भांडवलीकरणासाठी मोठया 
प्रमाणावर भांडवल आवशयकता ही 
सधुदा मोठी आवहािे आहते.

अ द्ूसकंलपासमारेची आवहािे 
लक्ात घेतली तर गेलया चार 

वषाांमिे झाललेया सरंचिातमक 
सिुारणा आनण योजिांिा नमळालले े
यश याचया पाशवदूभमूीवर या वषतीचा 
अ द्ूसकंलप मांडणयात आला आह.े 
कृषी क्ेत्, ग्रामनवकास, आरोगय 
नशक्ण, रोजगार निनमदूती, सकू्म, 
लघ ु आनण मधयम उद्ोग आनण 
पायाभतू सनुविा या क्ेत्ांिा बळकटी 
आणणयाचया पंतप्रिािांचया धयेयातिू 
मागदूदशदूि घेऊिच हा अ द्ूसकंलप 

तयार करणयात आल ेआह.े

आन द्ूक नवकास आनण 
नवत्तीय बळकटीकरण-  भ ा र त ा च ी 
अ द्ूवयवस्ा अडीच हजार अब्ज 
इतकी मोठी असलयाच ेया वषतीचया 

अ द्ूसकंलपािे दाखविू नदल े आह.े 
अ द्ूमंतयांिी आन द्ूक वाढीच े 8 
टक्क्यांच े लक्य ठरनवल े आह.े जे 
अतयंत समपदूक आह.े तयाचबरोबरच 
2018-19 या वषादूत नवकासदरात 
सधयाचया 7.2 टक्क्यांवरूि 7.4 
टक्क्यांची वाढ अपनेक्त आह,े अस े
तयांिी महटल े आह.े सि 2018-
19 मधये भारतीय अ द्ूवयवस े्त 
समतोल तरीही वेगवाि वृद्धी होईल 
आनण जागनतक अ द्ूवयवस े्करीता 
महत्वाची सकारातमक भनूमका 
बजावेल, अस े मत अ द्ूमंतयांिी 
वयक्त केल ेआह.े ‘मेक इि इनंडया’ 
मोहीम यशसवी करणयाचया दृषटीिे, 
कृषी आनण औ द्ोनगक क्ेत्ात इनच्छत 
वाढ करणयासाठीचया अतयंत योगय 
तरतदुी अ द्ूमंतयांिी यावषतीचया 
अ द्ूसकंलपात प्रसतानवत केलया 
आहते.

आपलया देशाची नवत्तीय तटू, 
स्लू राषटीय उतपनिाचया 3.2 टक्के 
असलयाबदिल अ द्ूमंतयांिी गहि नचतंा 
वयक्त केली आह.े 2010 साली 
6.4 टक्के असललेी नवत्तीय तटू 
आता आतंरराषटीय सतरावर समंत 
असललेया पातळीवर आणणयात 
आपण यश नमळनवल ेआह.े नवत्तीय 
तटू आटोक्यात आणणयासाठी हाती 
घेतललेया साततयपणूदू प्रयतिांमळेु 
गेलया वषती भारताचया नवशवासदशदूक 
मलूयात वाढ झाली. ह े वाढलले े
मलूय, वयवसाय करणयासाठीचया 
नियमांच े सलुभीकरण नकरकोळ 
वयवसायात 100 टक्के े्ट परदेशी 
गुंतवणकुीला परवािगी या आनण 
इतर सरंचिातमक सिुारणांमळेु 

भारराची अर्चवयिसरा 
अडीच हजार अब्ज इरकी 
मोठी असलयाचे या िषषीचया 
अर्चसंकल्पाने दाखिनू वद्े 
आहे. अर्चमंतयांनी आवर्चक 
िाढरीचे 8 टककयांचे ्क्षय 
ठरवि्े आहे. जे अतयंर सम्प्चक 
आहे. तयाचबरोबरच 2018-
19 या िषा्चर विकासदरार 
सधयाचया 7.2 टककयांिरून 
7.4 टककयांची िाढ अ्पेवक्र 
आहे, असे तयांनी म्हट्े आहे. 
सन 2018-19 मधये भाररीय 
अर्चवयिसरेर समरो् रररीहरी 
िगेिान िदृ्ी होई् आवण 
जागवरक अर्चवयिसरेकररीरा 
महत्िाची सकारातमक भवूमका 
बजाि्े, असे मर अर्चमंतयांनी 
वयकर के्े आहे.
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आपण ठरवललेा आन द्ूक नवकासदर 
गाठण ेसहज शक्य होणार आह.े  
या वषतीचया अ द्ूसकंलपात प्रसतानवत 
केललेा ग्रामीण भागातलया रोजगार 
निनमदूतीसाठीचा आनण समाज 
कलयाण योजिांसाठीचया 14.34 
लाख कोटी रुपयांचा आकषदूक नििी 
या कामांिा िक्कीच प्रगतीप्ावर 
िेईल. सरकारचया ‘गरीबी हटाव’ 
मोहीम यशसवी करणयाचया 
मागादूवरच े ह े मोठे पाऊल आह.े 
सरकारिे केललेया काही प्रमखु 
बदलांचा आनण उत्तम आन द्ूक 
नवकासाचा र्ायदा शतेकरी आनण 
समाजातलया गरीब तसचे इतर दबुदूल 
घटकांिा नमळावा आनण समाजाचया 
अिदूनवकनसत घटकांचया उधदारासाठी 
अ द्ूसकंलपात प्रसतानवत केलले े
नवनवि कायदूरिम कौतकुासपद आहते. 
या अ द्ूसकंलपामळेु सरकारचया 
योजिांच े र्ायदे ठळकपण े आनण 
एकनत्तपण े सगळयांसमोर मांडल े
जातील. 

कृषी क्ेत् आनण ग्रामीण 
अ द्ूशासत्-   भारताची अ द्ूवयवस्ा 
अजिूही कृषी क्ेत्ावर आिारललेी 
आह.े समुारे 49 टक्के िागनरक सद् 
पनरनस्तीत शतेी क्ेत्ात प्रतयक् कायदूरत 
आहते. तयामळेु खरा भारत ग्रामीण 
क्ेत्ातच वसललेा आह,े अस ेमहणतात 
ते काही चकू िाही. आतापयांत सत्तवेर 
आललेया सवदूपक्ांचया सत्तािाऱयांिी कृषी 
क्ेत् आनण ग्रामीण क्ेत्ाचया नवकासावर 
लक् कें द्रीत करुि देनखल कृषी क्ेत्ात 
कायदूरत सामानय जिता आनण ग्रामीण 
भागातल ेएकूणच जिसामानय यांिा 

अजिूही लाचारी तसचे गरीबीच ेनजण े
जगावे लागत आह.े तयांिा अतयंत 
अपऱुया सोयीसनुविा नमळत आहते, 
नत े् योगय प्रमाणातलया शकै्नणक 
आनण आरोगय सनुविांची पनरपणूदू अशा 
ग्रामीण, सामानजक पायाभतू सोयीसनुविा 
नवकनसत करणयाकडे लक् द्ावे लागेल. 
कृषी क्ेत्ाच ेआनण ग्रामीण अ द्ूवयवस े्च े

बळकटीकरण करणयाकडे अ द्ूमंतयांिी 
या अ द्ूसकंलपात य्ा द्ूपण े लक् 
कें द्रीत केल ेआह.े सि 2022 पयांत 
शतेकऱयांच ेउतपनि दपुपट करायचया 
पंतप्रिाि िरेंद्र मोदी यांचया नििादूराला 
अिसुरुि अ द्ूमंतयांिी अ द्ूसकंलपात 
अिेक महततवाकांक्ी लक्य नििादूरीत 
केली आहते. शतेकऱयांिा कमीतकमी 
खचादूत जासत उतपादि घेणयासाठी 
आवशयक ती सवदू मदत परुवण े
आनण तयांचया कृषीमालाला जासतीत 
जासत भाव नमळविू देण ेया दोनहीतिू 
शतेकऱयांच ेउतपनि वाढायला मोठी मदत 

होणार आह.े यासाठी शतेकऱयांचया 
मालाला योगय नकंमत नमळायला हवी. 
तयाबरोबरच शतेीमाल योगय पधदतीिे, 
कमी वेळात बाजारापठेेत पोहोचले 
याची दक्ता घयायला हवी. सवदू 
शतेकऱयांिा तयांचया शतेापासिू जवळ 
अशी बाजारपठे उपलब्ि करुि नदली 
तर मालाचया वाहतकुीला लागणारा 
वेळही वाचले आनण ग्राहकांिा ताजा 
शतेीमाल उपलब्ि झालयािे योगय 
नकंमतीत नवरिी होऊ शकेल.  य ा 
सवदू गोषटी लक्ात घेता, सवदू 23 
प्रकारचया खरीप नपकांसाठी नकमाि 
नवरिी मलूय उतपादि खचादूचया दीडपट 
असल ेपानहजे असा प्रसताव अ द्ूमंतयांिी 
मांडला आह.े कृषीनवषयक बाजारपठेा 
आनण पायाभतू सनुविांसाठीचा नििी 
महणिू अ द्ूमंतयांिी 2000 कोटी 
रुपयांचया नििीची घोषणा केली 
आह.े तयाबरोबरच कृषी उतपादिांचया 
नवरिीला प्रोतसाहि देणयासाठी सरुु 
होणार असललेया ‘ऑपरेशि ग्रीि’ या 
िवया योजिेसाठी 500 कोटी रुपयांची 
अनतनरक्त तरतदू करणयात आली 
आह.े  भारतातल ेबहतुांश शतेकरी 
गरीब आनण दलुदूनक्त पाशवदूभमूीच े
असलयामळेु कृषी कजादूचया उपलब्ितेिे 
तयांिा शतेी करण ेसलुभ होऊि जाते 
आनण आन द्ूक सहाययाची नववंचिा 
नमटलयािे उतपादकता वाढवणयावर 
ते लक् कें नद्रत करु शकतात. कृषी 
कजादूचया नवतरणाच ेलक्य साडेआठ 
लाख कोटीहिू वाढविू 11 कोटीपय ांत 
वाढवलयामळेु शतेकऱयांिा नवशषेतः 
्छोटे आनण गरीब शतेकऱयांिा खपूच 
नदलासा नमळेल. मात् ह े वाढीव 

सन 2022 ्पययंर िेरकरयांचे 
उत्पनन दपु््पट करायचया 
्पंरप्िान नरेंद् मोदरी यांचया 
वनिा्चरा्ा अनुसरुन अर्चमंतयांनी 
अर्चसंकल्पार अनेक महततिाकांक्ी 
्क्षय वनिा्चररीर के्री आहेर. 
िेरकरयांना कमीरकमी खचा्चर 
जासर उत्पादन घेणयासाठी 
आिशयक री सि्च मदर ्परुिणे 
आवण तयांचया कृषीमा्ा्ा 
जासरीर जासर भाि वमळिनू 
देणे या दोनहरीरनू िेरकरयांचे 
उत्पनन िाढाय्ा मोठी मदर 
होणार आहे.
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कजदू योगय लाभा्ती शतेकऱयांपय ांत 
पोहोचावे यासाठी नवशषे प्रयति करावे 
लागतील. या िवया प्रसतावांसोबतच 
अ द्ूमंतयांिी नकसाि कजादूचा र्ायदा 
मतसयपालि आनण पशपुालि या क्ेत्ांिा 
सधुदा नमळेल अशी वयवस्ा केली 
आह.े या क्ेत्ांमिे काम करणाऱया 
वयक्तीिंा ह्या नििीचा र्ायदा होईल 
आनण तयांचहेी उतपनि वाढायला मदत 
नमळेल.  देशातलया 86 टक्के 
्छोटया आनण दलुदूनक्त शतेकऱयांचया 
कलयाणाची काळजी घेणयासाठी 
देशभरातल े 22000 ग्रामीण हाट 
आनण ग्रामीण कृषी बाजारांचा नवकास 
आनण आिनुिकीकरणाची योजिा हाती 
घयायची घोषणा अ द्ूमंतयांिी केली आह.े 
तयाबरोबरच 1290 कोटी रुपयांचया 
गुंतवणकुीद्ारे 42 मेगा रू्ड पाकदू ची 
उभारणी करणयाचीही योजिा आह.े 
या दोनहीमंळेु कृषी क्ेत्ाची उतपादकता 
वाढायला मोठी मदत होणार आह.े 
कापणीचया हगंामािंतरची करातली 
सवलत आनण शतेकरी उतपादक 
कंपनयांिा 100 टक्के सटू यामळेुही 
कृषी उतपादि वाढवायला मदत होईल. 
तयाबरोबरच 100 अब्ज डॉलसदू 
नकमतीचया शतेीमालाचया नियादूतीच े
लक्य गाठणयासाठीचया प्रयतिांमळेु 
येतया काळात शतेकऱयांच े उतपनि 
वाढायला मदत होईल. शतेीचया 
नसचंिासाठी सौरऊजफेवर चालणारे 
पाणयाच ेपंप बसवणयासाठी शतेकऱयांिा 
अ द्ूसंकलपात केललेी तरतदू कौतकुासपद 
आह.े मतसयपालि आनण पशपुालि 
वयवसाय करणाऱया शतेकऱयांिा सधुदा 
नकसाि रेिडीट काडदूची सनुविा उपलब्ि 

करुि देता आली तर तयांिा तयांचया 
वयवसायासाठीचया कजादूची गरज 
भागेल आनण आपोआपच तयांचहेी 
उतपनि वाढेल. 

ग्रामीण अ द्ूवयवस्ा -िवया 
अ द्ूसकंलपात प्रसतानवत केललेया 
नवनवि योजिांद्ारे ग्रामीण 
अ द्ूवयवस े्तिू गरीबी हदिपार 

करणयाचा प्रयति अ द्ूमंत्ी गंभीरपण े
करतािा नदसत आहते. गरीब 
नस्तयांसाठीचया उजजवला योजिेतिू 
समुारे आठ कोटी मोर्त गॅस जोडणया 
मंजरू करुि अ द्ूमंतयांिी गरीब 
आनण निमि मधयमवगतीय कुटुंबांची 

काळजी घेतली आह.े तयाबरोबरच 
मोर्त वीज जोडणीसाठीचया 
सौभागय योजिेसाठी 16000 कोटी 
रुपयांची तरतदू केलयामळेु 4 कोटी 
गरीब कुटुंबांिा घरात वीज उपलब्ि 
झाली आह.े या नवनवि योजिांचया 
अंमलबजावणीमळेु इिंि जाळण े
आनण जंगलतोडीच े प्रमाण कमी 
होईल आनण महत्वाच ेमहणजे ग्रामीण 
मनहलांच ेजीवि अनिक सकुर होईल. 
तयांचया समसया कमी होतील. ‘सि 
2022 पयांत प्रतयेकासाठी घर’ ही 
सकंलपिा प्रतयक्ात आणणयासाठी 
2019 पयांत ग्रामीण भागात एक 
कोटीपंके्ा जासत घरे बांिणयाच ेलक्य 
ठेवणयात आल ेआह.े सवच्छ भारत 
मोनहमेअंतगदूत याआिीच बांिललेया 
6 कोटी शौचालयांखेरीज आणखीि 
2 कोटी सवच्छतागृहांचया बांिणीमळेु 
देनखल ग्रामीण जितेच े जीवि 
ससुह्य वहायला मदत होणार आह.े 
तयाचप्रमाण े 2018-19 या वषती 
राषटीय रोजगार योजिेसाठी नदलले े
5750 कोटी आनण सामानजक 
सरुक्ा योजिेसाठी नदलले े 9975 
कोटी रुपये यांचा देनखल खपू उपयोग 
होणार आह.े या सगळया योजिांमळेु 
भारतीय नस्तयांचा सनमाि वाढायला 
मदत होणार आह.े  मात् या 
सगळया योजिांचया पनरणामकारक 
अंमलबजावणीचया अभावामळेु या 
सवदू प्रशंसिीय योजिा पणूदूतवाला 
जातील का, याबाबत साशंकता 
वयक्त होऊ शकते. प्रतयेक यंत्णते 
तळापासिू असललेया वाढतया 
भ्रषटाचारामळेु शासकीय योजिांच े

‘सन 2022 ्पययंर 
प्तयेकासाठी घर’ हरी संकल्पना 
प्तयक्ार आणणयासाठी 2019 
्पययंर ग्ामीण भागार एक 
कोटरी्ंपेक्ा जासर घरे बांिणयाचे 
्क्षय ठेिणयार आ्े आहे. 
सिच्छ भारर मोवहमेअरंग्चर 
याआिीच बांि्ेलया 6 कोटरी 
िौचा्यांखेररीज आणखीन 
2 कोटरी सिच्छरागहृांचया 
बांिणीमळेु देवख् ग्ामीण 
जनरेचे जीिन ससु्ह वहाय्ा 
मदर होणार आहे. तयाचप्माणे 
2018-19 या िषषी राषट्रीय 
रोजगार योजनेसाठी वद्े्े 
5750 कोटरी आवण सामावजक 
सरुक्ा योजनेसाठी वद्े्े 
9975 कोटरी रु्पये यांचा 
देवख् ख्ूप उ्पयोग होणार 
आहे. 
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र्ायदे तया तया लाभार्याांपय ांत पोहोच ू
शकत िाहीत.

‘नशक्ण, आरोगय आनण 
सामानजक सरुक्ा’ -  कोणतयाही 
देशातलया िागनरकाच े नशक्ण 
आनण आरोगय उततम दजादूच ेअसण े
ह े शाशवत समतोल समाजाचया 
बांिणीचया दृषटीिे अतयंत 
महततवाच े आह.े देशाची सपंत्ती 
वाढवणयासाठी हातभार लागावा 
महणिू मािव ससंाििांचया स्तोतांचा 
उत्तम वापर करुि घेण े तसचे 
उत्तम दजादूचया जीविमािासाठी 
नशक्णाचा उत्तम उपयोग होतो तर 
उत्तम आरोगयसवेांमळेु या मािवी 
ससंाििांचया स्तोतांिा योगय नस्तीत 
ठेवायला मदत होते. चांगल ेआरोगय 
ही निसगादूिे जगाला नदललेी सवादूत 
महततवाची भेट आह.े देशातील 
िागनरकांच े नशक्ण, आरोगय आनण 
रोजगार याबदिल अ द्ूमंतयांिा नचतंा 
आह ेह ेपाहिू मला आिंद होत आह.े 
इतर नरिक्स (BRICKS) देशांचया 
तलुिेत आपलया देशातलया एकूण 
स्लू राषटीय उतपनिापकैी आरोगय 
क्ेत्ाला नदललेा वाटा बराच कमी 
आह.े उदाहरणा द्ू चीि हा देश 
तयांचया स्लू राषटीय उतपनिाचया 
3.2 टक्के उतपनि आरोगयनवषयक 
प्रशिांसाठी खच दू करतो, तर 
भारताचया स्लू राषटीय उतपनिाचया 
र्क्त 1.4 टक्के उतपनि आरोगय 
क्ेत्ासाठी ठेवल े आह.े  नशक्ण 
क्ेत्ातलया पायाभतू सनुविांसाठी 
अ द्ूमंतयांिी जाहीर केललेी 1 लाख 
कोटी रुपयांची तरतदू नियोजि आनण 

वासत ु नवशारदशासत्ाला वानहललेया 
दोि िवया नवद्ालयांची उभारणी, 
दर तीि लोकसभा मतदारसघंांमागे 
एक िवीि वैद्कीय महनवद्ालय 
उभारणयाचया घोषणसेह एकूण 24 
िवीि वैद्कीय महानवद्ालयांचया 
निनमदूतीचा मािस आनण रुगणालयांच े
आिनुिकीकरण करुि तयांिा वैद्कीय 

महानवद्ालयात रुपांतरीत करणयाची 
योजिा - या सगळयांमळेु भनवषयात 
देशभरातलया सवदू िागनरकांचया 
हाकेचया अंतरावर वैद्कीय नशक्ण 
आनण आरोगय सनुविा उपलब्ि 
होणार आहते. तयाचबरोबर वषदू 
2020 पयांत मधयम आनण 
निमि मधयमवगादूतलया बधुदीमाि 
यवुकांसाठी 50 लाख रुपयांची 
नशषयवृत्ती जाहीर करणयात आली 
आह.े यामळेु ह े नवद्ा्ती वैद्कीय 
नशक्णासह इत सवदू प्रकारचया उचच 
नशक्णासाठी उततम ससं्ांमधये प्रवेश 

घेऊ शकतील. हा ही अतयंत सततुय 
उपरिम आह.े  आयषुयमाि भारत 
कायदूरिमांतगदूत 1200 कोटी रुपये 
खचू दूि िागनरकांचया राहणयाचया 
नठकाणांजवळ दीड लाख आरोगय 
कें द्रे उभारणयाची अ द्ूसकंलपातली 
वयवस्ा उललखेिीय आह.े 
क्यरोगग्रसतांिा पोषक आहार 
परुवणयासाठी अ द्ूवयवस े्त 
मोठया नििीची तरतदू करणयाचा 
अ द्ूमंतयांचा नवचार सवागताहदू आह.े  
या अ द्ूसकंलपात अ द्ूमंतयांिी 
सवदूसामानयांसाठी जाहीर केललेी 
जगातली सवादूत मोठी सरकारी 
आरोगय सनुविा (राषटीय आरोगय 
सरुक्ा योजिा) देशातलया 10 
कोटी गरीब आनण कमकुवत 
कुटुंबांमिलया जवळजवळ 50 
कोटी लाभार्याांसाठी वरदाि ठरणार 
आह.े या योजिेअंतगदूत प्रतयेक 
लाभा्ती कुटुंबाला रुगणालयातलया 
(दसुऱया आनण नतसऱया प्रकारचया) 
उपचारांसाठी 5 लाख रुपयांची मदत 
नमळणार असलयामळेु ही योजिा 
जाहीर करुि अ द्ूमंतयांिी मोठी 
मजल मारली आह.े या प्रकारचया 
योजिेचया अंमलबजावणीमळेु 
नवमा वयवसायालादेखील चांगल े
नदवस येतील आनण देशात 
रोजगारनिनमदूतीला चालिा नमळेल. 
समुारे दीड लाख आरोगय सनुविा 
कें द्रे, वैद्कीय महानवद्ालये आनण 
सरकारी खचादूतिू सरुु असलले े
आरोगयनवषयक कायदूरिम, या 
सगळयांमळेु रोजगार निनमदूतीला 
चालिा नमळेलच, तयाचबरोबर 

इरर वरिकस (BRICKS) 
देिांचया रु्नेर आ्पलया 
देिारलया एकूण सर्ू राषट्रीय 
उत्पनना्पैकी आरोगय क्ेता्ा 
वद्े्ा िाटा बराच कमी आहे. 
उदाहरणार्च चीन हा देि तयांचया 
सर्ू राषट्रीय उत्पननाचया 3.2 
टकके उत्पनन आरोगयविषयक 
प्शनांसाठी खच्च कररो, रर 
भारराचया सर्ू राषट्रीय 
उत्पननाचया फकर 1.4 टकके 
उत्पनन आरोगय क्ेतासाठी ठेि्े 
आहे.
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देशातलया जितेचया आरोगयाची 
पवूतीपके्ा जासत चांगली काळजी 
घेतली जाईल. ह्या सगळया िवया 
वयवस े्मळेु नवनवि प्रदेशातलया 
िागनरकांिा तयांचया पनरसरातच 
उत्तम दजादूचया आरोगय सनुविा 
उपलब्ि होतील आनण वैद्कीय 
उपचारांसाठी मोठया शहरांमिे जाण े
आनण नत े् राहणया-खाणयापासिू 
सगळया अडचणीिंा सामोरे 
जाणयापासिू तयांची सटुका होईल.  
प्रिािमंत्ी जििि योजिेअंतगदूत सरुु 
केललेया 16 कोटी बँक खातयांचया 
खातेिारकांिा सकू्म नवत्त परुवठा 
आनण निवृत्तीवेति योजिेअंतगदूत 
आणणयाची िवी योजिा खपू 
नवचारपवूदूक आखललेी आह.े 
सामानजक अंतभादूव योजिेचया 
अंतगदूत 52 हजार 719 रुपयांची 
तरतदू मागासवगतीय जातीचंया 
कलयाणासाठी, तर 39 हजार 
139 कोटी रुपये मागासवगतीय 
जमातीचंया कलयाणासाठी वेगळे 
ठेवणयाचया निणदूयामळेु मागासवगतीय 
जाती आनण जमातीमंिलया लोकांिा 
मोठीच मदत नमळाणार आह.े िवोदय 
नवद्ालयांप्रमाणचे 50 टक्क्यांपके्ा 
जासत मागासवगतीय जमातीचंया 
लोकांची सखंया असललेया प्रतयेक 
गटासाठी एकलवय शाळेची उभारणी 
करणयाचा देनखल प्रसताव आह.े 
िवयािे िोकरीला लागललेयांसाठी 
सवदू क्ेत्ांमिे उतपनिाचया 12 टक्के 
इतकी रक्कम पनहली तीि वषफे 
कमदूचारी भनवषय निवादूह नििीमधये 
जमा करायची तरतदू अ द्ूसकंलपात 

आह.े मनहला कमदूचाऱयांसाठी भनवषय 
निवादूह नििीत जमा करायची रक्कम 
पनहलया तीि वषाांसाठी कमी करुि 
8 टक्के करणयात आली आह.े 

‘पायाभतू सनुविा आनण 
औद्ोनगक क्ेत्’ - पायाभतू सनुविांचा 
नवकास ही अ द्ूवयवस े्चया वाढीला 
चालिा देणारी गरुुनकलली आह े ह े

लक्ात घेऊि अ द्ूमंतयांिी पायाभतू 
सनुविांचया नवकासाकडे इतर क्ेत्ांचया 
बरोबरीिे लक् नदल ेआह.े देशभरात 
सवदूत् रसते, नवमाितळ, रेलवे, बंदरे 
तसचे देशांतगदूत जलवाहतकू यांच े
जाळे पसरनवणयासाठी अ द्ूमंतयांिी 
2018-19 या वषादूकरता 5.97 
लाख कोटी रुपयांचा नििी देणयाची 
घोषणा केली आह.े पयदूटिाला 
अजिू जोरदार चालिा देणयासाठी 
िानमदूकदृषटया महततवाचया दहा मखुय 

पयदूटि स्ळांचा नवकास करुि नत े् 
िानमदूक पयदूटि स्ळांची उभारणी 
करणयासाठी पायाभतू सनुविा 
आनण कौशलय नवकास, योगय 
तंत्ज्ाि, नवकनसत करण,े खाजगी 
गुंतवणकुदारांिा या कामी गुंतवणकू 
करणयासाठी आकनषदूत करण,े रँिडीगं 
आनण नवतरण वयवस्ा मजबतू 
करण,े या आनण इतर सवागताहदू 
घोषणा अ द्ूमंतयांिी केलया आहते. 
ही कामे झालयािंतर नकंवा होतािा 
रोजगार निनमदूती देनखल होईल आनण 
पनरणामतः देशाचा आन द्ूक नवकास 
सािला जाईल.  रेलवे नवभाग, हवाई 
नवभाग यांच ेआिनुिकीकरण आनण 
अ द्ूवयवस े्चया नडनजटलीकरणासाठी 
मोठी रक्कम ठेवणयात आली 
आह.े मािवरनहत रेलवे रिॉ ंनसगं 
असललेी र्ाटक काढिू टाकण ेरेलवे 
स्ािकांमिे सरकते नजिे तसचे वाय-
र्ाय सनुविा आनण सीसीटीवही इतयादी 
सोयी करणयासाठी रेलवे नवभागाला 
नििी मंजरू करणयात आला आह.े 
मुंबईच ेरेलवेच ेजाळे नवसतारणयासाठी 
तसचे देखभालीसाठी 11 हजार 
कोटी रुपये तर बेंगलरुु मेटोचया 
कामासाठी 17000 कोटी रुपयांचा 
नििी अ द्ूसकंलपात प्रसतानवत केला 
आह.े जेणकेरुि या महािगरांचया 
गरजा वयवनस्तपण े पणूदू होऊ 
शकतील.  गावांमिे रिॉडबँड 
सवेेचा नवसतार वाढनवणयासाठी 
तसचे ग्रामीण िागनरकांिा इटंरिेटची 
जोडणी देणयासाठी तरतदू करणयात 
आली आह.े  तसचे सरकारचया 
नडनजटल इनंडया या कायदूरिमाला 

 52 हजार 719 रु्पयांची 
रररदू मागासिगषीय जारीचंया 
कलयाणासाठी, रर 39 हजार 
139 कोटरी रु्पये मागासिगषीय 
जमारीचंया कलयाणासाठी 
िगेळे ठेिणयाचया वनण्चयामळेु 
मागासिगषीय जारी आवण 
जमारीमंिलया ्ोकांना मोठीच 
मदर वमळाणार आहे. निोदय 
विद्ा्यांप्माणेच 50 टककयां्पेक्ा 
जासर मागासिगषीय जमारीचंया 
्ोकांची संखया अस्ेलया प्तयेक 
गटासाठी एक्वय िाळेची 
उभारणी करणयाचा देवख् 
प्सराि आहे.
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प्रोतसाहि देणयासाठी दरूसचंार 
सवेांची पायाभतू उभारणी आनण 
दरूसचंार सवेेचा सवदूदरू प्रसार या 
कामांसाठी 2018-19 या वषादूत 
10000 कोटीचंी मदत देणयाचा 
प्रसताव अ द्ूसकंलपात मांडला आह.े  
देशातलया कंपनयांपकैी 99 टक्के भाग 
असणाऱया सकू्म, लघ ुआनण मधयम 
उद्ोगांबाबत अ द्ूमंतयांिी सतकदू ता 
दाखवली आह.े या उद्ोगांिा कजदू 
परुवठा, वयवसायासाठी नििी आनण 
कजादूवरचया वयाजात अिदुाि तसचे 
वयवसायात िविवीि प्रयोगांद्ारे 
नवकासाचया िवया सिंी शोिणयासाठी 
प्रोतसाहि देता यावे महणिू 
अ द्ूमंतयांिी अ द्ूसकंलपात 3794 
कोटी रुपयांचा नििी या उद्ोगांसाठी 
राखिू ठेवला आह.े सकू्म, लघ ुआनण 
मधयम उद्ोगांसाठीचया शततींमिे 
काही प्रमाणात बदल केलयामळेु, 
उदाहरणा द्ू कारखािे, यंत्सामगु्री 
तसचे आवशयक उपकरणांसाठीचया 
गुंतवणकुीची मयादूदा, वानषदूक 50 
कोटी रुपयांवरुि वानषदूक 250 
कोटी रुपयांपय ांत वाढवण ेआनण या 
उद्ोगांवरचया कराचा बोजा 25 
टक्क्यांपय ांत कमी करण,े यांसारखया 
उपाययोजिांमळेु तयांिा वयवसाय 
करण ेअनिक सलुभ होईल, तयांचया 
नवकास आनण वाढीला चालिा 
नमळेल. तसचे िवया वसत ू आनण 
सवेा कराचया िवया कर पधदतीमधये 
सवतःला सामावण े या उद्ोजकांिा 
सोप े जाईल. ‘मदु्रा’ कजदूयोजिेचया 
माधयमातिू या उद्ोगांिा जासत 
कजदू नवतरीत करता यावे, यासाठी 

अ द्ूमंतयांिी 3 लाख कोटी रुपये 
सधुदा मंजरू केल ेआहते. वसत्ोद्ोग 
क्ेत्ासाठी सि 2018-19 या 
वषती 7148 कोटी रुपये खचादूचया 
नवनवि योजिा राबवणयाचा नवचार 
अ द्ूमंतयांिी वयक्त केला आह.े 
तयामळेु या क्ेत्ातलया रोजगार 
संिीमंधये मोठया प्रमाणावर वाढ 
होईल आनण नवकासाला चालिा 
नमळेल. 

‘रोजगाराचया संिी’ - सधया 
देशातलया सनुशनक्त तरुणांमधये 
बेरोजगारीच े प्रमाण लक्णीय 
आह.े बेरोजगारीमळेु तरुणांमधये 
निराशाजिक वातावरण तयार होते 
आनण ते गैरमागादूला लागणयाचा िोका 
वाढतो महणिू या प्रशिाकडे तातडीिे 
लक् देणयाची आवशयकता आह.े 
या मदु्ाचा नवचार करुि यावषतीचया 
अ द्ूसकंलपात अनिकानिक 

रोजगारनिनमदूती करणयावर योगय 
भर नदला आह.े रोजगारनिनमदूतीसाठी 
अ द्ूसकंलपात 70 लाख रोजगार 
संिी उपलब्ि करुि देणयाची योजिा 
प्रसतानवत आह.े कायादूलयांमिलया 
औपचानरक िोकऱयांबरोबरच 
पायाभतू सनुविा, रसते, रेलवे, 
नवमाितळ आनण हनेलपडॅस, 
ग्रामीण भागातलया सनुविा, ग्रामीण 
आनण शहरी भागांिा एकमेकांशी 
जोडणयाचया दृषटीिे उभारललेी 
कामे या सगळयातिू रोजगारांचया 
संिी निमादूण करायला प्रोतसाहि 
देण ेआनण लोकांचया जीविमािाचा 
दजादू उंचावण ेया दोनही गोषटी साधय 
करता येतील. रोजगार निनमदूतीसाठी 
या वषतीचया अ द्ूसकंलपात सरकारिे 
जाहीर केललेया योजिा कौतकुासपद 
आहतेच. देशातलया बेकारी आनण 
बेरोजगारीचया समसयेवर मात 
करणयासाठी ‘इनंडयि इननसटटयटू 
ऑर् र्ायिानस’ या ससं े्िे केललेया 
अभयासाच े निषकषदू ‘र्ायिानस 
इनंडया’ या त्मैानसकात प्रनसधद 
झाल े आहते. यात सचुवलयािसुार 
देशातलया उपलब्ि रोजगार सिंीचं े
योगय वयवस्ापि होणयाचया दृषटीिे 
‘िॅशिल लबेर एक्सच ेंज’ ची 
स्ापिा करणयाबाबत सरकार 
नवचार करु शकेल.  कृषी क्ेत्, 
नशक्ण, आरोगय तसचे पायाभतू 
सनुविा यातलया समाज कलयाण 
योजिांसाठी मोठा नििी देऊि आनण 
निगु ांतवणकुीसाठी 80000 कोटी 
रुपयांच े मोठे लक्य डोळयांसमोर 
ठेविू अ द्ूमंतयांिी नवत्तीय तटू 3.3 

देिारलया कं्पनयां्पैकी 99 
टकके भाग असणारया सकू्षम, 
्घ ुआवण मधयम उद्ोगांबाबर 
अर्चमंतयांनी सरक्च रा दाखि्री 
आहे. या उद्ोगांना कज्च ्परुिठा, 
वयिसायासाठी वनिी आवण 
कजा्चिरचया वयाजार अनुदान 
रसेच वयिसायार निनिीन 
प्योगांद्ारे विकासाचया नवया 
संिी िोिणयासाठी प्ोतसाहन 
देरा याि े म्हणनू अर्चमंतयांनी 
अर्चसंकल्पार 3794 कोटरी 
रु्पयांचा वनिी या उद्ोगांसाठी 
राखनू ठेि्ा आहे.
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टक्के राखणयात आनण कोणतयाही 
अनतनरक्त कराचा बोजा ि ठेवता 
नवकास दराच े लक्य स्लू राषटीय 
उतपनिाचया 7.2 ते 7.4 टक्के 
ठेवणयात यश नमळवल े आह े ही 
खरोखरीच कौतकु करणयासारखी 
गोषट आह.े 

 ‘करांच े प्रसताव’ - देशाचया 
अ द्ूवयवस े्त नस्रता राखणयासाठी 
कर िोरणात कमीत कमी बदल 
करण े इषट असते. या मदु्ाला 
अिसुरुि अ द्ूमंतयांिी वयनतिगत 
आनण वयावसानयक अशा दोनही 
पातळयांवरचया करांचया दरात काहीही 
बदल केल े िाहीत. िोकरीपशेा 
वगादूला नदलासा देणयाचया दृषटीिे 
तयांिी 40000 रुपयांची प्रमानणत 
करवजावट लाग ू केली आह.े मात् 
प्रवासभत्ता सवलत काढिू घेतली 
आह.े जयेषठ िागनरकांचया आन द्ूक 
नस्तीबाबत अ द्ूमंतयांिी अतयंत 
सवेंदिशील दृषटीकोि ठेवला आह.े 
बँका नकंवा पोसट ऑनर्समधये जेषठ 
िागनरकांिी गुंतवललेया पशैाचया 
कलम 194 ए अंतगदूत करमकु्त 
वयाजाची मयादूदा 10000 वरुि 
50000 पयांत वाढवणयात आली 
आह.े आरोगयनवमयाचा हपता तसचे 
वैद्कीय खचादूची करमकु्त मयादूदा 
कलम 80 डी खाली 30000 वरुि 
वाढविू 50000 करणयात आली 
आह.े याचा मधयम वगादूला मोठा लाभ 
होणार आह.े  दीघदू मदुतीचया इनक्वटी 
मयचुअल रं्डातिू मोठया वगादूला 
3.6 लाख कोटीचं ेउतपनि होते. या 
उतपनिावर कर बसवणयासाठी सधया 

कोणताही कायदा अनसततवात िाही. 
तयामळेु अ द्ूमंतयांिी मयचुयअुल 
रं्डातिू नमळणाऱया उतपनिावर 
10 टक्के कर बसवला ह ेयोगयच 
आह.े ऑक्टोबर 2004 पवूतीचया 
दीघदू मदुतीचया मयचुयअुल रं्डाचया 
योजिांवर 20 टक्के कर बसवायला 
हवा. इनक्वटी मयचुयअुल रं्डाचया 

प्रतयेक लाभांशावर 10 टक्के कर 
भरणयाचा निब ांि िवया अ द्ूसकंलपात 
घालणयात आला आह.े अ्ादूत 
यामळेू मयचुयअुल रं्ड कंपनयांकडूि 
गुंतवणकुीदारांिा नदलया जाणाऱया 
भरघोस लाभांशाचया रकमेत 
काट्छाट होणार आह.े मयचुयअुल 
रं्ड नवरेितयांकडूि या करानवरोिात 
तीव्र प्रनतनरिया येण े सवाभानवक 
आह.े या करासोबतच मोठया 

प्रमाणावर सामानजक सरुक्ा योजिा 
राबवणयासाठी लागणारा महसलू 
नमळवणयाचा मागदू महणिू 1 टक्के 
नशक्ण अनिभार (करावर कर) 
लावणयाचा प्रसताव अ द्ूमंतयांिी नदला 
आह.े  करातिू सटू नमळणयाची 
नकमाि उतपनि मयादूदा 3 लाख 
केलयािंतर नमळणारे 15000 
कोटी रुपयांच ेउतपनि आता नमळणार 
िसल े तरी अ द्ूसकंलपातील इतर 
अिेक प्रसतावांमळेु ही हािी भरुि 
काढता येईल. दीघदू मदुतीचया 
मयचुयअुल रं्डांची यादी करुि 
तयांचया परतावयावर 20 टक्के कर 
लावलयामळेु देनखल हािी भरुि 
काढायला मदत नमळेल.  
औद्ोनगक क्ेत्ाचा नवकास वहावा 
आनण तयात रोजगाराचया सिंी 
निमादूण वहावयात यासाठी अडीचश े
कोटी रुपयांपय ांतचा वानषदूक वयवसाय 
करणाऱया सकू्म, लघ ुआनण मधयम 
उद्ोगांवरचा वयावसानयक कर कमी 
करुि तो 25 टक्के करणयात आला 
आह.े ही करकपात आनण वयनतिगत 
कररचिेतली सटू यामळेु 5995 
कोटी रुपयांची महसलूी तटू येणार 
आह.े  तरीही महसलूी तटू भरुि 
काढणयाबरोबरच ‘मेक इि इनंडया’ 
मोनहमेला प्रोतसाहि देणयासाठी 
अ द्ूमंतयांिी काही वसतुंवर 2.5 
टक्के ते 10 टक्के वाढीव सीमाशलुक 
बसवणयाचा प्रसताव ठेवला आह.े 
सगंुिी द्रवये आनण सौंदयदूप्रसाििांवर 
10 टक्के, वाहिे आनण वाहिांचया 
सटुया भागांवर 5 टक्के, पादत्ाणांवर 
10 टक्के, िकली दानगनयांवर 5 

कृषी क्ेत, विक्ण, आरोगय 
रसेच ्पायाभरू सवुििा यारलया 
समाज कलयाण योजनांसाठी 
मोठा वनिी देऊन आवण 
वनगुयंरिणुकीसाठी 80000 
कोटरी रु्पयांचे मोठे ्क्षय 
डोळयांसमोर ठेिनू अर्चमंतयांनी 
वित्तीय रटू 3.3 टकके 
राखणयार आवण कोणतयाहरी 
अवरवरकर कराचा बोजा न 
ठेिरा विकास दराचे ्क्षय 
सर्ू राषट्रीय उत्पननाचया 7.2 
रे 7.4 टकके ठेिणयार यि 
वमळि्े आहे हरी खरोखररीच 
कौरुक करणयासारखी गोषट 
आहे. 



13माच्च 2018

³eespevee

टक्के, इलके्टॉनिक आनण सगंणकांच े
सटेु भाग यावर 5 टक्के, र्निदूचरवर 
10 टक्के, नभंतीवरची, मिगटावरची 
तसचे इतर घडयाळे यांचयावर 10 
टक्के, लहाि मलुांची खेळणी आनण 
खेळाचया सामग्रीवर 10 टक्के, 
कपडयांवर 10 टक्के, विसपतीजनय 
खाद् तेलावर 15 ते 17.5 टक्के, 
इतयादीवंर वाढीव सीमाशलुक 
लावल ेअसल ेतरी काही भांडवली 
वसत ूआनण इलके्टॉनिक वसतूंवरच े
सीमाशलुक 5 टक्क्यांिी, वैद्कीय 
उपचारांसाठी लागणाऱया उपकरण 
आनण यंत्ांवरच े सीमाशलुक 2.5 
टक्क्यांिी तर इतर काही पदा्ाांच े
सीमाशलुक 2.5  टक्क्यांिी कमी 
देनखल केल े आह.े याचा पनरणाम 
महणिू जयांच ेसीमा शलुक वाढवणयात 
आल ेआह.े तया वसत ूआता महाग 
होतील तर इतर काही वसत ूपवूतीपके्ा 
सवसत दरािे उपलब्ि होतील. 

वनषकष्चषः 

अ द्ूमंत्ी अरुण जेटली 
यांिी अतयंत नवचारपवूदूक आनण 
पनरश्रमपवूदूक, सवदूसमावेशक 
असा अ द्ूसकंलप सादर केला 
आह.े देशातलया 80 टक्क्यापके्ा 
जासत जितेचया गरजा, अपके्ा 
आनण आकांक्ांचा नवचार 
करणारा हा अ द्ूसकंलप महणजे 
सरकारिे बाजारावर आिारीत 
अ द्ूवयवस े्कडूि सवदूसामानयांचया 
कलयाणाचा नवचार करणयाकडे 
उचललले े नवचारी पाऊल महणावे 
लागेल.

सि 2018-19 चा महणजे 
यंदाचा अ द्ूसकंलप हा सामानय 
लोकांचा नवचार करणारा प्रगतीशील, 
समतोल आनण िेहमीचया सरिोपट 
मागाांपके्ा वेगळी वाट िरणारा 
आह.े या अ द्ूसकंलपात कृषी क्ेत्, 
ग्रामीण नवकास, नशक्ण रोजगार 
निनमदूती आनण गुंतवणकुीवर भर 
नदललेा असलयामळेु हा नवकासाला 
चालिा देणारा अ द्ूसकंलप ठरेल. 
परवडणयाजोगी घरे उपलब्ि 
होणयासाठी, बांिकाम क्ेत्ाला 
उनजदूतावस्ा देणयासाठी, नवकासाला 
चालिा देण,े अ द्ूवयवस े्चया 
नडनजटलीकरणाला प्रोतसाहि देण े
आनण वयवसाय करतािा येणाऱया 
समसया दरू करुि वयवसाय करण े
सोप े करणयासाठीच े सवदू उपाय 
अ द्ूमंतयांिी अ द्ूसकंलपात बारकाईिे 
मांडल े आहते. कृषी आनण उद्ोग 
क्ेत्ावर सरकार करत असललेया 
मोठया खचादूिे या क्ेत्ांमिली मरगळ 
दरू होईल.  शतेकऱयांच े उतपनि 
वाढनवणयासाठी कृषी क्ेत्ात मोठया 
प्रमाणावर आिनुिक तंत्ज्ािाचा 
वापर वहायला हवा. तयाचबरोबर या 
क्ेत्ात काही सरंचिातमक सिुारणा 
करणयाची गरज आह.े पण ह ेसवदू 
बदल एकटया अ द्ूसकंलपातलया 
तरतदुीमंळेु होणारे िाहीत. तयाचप्रमाण े
सवदू पातळयांवरची नशक्णपधदती, 
कायदा आनण नयायदािाची पधदत 
यामिे देनखल मळुापासिूच काही 
सिुारणा होण े आवशयक आह.े 
सधयाची देशाची यंत्णा अ द्ूवयवस्ा 
आनण जितेचया अपके्ा पणूदू करु 

शकत िाहीत, अशी पनरनस्ती 
आह.े रुळललेया ठरानवक पधदतीिे 
नवचार ि करता ्ोडा वेगळया 
वाटेिे यासाठी काही पनरणामकारक 
नवचार करुि िीती आयोगािे काम 
करायला हवे. आताचया यंत्णते 
राहिूच सवदू कामे करण े आनण 
अगदी ्ोडया प्रमाणात बदल करण े
यामळेु देशाचया अ द्ूवयवस े्चया 
नवकासासाठी र्ार काही करता 
येण े शक्य िाही.  ्ोडक्यात  
2018-19 चा कें द्रीय अ द्ूसकंलप 
हा ‘‘गरीबी हटाव, नकसाि बचाओ’’ 
अ द्ूसकंलप आह.े 

nnn

लखेक अ द्ूशास्ताच े िामांनकत 
प्राधयापक असिू प्रनसद्ध सतंभलखेक 
आहते.
email : jda@iif.edu

आगामी अकं
इिानय भारर

एवप्् 2018
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कें द्रीय अ द्ूसकंलप 
२०१८-१९ या अिेक 

दृष्ीिे वैनशषटयपणूदू ठरला आह.े 
कें द्र सरकारिे गेलया दोि वषादूत 
केललेया महतवाचया नवत्तीय सिुारणा- 
नवमदु्रीकरण  आनण वसत ू आनण 
सवेाकराचया अंमलबजावणीमळेु 
अ द्ूवयवस े्वर सकारातमक पनरणाम 
झाल े आहते. सधया अ द्ूवयवस े्ची 
पनरनस्ती आशादायक असतािा, 
सवदूच निदशदूक अ द्ूवयवस्ा 
सिुारणयाच ेसकेंत देत असतांिा, तया 
आिारावर हा अ द्ूसकंलप मांडणयात 
आला आह.े आगामी काळात 
भारतीय अ द्ूवयवस े्चा नवकासदर 
८ टक्क्यांपय ांत पोहोचवणयासाठी 
वातावरण तयार वहावे यादृष्ीिे हा 
अ द्ूसकंलप मांडणयात आला आह.े 

हा अ द्ूसकंलप इतर 
अ द्ूसकंलपांपके्ा अिेक दृष्ीिे वेगळा 
आह.े या अ द्ूसकंलपाचा मखुय भर 
कृषी आनण ग्रामीण अ द्ूवयवस े्वर 
आह.े जेणकेरूि शतेकऱयांिा तयांच े
उतपनि वाढवता येईल, तसचे वसत ू
आनण सवेांची मागणी वाढवलयास 

अर्चवयिसरे्ा ्पढेु घेऊन जाणारा अर्चसंकल्प

हसमखु अविया

खाजगी गुंतवणकूीतही वाढ होईल. 
अ द्ूसकंलपात ग्रामीण जीविमाि 
सिुारणयासाठी मोठया नििीची तरतदू 
करणयात आली आह.े यासाठी 
सवयंसहायता बचत गट, मनहला 
बचत गट यांिा या निनितिू तसचे 
बँकेद्ारे होणाऱया पतपरुवठयातिू 
लाभ नमळणार आहते. तयानशवाय 
अनिप्रनरिया उद्ोग आनण पशपुालि 
क्ेत्ासाठीही भरीव नििी देणयात 
आला आह.े यामळेु कृनषसलंगि 
उद्ोगांिा चालिा नमळेल. तसचे मळू 
कृषी उतपादिानशवाय सहउतपादि 
तयार करणयास वाव नमळ ूशकेल. 
टमाटो, कांदा आनण बटाटा या तीि 
भाजयांचया नकमतीमंधये साततयािे 
होणारे चढउतार लक्ात घेऊि या 
नकमती नस्र ठेवणयासाठी सरकारिे 
‘ऑपरेशि ग्रीि या िवया योजिेची 
घोषणा केली आह.े दगुिक्ेत्ात रिांती 
घडविू आणणाऱया ऑपरेशि फलड 
या योजिेचया िततीवर ऑपरेशि 
ग्रीनस ही योजिा कायदू करेल. या 
योजिेचया अंमलबजावणीसाठी 
सरुुवातीला ५०० कोटी रुपयांची 

वममांसा

अर्चसंकल्पार ग्ामीण 
जीिनमान सिुारणयासाठी मोठया 
वनिीची रररदू करणयार आ्री 
आहे. यासाठी सियंसहायरा 
बचर गट, मवह्ा बचर गट 
यांना या वनविरनू रसेच बँकेद्ारे 
होणारया ्पर्परुिठयारनू ्ाभ 
वमळणार आहेर. तयावििाय 
अननप्वरिया उद्ोग आवण 
्पि्ुपा्न क्ेतासाठीहरी भररीि 
वनिी देणयार आ्ा आहे. 
यामळेु कृवषसं्गन उद्ोगांना 
चा्ना वमळे्. रसेच मळू कृषी 
उत्पादनावििाय सहउत्पादन रयार 
करणयास िाि वमळ ूिके्.
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तरतदू करणयात आली आह.े 
यातिू उतपादि आनण खरेदी 
कें द्रे एकमेकांशी जोडली जाणार 
असिू तयांचयात समनवय निमादूण 
करणयासाठी आवशयक तया पायाभतू 
सनुविा नदलया जाणार आहते. 
तसचे या भाजयांचया वाहतकुीचीही 
सोय करणयात आली आह.े गरज 
असले तयावेळी, शतेकरी उतपादक 
सघंटिेचया मदतीिे या भाजयांचया 
साठवणकुीसाठी गोदामे आनण 
प्रनरिया उपकरणहेी तयार केली 
जातील.  

याच अ द्ूसकंलपात आणखी 
एक महतवाची घोषणा करणयात 
आली आह.े या घोषणिेसुार, १०० 
कोटीपंके्ा जासत उलाढाल असललेया 
शतेमाल उतपादक सघंटिांिा करातिू 
सवलत नदली जाईल. या सवलतीमळेु 
अनिप्रनरिया क्ेत्ात वयावसानयकता 
वाढणयास मदत होईल. ग्रामीण 
अ द्ूवयवस े्साठी अ द्ूसकंलपात 
केललेया घोषणांमळेु ३२१ कोटी 
वयतिीसंाठी रोजगार निमादूण होईल. 
तसचे, ग्रामीण भागात ५१ लाख 
िवी घरे, १.८८ कोटी शौचालये, 
३. १७ लाख नकलोमीटर लांबीच े
रसते बांिल ेजातील. यामळेु १. ७५ 
कोटी  घरांमधये वीजपरुवठा केला 
जाईल. तसचे कृषी उतपादिाला 
प्रोतसाहि नमळेल. 

या कें द्रीय अ द्ूसकंलपातील 
दसुरी अतयंत महतवाची गोष् 

महणजे यात आरोगय, नशक्ण आनण 
इतर सामानजक सरुक्ा योजिांवर 
देणयात आललेा भर ! नशक्णक्ेत्ात, 
नशक्णाची,नशक्कांची  गणुवत्ता 
वाढवण े आनण परूक नशक्णासाठी 
नडनजटल साििांचा वापर, यावर 

भर देणयात आला आह.े उचच 
नशक्ण क्ेत्ात, येतया चार वषादूत, 
देशभरात, एमस सारखया महतवाचया 
उचचनशक्ण ससं्ा स्ापि करण,े 
यासाठी अ द्ूसकंलपाबाहरे नििीची 
तरतदू केली जाणार असिू एक 
लाख कोटी खच दू अपनेक्त आह.े 

आरोगय क्ेत्ात, सरकारिे जाहीर 
केललेया आरोगय भारत योजिेअंतगदूत 
प्रा्नमक आरोगय सनुविा आनण 

आरोगय सरंक्ण योजिेसाठी 
नवशषे तरतदू करणयात आली 
आह.े यािसुार, दानरद्यरेषेखाली 
असललेया प्रतयेक कुटुंबासाठी मधयम 
सवरूपाच े आजार आनण प्रादेनशक 
सतरावरील आजारापासिू सरंक्ण 
नमळवणयासाठी ५ लाख रुपयांच े
आरोगयकवच देणयात आल ेआह.े या 
महतवाकांक्ी कायदूरिमात १० कोटी 
कुटुंबािा (५० कोटी वयतिीिंा) 
आरोगय सरंक्ण नदल े जाईल. या 
कुटुंबािा वानषदूक ५ लाख रुपयांच े
सरंक्ण नमळणार असिू कोणतयाही 
आजारावरील ५ लाख रुपयांपय ांतची 
शस्तनरिया करणयासाठी या योजिेत 
अंतभूदूत असललेया खाजगी नकंवा 
इतर रुगणालयात एकही पसैा 
लागणार िाही. गरीब कुटुंबात 
कोणालाही ककदू रोग, हृदयनवकार 
अ्वा मतू्नपंडाचा गंभीर आजार 
झालयास, या योजिेिंतगदूत तयाची 
काळजी सरकार घेईल. 

कें द्रीय अ द्ूसकंलप २०१८-
१९ मधये लघ ु आनण मधयम 
उद्ोगांिा सहायय करणयासाठी 
योजिा घोनषत करणयात आली 
आह,े या क्ेत्ातिू मोठी रोजगार 
निनमदूती करणयावर सरकारचा 
नवशषे भर आह.े या क्ेत्ातलया 
िवया रोजगारांमधये,  रोजगाराचया 
१२ टक्के वाटा, जो कंपिीकडूि 
नदला जातो, तयाची जबाबदारी 
सरकार उचलले. वस्तोद्ोग आनण 

१०० कोटरी्ंपेक्ा जासर 
उ्ाढा् अस्ेलया िेरमा् 
उत्पादक संघटनांना करारनू 
सि्र वद्री जाई्. या 
सि्रीमळेु अननप्वरिया 
क्ेतार वयािसावयकरा 
िाढणयास मदर होई्. ग्ामीण 
अर्चवयिसरेसाठी अर्चसंकल्पार 
के्ेलया घोषणांमळेु ३२१ 
कोटरी वयकीसंाठी रोजगार 
वनमा्चण होई्. रसेच, ग्ामीण 
भागार ५१ ्ाख निी घरे, 
१.८८ कोटरी िौचा्ये, ३. 
१७ ्ाख वक्ोमीटर ्ांबीचे 
रसरे बांि्े जारी्. यामळेु १. 
७५ कोटरी  घरांमधये िीज्परुिठा 
के्ा जाई्.
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चममोद्ोग क्ेत्ाला बळकटी देणयासाठी 
सरकारिे काही उपाययोजिा जाहीर 
केलया आहते. पायाभतू सनुविांचया 
नवकासात सरकारिे, सधया काम 
सरुु असलले े तसचे िवीि रसते, 
रेलवेप्रकलप आनण िागरी पायाभतू 
प्रकलपांिा नििी परुवठा करणयाची 
घोषणा केली आह.े या प्रकलपांसाठी 
अ द्ूसकंलपात प्रसतानवत नििीनशवाय 
इतर तरतदू तसचे, कजदू देणयाची 
सोय केली जाईल. पायाभतू सनुविा 
उभारणयासाठी पढुचया वषती  ५.९७ 
लाख कोटी रुपये खच दू अपनेक्त 
आह.े २०१७-१८ या वषादूत 
४.९४ लाख कोटी रुपये खच दू 
अंदानजत आह े.  

वसत ू आनण सवेाकर लाग ू
झालयािंतर अ द्ूवयवस े्त होणारे बदल 
आनण अप्रतयक् करसकंलिातील 
अनिनचितता असतािाही , या 
अ द्ूसकंलपात, नवत्तीय तटू मयादूनदत 
राखणयाबदिल एक आराखडा तयार 
करणयात आला आह.े आन द्ूक वषदू 
२०१७-१८ साठी सकळ राष्ट्रीय 

उतपादिाचया तलुिेत नवनत्तय तटुीच े
लक्य सिुारूि ३. २ टक्क्यांवरुि 
३ टक्के करणयात आल े आह.े 
पढुचया वषती ह ेउनदिष् ३. ३ टक्के 
ठेवणयात आल े आह.े  या दोि 
वषादूत( शक्य असलयास एकाच 
वषादूत) नवत्तीय तटू ३ टक्यांपय ांत 
कमी करणयाचा सरकारचा प्रयत्न 
असले. २०१८-१९ या आन द्ूक 
वषादूत नवमनुद्रकरण आनण वसत ूआनण 
सवेाकराची अंमलबजावणी यामळेु 
अ द्ूवयवस े्वर होणाऱया सकारातमक 
पनरणामांमळेु, महसलूात वाढ होईल 
अशी अपके्ा आह.े तस े झालयास, 
सरकारचया योजिा राबवणयासाठी 
अनिक नििी उपलब्ि होऊ शकेल. 

सवदूसमावेशक दृष्ीिे 
बनघतलयास, हा अ द्ूसकंलप 
नवकासाचा अ द्ूसकंलप आह,े 
ग्रामीण अ द्ूवयवस े्ला िवी उभारी 
देणारा, रोजगारनिनमदूती करणारा हा 
अ द्ूसकंलप आह.े 

nnn
सिुण्चसंिी!

योजिा मानसकाच ेजिुे अंक 
वाचकांचया खास आग्रहासतव 
उपलब्ि करूि देणयात येत 
आहते. इच्ुछकांिी यासाठी 
योजिा कायादूलयात सपंकदू  
सािावा. 

दरूधविी- 022-27566582 
email : myojanadpd@gmail.com

लखेक कें द्रीय 
नवत्तसनचव असिू 
सरकारमिील अिेक 
महत्वाचया पदांवर 
तयांिी काम केल ेआह.े 
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विशे्षण

भारताची नवकासाकडे 
वेगािे घोडदौड सरुु 

आह.े जागनतक बँक, मडूीज 
गुंतवणकू ससं्ा सारखया ससं्ांिी 
भानकत केल े आह े की, भारताची 
अ द्ूवयवस्ा 2018 मधये सदु्धा 
वेगािे नवकास करणारी अ द्ूवयवस्ा 
असले. जागनतक बँकेिे िकुताच 
प्रकानशत केललेया अहवालात 
वयवसायसलुभता यामधये भारतािे 
42 वया स्ािी झपे घेतलयाच ेिमदू 
केल ेआह.े    

आन द्ूक पातळीवर सकारातमक 
नवकास आह,े मात् आपलया 
सामानजक क्ेत्ासमोर नवनवि आवहािे 
आहते. 188 देशांचया मािव 
नवकास निदफेशांकात भारताच े स्ाि 
131 आह ेआनण यएुिडीपीिे जाहीर 
केललेया जागनतक भकू निदफेशांकात 
119 देशांमधये भारताच े स्ाि 
100 वे आह.े राष्ट्रीय कुटुंब आरोगय 
सवफेक्णािसूार (एिएर्एचएस) 
प्रतयेकी दोि मनहलांमागे एक 
मनहला ऍिेनमक आह,े प्रतयेकी तीि 
बालकांपकैी एक वाढ खुंटलले े
आह,े तर प्रतयेकी चार बालकांपकैी 
एक अलपपोषीत आनण प्रतयेकी 

पाच बालकांपकैी एक निरुपयोगी 
आह.े नवनवि सवफेक्णांमििूही ह े
दःुखद नचत् समोर नदसिू आल े
आह.े मात्, आकडेवारीचा तपशील 
पानहला असता अस े नदसिू येते 
की जयाप्रमाणात नचत् रंगवल ेजाते 
तेवढे भयंकर िाही. उदाहरणा द्ू, 
अलपपोषीत बालकांच ेप्रमाण- केरळ 
(19.7), नबहार (48.3), कमी 
वजिाचया बालकांच ेप्रमाण- नमझोरम 
(11.9) आनण झारखंड (47.8), 
दर हजारी जनमामागे बाल मृतय ू
दर- अंदमाि आनण निकोबार बेटे 
(10) उत्तर प्रदेश (64), प्रतयेकी 
एक लाख जनमामागे माता मृतय ू
दर –केरळ (61) आसाम (300), 
गनणत इयत्ता पाचवी एिएएस सकोर 
– तानमळिाडू (56 टक्के) आनण 
्छत्तीसगड (32 टक्के), तसचे 
वाचि आकलिामधये-तानमळिाडू 
(54 टक्के) आनण नबहार (29 
टक्के) घरांच ेप्रमाण- पाच राजयांिी 
शंभर टक्के धयेय साधय केल ेआह े
तर झारखंड (40 टक्के) आह.े 
एकंदरीत देशातील 200 नजलह्यांची 
सरासरी राष्ट्रीय सरासरीचया नवपरीत 
आह.े  

वजल्हांचे विकास्पवरिर्चन - एक विकासातमक प्िास

अवमराभ कांर

आवर्चक ्पारळीिर 
सकारातमक विकास आहे, मात 
आ्पलया सामावजक क्ेतासमोर 
विविि आवहाने आहेर. 188 
देिांचया मानि विकास वनददेिांकार 
भारराचे सरान 131 आहे आवण 
यएुनडी्पीने जाहरीर के्ेलया 
जागवरक भकू वनददेिांकार 119 
देिांमधये भारराचे सरान 100 
ि ेआहे. राष्टीय कुटंुब आरोगय 
सिदेक्णानसूार (एनएफएचएस) 
प्तयेकी दोन मवह्ांमागे एक 
मवह्ा ऍनेवमक आहे, प्तयेकी 
रीन बा्कां्पैकी एक िाढ 
खुंट्े्े आहे.
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नवनवि शासकीय योजिांची 
निनचित धयेयािे नमशि मोडवर 
अंमलबजावणी करुि आनण नजलहा 
पातळीवर नरअल-टाईम निरीक्ण 
करुि अशाप्रकारचया नजलह्यांचा 
आगामी तीि ते पाच वषादूचया काळात 
कायापालट केला जाऊ शकतो. 

प्रतयेक नवभागातील नवकास 
निदफेशांकात असमािता आह,े 
दोनही आन द्ूक आनण सामानजक 
क्ेत्ात. तयामळेु अगदी 1960 
चया दशकापासिू िोरणकतयाांच े या 
बाबीकडे लक् आह.े मागास नजलह े
महणिू अनवभाजीत नबहार, मधय 
प्रदेश, उत्तर प्रदेश आनण राजस्ाि 
हा भाग होता. प्रतयेक सनमतीचया 
नशर्ारशीमंधये नवभागवार योजिा-
कायदूरिमांची नशर्ारस होती. कें द्रीय 
निरीक्ण पद्धत (सेंटलाईजड मॉनिटरीगं 
नससटीम) तयावेळी िवहती. तयामळेु 
नवनवि अहवालांमधये नदसिू येते की, 
या नजलह्यापयांत नवतरीत केललेी पणूदू 
रक्कम पोहचत िवहती. नवश्सिीय 
आनण नरअल टाईम आकडेवारीच े
मोठे आवहाि होते. िोरण ठरवतािाचा 
आणखी एक मदुिा महणजे सवाांिा 
एकाच दृष्ीकोिातिू पाहण े (वि 
साईझ नर्टस ऑल). एवढी नभनि 
ससंकृती, भगूोल असतािा समसयेच े
निदाि प्रतयेक पातळीवर वेगळे 
करावे लागते. तसचे काही यशसवी 
मोनहमा जस ेपोनलओ निमूदूलि, यातिू 
नदसिू आल ेकी जिसहभागानशवाय 
काही पयादूय िाही. दसुऱया शब्दात 
सांगायच े महणजे जिचळवळीचया 
माधयमातिूच पनरवतदूि शक्य आह.े 

नवकासातमक प्रवासातिू 
नशकललेया बाबी लक्ात घेऊि, 
भारत सरकारिे िकुताच 
टानसर्ॉमफेशि ऑर् एसपीरेशिल 
नडसटीक्टस कायदूरिमाची सरुुवात 
केली. 9 ऑगसट 2017  रोजी ्छोडो 
भारत चळवळीचया 75 वया वषादूच े
निनमत्त साििू माििीय पंतप्रिािांिी 
नवहडीओ कॉनर्रनसचया माधयमातिू 
नजलहानिकाऱयांशी सवंाद सािला. 
यावेळी पंतप्रिाि महणाल ेकी जेंवहा 
100 अनतमागास नजलह्यांचा नवकास 

होईल, तेंवहा देशाचया सवदूसमावेशक 
नवकासाला चालिा नमळेल. या 
कायदूरिमाची वयापक रुपरेषा- कें द्र 
आनण राजय सरकारांचया योजिांच े
समंीलीिीकरण, कें द्र, राजय 
पातळीवरील प्रभारी अनिकारी 
आनण नजलहानिकाऱयांच े समनवयि, 

नरअल-टाईम डेटा, नजलह्यांमधये 
जिचळवळीचया माधयमातिू सपिादू 
घडविू आणण.े  

यासाठी 28 राजयांमिील 115 
नजलह्यांची निवड करणयात आली 
आह,े यापकैी 30 नजलह े िीती 
आयोगािे तर 50 नजलह्यांची निवड 
नवनवि आकडेवारीवर आिारीत 
कें द्रीय मंतयांिी केली आह.े उवदूरीत 
35 नजलह्यांची निवड कें द्रीय गृह 
मंत्ालयािे िक्लवादी प्रभानवत 
भागातिू केली आह.े िीती आयोग 
या कायदूरिमाच े सचंलि करणार 
आह.े कायदूरिम राजय सरकारांकडूि 
राबवला जात असलयामळेु राजयांची 
क्मता लक्ात घेऊि नजलह्यांची निवड 
करणयात आली आह.े 2022 पयांत 
कामनगरीत सिुारणा करणयासाठी 
भारत सरकारकडूि एकनत्त प्रयत्न 
केल ेजाणार आहते. िीती आयोग या 
नजलह्यांतील कामनगरीच े मलूयमापि 
करणार आह.े  

या नजलह्यांचया 
पनरवतदूिासाठीचया रणनितीचा भाग 
महणजे प्रमखु कामनगरी निदफेशांक 
(की परर्ॉमदूनस इनंडकेटसदू), या 
निदफेशांकाचया माधयमातिू प्रगती 
पाहिू वानषदूक रँकीगं नदली जाणार 
आह.े या कायदूरिमाचा मखुय उदिेश 
महणजे सामानजक निदफेशांक आनण 
पायाभतू सनुविांचया माधयमातिू 
जीविमाि सिुारण े आह.े यासाठी 
पाच क्ेत्ांची निवड करणयात आली 
आह-े आरोगय आनण पोषण, नशक्ण, 
कृषी आनण जल स्ोत, पायाभतू 

िोरण ठरिरानाचा 
आणखी एक मदु्ा म्हणजे 
सिायंना एकाच दृष्टीकोनारनू 
्पाहणे (िन साईझ वफटस 
ऑ्). एिढरी वभनन संसकृरी, 
भगूो् असराना समसयेचे 
वनदान प्तयेक ्पारळीिर िगेळे 
कराि े ्ागरे. रसेच काहरी 
यिसिी मोवहमा जसे ्पोव्ओ 
वनम ू्च्न, यारनू वदसनू आ्े की 
जनसहभागावििाय काहरी ्पया्चय 
नाहरी. दसुरया िब्दार सांगायचे 
म्हणजे जनचळिळीचया 
माधयमारनूच ्पवरिर्चन िकय 
आहे.
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सनुविा, आन द्ूक समावेशि आनण 
कौशलय नवकास. नजलह्याचया 
नवकासात येणाऱया अडचणी आनण 
नवनवि सिंी, यावर प्रमखु कामनगरी 

निदफेशांक ठरवला जाणार आह.े या 
पाच क्ेत्ातील मानहती नजलहावार 
सकंनलत केली जाणार आह.े प्रमखु 
कामनगरी निदफेशांकासाठी आरोगय 
आनण पोषण, लसीकरण, पायाभतू 
सनुविा आनण आरोगयसवेांसाठी 
मिषुयबळ लक्ात घेतल े जाणार 
आह.े नशक्ण क्ेत्ातील प्रमखु 
कामनगरी निदफेशांकासाठी ठळक 
शालये प्रवेश प्रमाण, पायाभतू 
सनुविा, शकै्नणक पनरणाम, 
साक्रता दर आनण नशक्णाचा 
हक्क याची सांगड, कृषी क्ेत्ातील 
प्रमखु कामनगरी निदफेशांकासाठी 

जल सकारातमक गुंतवणकू आनण 
रोजगार, प्रिािमंत्ी पीक नवमा 
योजिेअंतगदूत पीक नवमा, महतवाचया 
मानहतीचा वापर आनण परुवठा. 
पायाभतू सनुविांमधये रसते, पाणी, 
शौचालय, गृहनिमादूण, वीज आनण 
इटंरिेट जोडणी. यावयनतनरति, टाटा 
टसटस, नबल आनण मेनलंडा गेटस 
र्ांऊडेशि घरोघरी जाऊि नतमाही 
सवफेक्ण करणार आहते.                        

यातील एक महतवाची बाब 
महणजे कें द्र आनण राजय सरकारचया 
अनतनरति/सयंतुि सनचव दजादूचया 
अनिकाऱयांची नियतुिी ‘प्रभारी’ 
आनण िोडल अनिकारी महणिू केली 
जाणार आह.े या अनिकाऱयांचया 
अिभुवाचा लाभ नजलहा प्रशासिाचया 
मागदूदशदूिासाठी होईल तसचे नजलहा, 
राजय आनण कें द्र सरकारमधये 
सवंाद सािणयासाठी तयांची चांगली 
मदत होईल. नजलहा पातळीवर 
नजलहानिकारी मखुय वयतिी असणार 
आह.े सनचवांची अनिकारीत सनमती 
(Empowered Committee 
of Secretaries) कायदूरिमाची 
अंमलबजावणी आनण आललेया 
अिभुवांचया आिारे नियोजिात 
बदल करेल. तसचे राजय सरकारे 
मखुय सनचवांचया आनण नियोजि/
अ द्ू सनचवांचया अधयक्तेखाली एक 
सनमती स्ापि करुि अंमलबजावणी 
आनण आललेया अिभुवांचया आिारे 
नियोजिात बदल करेल. 

नजलहा पातळीवरील टीम सवदू 
निदफेशांकाचया आिारे 2022 च े

धयेय समोर ठेविू वानषदूक अहवाल 
तयार करेल. कें द्र सरकारचा 
प्रनतनििी नकमाि दोि मनहनयांतिू 
एक वेळा भेट देऊि िीती 
आयोगासाठी अहवाल तयार करेल. 
तसचे अहवालाचा अभयास करुि 
सनचवांचया अनिकारीत सनमतीकडे 
पाठवेल. 115 नजलह्यांपकैी िीती 
आयोग 30 नजलह्यांच े सचंलि 
करणार आह,े 35 नजलह्यांच ेसचंलि 
कें द्रीय गृह मंत्ालयाकडे आह ेआनण 
उवदूरीत 55 नजलह्यांच े सचंलि 
आरोगय आनण कुटुंब कलयाण, 
मनहला व बाल नवकास, पंचायत 
राज, कृषी आनण कृषक कलयाण, 
मिषुयबळ नवकास, ग्रामनवकास, 
नपणयाच े पाणी आनण सवच्छता 
मंत्ालय, गृहनिमादूण आनण िागरी 
नवभाग, जलस्ोत, ऊजादू, सामानजक 
नयाय आनण आनदवासी नवकास 
मंत्ालयाकडे आह.े   

प्रा्नमक मानहतीच े सकंलि 
आनण नरअल टाईम निरीक्ण 
1 एनप्रल 2018 पासिू सरुु होणयाची 
शक्यता आह.े नजलह्यांमिील सपिादूही 
याचवेळी सरुु होईल. मागास 
नजलह्यांचा नवकास करण े ही िवीि 
कलपिा िाही. मात्, याची वेगळया 
पद्धतीिे अंमलबजावणी होत आह.े 
एक लोकनप्रय महण आह-े नवजेते 
काही वेगळे करत िाहीत, तर ते 
वेगळया पद्धतीिे करतात याची 
प्रनचती या नजलह्यांिा येईल.  

115 वजल्हांची यादरी ्पान 
रिमांक 20 रे 32 िर आहे.

115 वजल्हां्पैकी 
नीरी आयोग 30 वजल्हांचे 
संच्न करणार आहे, 35 
वजल्हांचे संच्न कें द्रीय 
गहृ मंता्याकडे आहे आवण 
उि्चररीर 55 वजल्हांचे संच्न 
आरोगय आवण कुटंुब कलयाण, 
मवह्ा ि बा् विकास, 
्पंचायर राज, कृषी आवण 
कृषक कलयाण, मनुषयबळ 
विकास, ग्ामविकास, व्पणयाचे 
्पाणी आवण सिच्छरा मंता्य, 
गहृवनमा्चण आवण नागररी विभाग, 
ज्स्ोर, ऊजा्च, सामावजक 
नयाय आवण आवदिासी विकास 
मंता्याकडे आहे. 
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115 वजल्हांची यादरी 

राजय
नीरी आयोगाची 

30 वजलहे
विविि मंता्यांची 

50 वजलहे
कें द्रीय गहृमंता्याची 

35 वजलहे
एकूण

आधं्र प्रदेश 1. नवझिेग्राम 1. नवशाखापटटणम 3

आधं्र प्रदेश 2. कडपपा

अरुणाचल प्रदेश 1. िामसी 1

आसाम 1. दरंग 1. उडलनगरी 7

आसाम 2.िबुरी 2. हलेकंडी

आसाम 3. बारपटेा

आसाम 4. गोलपाडा

आसाम 5. बक्सा

नबहार 1.  कटीहार 1. खागरीया 1.औरंगाबाद 13

नबहार 2. बेगसुराय 2.पनूणदूया 2.बांका

नबहार 3. शखेपरूा 3. गया

नबहार 4. अरानरया 4.जमईु

नबहार 5. सीतामढी 5. मझुफर्रपरू

नबहार 6. िावदा

्छत्तीसगड 1.कोरबा 1.बसतर 10

्छत्तीसगड 2. महासामूंद 2. नबजापरू

्छत्तीसगड 3. दंतेवाडा

्छत्तीसगड 4. कंकर

्छत्तीसगड 5. कोंडागाव

्छत्तीसगड 6. िारायणपरू

्छत्तीसगड 7.राजिांदगाव

्छत्तीसगड 8.सकुमा
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राजय
नीरी आयोगाची 

30 वजलहे
विविि मंता्यांची 

50 वजलहे
कें द्रीय गहृमंता्याची 

35 वजलहे
एकूण

गजुरात 1.िमदूदा 2

गजुरात 2. दाहोड

हनरयाणा 1. मेवात 1

नहमाचल प्रदेश 1. चबंा 1

जमम ूआनण काशमीर 1. कुपवाडा 2

जमम ूआनण काशमीर 2. बारामलुा

झारखंड 1. साहबेगंज 1. गोडडा 1. लातेहार 19

झारखंड 2. पकाऊर 2.लोहददूगा

झारखंड 3.पलमू

झारखंड 4.परूबी नसघंभमू

झारखंड 5.रामगड

झारखंड 6.आचंी

झारखंड 7.सीमदेगा

झारखंड 8.पनचिम नसघंभमू

झारखंड 9.बोकारो

झारखंड 10.्छत्

झारखंड 11.दमुका

झारखंड 12.गडवा

झारखंड 13. नगरदीह

झारखंड 14.गमुला

झारखंड 15.हजारीबाग

झारखंड 16. खुंटी

किादूटक 1. यादगीर 2

किादूटक 2. रायचरू
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राजय
नीरी आयोगाची 

30 वजलहे
विविि मंता्यांची 

50 वजलहे
कें द्रीय गहृमंता्याची 

35 वजलहे
एकूण

केरळ 1. वायिाड 1

मधय प्रदेश 1. दामोह 1. ्छत्तरपरू 8

मधय प्रदेश 2. नसगंरोली 2. राजगड

मधय प्रदेश 3. बारवािी 3. गणुा

मधय प्रदेश 4. नवदीशा

मधय प्रदेश 5. खांडवा

महाराष्ट्र 1. िंदरूबार 1. वानशम 1. गडनचरोली 4

महाराष्ट्र 2. उसमािाबाद

मनणपरू 1. चांदेलl 1

मेघालय 1. नरबहोई 1

नमझोरम 1.मामीत 1

िागालँड 1.कीपनहरे 1

ओनडशा 1. रायगदा 1. कंिमाळ 1. कोरापतू 8

ओनडशा 2. कलाहदंी 2. गजपती 2. मलकिनगरी

ओनडशा 3.िेनकाल

ओनडशा 4. बलिगीर

पंजाब 1. नर्रोजपरू 2

पंजाब 2. मोगा

राजस्ाि 1. बारि 1. िोलपरू 5

राजस्ाि 2. जैसलमेर 2. करौली

राजस्ाि 3. नसरोही

नसक्कीम 1. पनचिम नसक्कीम 1

तानमळिाडू 1. रामिा्परूम 2
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राजय
नीरी आयोगाची 

30 वजलहे
विविि मंता्यांची 

50 वजलहे
कें द्रीय गहृमंता्याची 

35 वजलहे
एकूण

तानमळिाडू 2.नवरुििूगर

तेलंगणा 1. भलूपापलली 1. खममम 3

तेलंगणा 2.आनसर्ाबाद

नत्परूा 1.दहलाई 1

उत्तर प्रदेश 1. नचत्कूड 1.चदंोली 8

उत्तर प्रदेश 2. बलरामपरू 2. नसद्धा द्ूिगर

उत्तर प्रदेश 3. बहारीच 3.र्तेहपरू

उत्तर प्रदेश 4. सोिभद्र

उत्तर प्रदेश 5. शरावसती

उत्तराखंड 1. हरीद्ार 2

उत्तराखंड 2. उिम नसगं िगर

पनचिम बंगाल 1. मनुशदूदाबाद 1. िादीया 5

पनचिम बंगाल 2. मालदा 2. दनक्ण नदिापरू

पनचिम बंगाल 3. बीरभमू

एकूण 30 50 35 115

नवकासप्रवासातील नजलह्यांसाठीच ेनिदफेशांक

एकानतमक निदफेशांकासाठीच ेवेटेज

संकल्पना क्ेत िटेेज

आरोगय आनण पोषण 30%

नशक्ण 30%

कृषी आनण जल स्ोत 20%

आन द्ूक समावेशि आनण कौशलय 10%

पायाभतू सनुविा 10%

एकानतमक निदफेशांक 100%
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वनददेिांकांची संकवल्पर क्ेतािर यादरी 
आरोगय आवण ्पोषण

अ.रि वनददेिांक
िजनाचे आरोगय 

आवण ्पोषणािी प्माण

एकूण 
वनददेिांकािी 

िजनाचे प्माण

स्ोर /का्ाििी 
(सि्च वनददेिांक 
सिदेक्णाचया 

माधयमारनू वनवचिर 
करणयार येरी्)

1 गभदूवती मनहला जयांिी चार नकंवा 
अनिक वेळा प्रसतूीपवूदू चाचणी 
केली आह.े 

8 2.4 आरोगय वयवस्ापि 
मानहती, कें द्रीय आरोगय 
आनण कुटुंबकलयाण 
मंत्ालय 2016-17 
/ मानसक

2 आयसीडीएस कायदूरिमांतगदूत 
नियनमत परूक आहार घेणाऱया 
गभदूवती मनहलांच ेप्रमाण

3 0.9 नजलहानिकारी / 
मानसक

3 गभदूवती मनहलांमधये ऍनिनमयाच े
प्रमाण (Haemoglobin<7g/
dl) प्रसतूीपवूदू िोंदणी झाललेया 
मनहलांची सखंयेशी प्रमाण

9 2.7 एचएमआयएस /
मानसक

4 एकूण प्रसतूीपंकैी ससं्ातमक 
प्रसतूीचंी टक्केवारी

7 2.1 एचएमआयएस / 
मानसक

5 घरांमधये प्रनशनक्त दायीमार्दू त 
झाललेया प्रसतूीचं ेप्रमाण

3 0.9 एचएमआयएस / 
मानसक

6 प्रसतूीिंतर एक तासाचया आत 
बाळाला पाजणयाच ेप्रमाण

10 3.0 एचएमआयएस / 
मानसक

7 5 वषाांखालील कमी वजिाचया 
बालकांच ेप्रमाण

7 2.1 सवफेक्ण

8 5 वषाांखालील अलपनवकनसत 
बालकांच ेप्रमाण

8 2.4 सवफेक्ण

9 तीव्र कुपोषण 5 1.5 सवफेक्ण 
10 6-23 मनहनयांपय ांतचया िवजात 

बालकाला नमळणारे परेुशा दिुाच े
प्रमाण (आईच ेदिू +परूक आहार)

5 1.5 सवफेक्ण
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अ.रि वनददेिांक
िजनाचे आरोगय 

आवण ्पोषणािी प्माण

एकूण 
वनददेिांकािी 

िजनाचे प्माण

स्ोर /का्ाििी 
(सि्च वनददेिांक 
सिदेक्णाचया 

माधयमारनू वनवचिर 
करणयार येरी्)

11 पणूदू लसीकरण झाललेया बालकांच े
प्रमाण (9-11 मनहिे) (BCG+ 
DPT3 + OPV3 + Measles1)

10 3.0 एचएमआएस /मानसक

12 प्रतयेकी 100,000 
लोकसखंयेमागे टीबीच ेप्रमाण

5 1.5 डीसी/आरएिटीसीपी 
एमआयएस / मानसक

13 आरोगय सनुविा निदफेशांक 20 6.0

13a उप कें द्रांच ेप्रमाण/ प्रा्नमक 
आरोगय कें द्रांच ेवेलिेस सेंटरमधये 
रुपांतर

6 1.8 नजलहानिकारी

13b भारतीय आरोगय मािकांशी 
प्रा्नमक आरोगय कें द्रांच ेप्रमाण

5 1.5 एचएमआयएस /
मानसक

13c  1 per 500,000 
लोकसखंयेमागे प्र्म सदंभदू कें द्र

3 0.9 एचएमआयएस / 
मानसक

13d IPHS अंतगदूत नजलहा 
रुगणालयांमधये उपलब्ि नवशषे सवेा

2 0.6 एचएमआयएस /
मानसक

13e अंगणवाडी कें द्रांच ेप्रमाण/नकमाि 
एक ग्रामीण आरोगय सवच्छता 
आनण पोषण नदवस /िागरी 
आरोगय सवच्छता आनण पोषण 
नदि/ गेलया एक मनहनयातील 
जिसपंकदू

2 0.6 एचएमआयएस /
मानसक

13f सवतःचया इमारतीमंधये असणाऱया 
अंगणवाडयांच ेप्रमाण

2 0.6 सबंंनित अनिकारी  
- नजलहानिकारी / 
मानसक

एकूण 100% 30%

*राष्ट्रीय कुटुंब आरोगय सवफेक्ण 2015-16

# आरोगय वयवस्ापि मानहती पद्धती, MoHFW 2016-17
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विक्ण

अ.रि. वनददेिांक
विक्णािी 
संबंविर 
वनददेिांक

एकूण 
संयवुकक 
वनददेिांक

स्ोर /का्ाििी (सिदे 
वनददेिांक सिदेक्णािर 

आिाररीर)
1 एिईआर (a) प्रा्नमक पातळी 14 4.2 कें द्रीय मिषुयबळ नवकास 

मंत्ालय (MHRD) - 
यडूीआयएसई / वानषदूक

(b) नद्तीय सतर 6 1.8 कें द्रीय मिषुयबळ नवकास 
मंत्ालय (MHRD) - 
यडूीआयएसई / वानषदूक

2 मलुीसंाठी सवतंत् वयवस े्सह शाळांमिील 
शौचालयांच ेप्रमाण

5 1.5 सवफेक्ण /मानसक

3 शकै्नणक पनरणाम (सवदू, मलु,े मलुी, 
एससी, एसटी, अलपसखंयांक)

50 15 दर मनहनयाला एका त्यस् 
ससं े्मार्दू त केललेया 
सवफेक्णावर आिानरत 

(a) इयत्ता नतसरीतील गनणताची प्रगती

(b) इयत्ता नतसरीतील भाषा नवषयातील 
प्रगती

(c) इयत्ता पाचवीतील गनणतातील 
प्रगती

(d) इयत्ता पाचवीतील भाषा नवषयातील 
प्रगती

(e ) इयत्ता आठवीतीलगनणत 
नवषयातील प्रगती

(f) इयत्ता आठवीतील भाषा नवषयातील 
प्रगती 

4 मनहला साक्रता दर (15+ पढुील 
वयोगट)

8 2.4 सवफेक्ण /नतमाही
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$ ऍनिनमयावर आिारीत 
(Hb<11g.dl) नजलहावार चाचणी 

^आरएिटीसीपी वानषदूक अहवाल 
2017

विक्ण

अ.रि. वनददेिांक
विक्णािी 
संबंविर 
वनददेिांक

एकूण 
संयवुकक 
वनददेिांक

स्ोर /का्ाििी (सिदे 
वनददेिांक सिदेक्णािर 

आिाररीर)
5 नपणयाचया पाणयाची वयवस्ा असललेया 

शाळांच ेप्रमाण

4 1.2 सबंंनित अनिकारी-
नजलहानिकारी/ मानसक + 
सवफेक्ण / नतमाही

6 माधयनमक नशक्ण असललेया शाळांमिील 
नवद्तुीकरणाच ेप्रमाण

1 0.3 सबंंनित अनिकारी-
नजलहानिकारी/ मानसक + 
सवफेक्ण / नतमाही

7 नशक्णाचा हक्क अंतगदूत प्रा्नमक 
शाळांमिील नवद्ा्ती-नशक्क िोंदणी 
प्रमाण

8 2.4 सबंंनित अनिकारी-
नजलहानिकारी / मानसक- 
कें द्रीय मिषुयबळ नवकास 
मंत्ालयाकडूि वैि

8 शालये अभयासरिमाची सरुुवात 
झालयािंतर नवद्ार्याांिा तीि मनहनयांचया 
आत शालये पसुतके परुवणाऱया शाळांच े
प्रमाण

4 1.2 एमएचआरडी /वानषदूक

एकूण 100% 30%
 

कृषी आवण ज् स्ोर

अ. रि वनददेिांक
कृषी 

वनददेिांकाचे 
मलूय

एकूण संयकु 
वनददेिांकाचे 

मलूय

स्ोर /का्ाििी (सि्च वनददेिांक 
सिदेक्णारनू ििै)

1 जल सकारातमक गुंतवणकू 
आनण रोजगार 

30 6

1(a) 1 (a) सकू्म-जलनसचंिांतगदूत 
प्रमाण

17.5 3.5 सबंंनित अनिकारी, नजलहानिकारी 
आनण सवफेक्ण / मानसक

1(b) 1 (b) मिरेगाचया कामामळेु 
वाढलले ेजलनसचंिाच ेप्रमाण

12.5 2.5 सबंंनित अनिकारी, नजलहानिकारी 
आनण सवफेक्ण / अिदू वानषदूक
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कृषी आवण ज् स्ोर

अ. रि वनददेिांक
कृषी 

वनददेिांकाचे 
मलूय

एकूण संयकु 
वनददेिांकाचे 

मलूय

स्ोर /का्ाििी (सि्च वनददेिांक 
सिदेक्णारनू ििै)

2 पीक नवमा- एकूण 
नपकाखालील क्ेत् जे 
प्रिािमंत्ी पीक नवमा 
योजिेअंतगदूत आह.े

15 3 सबंंनित अनिकारी, नजलहानिकारी / 
अिदू वानषदूक 

3 मानहतीचा वापर आनण 
परुवठा यातील वाढ

17.5 3.5

3(a) 3(a) कृषी पत वाढ 7.5 1.5 सबंंनित अनिकारी, नजलहानिकारी 
आनण सवफेक्ण / मानसक

3(b) 3(b) प्रमानणत दजादूतमक 
नबयाणांच ेनवतरण

7.5 1.5 सबंंनित अनिकारी, नजलहानिकारी 
आनण सवफेक्ण / अिदू वानषदूक

3(c) 3(c) खत वापर प्रमाणातील 
वाढ 

2.5 0.5 सबंंनित अनिकारी, नजलहानिकारी / 
नतमाही

4 ई-िाम शी जोडललेया 
नजलहा मंडीमधये झाललेया 
वयवहारांची सखंया

10 2 सबंंनित अनिकारी, नजलहानिकारी, 
सवफेक्ण/ मानसक

5 नकंमत सचूीच े प्रमाण (कृषी 
पीक नकंमत आनण नकमाि 
आिारभतू नकंमत यावर 
आिारीत)

5 1 सबंंनित अनिकारी, नजलहानिकारी, 
सवफेक्ण/ मानसक

6 एकूण परेललेया क्ेत्ामधये 
उचच नकंमत मलूयाचया 
नपकांच ेप्रमाण

2.5 0.5 सबंंनित अनिकारी, नजलहानिकारी, 
सवफेक्ण/ अिदू वानषदूक

7 तांदळू आनण गवहाची कृषी 
उतपादकता

5 1 सबंंनित अनिकारी, नजलहानिकारी, 
सवफेक्ण/ अिदू वानषदूक
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कृषी आवण ज् स्ोर

अ. रि वनददेिांक
कृषी 

वनददेिांकाचे 
मलूय

एकूण संयकु 
वनददेिांकाचे 

मलूय

स्ोर /का्ाििी (सि्च वनददेिांक 
सिदेक्णारनू ििै)

8 पश ूलसीकरणाच ेप्रमाण 7.5 1.5 सबंंनित अनिकारी, नजलहानिकारी, 
सवफेक्ण/ मानसक

9 कृनत्म रेतिाच ेप्रमाण 5 1 सबंंनित अनिकारी, नजलहानिकारी, 
सवफेक्ण/ मानसक

10 दसुऱया सत्ात नवतरीत 
केललेया मृदा परीक्ण 
काडाांचया सखंयेच े पनहलया 
सत्ात नवतरीत केललेयाशी 
प्रमाण 

2.5 0.5 सबंंनित अनिकारी, नजलहानिकारी, 
सवफेक्ण/ मानसक

एकूण 100% 20%

आवर्चक समाििे आवण कौिलय वनवम्चरी

अ.रि वनददेिांक
आवर्चक समाििेन 
वनददेिांक मलूय 

एकवतर 
ई-वनददेिांकािी 
संबंविर प्माण

स्ोर / का्ाििी 
(सि्च वनददेिांक 
सिदेक्णािर 
आिाररीर)

आवर्चक समाििेन
1 मदु्रा योजिेअंतगदूत एकूण 

नवतरीत कजादूच े प्रमाण 
(रुपयांमधये) प्रतयेकी एक 
लाख लोकसखंयेमागे 

20 1 आन द्ूक सवेा नवभाग 
(डीएर्एस) / मानसक

2 प्रिािमंत्ी जीविजयोती नवमा 
योजिा :   प्रतयेकी एक 
लाख लोकसखंयेमागे िोंदणी

20 1 डीएर्एस /मानसक

3 प्रिािमंत्ी सरुक्ा नवमा 
योजिा (PMSBY): प्रतयेकी 
एक लोकसखंयेमागे िोंदणी 

20 1 डीएर्एस /मानसक
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आवर्चक समाििे आवण कौिलय वनवम्चरी

अ.रि वनददेिांक
आवर्चक समाििेन 
वनददेिांक मलूय 

एकवतर 
ई-वनददेिांकािी 
संबंविर प्माण

स्ोर / का्ाििी 
(सि्च वनददेिांक 
सिदेक्णािर 
आिाररीर)

4 अटल पनेशि योजिा(APY):  20 1 डीएर्एस /मानसक

प्रतयेकी एक लाख 
लोकसखंयेमागे लाभा्ती

5 एकूण बँक खातयांपकैी 
आिारशी जोडलले े बँक 
खातयांच ेप्रमाण 

20 1 डीएर्एस /मानसक

एकूण 100% 5%

आवर्चक समाििे आवण कौिलय वनवम्चरी

अ.रि वनददेिांक
कौिलय 
वनवम्चरीिी 

वनददेिांकाचे मलूय

ई-वनददेिांकािी 
संबंविर एकूण 

मलूय 

स्ोर / का्ाििी 
(सि्च वनददेिांक 

सिदेक्णािर आिाररीर)
1 15-29 वयोगटातील यवुकांची 

लघ ुआनण दीघदू कालीि प्रनशक्ण 
योजिेअंतगदूत िोंदणी

25 1.25 कौशलय नवकास 
मंत्ालय आनण 
उद्ोजकता मंत्ालय /
मानसक

2 प्रमाणीकृत रोजगार नमळालले े
यवुक /लघ ु आनण दीघदूकालीि 
प्रनशक्णासाठी िोंद झालले ेनवद्ा्ती

15 0.75 कौशलय नवकास 
मंत्ालय आनण 
उद्ोजकता मंत्ालय /
मानसक

3 नशकाऊ उमेदवार/पोटदूलचया 
माधयमातिू िोंदणी झाललेया 
यवुकांची सखंया  

25 1.25 प्रनशक्ण 
महासचंालिालय / 
मानसक

4 पवूदू नशक्ण पद्धतीमििू प्रमानणत 
लोक  / अिौपचानरक कौशलय 
मिषुयबळ **

25 1.25 एमएसडीई आनण 
राष्ट्रीय कौशलय नवकास 
महामंडळ / मानसक
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आवर्चक समाििे आवण कौिलय वनवम्चरी

अ.रि वनददेिांक
कौिलय 
वनवम्चरीिी 

वनददेिांकाचे मलूय

ई-वनददेिांकािी 
संबंविर एकूण 

मलूय 

स्ोर / का्ाििी 
(सि्च वनददेिांक 

सिदेक्णािर आिाररीर)
5 असरुनक्त भागातील यवुकांिा लघ ु

आनण दीघदूकालीि प्रनशक्ण 

a) मनहला - प्रमानणत प्रनशक्ण

b) अ.जा. - प्रमानणत प्रनशक्ण 

c) अ.ज.- प्रमानणत प्रनशक्ण

d) इ.मा.व. - प्रमानणत प्रनशक्ण

e) अलपसखंयांक - प्रमानणत 
प्रनशक्ण

f) नवकलांग – प्रमानणत प्रनशक्ण) 
/ एकूण प्रनशनक्त यवुकांची सखंया

10 0.5 एमएसडीई आनण 
एिएसडीसी / मानसक

एकूण 100% 5%

# प्रिािमंत्ी कौशलय योजिेची आकडेवारी (2016-20) चा सदंभदू

*िीती आयोगाकडे असललेा 15-29 वयोगटातील यवुकांची मानहती 

** अिौपचानरक मिषुयबळाचा एिएसएसओचा 2011-12 चा अंदाज आनण 2011 ची जिगणिा

प्कािन विभागाची निी ्पसुरके

एका ्पसुरकाची वकरकोळ  
विरिी

वकंमर 30 रु्पये प्तयेकी

चार ्पसुरकांचा संच
100 रु.



32 मार्च 2018

³eespevee

 nnn

लखेक निती आयोगाच ेमखुय कायदूकारी अनिकारी आहते. 

 email : amitabh.kant@nic.in

्पायाभरू सवुििा

अ.रि वनददेिांक
्पायाभरू 

वनददेिांकाचे मलूय 

एकंदररीर 
ई-वनददेिांकाचे 

मलूय

स्ोर / का्ाििी (सि्च 
वनददेिांक सिदेक्णािर 

आिाररीर)
1 वीज जोडणी असललेया घरांच े

प्रमाण

20 2 सबंंनित अनिकारी-डीसी आनण 
सवफेक्ण / मानसक

2 इटंरिेट जोडणी असललेया घरांच े
प्रमाण

5 0.5 सबंंनित अनिकारी-डीसी  आनण 
सवफेक्ण / मानसक

3 तीि नकलोमीटर पयांत सवदू हगंामी 
रसतयांचया जोडणीच ेप्रमाण

15 1.5 सबंंनित अनिकारी-डीसी  आनण 
सवफेक्ण / मानसक

4 वैयनतिक शौचालय असललेया 
घरांच ेप्रमाण

15 1.5 सबंंनित अनिकारी-डीसी  आनण 
सवफेक्ण / मानसक

5 नपणयाचया पाणयाची सनुविा 
असललेया घरांच े प्रमाण - 40 
lpcd नपणयाच े पाणी ग्रामीण 
भागात आनण 135 lpcd िागरी 
भागात, घरापासिू 100 मीटरचया 
आत )

20 2 सबंंनित अनिकारी-डीसी  आनण 
सवफेक्ण / मानसक

6 ग्रामपंचायत पातळीवर सावदूजनिक 
सनुविा कें द्राची उभारणीl

5 0.5 सबंंनित अनिकारी-डीसी  आनण 
सवफेक्ण / मानसक

7 कोणताही निवारा िसललेयांसाठी 
पक्क्या घरांची बांिणी सखंया 
नकंवा कचची नभंत आनण एक 
खोली नकंवा कचच े्छत आनण 
दोि खोलया, नभंत आनण ्छत

20 2 सबंंनित अनिकारी-डीसी  आनण 
सवफेक्ण / मानसक

एकूण 100% 10%
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34 मार्च 2018

संसदेत 1 रे्रिवुारी 2018 
रोजी कें द्रीय अ द्ूमंतयांिी 

सादर केललेया 2018-19चया 
अ द्ूसकंलपामधये कृषी आनण ग्रामीण 
क्ेत्, पायाभतू सनुविा, आरोगय आनण 
एमएसएमईज अ्ादूत सकू्म, लघ ु
आनण मधयम उद्ोगांचया माधयमातिू 
रोजगार निनमदूती या चार क्ेत्ांिा गती 
देणयाच ेउनदिष् ठेवणयात आल ेआह.े

 या लखेामधये एमएसएमई 
चौर्या क्ेत्ावर भर देणयात आला 
आह.े अ द्ूसकंलप सादर झालयािंतर 
दसुरयाच नदवशी नरिनसडेक्सची 
सरुुवात करतािा, एमएसएमई 
ह े भारतीय अ द्ूवयवस े्चया 
एकीकरणाच े इनंजि असले अस े
अ द्ूमंत्ालयािे जाहीर केल.े अखेर 
या क्ेत्ाच े महत्व लक्ात घेणयात 
आल!े

दरवषती रोजगाराचया बाजारपठेेत  
दाखल होणारया 10 ते 12 लाख 
लोकांिा सामाविू घेणयासाठी 
परेुस े रोजगार निमादूण करणयात 
भारतीय अ द्ूवयवस्ा अपयशी ठरत 
असलयािे हळहळ ू आपतकालीि 
नस्तीसारखी नस्ती निमादूण होणयाची 
नचनह े नदसत आहते. अगदी खरे 

एमएसएमईज: भाररीय अर्चवयिसरेचया एकीकरणाचे इंवजन

अवन् भारद्ाज

विचार

दरिषषी रोजगाराचया 
बाजार्पेठेर  दाख् होणारया 10 
रे 12 ्ाख ्ोकांना सामािनू 
घेणयासाठी ्परेुसे रोजगार वनमा्चण 
करणयार भाररीय अर्चवयिसरा 
अ्पयिी ठरर असलयाने हळहळ ू
आ्पतका्रीन वसररीसारखी वसररी 
वनमा्चण होणयाची वचनहे वदसर 
आहेर. अगदरी खरे सांगायचे 
रर उत्पादन क्ेताचा िाटा 25 
टककयांिरून िाढिणयासाठी रेटा 
देर असलयाचे सरकारे सांगर 
असरार मात, आ्पलया जीडी्पी 
अरा्चर देिांरग्चर उत्पादनाचया 15 
रे 16 टककयांचया ्पढेु देखी् हा 
िाटा जार नाहरी.

सांगायच ेतर उतपादि क्ेत्ाचा वाटा 
25 टक्क्यांवरूि वाढवणयासाठी 
रेटा देत असलयाच ेसरकारे सांगत 
असतात मात्, आपलया जीडीपी 
अ्ादूत देशांतगदूत उतपादिाचया 15 
ते 16 टक्क्यांचया पढेु देखील हा 
वाटा जात िाही. पण सिुारणांअभावी 
एमएसएमईच ेनरसक – नरवॉडदू रेशयो 
महणजे जोखीम आनण लाभाच े
गणुोत्तर साततयािे घसरत आह.े

या नस्तीत बदल करणयाच े
सकेंत 2018-19चया कें द्रीय 
अ द्ूसकंलपािे नदल ेआहते.

सवदूप्र्म सवदू क्ेत्ांिा ठरानवक 
मदुतीचया रोजगाराची नदललेी 
अिमुती, आतापयांत ही अिमुती 
केवळ वस्तोद्ोग क्ेत्ापरुती मयादूनदत 
होती, ती आता सवदू क्ेत्ांिा 
नमळालयामळेु कामगार सिुारणांमधये 
एक मोठा बदल घडविू आणणारे 
ह े पाऊल ठरणार आह.े तयामळेु 
रोजगार निनमदूतीदेखील होणार 
आह.े अशी अिेक क्ेत् े आहते 
जयामधये वयापार हगंामी आनण 
चरिाकार सवरुपात असतो. यापवूती 
अलपकाळासाठी कामावर ठेवण े
बेकायदेशीर असलयािे, रोजगारदाते 
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एक तर लोकांिा कामावर ठेवत 
िसत आनण  ठेवल े तरी तयाची 
मानहती देत िसत.( मात्,  कामगार 
सघंटिांचया नवरोिामळेु हा प्रसताव 
खरोखरच प्रतयक्ात येईल का 
याबाबत साशंकता वयति केली 
जात आह)े

उद्ोगांिी जासतीत जासत 
प्रमाणात रोजगार द्ावेत यासाठी 
तयांिा प्रोतसाहि देणयासाठी 
या अ द्ूसकंलपात अनतरति 
मिषुयबळावर येणारया खचादूवर 
130 टक्के सवलतीला परवािगी 
देणयाच े प्रसतानवत केल े  आह.े 
िवया कमदूचारयांचया भनवषय 
निवादूह नििीचया खचादूचा भार 
उचलणयासाठी देखील तयात तरतदू 
केली आह.े  या अ द्ूसकंलपािे 
उतपादि क्ेत्ाला पाठबळ परुवणारा 
आणखी एक भक्कम सकेंत नदला 
आह ेआनण तो आह े  कामगारांची 
जासत गरज असललेया 40 हिू 
अनिक उतपादिांमधये स्ानिक 
मलूय विदूिाला प्रोतसाहि देणयासाठी 
सीमाशलुका 5 टक्क्यांवरूि 15 
टक्के करणयाचा. आयातीपासिू 
वाढीव सरंक्ण नदललेया श्रणेीमधये 
खालील उतपादिांचा समावेश आह-े

 प्रनरिया केलले ेखाद्पदा द्ू

 सगंुिी द्रवये आनण प्रसाििे 
Perfumes And Toiletry

 सवयंचनलत वाहिे व तयांच ेसटेु 
भाग

 पादत्ाणे

सरावनक उद्ोगांना िाढरीि 
संरक्ण ्परुिणयासाठी वद्े्ा 
टेकू फार काळ उ्प्ब्ि राहणार 
नाहरी. भारर आिी्पासनूच 
प्ादेविक सि्चसमाििेक 
आवर्चक भागीदाररीसाठी- 
अवसयान समहूारी् 10 
सदसय आवण ऑसट्वे्या, 
चीन, भारर, ज्पान, दवक्ण 
कोवरया आवण नयझूी्ंड या 
सहा देिांदरम्यान मकु वया्पार 
करारासाठी िाटाघाटरी करर 
आहे. याचा ्पवरणाम म्हणनू 
भविषयार किी रररी सीमािलुक 
िनूयािर येणार आहे.

 नहरे, मौलयवाि रते्न व दानगिे

 इलके्टॉनिक्स व हाडदूवेअर

 एलसीडी/एलईडी/ओएलईडी 
पिॅेलस आनण इतर भाग

 र्निदूचर

 मिगटी व नभंतीवरील घडयाळे

 खेळणी, तीि चाकी सायकली, 
सकूटसदू, पडेल कासदू, रिीडा 
सानहतय

 कवचासकट काज ू (कचच े
काज)ू

 विसपती खाद् तेल

 Refractory Items

 संनमश्र (मेणबत्या, सिगलाससे 
इ.)

याचबरोबर सोलार सलेस/ 
पिॅेलस/ मॉडयलुसचया उतपादिासाठी 

सोलर टेमपडदू गलास आनण कचचा 
माल, सी- इमपलानटस तयार करणयाच े
भाग नकंवा सामग्री सीमाशलुकातिू 
वगळणयात आली आह.े

सवादूत महत्वाच ेमहणजे स्ानिक 
उतपादकांिा प्रोतसाहि देणयासाठी 
1991 पासिू सीमाशलुकामधये होत 
गेललेया कपातीचया पिुमादूपिाची 
कदानचत गरज असलयाची झाललेी 
जाणीव. यातिू एका अनिक सकू्म 
दृनष्कोिाचा सकेंत नमळतो. सीमा 
शलुकांमधये वाढ केलयािंतरही 
ते बरयापकैी जागनतक वयापार 
सघंटिेला हमी नदललेया 25 ते 40 
टक्क्यांचया दरमयाि रानहल.े   काही 
तज्ांिी ह े निणदूय खपूच प्रनतगामी 
असलयाची सभंाविा केलयामळेु ते 
टीकेच ेलक्य देखील बिल.े

यामळेु भारतीय उद्ोग जागनतक 
पातळीवर सपिादूतमक बिणयाऐवजी 
सरंक्णाचा शोि घेऊ लागेल का? 
खरेतर शलुकात होणारी वाढ ही 
एखाद्ा लॉबीचया दबावाच े र्नलत 
असते उदा. पोलाद, ऍलयनुमनिअम 
या मलूभतू सामग्रीवर असलले े
शलुक.

तयापढेु पाहायच े झाल े
तर स्ानिक उद्ोगांिा वाढीव 
सरंक्ण परुवणयासाठी नदललेा 
टेकू र्ार काळ उपलब्ि राहणार 
िाही. भारत आिीपासिूच 
प्रादेनशक सवदूसमावेशक आन द्ूक 
भागीदारीसाठी- अनसयाि समहूातील 
10 सदसय आनण ऑसटेनलया, चीि, 
भारत, जपाि, दनक्ण कोनरया आनण 
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नयझूीलंड या सहा देशांदरमयाि 
मतुि वयापार करारासाठी वाटाघाटी 
करत आह.े याचा पनरणाम महणिू 
भनवषयात किी तरी सीमाशलुक 
शनूयावर येणार आह.े

नतसरी बाब महणजे सावदूजनिक 
क्ेत्ातील बँका आनण कॉपमोरेट 
यांिा टीआरईडीएस महणजे टेड 
इलके्टॉनिक नरनसवेबल नडसकाउंटीगं 
नससटम या ऑिलाईि नबल 
नडसकाउंटीगं पलटॅर्ॉमदू आणणयाची 
घोषणा. जयामळेु तया जीएसटीएि 
िेटवकदू शी जोडलया जाऊि मोठे 
खरेदीदार आनण एमएसएमई नवरेिते 
यांचयातील वयवहारांची आपोआप 
पडताळणी होऊि एमएसएमईचया 
खेळतया भांडवलाचया नचतंा कमी 
होणार आहते. मािीव सवीकृतीची 
सकंलपिा राबवणयासाठी काही 
कायदेशीर उपायांची मात् गरज 
लागणार आह.े

चौ्ी बाब महणजे एमएसएमईंिा  
कजादूच े पाठबळ, भांडवल, 
आनण वयाजाच े अिदुाि उपलब्ि 
करणयासाठी आनण िवनिनमदूतीसाठी 
अ द्ूसकंलपात 3794 कोटी रुपयांची 
तरतदू करणयात आली आह.े जरी 

एमएसएमई क्ेत्ािे 
ब-याच अंशी याच े
सवागत केल ेअसल े
तरी याचा पणूदू 
तपशील उपलब्ि 
िसलयािे तयावर 
आणखी भाषय 
करण ेअवघड आह.े 
कमी केललेया 25 

टक्के कॉपमोरेट टॅक्सचया कक्ेचा 
नवसतार करूि तयात 250 कोटी 
रुपयांची वानषदूक उलाढाल असललेया 
कंपनयांिा समानवष् करणयात आल े
आह.े यापवूती ही सवलत 50 
कोटी रुपयांची उलाढाल असललेया 
कंपनयांसाठी मयादूनदत होती. या 
सवलतीचा र्ायदा झाला तरी 

तो एमएसएमईचया एका लहाि 
नवभागाला होणार आह.े हा र्ायदा 
केवळ कंपनयांपरुता मयादूनदत आह े
आनण 93 टक्के एमएसएमई या 

कंपनया िसिू भागीदारी आनण 
प्रोपायटरशीप र्मसदू आहते. 

या अ द्ूसकंलपात आणखी एक 
चांगला प्रसताव आह े तो महणजे 
कमी मािांकि असललेया कंपनया 
देखील बॉणड माकफे टमधये प्रवेश करू 
शकणार आहते. जर केवळ मोठया 
कंपनयांिाच बॉणड माकफे टमधये प्रवेश 
मयादूनदत ठेवला तर एमएसएमईंिा 
बँकांकडूि अनिक नििी उपलब्ि 
होईल. एकंदरच या अ द्ूसकंलपाची 
नदशा सकारातमक असलयाच ेनदसते. 
कृषी आनण पायाभतू सनुविांसाठी  
खपू मोठया प्रमाणावर केललेया 
तरतदुीमळेु मोठया प्रमाणावर मागणी 
निमादूण होणयाची शक्यता आह े
आनण तयामळेु सकल देशांतगदूत 
उतपादिाचया वाढीला चालिा 
देणयासाठी आवशयक असललेा रेटा 
नमळणार आह.े रोजगार निनमदूतीसाठी 
एमएसएमई हा साततयािे एक सवादूत 
चांगला पयादूय मािला जात आह.े 
तयाच प्रमाणात गुंतवणकुीचा ओघ 
देखील सरुू रानहल आनण आवशयक 
पनरणाम नदसिू येतील अशी आशा 
आह.े

nnn

लखेक सकु्म, लघ ु आनण मधयम 
उद्ाेग महासघंाच ेमहासनचव आहते. 
तयांिी अिेक सरकारी सनमतयांवर  
काम केल ेआह.े

email : sg@fisme.org.in

या अर्चसंकल्पार आणखी 
एक चांग्ा प्सराि आहे 
रो म्हणजे कमी मानांकन 
अस्ेलया कं्पनया देखी् बॉणड 
माकदे टमधये प्ििे करू िकणार 
आहेर. जर केिळ मोठया 
कं्पनयांनाच बॉणड माकदे टमधये 
प्ििे मया्चवदर ठेि्ा रर 
एमएसएमईंना बँकांकडनू 
अविक वनिी उ्प्ब्ि होई्. 
एकंदरच या अर्चसंकल्पाची 
वदिा सकारातमक असलयाचे 
वदसरे.
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गेलया काही दशकात  
माधयमांमधये  अ द्ूसकंलप 

सादर करणयापवूती आनण अ द्ूसकंलप 
सादर केलयािंतर सावदूजनिक 
आरोगया सदंभादूत वषादूिवुषफे तयाच तया 
प्रनतनरिया येत होतया. अ द्ूसकंलप 
सादर करणयापवूती प्रतयेकालाच 
अ द्ूसकंलपात आरोगयासाठी 
भरीव तरतदू होईल, अस े वाटत 
होते. प्रतयक्ात अ द्ूसकंलप सादर 
केलयािंतर प्रतयेकाचाच नहरमोड होत 
होता. वषादूिवुषफे आरोगय क्ेत्ाकडे 
दलुदूक् केलयािंतर गेलयावषतीचया 
अ द्ूसकंलपात राष्ट्रीय ग्रामीण  
आरोगय अनभयाि  (NRHM) 
जाहीर केलयािंतर आरोगय क्ेत्ात 
चतैनय निमादूण झाल.े  या योजिेिंतर 
लगेचच श्रम मंत्ालयािे राष्ट्रीय 
आरोगय  नवमा योजिेची घोषणा 
केली. या दोि योजिेमळेु दलुदूनक्त 
रानहलले ेआरोगय क्ेत् प्रकाश झोतात 
आल.े २०१८  मधये सादर केललेा  
अ द्ूसकंलप  आरोगय क्ेत्ासाठी खपू 
महतवपणूदू आह.े या अ द्ूसकंलपात 
सामानय िागनरकांिा आरोगय कवच 
नमळणार आह.े आरोगयासाठी 
केललेया भरीव तरतदूीमळेु आरोगय 

अर्चसंकल्पाने आरोगयाचे रणविंग फंुक्े 

के. श्ीनार रेडडी

क्ेत्ातील वयावसानयक,मीनडया आनण 
देशातील िागनरकांमधये  उतसाह 
निमादूण झालाय.  आरोगयाचया 
सनुविा सवदूसामानय िागनरकांिा 
कशा नमळतील, यावरच सधया 
जोरदार चचादू होऊ लागलीय. 

आयषुमाि  भारत योजिेत 
ग्रामीण आरोगय अनभयाि आनण 
राष्ट्रीय आरोगय नवमा योजिेचा 
समावेश करणयात आला आह.े  या 
योजिेद्ारे देशभरातील दीड लाख 
प्रा्नमक आरोगय कें द्राच ं (PHC)
रुपांतर  आरोगयदायी (वेलिेस )  
कें द्रामधये करणयात येणार आह.े 
राष्ट्रीय सरुक्ा नवमा योजिे अंतगदूत 
सधया गनरबांिा ३० हजार रुपये 
नवमा सरंक्ण नदल ेजाते. आता तयात 
भरघोस वाढ करणयात आली आह.े 
या योजिेअंतगदूत आता देशातील 
१० कोटी कुटुंबांिा दरवषती प्रतयेकी 
पाच लाखाच े नवमा सरंक्ण देणयात 
येणार आह.े याचाच अ द्ू या नवमा 
योजिेचा सािारणपण े 5० कोटी 
लोकांिा लाभ नमळणार आह.े

राष्ट्रीय ग्रामीण  नवमा 
योजिेअंतगदूत प्रा्नमक आरोगय 
कें द्रांमधये सिुारणा करणयात येणार 

फोकस

िषा्चनुिषदे आरोगय क्ेताकडे 
द्ु्चक् केलयानंरर गेलयािषषीचया 
अर्चसंकल्पार राष्टीय ग्ामीण  
आरोगय अवभयान  (NRHM) 
जाहरीर केलयानंरर आरोगय 
क्ेतार चैरनय वनमा्चण झा्े.  या 
योजनेनंरर ्गेचच श्म मंता्याने 
राष्टीय आरोगय  विमा योजनेची 
घोषणा के्री. या दोन योजनेमळेु 
द्ु्चवक्र रावह्े्े आरोगय क्ेत 
प्काि झोरार आ्े. २०१८  
मधये सादर के्े्ा  अर्चसंकल्प  
आरोगय क्ेतासाठी ख्ूप महति्पणू्च 
आहे. या अर्चसंकल्पार सामानय 
नागवरकांना आरोगय किच 
वमळणार आहे.
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आहते. या योजिेत मलुांचया आनण 
नस्तयांचया आरोगयाचया  काळजीवर 
नवशषे लक् ठेवणयात आल े आह.े 
२०१७ सालची  राष्ट्रीय आरोगय 
योजिा आता राष्ट्रीय आरोगय 
अनभयाि िावािे ओळखली जाणार 
आह.े या योजिेमधये अससंगदूजनय 
रोग आनण मािनसक नवकारांचा 
समावेशही गरजेचा आह.े  राष्ट्रीय 
आरोगय योजिा ही सवदूकश 
आरोगय योजिा महणिू राबवली 
गेली पानहजे. जनुया आनण असाधय 
रोगांसाठी दीघदूकालीि काळजी घेण े
गरजेच ेआह.े तयासाठी गरजेिसुार 
पाठपरुावा करावा लागतो. 
तयासोबतच प्रा्नमक सतरावर 
नवशषे काळजी देखील घेतली गेली 
पानहजे.  कुष्ठरोग आनण एचआयवही 
बानित रुगणांसाठी उपचारांचा  या 
योजिेत समावेश असला पानहजे.  
मािनसक रुगणासाठी दीघदूकानलि 
उपचार नमळावेत यासाठी प्रा्नमक 
सतरावरच सोय झाली पानहजे. 
वैयनतिक समपुदेशि आनण आरोगय 
नशक्णाकडे िेहमीच दलुदूक् करणयात 
आलंय. मात्,  चांगलया आरोगयासाठी 
या दोनही गोष्ीवंर भर देण ेगरजेच े
आह.े तयासोबतच सकस आहाराचया 
जोडीला वयायामाची गरज आह ेयाचा 
समाजात प्रचार आनण प्रसार होण े
गरजेच े आह.ेतयासोबतच तंबाखचु े 
सवेिही बंद झाल ेपानहजे. 

प्रा्नमक आरोगय कें द्राच ेरुपांतर  
आरोगयदायी कें द्रामधये झालयािंतर 
ग्रामीण भागातील िागनरकांिा 

मोठा र्ायदा  होणार आह.े या 
कें द्रामळेु आरोगय सवेा े्ट दारापय ांत  
पोहचणार असलयािे प्रनतबंिातमक 
उपचार आनण आरोगय सवेेचा नवसतार 
होणार आह.े सधयाचया अनसततवात 
असललेया कमदूचाऱयांमधये िसदूचा या 
योजिेत समावेश करणयात आला 
आह.े तयासोबतच आरोगय कें द्रावर  

गरजेची औषिे मोर्त नदली जावीत. 
या कें द्रातिूच रोगांचया नियंत्णासाठी 
नवनवि कायदूरिम राबवण े गरजेच े
आह.े  मानहती तंत्ज्ाि, टेनलमेनडसीि 
आनण मोबाईल र्ोिचा वापर या 
आरोगय कें द्राचा दजादू सिुारणयास 
देखील मदत होणार आह.े तयामळेुच 
आरोगयदायी कें द्राच े सवागत करण े
गरजेच े आह.े प्रा्नमक आरोगय 

सवेेचा नवसतार सावदूजनिक आरोगय 
कें द्रामधयेसदु्धा होणं गरजेच ं आह.े 
अ द्ूसकंलपात मात् तयासाठी परेुशी 
तरतदू केललेी नदसत िाही. 
तयासोबतच  राष्ट्रीय आरोगय 
अनभयािात शहरातील िागनरकांचया  
आरोगयाकडे दलुदूक् केलयाच ेनदसते.
मोठया प्रमाणात गावातील िागनरक 
शहराकडे स्लांतर करत आहते. 
शहरांमधये झोपडीमधये राहणारया 
तसचे अलप आनण अतयलप  उतपनि 
गटातील िागनरकांसाठी आरोगय कें द्र 
गरजेची आह.े

अ द्ूसंकलपामधये आरोगयकें द्रासाठी 
र्ति १२००कोटीचंी तरतदू करणयात 
आली आह.े ही तरतदू कमी असलयािं 
वाढवणयाची गरज आह.े 

प्रा्नमक आरोगय कें द्रांिा कुशल 
मिषुयबळ िसलयािे अिेक अडचणीचंा 
सामिा करावा लागणार आह.े अिेक 
प्रा्नमक आरोगय कें द्रावर डॉक्टरच 
उपलब्ि िाहीत.तयामळेु या आरोगय 
कें द्रावर िसदू, आरोगय दतू यांची 
िेमणकू करण ेगरजेच ेआह.े तसचे 
डॉक्टर िसललेया कें द्रावर कुशल 
कमदूचारी तयार वहावा यासाठी तीि 
वषादूचा गरजेिसुार अभयासरिम तयार 
करायला हवा. आयषुपदवीिारक जो 
आयवुफेदात प्रानवणय नमळवललेा असतो 
तयाला प्रा्नमक आरोगय कें द्रावर  
नियतुि करण ेवादाच ेठरणार आह.े 
याऐवजी आयषु पदवीिारकाला तयाचया 
कौशलयािसुार  आरोगय कें द्रावर नियतुि 
करण े गरजेच े आह.े आरोगयदायी 
कें द्रामळेु रोजगारनिनमदूतीही होणार आह.े 

प्ारवमक आरोगय कें द्ांना 
कुि् मनुषयबळ नसलयाने 
अनेक अडचणीचंा सामना करािा 
्ागणार आहे. अनेक प्ारवमक 
आरोगय कें द्ािर डॉकटरच उ्प्ब्ि 
नाहरीर.तयामळेु या आरोगय कें द्ािर 
नस्च, आरोगय दरू यांची नेमणकू 
करणे गरजेचे आहे. रसेच डॉकटर 
नस्ेलया कें द्ािर कुि् कम्चचाररी 
रयार वहािा यासाठी रीन िषा्चचा 
गरजेनुसार अभयासरिम रयार 
कराय्ा हिा. आयषु्पदिीिारक 
जो आयिुदेदार प्ाविणय वमळि्े्ा 
असरो तया्ा प्ारवमक आरोगय 
कें द्ािर  वनयकु करणे िादाचे 
ठरणार आहे. 
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आरोगयदायी कें द्रांिा प्रयोगशाळा तंत्ज्, 
औषिे नवतरक,िसदू आनण सवदू कामे 
करु शकणारया अष्पलै ूकमदूचाऱयांची 
आवशयक असलयािे  तरुणांिा रोजगार 
मोठया प्रमाणात उपलब्ि होतील. 

राष्ट्रीय सरुक्ा   नवमा योजिेचया 
अंमलबजावणीचया अिभुवातिू 
राष्ट्रीय आरोगय अनभयािात सिुारणा 
करणयात आलीय. राष्ट्रीय सरुक्ा नवमा 
योजिेअंतगदूत ३० हजार रुपयांपय ांत 
सरंक्ण नदलं जातं. काही राजयांमधये 
या योजिेत एक ते तीि लाखांच े
कवच नमळते. याउलट राष्ट्रीय आरोगय 
अनभयािाअंतगदूत आता पाच लाख 
रुपयांच े कवच नमळणार आह.े या 
योजिेचा र्ायदा दहा कोटी गनरब 
िागनरकांिा  होणार आह.े प्रा्नमक 
आरोगय सवेेची वाणवा असलयािे 
राष्ट्रीय आरोगय अनभयािाकडे लोकांचा 
कल वाढणार आह.े तयाचा  र्टका 
सावदूजनिक रुगणालयांिा बस ूशकतो. 
या रुगणालयांचया  नििीत कपात  
होऊ शकते. 

आयषुमाि भारत योजिेचा 
शभुारंभ २०१८ चया  ऑक्टोबर 
मनहनयात होणार आह.े सिुानरत 
अंदाज पत्कािसुार आरोगय नवभागाचा 
अ द्ूसकंलप ५१,५५० कोटी रुपये 
होता. तो केवळ २.५ टक्क्यािे वाढविू 
यावषती ५२,८०० कोटी रुपये केला 
आह.े महागाईचा निदफेशांक लक्ात 
घेता या वषती प्रतयक्ात आरोगयाचया 
अ द्ूसकंलपामधये वाढ झाललेी िाही. 
यासाठी  यंदा दोि हजार कोटीचंी 
तरतदू करणयात आली आह.े  ही 

योजिा पणूदू कायादूननवत झालयािंत 
तरुतदुीमधये पाच ते सहा पट वाढ 
करावी लागणार आह.े या योजिेमधये  
राजयांचा वाटा ४० टक्के असणार आह े
सधया नवनवि राजयांमधये असललेया 
योजिा बंद करुि या योजिेत सहभागी 
करुि घेणयासाठी प्रयत्न केल ेजाणार 
आहते. राजयाची आनण कें द्राची एकच 
आरोगयदायी योजिा असलयास तयाचा 
मोठा र्ायदा होणार आह.े तयासाठी 

राजयातील राजकीय िेतयांमधये एकमत 
होणयाची गरज आह.े 

या योजिेची अंमलबजावणी 
करतािा सावदूजनिक आनण खासगी 
रुगणालयांिा सहभागी करुि घयावे 
लागणार आह.े अिेकदा या योजिेत 

वाद-तरिार निवारणासाठी कक्ही 
उभारावे लागणार आहते. यासाठी 
लोकांमधये जिजागृती करावी 
लागणार आह.े याची खबरदारी ि 
घेतली गेलयास गरज  िसललेी 
चाचणी आनण उपचार करावे 
लागणार असलयािे खचादूत वाढ 
होणयाची शक्यता आह.े

टसट नकंवा नवमा कंपिी या 
योजिेची अंमलबजावणी करु 
शकते. योजिेची अमलबजावणी 
टसटवदारे केलयास खचादूत मोठी 
बचत होऊ शकते. नवमा कंपनयांद्ारे 
अमलबजावणी केलयास खचादूत वाढ 
होते. तयामळेु नप्रनमयम वाढ ूशकतो. 
ही योजिा गनरबांसाठी असलयािे 
नप्रनमयम कमीत कमी असण ेगरजेच े
आह.े तयासोबतच गरीब िसललेया 
लोकांिा नप्रनमयम भरुि या योजिेत 
समावेश होणयाची संिी देखील द्ावी 

नजलहासतरावरील रुगणालयांमधये 
सिुारणा करणयासाठी डॉक्टरांची 
गरज आह.े अ द्ूसकंलपात २४ वे   
वैद्कीय महानवद्ालय सरुु करणयाच ं
प्रसतानवत आह.े ह े महानवद्ालय 
नजलहासतरीय रुगणालयांिा जोडलले े
असतील. तयासोबत लोकसभेचया 
तीि मतदारसघंात एक वैद्कीय 
महानवद्ालय सरुु करणयाच ेनियोजि 
आह.े  यासाठी मोठी आन द्ूक  तरतदू 
करावी लागणार आह.े यंदाचया 
अ द्ूसकंलपात कुष्ठरोगयांसाठी 
६०० कोटीचंी तरतदू करणयात 
आली आह.े कुष्ठरोगयांिा सकस 
आहार नमळावा यासाठी प्रनतमनहिा 

राष्टीय सरुक्ा विमा 
योजनेअरंग्चर ३० हजार 
रु्पयां्पययंर संरक्ण वद्ं जारं. 
काहरी राजयांमधये या योजनेर 
एक रे रीन ्ाखांचे किच 
वमळरे. याउ्ट राष्टीय आरोगय 
अवभयानाअरंग्चर आरा ्पाच ्ाख 
रु्पयांचे किच वमळणार आहे. या 
योजनेचा फायदा दहा कोटरी गवरब 
नागवरकांना  होणार आहे. प्ारवमक 
आरोगय सेिचेी िाणिा असलयाने 
राष्टीय आरोगय अवभयानाकडे 
्ोकांचा क् िाढणार आहे. 
तयाचा  फटका साि्चजवनक 
रुगणा्यांना बस ू िकरो. या 
रुगणा्यांचया  वनिीर क्पार  
होऊ िकरे. 
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५०० रुपये देणयात येणार आहते. 
या निणदूयामळेु कुष्ठरोगयांिा मोठा 
र्ायदा होणार  आह.े सवच्छ भारत 
अनभयािाअंतगदूत सवच्छतागृह 
उभारणीसही प्रोतसाहि देणयात येते. 
हागणदारीमळेु निमादूण होणारया 
रोगांिाही प्रनतबंि  होऊ शकतो. वाय ू
प्रदषूणामळेुही िागनरकांच े  आरोगय 
िोक्यात येत आह.े नदललीचया 
शजेारी असललेया राजयांमधये 
भात काढणीिंतर जाळणयात येतो. 
तयामळेु वाय ूप्रदषूणात वाढ होते. ह े
प्रदषूण रोखणयासाठी  तसचं नपकांच ं
अवशषे िष् करणयासाठी नदलली 
सरकारकडूि आन द्ूक मदतही देणयात 
येते आह.े  उजाला योजिेमळेु अिेक 
घरांमधये सवयंपाकासाठी गॅस आला 
आह.े या योजिेचा ग्रामीण भागातील 
मनहलांिा मोठा र्ायदा झाला आह.े 

गॅस आलयामळेु श्सिाच े नवकार, 
ह्रदयनवकार, ककदू रोग, लहाि 
मलुांमधये होणारा अस्मा  सारखे 
आजार होणार िाहीत. वाय ू प्रदण 
रोखलयास मिमुेह रुगणांची संखयाही 
कमी होऊ शकते.

२०१८ चया अ द्ूसकंलपात 
आरोगयाला प्रािानय देणयात 
आल े आह.े मात् या योजिेची 
यशसवीता कें द्र आनण राजयातील 
अ द्ूसकंलपामधये नकती तरतदू 
करणयात येते, यावर  अवलंबिू 
असणार आह.े  २०२० पयांत 
राष्ट्रीय आरोगय योजिेसाठी कें द्रीय 
अ द्ूसकंलपात ८ टक्के नििीची 
तरतदू करणयाच ं नियोजि आह.े 
ही योजिा यशसवी करणयासाठी 
नििीमधये वाढ करणयाच े ठरवल े

आह.े नििीसोबतच योजिा यशसवी 
करणयासाठी कुशल मिषुयबळ, 
अनतउत्तम सवेा याची आवशयकता 
असणार आह.े तयासोबतच योजिेचया 
अंमलबजावणीसाठी चांगलया 
नियामक ससं े्ची गरज आह.े या 
सवदू गोष्ीची अंमलबजावणी निनचित 
काळात केली गेलयास भारत सवस् 
आनण आरोगयदायी होईल. सवस् 
भारतासाठी रणनशंग रंु्कणयात 
आलंय. 

    nnn
लखेक पनब्लक हले् र्ाउंडेशिच े
अधयक् आहते. 
email : ksrinath.reddy@phfi.org
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सधया देशातील एकूण 
लोकसखंयेपकैी 33 

टक्के जिता ही नवमयाचया ्छत्ाखाली 
आह.े यामधये राष्ट्रीय आरोगय नवमा 
योजिेसारखया उपरिमाचा समावेश 
आह े मात् ते अपरेु आह.े पाच 
सदसयांचया एका कुटुंबाकरता सधया 
30000 रुपयापयांतचा लाभ नमळतो. 
तयाचबरोबर खासगी रुगणालयातील 
उपचारापासिू हा वगदू वंनचत राहतो. 
सधया भारतात आरोगय क्ेत्ावर 
सकल राष्ट्रीय  उतपादिाचया प्रमाणात 
4 टक्क्यांपके्ाही कमी खच दू केला 
जातो अमेनरकेसारखया नवकनसत 
देशांमधये हचे प्रमाण 10 टक्के आह े
तर रिाझील रनशयासारखया देशांमधये 
ते 6 ते 7 टक्के आह.े 

 ही पनरनस्ती लक्ात घेविू या 
वषतीचया अ द्ूसकंलपात मखुय भर हा 
आरोगयसनुविांवर नदला गेला आह.े 
आयषुमाि  भारत कायदूरिमांतगदूत 
दोि महत्वाचया योजिांची घोषणा 
केली गेली आह.े माििीय अ द्ूमंत्ी 
यांिी या मागच ेिोरण नवशद केल.े 
जर भारतीय िागनरक ह ेआरोगयपणूदू 
असतील तरच सरासरी तरुण 
लोकसखंयेचा इतर देशांचया तलुिेत 

आयषुमान भारर

भारताला लाभ होईल. यामळेु 
आजार होऊ िाही याची खबरदारी 
आनण रोगराईवर उपाय अशा नद्नवि 
सतरावर आरोगयाचया प्रश्ावर यातिू 
लक् नदल ेजात आह.े

यारी् ्पवह्री घोषणा आहे.

1) आरोगय आनण सवासर्य 
कें द्र - 2017 सालचया राष्ट्रीय 
आरोगय िोरणात आरोगय आनण 
सवास् कें द्र याला महत्व नदल े
आह.े भारतातील आरोगयसमसयेला 
उत्तर महणजे ही पायाभतू सनुविा 
अस ेमािल ेआह ेया योजिेअंतगदूत 
दीड लाख कें द्रे उघडणयात येतील 
आरोगय उपचार सनुविा लोकांचया 
घरािनजक आणणयाची सोय या 
कें द्रांमळेु उपलब्ि होईल. ही कें द्रे 
आरोगय सनुविा समग्ररीतया देतील. 
माता आनण बालक यांच े आरोगय 
आनण इतर रोग या सवदू प्रश्ांवर 
या कें द्रांमििू लक् परुवल े जाईल. 
या कायदूरिमासाठी 1200 कोटी 
रूपयांची तरतदू केली आह.े खाजगी 
क्ेत्ाचा सामानजक जाणीव नििी 
(CSR) आनण िमादूदाय ससं्ांचया 
नििीचा सहभाग यात नवचारात 
घेतला आह.े क्यरोग निमूदूलिासाठी 

रेशमा घाणेकर

या िषषीचया अर्चसंकल्पार 
मखुय भर हा आरोगयसवुििांिर 
वद्ा गे्ा आहे. आयषुमान  भारर 
काय्चरिमांरग्चर दोन महत्िाचया 
योजनांची घोषणा के्री गे्री 
आहे. माननीय अर्चमंती यांनी या 
मागचे िोरण वििद के्े. जर 
भाररीय नागवरक हे आरोगय्पणू्च 
असरी् ररच सरासररी ररुण 
्ोकसंखयेचा इरर देिांचया 
रु्नेर भाररा्ा ्ाभ होई्. 
यामळेु आजार होऊ नाहरी याची 
खबरदाररी आवण रोगराईिर 
उ्पाय अिा वद्विि सररािर 
आरोगयाचया प्श्ािर यारनू ्क् 
वद्े जार आहे.

्पवरप्के्षय
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600 कोटीचंी तरतदू केललेी आह.े 
यामळेु क्यरोग निमूदूलि कायदूरिमास 
बळ नमळेल.  

2) राष्ट्रीय आरोगय सरंक्ण 
योजिा - आयषुमाि  भारत या 
कायदूरिमांतगदूत दसुरी योजिा ही  
राष्ट्रीय आरोगय सरंक्ण योजिा 
आह.े सािरणपण े 10 कोटी गरीब 
दबुदूल घटकातील कुटुंबाचा यात 
नवचार केला आह.े महणजेच 
सािारण 50 कोटी लाभा्ती पय ांत 
ही योजिा पोचावी असा यात उदिेश 
आह.े प्रतयेक कुटुंबाला प्रतयेक वषती 
सरासरी पाच लाखापयांतच ेसरंक्ण 
यात नमळेल यातिू प्रा्नमक दयुयम 
वा नतययम आरोगय प्रश्ांसाठी 
दवाखानयात दाखल होण े वा इतर 
खचाांसाठी मदत होईल. गरीब रूगण 
रूगणालयात  दाखल होताच नवमा 
सरंक्ण नमळेल. यानशवाय गरीबांिा 
डायनलनसस मोर्त देणयाची योजिा 
आह.े 

 सरकारी मदतीतिू चालणारी 
ही आरोगय योजिा सवदू जगात 
मोठी िरली जाईल, िोरणाची 
अंमलबजावणी सरुळीत वहावी 
यासाठी सलुभनरतया नििी परुवला 
जाईल. या माधयमातिू औषिांची 
उपलब्िता तळागाळापयांत पोचले.

यानशवाय सवाांिा दजफेदार 
नशक्ण व आरोगय सवेा नमळावयात 
यासाठी 24 िवी सरकारी वैद्कीय 
महानवद्ालये व दवाखािे उघडल े
जातील जर नजलहयाला दवाखािा 
असले तर तो अद्यावत केला 

जाईल यामळेु तीि लोकसभा मतदार 
सघंामागे एक दवाखािा आनण एक 
वैद्कीय महानवद्ालय याची तरतदू 
होईल. प्रतयेक नजलहयात नकमाि 
एक सरकारी महानवद्ालय असले. 
यामळेु ग्रामीण व दगुदूम भागात 
वैद्कीय नशक्ण घेऊ इनच्छणारया 

नवद्ार्याांची मोठी सोय होईल. शहरी 
आरोगय अनभयािाचया तरतदुीत 
225 कोटी रूपयांची वाढ करणयात 
आललेी आह.े

 या िोरणासदंभादूत महाराष्ट्र 
राजयाचा नवचार केला तर 
महाराष्ट्रात 2 जलु ै 2012 पासिू 
राजीव गांिी जीविदायी आरोगय (R 
G JAY) सवदू प्र्म महाराष्ट्रातील 

8 नजलहयांत राबवली जात होती. 
पढेु ती उवदूनरत 28 नजलहयांत 
राबवली जाऊ लागली. गडनचरोली, 
अमरावती, िांदेड, सोलापरू, िळेू, 
रायगड, मुंबई व मुंबई उपिगर, 
अकोला, बलुढाणा, यवतमाळ, 
वानशम, औरंगाबाद, बीड, नहगंोली, 
जालिा, लातरू, उसमािाबाद, 
परभणी, ठाण,े रत्नानगरी, नसिंदुगुदू 
भंडारा, चदं्रपरू, गोंनदया, िागपरू 
विादू अहमदिगर जळगाव िंदरुबार 
िानशक कोलहापरू पणु े सांगली 
सातारा ह े ते नजलह े होते. एक 
एनप्रल 2017 पासिू हीच योजिा 
महातमा जयोनतबा रु्ल ेजि आरागय 
योजिा या िावािे ओळखली जाऊ 
लागली. सरुवातीला नहचयासाठी 
तीिश ेकोटीचा नििी राखिू ठेवला 
होता. या योजिेअंतगदूत काही 
नवनशष् शस्तनरिया / औषिोपचार 
रे्रतपासणी उपचार इतयादीचंा 
लाभ घेता येत होता. नपवळी नशिा 
पनत्कािारक कुटुंब, अनिपणुादू काडदू, 
अंतयोदय योजिा काडदू, िारंगी 
नशिा पनत्कािारक यांिा याचा 
लाभ घेता येत होता. योजिेअंतगदूत 
रूगणालयात भरती झालयािंतर रू 
150000 पयांतचा खच दू प्रतयेक 
वषादूमधये पणूदू  कुटुंबासाठी देणयात 
येत होता. अनिकृत रूगणालयामधये 
पसै े ि भरता वैद्कीय सवेा घेता 
येत होती. तयाचप्रमाण े मतू्नपंड 
प्रतयारोपणासाठी 250000 पयांत 
लाभ घेता येत होता.   

महणजेच महाराष्ट्रातील पवूतीचया 
योजिेतील एकंदर नवमा सरंक्ण 

महाराष्टात 2 जलुै 2012 
पासनू राजीव गांधी जीवनदायी 
आरोगय (R G JAY) सव्व प्रथम 
महाराष्टातील 8 जजलहयांत 
राबवली जात होती. पढेु ती 
उव्वजरत 28 जजलहयांत राबवली 
जाऊ लागली. गडजिरोली, 
अमरावती, नांदेड, सोलापरू, 
धळेू, रायगड, मुंबई व मुंबई 
उपनगर, अकोला, बुलढाणा, 
यवतमाळ, वाजिम, औरंगाबाद, 
बीड, जहंगोली, जालना, लातरू, 
उसमानाबाद, परभणी, ठाणे, 
रत्ाजगरी, जसंधुदगु्व भंडारा, 
िंद्रपरू, गोंजदया, नागपरू वधा्व 
अहमदनगर जळगाव नंदरुबार 
नाजिक कोलहापरू पणुे सांगली 
सातारा हे ते जजलहे होते.
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रक्कम आनण वयाप्ी लक्ात घेता 
या वषतीचया अ द्ूसकंलपात जाहीर 
केललेी योजिा ही अनिक श्रयेसकर 
ठरते. अ द्ूसकंलपामधये 10 कोटी 
कुटुंबांसाठी जाहीर करणयात आललेया 
महतवाकांक्ी आयषुमाि  नवमा ( 
राष्ट्रीय आरोगय सरंक्ण योजिा ) 
योजिेसाठी राजय सरकारांिा दरवषती 
जवळपास 4330 कोटी रुपयांची 
तरतदू करावी लागणार आह.े पाच 
लाख रुपयांचया आरोगयकवचासाठी 
दरवषती प्रती कुटबुांसाठी 1082 
रुपयांचा नप्रनमयम भरावा लागणार 
आह.े तयापकैी 433 रुपये दरवषती 
राजयाचा वाटा असले तर उवदूनरत 
रक्कम कें द्र सरकारला नप्रनमयम 
महणिू भरावी लागणार आह.े

अमेनरकेतील ओबामा केअर 
आरोगय कायदूरिम बराच गाजला 
होता. The Patient Protection 
and Affordable Care Actor 
Affordable Care Act (ACA) या 
कायद्ाची घोषणा ततकानलि अधयक् 
बराक ओबामा यांिी 23 माच दू 
2010 ला केली. अमेनरकेतील 
आरोगयनवषयक सनुविा जासतीत 
जासत लोकांपय ांत पोचवणयाचा 
हा प्रयत्न होता.  ACA  तील 
तरतदुी 2014 साली अमलात 
आलया 2016 पयांत निममे लोक 
नवमा सरंक्णाखाली आल े होते. 
आरोगयनवषयक सनुविांचा दजादू 
वाढावा आनण खच दू कमी वहावा 
यासाठी यात तरतदुी होतया. 

भारताचया अ द्ूसकंलपात 
प्रसतानवत केललेया योजिा तयाहीपके्ा 
मोठया ठरतील. तयामळेुच माििीय 
अ द्ूमंत्ी यांचया मते इनतहासात  
‘ओबामा केअर’  या िततीवर मोदी 
केअर कायदूरिमाची गणिा होईल. या 
योजिेची प्रशंसा जागनतक आरोगय 
सघंटिेिे केली आह.े या सघंटिेचया 
वैनश्क आरोगय कवच (य ूएच सी) 
या महत्वाकांक्ी योजिेकडे याद्ारे 
भारतािे पढुच े पाऊल टाकल ेआह े
अस ेमत सघंटिेिे वयति केल.े

       nnn

लनेखका महाराष्ट्र शासिाचया 
वसत ू व सवेा कर नवभागात 
सहआयतुिपदावर कायदूरत आहते. 
email : rbgonline@gmail.com



44 मार्च 2018

³eespevee

आगामी अकं

माच्च 2018 
कें द्रीय अर्चसंकल्प 

2018 -19
13/02/2018



³eespevee

45मार्च 2018

देशातलया प्रतयेक घराला 
अनि सरुक्ेची, ससंदेचया 

कायद्ाद्ारे हमी देणारा भारत हा 
कदानचत एकमेव देश असावा नज े् 
उपासमार टाळणयासाठी सामानजक 
सहकायदू आवशयक आह.े इ े् तरीही 
उपासमार आनण कुपोषण मोठया 
प्रमाणात आह.े तयामळेु बालके,  
स्ती-परुुषांिा तयांचयातलया शारीनरक 
आनण मािनसक क्मतेचया नवकासाची 
संिी िाकारली जाते. अ द्ूसकंलप 
आनण तया सदंभादूतलया पढुील 
घडामोडीवर आिानरत, आन द्ूक आनण 
वैज्ानिक अशा दोनही दृष्ीकोिातिू 
अनतनरति लक् परुवणयाची गरज 
असललेया काही बाबी मी सचुवेि. 

दरार्े  मोठे चढ-उरार  

आपलया शतेकऱयांिा दरातलया 
मोठया चढ-उतारािा सामोरे जावे 
लागते तयामळेु उतपनि आनण स ै्यदू 
यावर पनरणाम होतो. बटाटे, टोमॅटो 
आनण कांदे यासारखया भाजयांचया 
नकमती घेतलया तर या भाजयांचया 
नकमतीतला चढ-उतार हा बारमाही 
प्रश् आह.ेयासाठी  ग्राहकांिा सतंषु् 
करणयासाठी तया तया वेळेपरुती 
पाऊल े उचलणयापके्ा कायम 
सवरूपी तोडगा काढणयाची गरज 

अर्चसंकल्प आवण अनन सरुक्ा 

एम एस सिावमनारन 

आह.ेपरेी अबदूि महणजेच शहरा 
लगतचया भागात बागकामाला 
प्रोतसाहि देण े ही एक पद्धत आह.े
शहरे आनण तयालगतचया भागात 
घरांची ्छपरे, गचची आनण मोकळया 
जागा असतात, तयावर बाग काम 
महणजे टोमॅटो, कांदा नमरची आनण 
इतर आवशयक विसपती यांची 
लागवड करता येईल. यामळेु दहुरेी 
र्ायदा होईल, नकमतीच ेस ै्यदू एका 
बाजलूा तर दसुरीकडे शाश्त पोषण 
सरुनक्तता.         

वकनाररी भागाचया भरभराटरीसाठी 
सागररी ज् िेरी 

भारताला ८००० नकलोमीटर 
लांबीचा नकिारा लाभला आह.े 
केरळ मिलया कुटटिाड भागात 
करणयात येत असललेया सागरीजल 
शतेी प्रमाण े शतेी करणयाची मोठी 
संिी आह.ेसागरी जल कृषीवि 
पद्धतीमधये नपके आनण मतसय 
उतपादि या दोनहीचंा समावेश करता 
येतो.जगभरात ९७ टक्के पाणी 
ह े सागरी जल आह े ,नवनवि नपके 
घेणयासाठी समदु्राचया पाणयाचा कसा 
वापर करावा याच े प्रातयनक्कच 
दाखवणयात भारत पढुाकार घेऊ 
शकतो. यामळेु सागरी कृषी उत्पनि 

वििेष ्ेख

देिारी् गररीब जनरेची 
उ्पासमार टाळणयासाठी प्तयेक 
घरा्ा अनन सरुक्ेची हमी 
संसदेचया कायदयाद्ारे देणयार 
आ्े आहे. उ्पासमार आवण 
कु्पाेषण माेठया प्माणािर 
अस्ेलया आ्पलया देिार अनन 
सरुक्ेचया अनुषंगाने काेण-
काेणतया बाबी करणे अािशयक 
आहे, याची चचा्च करणारा हा 
्ेख.
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वाढी बरोबरच सिुामी सारखया 
आपत्तीला तोंड देणयासाठी तयारीही 
राहील.सागरी जल शतेी आनण 
समदु्राचया खाली शतेी करणयाच े
तंत्ज्ाि एम एस सवामीिा्ि नरसच दू 
र्ौंडेशि कडे उपलब्ि आह.ेया क्ेत्ात 
प्रनशक्ण आनण क्मता वृद्धीच ेकायदू 
ह े र्ौंडेशि हाती घेईल.खाररु्टी 
आनण खाऱया पाणयावर वाढणाऱया 
अशा विसपतीचंया सवंिदूिाचा या 
कायदूरिमात समावेश राहील.    

राष्टीय जोंिळा िष्च  

कें द्र सरकारिे २०१८ ह े
वषदू जोंिळा राष्ट्रीय वषदू महणिू 
जाहीर केल े आह.ेसामाई,्ीिाई, 
केझवागुदू,पनिवागुदू, कांब ू  आनण 
जोंिळयाचया इतर अिेक जातीचया 
लागवडीमिे तानमळिाडू आघाडीवर 
आह.ेकोलली नहलस इ े् अशा 
जोंिळयाचया लागवडीची समृद्ध 
जैवता लाभली आह.ेमहणिूच 
जोंिळयाचया जतिासाठी नमलटे 
बायो वहलॅी आयोनजत करण े
उपयतुि ठरेल.अशा कायदूरिमािा, 
प्रनरिया केललेया जोंिळयावर 
आिानरत िाशता करणयासाठी 
योगय सवरुपात  आणणाऱया ्छोटया 
खाद्ानि उद्ोगाची जोड हवी.

्पि ु्पा्न आवण मतसयोद्ोग

नपकाची लागवड करणाऱयांिाच 
िवह ेतर कुकुट पालि आनण सागरी 
आनण इतरत् मासमेारीला प्रोतसाहि 
देणयासाठीही नकसाि रेिडीट काडदू 
द्ायला हवीत.शळेया, मेंढया पालि 
आनण कुकुट पालि यासारखे पश ु
पालि, शतेकऱयासाठी  उतपनिाला  

भरीव जोड देतेच,यानशवाय 
माशाचया प्रजोतपादिाचया काळात 
मासमेारीला प्रनतबंि असतािा, या 
काळात उतपनिाचा स्तोत महणिू 
याचा उपयोग होऊ शकतो.

राईस बायो ्पाक्च  – िान बायो 
्पाक्च  

बायो मासचा वापर करूि 
उतपनि कस ेवाढवता येईल ह ेयाद्ारे 
शतेकऱयांिा पाहता येईल.भाताची 
िाटे,तसु,ेिानयापासिू मलुयवनिदूत 
उतपादिे तयार करता येतील.
डाळ वगादूसाठीही अशीच बायो 
पाकदू  आयोनजत करता येतील.
अशा प्रकारे बायो मासचया प्रतयेक 

भागापासिू उतपनि आनण रोजगार 
निमादूण करणयासाठी शतेकऱयाला 
मदत होईल.  

हिामानािी अनुकू्न 

प्रतयेक गट सतरावर नकमाि 
एक हवामाि जोखीम वयवस्ापि 
सशंोिि आनण नवकास कें द्र 
स्ापि करण े महतवाच े आह.े या 
कें द्रात प्रनशनक्त हवामाि जोखीम 
वयवस्ापक, प्रतयेक पंचायत मिलया 
एक मनहला आनण परुुषाचा यात 
समावेश असावा.हवामाि बदल ही 
मोठी आपत्ती ठरणार असिू भरपाई 
आनण तयाचयाशी नमळतेजळुते 
घेण े या दोनही सतरावर तातडीिे 
पाऊल े उचलणयाची गरज आह.े 
एमएसएसआरएर्कडे, प्रनशक्काचया 
प्रनशक्ण कायदूरिमनवषयक प्रनशक्ण 
मागदूदशदूि पनुसतका उपलब्ि आह.े 

कृषी िाळा उभारणी 

कृषी शाळा उभारणी द्ारे 
शतेकऱयांिा नशक्ण देणयात यावे. 
यामळेु कृषी क्ेत्ात कौशलय पणूदू 
कामाचा प्रसार होईल.

िहरा्गरचया भागार बगीचा 
रिांरी 

भारतात शहरीकरण वाढत 
असलयािे, शहरी भागात मागणी 
आनण परुवठा यातलया तर्ावतीमळेु 
खाद्ानि महागाई चढी राहते. 
आवशयक ती तांनत्क मदत आनण 
बाजारपठे नवषयीच ेसहकायदू परुविू 
शहरी भागालगतचया जनमिीचया 
तकुडयावर बागायतीला प्रोतसाहि 
देऊि शहरी भागात भाजया आनण 

कें द् सरकारने २०१८ हे 
िष्च जोंिळा राष्टीय िष्च म्हणनू 
जाहरीर के्े आहे.सामाई,रीनाई, 
केझिागु्च,्पवनिागु्च, कांब ू 
आवण जोंिळयाचया इरर 
अनेक जारीचया ्ागिडीमिे 
रावमळनाड ू आघाडीिर आहे.
कोल्री वहलस इरे अिा 
जोंिळयाचया ्ागिडीची समदृ् 
जैिरा ्ाभ्री आहे.म्हणनूच 
जोंिळयाचया जरनासाठी 
वम्ेट बायो वहहॅ्री आयोवजर 
करणे उ्पयकु ठरे्.अिा 
काय्चरिमाना, प्वरिया के्ेलया 
जोंिळयािर आिावरर नाशरा 
करणयासाठी योगय सिरु्पार  
आणणारया ्छोटया खाद्ानन 
उद्ोगाची जोड हिी.



47माच्च 2018

³eespevee

र्ळे यांचया नकमती नस्र ठेवणयाचा 
हा एक मागदू आह.े ईस्तायलप्रमाण े 
नवकें नद्रत उतपादि करूि तयाला 
सहकारी नवपणिाची जोड देता 
येईल. शहरी आनण शहरालगतचया 
भागात बागायती रिांतीमळेु 
ग्राहकाला नस्र नकमतीचा मागदू 
मोकळा होईल.तयाचबरोबर याचीही 
खातरजमा करायला हवी की,या 
र्ळ-भाजयांचा दजादू उत्तम रानहल 
आनण घातक रसायिे आनण कीटक 
िाशके यापासिू या भाजया मतुि 
राहतील.अशा रीतीिे,परुवठयातल े
स ै्यदू राखतािाच उचच दजादू आनण 
सरुनक्त अनि यांचीही तयाबरोबर 
सांगड घातली जाईल. शहरी 
जितेची नवशषेतः भाजया आनण र्ळे 
यांची नवशषे दजादूची मागणी असते. 
महणिूच शहरी भागालगत शतेी हा 
कायदूरिम यासाठी योगय ठरेल. 

राष्ट्रीय अनि सरुक्ा  कायदा 
२०१३द्ारे सावदूजनिक िानय 
नवतरण वयवस े्त जोंिळा आनण  इतर 
िानयाचा समावेश केला गेला आह.े 
माधयमातलया िकुतयाच आललेया 
अहवालािसुार किादूटक आनण इतर 
अिेक राजयात िाचणी आनण जोंिळा 
यांची एकरी लागवड वाढली आह.े
आकषदूक नकमती आनण प्रभावी खरेदी 
यामळेु अशा नपकाकडे  शतेकरी 
पनुहा  वळणयासाठी उतसकु राहील.
किादूटक सरकारिे प्रती नक्वंटल 
२००० रुपये अशा दरािे १ लाख 
टि िाचणी खरेदी केली.खरेदी आनण 
खप वाढला की शतेकरी अनिक 
उतपादि घेईल. १९९२ पासिू 
एमएसएसआरएर् तानमळिाडूतलया 

कोलली नहलस आनण ओनदशातलया 
कोरापटु इ े् वयापारीकरणाचया 
संिीतिू जोंिळयाचया काही 
जातीचंया जतिाला प्रोतसाहि देत 
आह.े अनि सरुक्ा कायदा २०१३ 
द्ारे िाचणी,बाजरी,जवारी आनण 
जोंिळा वगादूतलया इतर िानयाचाही, 
सावदूजनिक नवतरण वयवस े्त 

समावेश करणयात आला आह.े 
ही िानये केवळ पोषण मलुयाचया 
दृष्ीकोिातिू महतवाची आहते अस े
िवह े तर पाऊसमाि नवतरणाशी 
जासत अिकूुलि सािणारी आहते 
ह े सवदू ज्ात आह.े पोषक ततवे 
असणारी आनण हवामािाशी अनिक 
नमळते जळुते घेणाऱया या नपकांची 

कोरडवाह ू शतेीत मोठया प्रमाणात 
लागवड केली जाईल याबरोबरच 
तयांिा बाजारपठेही  नमळेल यावर 
कटाक् हवा. सदुैवािे अिेक खाद्ानि 
कंपनया िाचणी,बाजरी, जवारी यावर 
आिानरत उतपादिे घेऊि बाजारात 
येत आहते.अनि सरुक्ा कायदा आनण 
शालये पोषण आहार या दोनहीत 
पोषण मलुये भरपरू असणाऱया जोंिळा 
वगतीय िानयाचा समावेश राहील 
याची आपण खातर जमा करायला 
हवी. सरकारिेही या िानयाचा  भरड 
िानये असा उललखे करणयाची प्र्ा 
बदलावी. तयाऐवजी हवामाि ससुगंत 
पोषक जोंिळा  असा तयाचा उललखे 
करावा. या दशकातल े एखादे वषदू 
अंडर यटुीलाईझ बायो र्ोटटीर्ाइड 
रिॉप महणजे जयाचा मोठया प्रमाणात 
वापर केला गेला िाही अशा 
जैव,सकंनरत पोषण मलुये जासत 
असललेी नपके, महणिू जाहीर करावे 
यासाठी आपण सयंतुि राष्ट्र सघंाकडे 
प्रसताव पाठवावा.पढुच ेवषदू ह े डाळ 
वषदू आह ेआनण या डाळीहंी पयादूवरण 
परूक आनण प्रन्िांिी समृधद आहते. 

अशा नपकांसाठी तयांचया 
लागवडीसाठी आनण खपासाठी 
सयुोगय िोरणाद्ारे, मोठया सखंयेिे 
कुपोनषत बालके आनण मनहला 
असणारा देश अशी आपलया देशाची 
प्रनतमा खोडूि काढण ेशक्य  होईल. 
आणखी एक महतवाची आवशयकता 
महणजे ओर्दू ि रिॉप अ्ादूत मोठया 
सतरावर दलुदूनक्त रानहललेया अशा 
नपकांचया सशंोििासाठी अनिक 
गुंतवणकू. जासत एकरी उतपादि 
आनण खात्ीशीर बाजारपठे यामळेु 

राष्टीय अनन सरुक्ा  
कायदा २०१३द्ारे साि्चजवनक 
िानय विररण वयिसरेर जोंिळा 
आवण  इरर िानयाचा समाििे 
के्ा गे्ा आहे. माधयमारलया 
नुकतयाच आ्ेलया 
अहिा्ानुसार कना्चटक आवण 
इरर अनेक राजयार नाचणी 
आवण जोंिळा यांची एकररी 
्ागिड िाढ्री आहे.आकष्चक 
वकमरी आवण प्भािी खरेदरी 
यामळेु अिा व्पकाकडे  िेरकररी 
्पनुहा  िळणयासाठी उतसकु 
राहरी्.कना्चटक सरकारने प्री 
वकिटं् २००० रु्पये अिा 
दराने १ ्ाख टन नाचणी 
खरेदरी के्री.खरेदरी आवण ख्प 
िाढ्ा की िेरकररी अविक 
उत्पादन घेई्.
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्छोटया  शतेकऱयाचा या नपकांकडे 
ओढा वाढेल.

कापणीिंतरच े वयवस्ापि 

ह े नचतंेच े क्ेत् आह.ेसद् नस्तीत 
उतपादि आनण सगुी िंतरच ेतंत्ज्ाि 
याचयात मेळ िसलयािे उतपादक 
आनण ग्राहक अशा दोघांचहेी 
िकुसाि होत आह.े या सदंभादूत 
अनि प्रनरिया उद्ोगाची तातडीिे 
गरज आह.ेसदुैवािे 2018-19 
चया अ द्ू सकंलपात अनि सरुक्ा 
आनण अनि प्रनरिया या दोनहीिाही 
पाठबळ परुवणयात आल े आह.े
कापणी िंतरचया तंत्ज्ािासाठी 
मोठया गुंतवणकुीला प्रोतसाहि 
देणयासाठी मलुयवनिदूत उतपादिे 
तयार करायला हवीत.शीत गोदामे 
आनण तयांचया श्र ुखंलचेी गरज आह.े 
पनचिम बंगाल,उत्तर प्रदेश आनण 
नबहार या राजयात बटाटयामळेु 
निमादूण झाललेा पचे शीत गोदामे 
असती तर टाळता आला असता. 
तंत्ज्ाि आनण सावदूजनिक िोरण 
तयाच बरोबर िशवंत मालाचया 
जतिासाठी शतेकऱयाची रुची 

नहॅिन् वजओग्ावफक 
म्यागेझीन (फेरुििाररी 2018)
मधये चीन्ा अनन िानय कोण 
्परुिणार असा मदु्ा उ्पवसरर 
के्ा गे्ा आहे. आ्पलया्ा 
कमी जवमनीरनू जासरीर जासर 
्ोकांना अनन िानय ्परुिायचे 
आहे अिा ्पवरवसररीर का्पणी 
नंररचे नुकसान जासर असे् 
रर, भाररा्ा अनन िानय 
कोण ्परुिणार असा प्श् 
आ्पलया्ाहरी ्पड्ा ्पावहजे.
आत्ताचया अर्च संकल्पार  हरी 
रफािर दरू करणयाची  प्वरिया 
सरुु करणयार आ्री आहे. 

यामळेु उतपादि आनण सगुी िंतरच े
तंत्ज्ाि यांचयात मेळ राहील अशी 
मला आशा वाटते.

िॅशिल नजओग्रानर्क 
मयागेझीि (रे्रिवुारी 2018)मधये 
चीिला अनि िानय कोण परुवणार 
असा मदुिा उपनस्त केला गेला आह.े 
आपलयाला कमी जनमिीतिू जासतीत 
जासत लोकांिा अनि िानय परुवायच े
आह े अशा पनरनस्तीत कापणी 
िंतरच ेिकुसाि जासत असले तर, 
भारताला अनि िानय कोण परुवणार 
असा प्रश् आपलयालाही पडला 
पानहजे.आत्ताचया अ द्ू सकंलपात  ही 
तर्ावत दरू करणयाची  प्रनरिया सरुु 
करणयात आली आह.े 

 nnn

लखेक िामांनकत कृषीतज् असिू 
एमएस सवामीिा्ि सशंोिि 
र्ौंडेशिच ेससं्ापक अधयक् आहते.  
email : swami@mssrf.res.in 
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कें द्रीय अर्चसंकल्प 2018-19 रोजीरोटरीची वनवम्चरी

आजचया जगात 
सरकारिे घेतललेया 

एखाद्ा ्छोटयाशा निणदूयाच ेपनरणाम 
र्ार मोठया प्रमाणावर होत असतात. 
तयामळेु आपण जे पयादूय निवडतो 
तयांच ेमलूयमापि ह ेदसुऱया, नतसऱय 
पातळीवर जाऊि केल ेपानहजे तरच 
तयाच ेखालचया सतरावरील पनरणाम 
समज ू शकतात. अ द्ूसकंलपामळेु 
अिेक पयादूय खलु ेअसतात. तयांचा  
वापर केला तर भारताचया आन द्ूक 
िोरणात मोठे बदल घडू शकतात.

अ द्ूसकंलप 2018-19 1 
रे्रिवुारी रोजी अ द्ूमंतयांिी सादर 
केला, तयाला नवशषे महतव आह े
कारण तो जलु ै 2017 मधये 
जीएसटी लाग ू केलयािंतरचा 
पनहला अ द्ूसकंलप आह.े आन द्ूक 
सिुारणांचया बऱयाच मोठया  
टपपयािंतर आन द्ूक वाढ, शतेीपढुील 
आवहािे यात अनलकडे काही प्रश् 
निमादूण झाल ेआहते तया पनरनस्तीत 
अ द्ूसकंलपात दानरद्य, ग्रामीण 
अ द्ूवयवस्ा, आरोगय,नशक्ण, 
पायाभतू सनुविा व नडनजटायझशेि 
यावर भर  देणारा आह.े या वषादूत 
िोरणातमक व रचिातमक सिुारणा 

बऱयाच झालया आहते. अितुपानदत 
व ्नकत कजाांचया बाबतीत 
ठाम नििादूर, सावदूजनिक बँकांच े
रे्रभांडवलीकरण या माधयमातिू 
भारताचया बँनकंग व पत वयवस े्तील 
कमकुवतपणा दरू करणयाचा प्रयत्न 
आह.े सिुारणांचया पाश्दू भमूीवर 
आतंरराष्ट्रीय पतमािांकि ससं्ा 
असललेया मडुीजिे भारताच े पत 
मलूयांकि बीएए 3 वरूि बीएए 2 
केल ेआह.े तेरा वषाांिंतर भारताच े
पतमलूयांकि सिुारल.े अ द्ू मंतयांिी 
तयांचया भाषणात अस ेसनूचत केल े
होते की, सरकार प्रामानणक, सवच्छ 
व पारदशदूक प्रशासिाचया जोडीिेच 
भारतीय अ द्ूवयवस े्ला गती देणयाचा 
प्रयत्न करीत आह.े अ द्ूसकंलपात 
करणयात आललेया उपाययोजिा 
तयाची साक् देतात. सरकारला 
2018-19 चया अ द्ूसकंलपात 8 
टक्के आन द्ूक वाढ अपनेक्त आह.े 
या अ द्ूसकंलपात शतेकऱयांच ेउतपनि 
2022 पयांत दपुपट करण,े ग्रामीण 
पायाभतू सनुविा उभारण े ही उनदिषे् 
आहते. मखुय भर हा शतेकऱयांिा 
पाठबळ व ग्रामीण नवकास यावर 
असिू खासगी गुंतवणकू वाढ. 

डॉ. रणजीर मेहरा

अर्च मंतयांनी तयांचया 
भाषणार असे सवूचर के्े 
होरे की, सरकार प्ामावणक, 
सिच्छ ि ्पारदि्चक प्िासनाचया 
जोडीनेच भाररीय अर्चवयिसरे्ा 
गरी देणयाचा प्यत्न कररीर 
आहे. अर्चसंकल्पार करणयार 
आ्ेलया उ्पाययोजना तयाची 
साक् देरार. सरकार्ा 2018-
19 चया अर्चसंकल्पार 8 टकके 
आवर्चक िाढ अ्पेवक्र आहे. या 
अर्चसंकल्पार िेरकरयांचे उत्पनन 
2022 ्पययंर दपु््पट करणे, 
ग्ामीण ्पायाभरू सवुििा उभारणे 
हरी उवद्षे्ट आहेर.

साधय
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रोजगार वाढ, आन द्ूक नवकास दरात 
वाढ यांचाही समावेश आह.े करपाया 
वाढवण,े शतेकऱयांच े उतपनि 
वाढवण,े ्छोटया व मधयम उद्ोगांिा 

प्रोतसाहि देण,े अ द्ूवयवस्ा आणखी 
बळकट करण े यातिू सरकारचा 
दीघदूकालीि अग्ररिम नदसिू येतो. 
आयषुमाि या आरोगय नवमा 
योजिेमळेु मोठा लाभ होणार आह.े 
नशक्णात सिुारणा, मनच्छमारी, 
अनि प्रनरिया, कापड उद्ोग यांिा 
पाठबळ यांचा नवचारही मोठया 
प्रमाणात केला आह.े अ द्ूमंतयांिी 
रोजगारसंिी वाढवणयाच ेआश्ासि 
नदल े आह.े तयािसुार िोरणाची 
आखणी आह.े ग्रामीण भागातील 
लोकांची रोजीरोटी व पायाभतू 

सनुविा यावर 14.24 लाख कोटी 
रूपये खच दू होणार आहते. तयात 
ग्रामीण भागावर नवशषे करूि कृषी 
क्ेत्ाचया दैनयावस े्वर उपाय केल े
आहते. एकूण शतेीची पत परुवठा  
वाढ ही 11 लाख कोटी आह.े

राष्ट्रीय नवमा योजिा 100 
दशलक् कुटुंबासाठी असिू तयात 
500 दशलक् लाभा्ती असणार 
आहते. तयांिा दरवषती पाच लाखांचा 
नवमा  देणारी ही जगातील सवादूत 
मोठी आरोगय नवमा योजिा आह,े 
तयामळेु समाजाचया दयुयम , नतययम 
पातळीवर चांगल ेपनरणाम नदसणार 
आहते. लघ ु व मधयम उद्ोगांिा 
अ द्ूमंतयांिी चालिा नदली असिू 
250 कोटी उलाढाल असललेया 
कंपनयांिा 25 टक्के कंपिी कर 
ठेवला आह.े यात कर नववरण 
पत् ेभरणाऱया 99 टक्के कंपनयांचा 
समावेश आह.े यातिू लघ ुव मधयम 
कंपनयांिा र्ायदा होणार आह.े 
तयांचा नवसतार शक्य होणार आह.े  
कंपिी कजदू बाजारपठे बराच काळ 
मरगळललेी होती. तयासाठी अिेक 
प्रयत्न केल ेआहते. सरकारिे आता 
मोठया कंपनयांिा तयांच े25 टक्के 
भांडवल या बाजारपठेेतिू घेणयास 
परवािगी नदली आह.े यातिू कमी 
मािांकिाचया रोखयांचा वयापार 
वाढणार आह.े तयामळेु भारतीय कंपिी 
कजदू बाजारपठेेत तरलता वाढणार 
असिू आयएर्एससी बाबत िवीि 
तरतदुी केलया असिू तयात साििांच े
हसतांतर व अनिवासी भारतीयांकडूि 
रोखयांच े हसतांतर यात भांडवली 

लाभ करात सटू नमळणार आह.े 
तयातिू परदेशातील भारतीयांिा 
पनुहा आपलया बाजारपठेेकडे 
वळवता येईल, यातिू आपली कजदू 
बाजारपठे ही नसगंापरू, हॉगँकाँग, 
दबुईचया तोडीस तोड होणार आह.े 
नगफट नसटी यनुिर्ाइड रेगयलुटेरमळेु 
सवदू बाबीसंाठी एक नखडकी सनुविा 
राहणार आह.े सरकार िवीि उनदिषे् 
निगु ांतवणकुीत गाठत असतािा 
पायाभतू सनुविात गुंतवणकू ही 
सकारातमक बाब आह.े सरकारिे 
14 कें द्र सरकारी कंपनयांिा शअेर 
बाजारात परवािगी नदली आह.े 
तयात दोि नवमा कंपनया आहते. 
िोरणातमक निगु ांतवणकू ही 24 
सरकारी उद्ोगात करण े अपनेक्त 
आह ेतयात एअर इनंडयाचा समावेश 
आह.े

रोजगार वनवम्चरी संबंविर 
अर्चसंकल्पारी् मदु्े.

अ द्ूमंतयांिी रोजगार निनमदूतीवर 
भर नदला आह.े तयात सरकारचया 
िोरणात काही बदल केल े असिू 
कामगारानभमखु असललेया 
कापडउद्ोग, चममोद्ोग, लघ ु
व मधयम उद्ोग यात रोजगार 
निनमदूतीवर भर आह.े भारतात 1.8 
कोटी लोक बेरोजगार आहते. 
जानगतक बँकेचया अहवालािसुार 
भारताची तीस टक्के लोकसखंया 
ही 15 ते 29 वयोगटातील आह.े  
तयांिा नशक्ण, रोजगार व प्रनशक्ण 
सनुविा िाहीत. तयामळेु रोजगार हा 
देशाचया नवकासात महतवाचा मदुिा 

अर्चमंतयांनी रोजगार 
वनवम्चरीिर भर वद्ा आहे. 
तयार सरकारचया िोरणार 
काहरी बद् के्े असनू 
कामगारावभमखु अस्ेलया 
का्पडउद्ोग, चममोद्ोग, ्घ ु
ि मधयम उद्ोग यार रोजगार 
वनवम्चरीिर भर आहे. भाररार 
1.8 कोटरी ्ोक बेरोजगार 
आहेर . जावगरक बँकेचया 
अहिा्ानुसार भारराची रीस 
टकके ्ोकसंखया हरी 15 रे 
29 ियोगटारी् आहे.  तयांना 
विक्ण, रोजगार ि प्विक्ण 
सवुििा नाहरीर. तयामळेु रोजगार 
हा देिाचया विकासार महतिाचा 
मदु्ा आहे.
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आह.े भारतात एकूण बेरोजगारी दर 
हा 3.5 टक्के आह.े 2014 मधये 
15 ते 24 वयोगटातील लोकांचा 
बेरोजगारी दर 10 टक्के होता. तो 
2017 मधये 10.5 टक्के झाला 
ही नचतंेची बाब आह.े आतंरराष्ट्रीय 
कामगार सघंटिेचया अहवालात ही 
मानहती देणयात आली आह.े  दर 
मनहनयाला देशाचया रोजगारक्म 
वयतिीत 10लाखांची भर पडत 
आह ेतया तलुिेत मागणी कमी आह.े 
30475 आस्ापिांची िोंदणी 
पंतप्रिाि रोजगार प्रोतसाहि योजिेत 
आह ेपण तया योजिेत नकती जणांिा 
रोजगार नमळाल,े याची मानहती 
उपलब्ि िाही.

1.    बांिकाम क्ेत्ात सवादूनिक 
मोसमी रोजगार निमादूण होतात.
तयाच े प्रमाण शतेीचया खालोखाल 
आह.े बांिकाम उद्ोगात प्रतयक् 
अप्रतयक्पण े45 दशलक् लोकांिा 
रोजगार नमळतो. अ द्ूसकंलप 
2018-19 मधये पायाभतू सनुविा, 
शतेीची समसया, रोजगार निनमदूती 
यावर भर आह.े शतेी क्ेत्ातील 
दरुवस े्वर रसते जोडणी, ग्रामीण 
बाजारपठेा, कृषी ससंकरण कें द्रे, रू्ड 
पाकदू , मायरिो एनरगेशि (पाटबंिारे), 
वायर्ाय हॉटसपॉट, टॉयलटे, 
परवडणारी घरे, आरोगय व कलयाण 
कें द्रे, नजलहा रूगणालय सिुारणा, 
नजलहा कौशलय कें द्रे, मनच्छमारी व 
पशसुवंघदूि पायाभतू सनुविा नििी या 
उपाययोजिा केलया आहते. ग्रामीण 
प्रकलपांबाबत इतका सखोल नवचार 
कुठलयाही अ द्ूसकंलपात झाला 

िाही. अ द्ूमंतयांिी सांनगतल े की, 
रोजीरोटी व पायाभतू सनुविा ग्रामीण 
भागात देणयासाठी नवनवि मंत्ालयांचा 
खच दू 14.34 लाख कोटी असणार 
आह,े तयात अ द्ूसकंलप बाह्य तरतदू 

व साििे 11.98 लाख कोटीचंी 
आहते. रोजगारानशवाय ग्रामीण 
कृतीशीलता, सवयंरोजगार, यावर 
भर देऊि 321 कोटी रोजगार 
नदवस निमादूण करणयासाठी हा खच दू 
होणार आह.े

२. लघमुदुतीची कंत्ाटे कपडे 
उद्ोगापलीकडे जाऊि नवसतानरत 
करणयात आलयािे काही रोजगार 
संिी तातडीिे निमादूण होणार आहते. 
तयामळेु कंत्ाटी पद्धतीिे नियोक्तयांिा 
कामगार घेण े सोप े जाणार आह.े 

प्रकलप पणूदू झालयािंतर ते तयांचया 
सवेा खंनडत करू शकतात. नस्र 
मदुतीचा रोजगार सवदू क्ेत्ात निमादूण 
करणयासाठी प्रयत्न सरुू आहते. 
तयात काही रोजगार ह ेमोसमी अस ू
शकतात. तयाचा सबंंि गरजांशी 
असतो. खाणकाम, कृषी लागवड 
या उद्ोगात तस ेशक्य आह.े 

३. पायाभतू उद्ोगांिा यात 
उत्तजेि देणयात आल े असिू यात 
मोठया प्रमाणात रोजगार निमादूण 
होणार आहते. सरकारिे अ द्ूसकंलपी 
अंदाजात २०१८-१९ मधये 
पायाभतू कामांचा खच दू ५.९७ लाख 
कोटी दाखवला आह.े २०१७-१८ 
मधये तो ४.९४ लाख होता. 

४. रोजगार निनमदूती 
प्रोतसाहिासाठी कंपिी कर 
अडीचश ेकोटी उलाढाल असललेया 
उद्ोगांसाठी २५ टक्के करणयात 
आला. गेलया वषती पनिास कोटी 
उलाढाल असललेया कंपनयासाठी 
हा दर होता. अ द्ूमंतयांचया मते या 
दरुूसतीमळेु प्राप्ीकर नववरण पत् े
भरणाऱया ९९ टक्के कंपनयांिा लाभ 
नमळणार असिू तयांिा गुंतवणकुीसाठी 
जादा रक्कम हाताशी राहणार आह े
तयातिू पनुहा रोजगार निनमदूती होईल. 

५. अ द्ूसकंलपात कमदूचारी 
भनवषय नििी कायद्ात सिुारणा 
करणयाच े सतूोवाच असिू तयात 
मनहला कमदूचाऱयाची या नििीतील 
रक्कम ही पनहलया तीि वषाांसाठी 
आठ टक्के राहणार आह.े 
नियोक्तयाचा वाटा १२ टक्के कायम 

भाररार एकूण बेरोजगाररी 
दर हा 3.5 टकके आहे. 2014 
मधये 15 रे 24 ियोगटारी् 
्ोकांचा बेरोजगाररी दर 10 
टकके होरा. रो 2017 मधये 
10.5 टकके झा्ा हरी वचंरेची 
बाब आहे. आरंरराष्टीय 
कामगार संघटनेचया 
अहिा्ार हरी मावहरी देणयार 
आ्री आहे.  दर मवहनया्ा 
देिाचया रोजगारक्म वयकीर 
10्ाखांची भर ्पडर आहे 
तया रु्नेर मागणी कमी आहे. 
30475 आसरा्पनांची नोंदणी 
्पंरप्िान रोजगार प्ोतसाहन 
योजनेर आहे ्पण तया योजनेर 
वकरी जणांना रोजगार वमळा्े, 
याची मावहरी उ्प्ब्ि नाहरी.
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राहणार आह ेतयामळेु जासत मनहला 
रोजगाराकडे वळतील.

६. अ द्ूमंतयांिी सरकार प्रतयेक 
नजलह्यात रोजगार कौशलय कें द्रे सरुू 
करणार असलयाच े महटल े असिू 
प्रिािमंत्ी कौशल कें द्र योजिेत ह े
शक्य होणार आह.े

७. आयषुमाि भारत योजिेत 
आरोगयाचा सवांकष नवचार केला 
असिू तयातिू लाखो रोजगार निमादूण 
होणार आहते. तयात मनहलांिा जासत 
रोजगार नमळतील.

८. प्रिािमंत्ी रोजगार प्रोतसाहि 
योजिा ही २०१८-१९ मधये 
१६५२ कोटीचंी तरतदू करणयात 
आली असिू २०१७-१८ मधये 
ही तरतदू ५०० कोटीचंी होती. 
चममोद्ोग हा रोजगार संिी देणयात 
आघाडीवर आह.े तयामळेु हजारो 
बेरोजगारांिा तयात प्रनशक्णािंतर 
रोजगार नमळाल.े पीएमआरपीआय 
योजिेत रोजगार सिंी या उद्ोगात 
आणखी वाढणार आहते. सरकारिे  
कापडउद्ोगासाठी  सहा हजार 
कोटीचंी योजिा २०१६ मंजरू केली 
होती. २०१८-१९ मधये तयाचा 
योजिा खच दू वाढविू ७१४८ कोटी 
करणयात आला.

९. लघ ु व मधयम उद्ोग ह े
भारतातील रोजगाराच े इनंजि आह े
तयामळेु यात  जासत रोजगार तयार 
होणयासाठी ३७९४ कोटीचंी तरतदू 
करणयात आली तयात पतपरुवठा, 
भांडवल व वयाज अिदुाि यांचा 
समावेश आह.े 

१०.  िवीि मनहला कामगारांिा 
उत्तजेि देणयासाठी अ द्ूसकंलपात 
तरतदू केली असिू तयात कमदूचारी 
भनवषय निवादूह नििीतील तयांचा वाटा 
१२ टक्क्यांएेवजी आठ टक्के केला 

आह.े तयांचा हातात प़डणारा पगार 
तयामळेु वाढणार आह.े मनहलांचा 
कामगारांमिील वाटा आपलयाकडे 
२५  टक्के आह ेजागनतक पातळीवर 
तो ४० टक्के आह.े 

११. कृषी क्ेत्ात उतपादक 
रोजगारासाठी अ द्ूमंतयांिी भर नदला 
असिू तयात उतपादक व शतेीपरूक 
तसचे भमूीहीिांचया रोजगारांवर भर 
देत आहोत अस ेतयांिी महटल ेआह.े 
सवयंरोजगार व उद्ोजकता यामळेु 
रोजगार वाढ ूशकतात. मदु्रा योजिा 
एनप्रल २०१५ मधये सरुू करणयात 
आली. तयासाठी १०३ दशलक् मदु्रा 
कजफे  देणयात आली. तयाची रक्कम 
४.३ नटनलयि  होती. यात बहतुांश 
कजदू खाती मनहलांची असिू निममे 
लाभा्ती ह े वंनचत गटातील आहते. 
२०१८-१९ मधये यासाठी ३ 
नटनलयि रूपयांची तरतदू करणयात 
आली तयात लाभा्ती वाढणार आहते.
या कजादूतिू रोजगार निमतीती होणार 
आह.े 

१२. यंदा २०१८-१९ चया 
अ द्ूसकंलपात कृषी क्ेत्ावर भर नदला 
आह.े तयात या क्ेत्ाचया गरजा, तयात 
उद्मशीलतेला वाव याचा नवचार 
केला आह.े कृषी िोरण आतापयांत 

  

सियंरोजगार ि उद्ोजकरा 
यामळेु रोजगार िाढ ू िकरार. 
मदु्ा योजना एवप्् २०१५ मधये 
सरुू करणयार आ्री. तयासाठी 
१०३ दि्क् मदु्ा कजदे  
देणयार आ्री. तयाची रककम 
४.३ वट्व्यन  होरी. यार 
बहुरांि कज्च खारी मवह्ांची 
असनू वनम्मे ्ाभारषी हे िवंचर 
गटारी् आहेर. २०१८-
१९ मधये यासाठी ३ वट्व्यन 
रू्पयांची रररदू करणयार आ्री 
तयार ्ाभारषी िाढणार आहेर.
या कजा्चरनू रोजगार वनमषीरी 
होणार आहे. 

uesKekeÀebvee DeeJeenve
³eespevee ceeefmekeÀemeeþer uesKe HeeþefJeleevee uesKekeÀebveer UNICODE (Mangal)  
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केवळ उतपादिाशी निगनडत होते. 
आता  कृषी मलूय पद्धत, परुवठा 
साखळी, उतपादि पवूदू , उतपादि 
पचिात व नवपणि पातळीवरील 
गरजांचा नवचार केला आह.े यात 
मालाची वाहतकू, प्रनरिया, यावर 
भर असिू हगंामोत्तर वयवस्ापि, 
शीतगृह,े पायाभतू नवकास यांचा 
नवचार आह.े तयात कृषी उतपादक 
ससं्ांची जर उलाढाल १०० 
कोटीपंके्ा कमी असले तर तयांिा 
पाच वषफे करातिू सटू नदली आह.े 
तयात हगंामोत्तर प्रनरियांवर भर  नदला 
असिू क्लसटर पद्धतीिे लागवड व 
कृषी मालाची वाहतकू यांचा नवचार 
केला आह.े एर्पीओ व वहीपीओ 
मार्दू त र्लोतपादि परुवठा साखळी 
तयार केली जाणार आह.े ऑपरेशि 
ग्रीिमधये कृषी माल वाहतकू, 
प्रनरिया यासाठी पाचश े कोटीचंी 
तरतदू केली आह.े तयातिू ग्रामीण 
भागात रोजगार निमादूण होतील. यात 
दोि हजार कोटी बाजारपठे पायाभतू 
सनुविांसाठी नदल ेआहते. खरीपाची 
नकमाि हमी नकंमत आता उतपादि 
खचादूचया दीडपट देणयाच े आश्ासि 
नदल ेआह.े बांब ूउतपादि महणजे नहरवे 
सोिे. तयासाठी १२९० कोटीचंी 
तरतदू केली आह.े पीएमएसवाय 
योजिेत तरतदू २६०० कोटी 
केली असिू ९६ नजलह्यातील जमीि 
ओनलताखाली येईल. ते् े सधया तीस 
टक्के जमीिही ओनलताखाली िाही. 
अनि प्रनरिया उद्ोगासाठी १४०० 
कोटीचंी तरतदू असिू तयातिूही 
रोजगार निमादूण होतील. 

अ द्ूसकंलपात रोजगार 
निनमदूती, ग्रामीण कृषी, लघ ु
व मधयम उद्ोग यावर  भर 
नदला असिू शतेकऱयांची 
नस्ती सिुारणयाचा उदिेश 
तयात आह.े लघ ु व मधयम 
उद्ोगांिा पतपरुवठा, मदु्रा 
योजिेत पत नवसतार, केला 
जाणार आह.े पायाभतू सनुविांवर 
खच दू वाढवला जाणार असिू तयामळेु 
रोजगार निनमदूती होईल. अ द्ूमंत्ी 
जेटली यांिी सवामी नववेकािंदांचया 
मेमॉयसदू ऑर् यरुोनपयि टॅवहल या 

ग्रं् ातील िव भारताची सकंलपिा 
अनसततवात येईल अस े सांनगतल.े 
एका गढू पोकळीत तमुही झोकूि 
द्ाल. तयात  तमुच ेसामनूहक अनसततव 
असले तमुचया घराचया नठकाणी, 
दकुािाचया नठकाणी, शतेकऱयांचया 
झोपडीतिू, मनच्छमारांचया झोपडीतिू, 
बाजारपठेा, कारखािे, नकराणा 
दकुािे, जंगल,े पवदूत, डोंगर यातिू 

अर्चसंकल्पार रोजगार 
वनवम्चरी, ग्ामीण कृषी, ्घ ु
ि मधयम उद्ोग यािर  भर 
वद्ा असनू िेरकऱयांची 
वसररी सिुारणयाचा उद्ेि तयार 
आहे. ्घ ुि मधयम उद्ोगांना 
्पर्परुिठा, मदु्ा योजनेर ्पर 
विसरार, के्ा जाणार आहे. 
्पायाभरू सवुििांिर खच्च 
िाढि्ा जाणार असनू तयामळेु 
रोजगार वनवम्चरी होई्.

िवी पहाट उगवेल असा आशावाद 
तयांिी वयति केला. एकूणच 
अ द्ूसकंलप चांगला आह.े तयात 
कृषी, आरोगय, नशक्ण सनुविा, 
ग्रामीण नवकास यावर भर आह.े 
आन द्ूक नशसत सोडललेी िाही. 
उतपादि क्ेत्, लघ ुव मधयम उद्ोग, 
आरोगय सनुविा,.कौशलय नवकास 
यावर भर नदला आह.े यातिू लाखो 
रोजगार निमादूण होतील व आठ 
टक्के आन द्ूक नवकास दर गाठला 
जाईल, यात शंका िाही. 

       nnn

लखेक वयवस्ापि नवषयात 
पीएचडी असिू ते तीस वषफे नवनवि 
क्ेत्ात मागदूदशदूि करीत आहते. 
सधया ते िवी नदलली ये्ील 
पीएचडीसीसीआय ससं े्च े मखुय 
सचंालक आहते.
email : ranjeetmehta@gmail.com
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या    वषतीचया अ द्ूसकंलपाचा 
अहवाल बिनवतािा 

कृषी, आरोगय, नशक्ण, रोजगार, 
मनहला, लघ,ू सकु्म आनण मधयम 
उद्ोग आनण पायाभतू सनुविा 
क्ेत्ाला सबलता यावी या धयेयािे 
आमही प्रनेरत झालो होतो. मला खात्ी 
आह े की आमही बिव ू इनच्छललेा 
िवा भारत आता खरोखरीच उदयास 
येईल.

- अरुण जेटली

2018-19 चा अ द्ूसकंलप 
अतयंत ऐनतहानसक आनण रिांनतकारक 
होता. अ द्ूमंत्ी जेटलीिंी अ द्ूसकंलप 
सादर केला. जयामधये िवया रोजगार 
संिीिंा उत्तजेि आह.े 25 कोटी 
उलाढाल असणाऱया कंपनयांचा 
कॉपमोरेट कर 25 टक्यांपय ांत मार् 
केला आह,े सवदू क्ेत्ात श्रमसंिी 
नवपलु वहावी महणिू (Contract 
Based) करारािानरत रोजगार 
उपलब्ि करूि नदला आह.े 100 
दशलक् गरीब घरांिा सवेा परुव ू
शकेल, अशा जगातलया सवाांत 
मोठया आरोगय सवेा योजिेसाठी 
पाया घातला आह.े

हा अ द्ूसकंलप ‘भारताचा‘ 
अ द्ूसकंलप होता. गरीबांचा, 
कृनषकांचा,  नस्यांचा आनण 
उपनेक्तांचा अ द्ूसकंलप होता. 
गरीबांसाठी, उपनेक्तांसाठी शासि 
सधया वयापारीकरणाचया सहजतेकडूि 
जगणं सहजतेकडे वहावं याकडे 
वळत आह.े हा अ द्ूसकंलप सिुारांचा 
आनण प्रगतीचा मागदू चोखाळणारा 
आह.े जयामळेु भारताच े पिुरुत्ाि 
होईल हा नवश्ास प्रनतत होतो.

सवातंतयप्राप्ीिंतर भारत, 
नस्यांचया सशतिीकरणासाठी झटत 
आह.े 1920 िंतर नवशषेतः ह े
प्रयत्न चाल ू झाल.े शासि आनण 
शासिेतर क्ेत् (खाजगीक्ेत्) दोनही 
नवनवि कायदूरिमांद्ारे स्ीनशक्णाला 
बढावा देत आहते. तयांिा उत्तम 
आरोगय नमळावं, उपजीनवकेच ंसािि 
नमळावं, घरगतुी वा सामानजक 
निणदूयप्रनरियेत सहभागी होता यावे 
यासाठी सिंी देत आहते. पनरपणूदू 
जीवि जगता यावे आनण मखुय 
महणजे मलुगी महणिू जगणयाचया 
शक्यता विारावया याकडे नवशषे 
लक् नदल ेजात आह.े

मवह्ा सब्रीकरण आवण अर्चसंकल्प 

डॉ. िाहरीन राझी

आराखडा

हा अर्चसंकल्प ‘भारराचा‘ 
अर्चसंकल्प होरा. गररीबांचा, 
कृवषकांचा, वस्यांचा आवण 
उ्पेवक्रांचा अर्चसंकल्प होरा. 
गररीबांसाठी, उ्पेवक्रांसाठी 
िासन सधया वया्पाररीकरणाचया 
सहजरेकडनू जगणं सहजरेकडे 
वहाि ं याकडे िळर आहे. हा 
अर्चसंकल्प सिुारांचा आवण 
प्गरीचा माग्च चोखाळणारा आहे. 
जयामळेु भारराचे ्पनुरुतरान होई् 
हा विश्वास प्वरर होरो.
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1993 मधये झाललेी 73 
वी घटिा दरुुसती या दृष्ीिे मोठे 
पाऊल महणता येईल. या दरुुसतीमळेु 
अिसुनुचत जाती व जमातीतील 
जितेला ग्रामपंचायत क्ेत्ातील 
लोकसखंयेिरुुप ग्रामपंचायतीमधये 
जागांसाठी आरक्ण नमळ ू लागल.े 
जोडीिे, मनहलांसाठी एक तृतीयांश 
राखीव जागाही र्लदायी ठरलया. 
जयामळेु मनहला राजकीय दृषटया 
आनण सामानजक दृषटया सक्म 
झालया. सधयाचया घडीला अंदाजे 
200,000 ग्रामपंचायतीच ेप्रनतनििी 
भारतवषादूत आहते. तयातील समुारे 
75000 प्रनतनििी मनहला आहते. हा 
आकडा जगातील निवडूि आललेया 
मनहलांमधये सवादूनिक होय.

मोदी सरकार मनहला आरक्ण 
नविेयक आण ूपाहत आह.े जयायोगे 
लोकसभा आनण नविी मंडळात 
मनहलांिा 1/3 राखीव जागा 
नमळतील.

ससंदेत नस्यांिा नमळणारे 
आरक्ण नकतीही महतवाच ेअसल ेतरी 
मळू प्रश् हा नस्यांिा घरोघरी आनण 
पनरणामी समाजात निणदूयप्रनरियेत 
तयांिा ग्राह्य िरल े जाते का, हा 
आह.े तयांची निणदूय क्मता नवकनसत 
करण े ह े आवहाि आह.े जयामळेु 
तयांिा तयांची समाजातील भनूमका 
िेमकेपणािे निभावता येऊ शकेल.

सवातंतयािंतरचया  अिदूशतकािंतरही 
अस ेपाहणयात आल ेकी, नस्यांचया 
पायातलया बेडया अजिू घटट आहते. 
पंजाब, नदलली आनण हनरयाणा सारखया 

श्रीमंत राजयात जनमापासिूच महणजेच 
अगदी स्ीभ्रणू हतया, आनण नलंगभेद या 
गोष्ीिंा सामोरे जावे लागते. शहर वा 
ग्रामीण कोणताही प्रांत यास अपवाद 
िाही. ही जनमापासिूच अमंगळाची 
सरुुवात या शोकांनतकेला जनमापासिूच 
ल ैंनगक अतयाचार, हुंडाबळी आनण 
हुंडा अतयाचार, आरोगयानवषयी परेुपरु 

अिास्ा, कामाचया नठकाणी आनण घरात 
भेदभावापासिू पढेु वाढतच जाते. ही 
यादी िा सपंणारी आह,े िा यापासिू 
सटुका...

महणिूच 2018-19 
अ द्ूसकंलपािे मनहलांिा सबळ 
बिनवणयासाठी नवनवि योजिांची 
निनमदूती केली आह.े

* उजवला योजिेअंतगदूत 50 
दशलक् घरांिा नदली जाणारी LPG 
जोडणी आता 80 दशलक् घरांिा 
नदली जाईल.

अ द्ूसकंलप मनहलाप्रिाि 
असलयािे मनहला लाभिारकांिा 
याचा नवशषे र्ायदा नमळेल अशी 
जाहीर घोषणा झाली.

शासिाचा पढुाकार यामळेु दोि 
समसया सोडवेल असा मािस आह.े 
पनहला महणजे, नस्यांच े आरोगय. 
ग्रामीण भागात राहणाऱया नस्यांच े
इिंि सरपण आनण सवयंपाक 
बिनवणयासाठी लागणाऱया पारंपानरक 
सवयीपंासिू मतुिी नमळेल. दसुरे 
अस ेकी, प्रदषूणाचा टक्का यामळेु 
घटेल.

या उपाययोजिेिे मनहला 
सबलीकरण होईल, त्ा तयांच े
आरोगयही जपल े जाईल, यामळेु 
मनहलांची गलुामी आनण सवयंपाकावर 
खच दू होणारा वेळही कमी होईल. 
यावयनतनरति ग्रामीण यवुा जितेला 
सवयंपाकासाठी लागणारा गॅस 
परुवणयातिू रोजगार नमळेल.

शासिाद्ारे त्ा नशर्ारस 
मंडळाद्ारे केललेया अभयासािसुार ह े
सपष् झाल ेआह ेकी घरातिू होणारे 
वाय ू प्रदषूण ह े भारतात प्रनतसाल 
होणाऱया 5 लाख मृतयूंिा कारणीभतू 
आह.े या योजिेची वयाप्ी र्ार 
मोठी असले, नत्पयांत ही सवेा 
पोहोचली जाईल नज े् परंपरेिे चालत 
आललेया चलुी सरपणाचया सवयी 
आहते आनण गॅस नसनलंडर वापरण े

1993 मधये झा्े्री 73 
िी घटना दरुुसरी या दृष्टीने 
मोठे ्पाऊ् म्हणरा येई्. या 
दरुुसरीमळेु अनुसवुचर जारी ि 
जमारीरी् जनरे्ा ग्ाम्पंचायर 
क्ेतारी् ्ोकसंखयेनुरु्प 
ग्ाम्पंचायरीमधये जागांसाठी 
आरक्ण वमळ ू ्ाग्े. 
जोडीने, मवह्ांसाठी एक 
रृरीयांि राखीि जागाहरी 
फ्दायी ठरलया. जयामळेु 
मवह्ा राजकीय दृषटया आवण 
सामावजक दृषटया सक्म झालया. 
सधयाचया घडी्ा अदंाजे 
200,000 ग्ाम्पंचायरीचे 
प्वरवनिी भाररिषा्चर आहेर. 
तयारी् समुारे 75000 
प्वरवनिी मवह्ा आहेर. 
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ह े उचच मधयमवगतीयांच े चोचल े
समजल े जातात. यावर अ द्ूमंत्ी 
महणाल ेकी, ही नवलासी (Luxury) 
गोष् हळहूळ ू मधयमवगतीयांत 
पोहचत असली तरी गनरबांपय ांत 
मात् पोहोचललेी िाही. तरी आता 
दानरद्यरेषेखालील कुटुंबापय ांत ही 
गॅस जोडणी पोहचवली आह.े

ही सवेा आजवर राजयातलया 
इिंि नवरिी करणाऱया 
परुवठेदारांचया CSR महणजे 
कॉपमोरेट सोशल नरसपॉननसनबलीटी 
नवभागाद्ारे पोहोचवली जात होती. 
दानरद्यरेषेखालील कुटबुांिाही 
सवेा पोहचवतािा गरीब जितेच े
अनसततव जासत असणाऱया राजयांिा 
प्रािानयरिम नदला जाईल.

* प्रिािमंतयांचया सौभागय 
योजिाअंतगदूत सवदू घरांिा 
वीजपरुवठा करणयात येणार आह.े 
यासाठी सरकारिे 160 अब्ज रुपये 
खच दू केल ेआहते.

* स्ी सरुक्ेसाठी शासिाचा 
19.75 कोटी नििी मंजरू झाला 
आह.े उदा. निभदूया नििी

* मनहला SHGs िा माच दू 
2019 पयांत रु 75000 कोटी रू 
कजादूऊ देणयात येणार आहते

सेंनद्रय शतेीसाठी या गटांिा 
कजादूऊ नििी आनण प्रोतसाहिपर 
नििी उपलब्ि करुि नदला जाणार 
आह.े

* िवया Gold Policy मधये 
नस्यांिा सोिे बँकेत ठेविू 2.25 ते 

2.50टक्क्यांपय ांत वयाज नमळवता 
येईल.

* मनहला िोकरदारांसाठी EPF 
कमदूचारी भनवषयनिवादूह नििी 12 ते 
8 टक्के इतका पनहलया 3 वषादूसाठी 
असले. Employer (रोजगार दाता) 
मालकाचया योगदािात मात् बदल 
िसले.

* मनहला िोकरदारांिा 
(मातृतवनवशषे) रजा सहा मनहिे 
पगारी रजा द्ावी. Dept of 
Perdonnel & Training िे सवदू 
मंत्ालये आनण खातयांिाही 2015 
चा नदलली उचच नयायालयाचा 
निकाल अंमलात आणणयाचा निणदूय 
घेतला आह.े जयामळेु सरोगसीद्ारे 
मातृतव नसवकारणाऱया मातांिाही ही 
रजा घेता येईल. गभादूरपण आनण 

बाळंतपण या दोनहीकाळाविीसाठीची 
रजा याचा या एकूण रजेत अंतदूभाव 
असले.

* राष्ट्रीय मनहला आयोगासाठी 
24 कोटी रु नििी मंजरू झाला आह.े

* सवच्छ भारत नमशि अंतगदूत 
20 दशलक् शौचालये बांिणयात 
येतील. याचा चांगला पनरणाम 
नस्यांचा आदर, मलुीचं ेनशक्ण आनण 
कुटुंबाच े एकूण आरोगय जपणयात 
होईल.

* बेटी बचाओ, बेटी पढाओ या 
कायदूरिमासाठी, रु 280 कोटी मंजरू 
केल े असिू हा कायदूरिम तयाचया 
िावाप्रमाणचे जितेमधये जागरुकता 
निमादूण वहावी त्ा मलुीसंाठी 
मांडललेी कलयाणकारी सवेांची 
नस्ती सिुारावी या दृष्ीिे भारत 
सरकारिे आरंभलले े सामानजक 
अनभयाि आह.े  ही योजिा 
सरुुवातीस केवळ रु 100 कोटी 
इतक्या नििीिे आरंभ झाली होती. 
अनशक्ीतता, असमािता, ल ैंनगक 
्छळ आनण स्ीभ्रणूहतया नवरोिात 
योगय पद्धतीिे लढा उभारलयास 
नस्यांचा उद्धार अशक्य िाही. 

भारत सरकारिे मनहला आनण 
बाल कलयाण मंत्ालय, HR नवभाग 
आनण आरोगय कुटुंबकलयाण यांचया 
सयंतुि नवद्मािे हा बेटी बचाओ 
बेटी पढाओ हा कायदूरिम उभारला 
आह.े याची वयाप्ी समग्र राजये 
व कें द्रशानसत प्रदेशांपय ांत आह.े 
ही योजिा 2015 मधये उदयास 

िासनाद्ारे ररा 
विफारस मंडळाद्ारे के्ेलया 
अभयासानुसार हे स्पष्ट झा्े 
आहे की घरारनू होणारे िाय ू
प्दषूण हे भाररार प्वरसा् 
होणाऱया 5 ्ाख मतृय ूंना 
कारणीभरू आहे. या योजनेची 
वयाप्ी फार मोठी असे्, 
वरर्पययंर हरी सेिा ्पोहोच्री 
जाई् वजरे ्परं्परेने चा्र 
आ्ेलया चु्री सर्पणाचया 
सियी आहेर आवण गहॅस 
वसव्ंडर िा्परणे हे उचच 
मधयमिगषीयांचे चोच्े समज्े 
जारार.
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आली ह्याची प्रा्नमक उदिीषे् पढुील 
प्रमाण.े..

- स्ी भ्रणू - मलुीचं े बळी 
वाचवण े

- िवया योजिा योजण ेआनण 
नशसतीिे काम करण े जेणकेरुि 
प्रतयेक मलुीस सरुनक्त आनण 
सरंनक्त वाटावे.

- प्रतयेक कनयेला दजफेदार 
खात्ीिे नमळावे, यासाठी प्रयत्न 
करण.े

सकुनया समृधदी योजिा ही 
एक प्रकारची अशी उपाययोजिा 
आह,े जयात अलपरक्कमेच े खाते 
मलुीिंा उघडता येते आनण भारत 
सरकारचया बेटी बचाओ बेटी पढाओ 
योजिेचा भाग होता येते.  मलुीचं े
नशक्ण आनण लगि यासाठी येणारा 
खच दू निभावता यावा, हा या मागील 
उदिेश वानषदूक 9.2 टक्के दरािे या 
ठेवी उघडलया जातात. पालक वा 
कायद्ािे नियतुि पालक ह े खाते 
मलुीचंया िावावर उघडू शकतात. 
मलुगी 21 वषाांची झालयावर मात् 
ह ेखाते बंद होते. 21 वषाांअगोदर 
ह ेखाते बंद करणयाची मभुा तेवहाच 
आह े जेवहा 18 वषादूची झालयावर 
मलुीच े लगि लावलयाचा परुावा 
सादर होईल.

जितेला जागे करणयासाठी, 
नस्यांिा सवतःच जागृत होणयाची 
गरज आह.े एकदा का स्ीची प्रगती 
झाली की कुटुंब, गाव आनण देशाची 
प्रगती होणयास वेळ लागत िाही. 

महणिूच पंतप्रिािांिी स्ी सबलतेच े
कायदूरिम सरुू केल े आहते. 
स्ीनशक्णाद्ारा मलुीिंा सबळ 
करणयामधये ह े महतवाच े पाऊल 
आह.े

2018 चा अ द्ूसकंलप 
भारताचया नवकासात रिांतीकारी 
आराखडा आह.े असा पनहलाच 

अ द्ूसकंलप हा होता जयात 
सामानजक क्ेत्ाला कें द्रस्ािी 
आणल ेगेल ेभारतीय अ द्ूवयवस े्ला 
भेडसावणाऱया काही आवहािांिा 
निदफेनशत करत अ द्ूमंतयांिी तयावर 
प्रकाशझोत टाकला. जयामधये 
आरोगयाचा दजादू आनण नशक्ण स्ी, 
सबलता कृषीक्ेत्ाची वयाप्ी आनण 
रोजगाराची निनमदूती यांचा समावेश 
होतो.

अ द्ूसकंलप 2018-19 जलद 
अ द्ूनवकासाची हमी देतो. नस्यांिा 
सामर्यदूवाि बिनवणयासाठी आनण 

लैंनगक समािता आणणयासाठी 
यासारखे दसुरे कोणतेही सािि 
पनरणामकारक असणार िाही.

लनेखका अ द्ूतज् त्ा नशक्णतज् 
आह.े तयांिी UGC इनमरीटस केल े
आह.े या वयनतनरति पदवी आनण 
पदवयोत्तर इयत्तांिा नशकवणयाचा 
दांडगा अिभुव तयांचया गाठीला 
आह.े तया सशंोििात वयग्र असतात. 
राष्ट्रीय त्ा आतंरराष्ट्रीय सतरावर 
मोठया प्रमाणात पनरषदा आनण सत् े
यामधये तयांचा पढुाकार असतो. 
एक नसधद हसत लनेखका महणिू 
डॉ. शाहीि सशंोििपरलखे आनण 
पसुतके नलनहतात. समानजक वयग्र 
असतात. समाजाचया तळागाळात 
काम करणयात तयांिा र्ार आवडते.

nnn

लनेखका अ द्ूतज् त्ा नशक्ण तज् 
असिू अिेक सशंोििपर लखे आनण 
पसुतके तयांिी नलनहली आहते. 
email:shahin.razi@gmail.com

जनरे्ा जागे 
करणयासाठी, वस्यांना सिरषःच 
जागरृ होणयाची गरज आहे. 
एकदा का स्ीची प्गरी झा्री 
की कुटंुब, गाि आवण देिाची 
प्गरी होणयास िळे ्ागर 
नाहरी. म्हणनूच ्पंरप्िानांनी स्ी 
सब्रेचे काय्चरिम सरुू के्े 
आहेर. स्ीविक्णाद्ारा म्ुरीनंा 
सबळ करणयामधये हे महतिाचे 
्पाऊ् आहे.
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यंदाचया अ द्ूसकंलपात 
महाराष्ट्राला काय नमळाल?े 

महाराष्ट्र सरकारला काय नमळाल?े 
ह्या दोनही प्रश्ांच े उत्तर शोिणयाचा 
प्रयत्न ह्या लखेात केला आह.े 
सवदूप्र्म ह े लक्ात ठेवल े पानहजे 
की महाराष्ट्र ह े देशातलया अिेक 
राजयांपके्ा नकतीतरी प्रगत राजय 
आह.े सातश े नकलोमीटर लांबीचा 
नकिारा लाभललेया ह्या राजयात मुंबई 
आनण जवाहरलाल िेहरू पोटदू ही दोि 
बंदरे आहते. ह्या दोनही बंदरातलया 
वाहतकुीमळेु देशातला र्ार मोठा 
आयातनियादूत वयापार ह्या बंदरातिू 
चालतो. देशातील मालवाहतकुीपकैी 
40 टक्के  मालवाहतकू मुंबईत 
एकवटललेी असिू वाहिांची सखंयाही 
महाराष्ट्र राजयात सवादूत जासत 
आह.े राजयातील बहसुखंय लोकांची 
उपजीनवका कृषीवर अवलंबिू 
असली तरी काही पॉकेटस वगळता 
महाराष्ट्रातली शतेी कोरडवाह ूआह.े 
सततचया दषुकाळामळेु महाराष्ट्राला 
सतत र्टका बसत आला आह.े 
कृषीकजदू मार्ीमळेु महाराष्ट्राचया 
अ द्ूसकंलपावर सतत ताण पडतो. 
तरीही राजयात द्राक्, सतं्ा, केळी, 
डानळंबे, नलची, चरेी इतयानद र्ळांच े

मेट्ो प्कल्पांसाठी महाराष्टा्ा स्पष्ट रररदू

उतपादि आनण बाजारपठे मोठी 
आह.े राजयातला साखरउद्ोग आनण 
कापडउद्ोग मोठा आह.े साखर 
उद्ोग सहकारी क्ेत्ात तर कापड 
उद्ोग खासगी क्ेत्ात आह.े ह ेसगळे 
िमदू करणयाचा उदिेश  इतकाच 
की महामागदू, वीजनिनमदूती इतयानद 
पायाभतू सनुविांची महाराष्ट्राची 
गरज अनय राजयांपके्ा नकतीतरी 
मोठी आह.े तयाखेरीज अद्ावत 
सगंणकीय ज्ािाला प्रािानय देणारया 
नर्नटेक कंपनयांची तर महाराष्ट्राला 
नवशषे गरज आह.े

मुंबई सटॉक एक्सच ेंज आनण 
राष्ट्रीय सटॉक एक्सच ेंज ही भांडवल 
बाजाराची मोठी कें द्रे महाराष्ट्रातच 
आह.े साहनजकच भांडवल बाजाराचया 
अिषंुगािे बँनकंग वयवसायाच ेमुंबई 
शहर ह ेिैसनगदूक कें द्र आह.े तयामळेु 
साहनजकच महाराष्ट्रात वीज आनण 
महामागदूसारखया पायाभतू सनुविांची 
गरज वाढती आह.े राजयातली मागाांची 
लांबी 2.43 लाख नकलोमीटसदू आह े
तर राजयातिू 5983 नकलोमीटर 
रेलवे मागदू जातो. मुंबईखेरीज वसई-
नवरार, पणु,े औरंगाबाद, नभवंडी 
िानशक, िागपरू, सोलापरू, सोलापरू, 
मालगेाव, जळगाव, भसुावळ, 

रमेि झिर 

वनयाेजन

कृषीकज्च माफीमळेु 
महाराष्टाचया अर्चसंकल्पािर 
सरर राण ्पडरो. रररीहरी राजयार 
द्ाक्, संता, केळी, डावळंबे, 
व्ची, चेररी इतयावद फळांचे 
उत्पादन आवण बाजार्पेठ मोठी 
आहे. राजयार्ा साखरउद्ोग 
आवण का्पडउद्ोग मोठा आहे. 
साखर उद्ोग सहकाररी क्ेतार 
रर का्पड उद्ोग खासगी क्ेतार 
आहे. हे सगळे नमदू करणयाचा 
उद्ेि इरकाच की महामाग्च, 
िीजवनवम्चरी इतयावद ्पायाभरू 
सवुििांची महाराष्टाची गरज 
अनय राजयां्पेक्ा वकरीरररी मोठी 
आहे.
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अमरावती, अकोला, लातरू आनण 
िांदेड ह्या शहरांचा सतत नवसतार 
होत असिू सवदू शहरातलया पायाभतू 
सनुविा अपरुया पडत असलयाच ेनचत् 
अलीकडे उभे रानहल ेआह.े िागरी 
वाहतकुीची समसयाही राजयात मोठी 
आह.े ही समसया राजयाचया प्रगतीत 
मोठा अडसर होऊि बसली आह.े 

कें द्राकडूि महाराष्ट्राचया दोि 
अपके्ा होतया. िागरी वाहतकुीसह 
सवदू प्रकारचया पायाभतू सनुविांसाठी 
भरपरू नवत्तसाह्य नमळाल े पानहजे. 
दसुरी महणजे महाराष्ट्राचया नसचंि 
वयवस े्त भर घालणयासाठी भरपरू 
नििी नमळाला पानहजे. अ द्ूमंत्ी 
अरूण जेटली ह्यांिी सादर केललेया 
अ द्ूसकंलपावर िजर टाकली तरी 
महाराष्ट्राचया ह्या दोनही गरजांचा 

आतंरराष्ट्रीय दजादूचया महामागादूची 
निनमदूती ही पनहली गरज आह.े ते 
काम वेगािे सरुू असिू तयासाठी 
बरयापकैी नििी उपलब्ि करूि 
देणयात आला आह.े दसुरे महणजे 
अ द्ूसकंलपात राजयातल े7 रेलवे मागदू 
प्रसतानवत करणयात आल े आहते. 
तयाखेरीज शहरी वाहतकुीसाठी मेटो 
प्रकलप राबवणयासाठीही मोठी तरतदू 
करणयात आली आह.े 

राजयातील मेटो प्रकलपांसाठी 
यंदा मुंबई मेटो-3 (भयुारी रेलवे) , 
पणु ेआनण िागपरू ह्या तीि शहरातील 
मेटो प्रकलपांसाठी 5,200 कोटीचंी 
मागणी करणयात आली होती. ही 
मागणी शंभर टक्के पणूदू होणार िाही 
ह्याची राजयाला कलपिा आह.े यंदा 

राजयारी् मेट्ो 
प्कल्पांसाठी यंदा मुंबई मेट्ो-
3 (भुयाररी रेलि)े, ्पणुे आवण 
नाग्परू ्हा रीन िहरारी् मेट्ो 
प्कल्पांसाठी 5,200 कोटरीचंी 
मागणी करणयार आ्री होरी. 
हरी मागणी िंभर टकके ्पणू्च 
होणार नाहरी ्हाची राजया्ा 
कल्पना आहे. यंदा मेट्ो 
प्कल्पांसाठी गेलया िषषीचया 
17810 कोटरीचंया रररुदरीर 
क्पार करणयार आ्री असनू री  
14, 923 कोटरीिंर आणणयार 
आ्री आहे.

अ द्ूमंतयांिी य्ायोगय दखल घेतली 
आह.े वाढतया मालमाहतकुीची 
राजयाची गरज लक्ात घेता 
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मेटो प्रकलपांसाठी गेलया वषतीचया 
17810 कोटीचंया तरतदुीत 
कपात करणयात आली असिू ती  
14, 923 कोटीवंर आणणयात 
आली आह.े ह्या पाश्दू भमूीवर मुंबई 
भयुारी मेटो, पणु े आनण िागपरू 
ये्ील मेटो प्रकलपांचा उललखे 
करणयात आला ह े महत्वाच ेआह.े 
जया अ्ती ह्या तीि प्रकलपांचाच 
उललखे करणयात आला तया अ्ती 
ह्या नतनही प्रकलपांच ेकाम पशैावाचिू 
अडणार िाही ह ेउघड आह.े ह्याचा 
अ द्ू मेटो प्रकलपावरील तरतदुीचा 
भरघोस वाटा महाराष्ट्राला नमळणार 
आह.े नवनियोग नविेयकावरील 
चच फेत महाराष्ट्रासाठी जादा तरतदू 
घोनषत केली जाणयाची शक्यता 
आह.े नकंवा जसजशी गरज निमादूण 
हाईल तसतशी रक्कम परुवली 

जाणयाच ेआश्ासि चच फेचया  नदल े
जाईल. देशात अनय शहरात सरुू 
असललेया मेटो प्रकलपांसाठीही 
नििीची आवशयकता आहचे. 
ती तयांिा प्रतयक् कामाची प्रगती 
पाहिू देणयात येईल. तस े पानहल े
तर देशातील पायाभतू सनुविांचया 
एकूण कामांपकैी 50 टक्के प्रकलप 
महाराष्ट्रात सरुू आहते. राजयाचा 
एकूण प्रकलप खच दू लक्ात घेता 1 
लाख कोटीपंके्ा अनिक रकमेची 
गरज आह.े एवढा मोठा नििी 
बाह्य मागादूिे उभारणयात येईल ह े
उघड आह.े तयात अ्ादूत परदेशी 
गुंतवणकू अपनेक्त आह.े 

समाटदू नसटी हा कें द्र सरकारचा 
भवय प्रकलप आह.े ह्या प्रकलपासाठी 
गेलया वषती करणयात आललेी 
8998 कोटीचंी रक्कम 12169 

कोटीपंय ांत वाढवणयात आली आह.े 
हा वाढीव नििी 44 शहरांसाठी 
आह.े तयापकैी राजयातलया 10 
शहरांिा ह्या नििीचा वाटा नमळणार 
आह.े मात्, मुंबईत होऊ घातललेा  
आतंरराष्ट्रीय नवत्तीय हब निमादूण 
करणयाचा महत्वाकांक्ी प्रकलप 
राजय राबवत आह.े नर्नटेकनवषयक 
िोरण जाहीर झाल ेतरी महाराष्ट्राचया 
प्रकलपाचा उललखे अ द्ूमंत्ी जेटली 
ह्यांिी टाळला आह.े ह्याचा अ द्ू 
महाराष्ट्रािे हा प्रकलप सवबळाव 
राबवावा अशी कें द्राची अपके्ा 
अस ू शकते. अ्ादूत प्रकलपाचया 
उभारणीसाठी ्छोटेमोठे खच दू देणयाच े
कें द्रािे मानय केलले े अस ू शकते. 
तयाखेरीज परकी साह्यापकैी नववनक्त 
वाटा ह्या प्रकलपासाठी वळवणयात 
येऊ शकतो. अनय्ा एवढय़ा मोठय़ा 
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प्रकलपाकडे कें द्रािे दलुदूक् केल े
िसते. 

रेलवे मागदू हा महाराष्ट्र राजयाचा 
‘नवक पाँईंट’ आह.े ह्या अ द्ूसकंलपात 
रेलवेचया 36 प्रकलपांसाठी 59624 
कोटीचंी तरतदू करणयात आली 
आह.े 5976 नकलोमीटर लांबीचा 
रेलवे मागदू पनरपणूदू करणयासाटी ह्या 
तरतदुीचा उपयोग ङोणार आह.े रेलवे 
अ द्ूसकंलप मखुय अ द्ूसकंलपात 
समानवष् करणयात आलयामळेु 
महाराष्ट्राला अनिक र्ायदा झाला 
आह.े पवूती रेलवे मंतयांचया मजतीिसुार 
ह्या वाटय़ात ्ोडा रे्रर्ार करणयात 
येत अस.े 2009पासिू ते 2014 
पयांतचया काळात रेलवेचया खचाांत 
468 टक्के वाढ झाली. रेलवेचया 
खचादूत सरासरी 1171 कोटीचंी 
वाढ होत आह.े ह्या अ द्ूसकंलपात 
6658 कोटी रुपयांचा खच दू 
प्रसतानवत करणयात आला ह ेलक्ात 
घेता महाराष्ट्राला रेलवे खचादूचा 
घसघशीत वाटा नमळाला आह ेअस े
महणायला हरकत िाही. ह्या वषती 
इगतपरुी-मिमाड रेलवेमागदू नतहरेी 
करणयात येणार असलयाची घोषणा 
करणयात आली आह.े उपिगरी 
रेलवेसाठी 51 हजार कोटीचंी 
तरतदू करणयात आली असिू 90 
नकलोमीटरचया चौपदरीकरणाखेरीज 
150 कोटीचा िवा मागदू निमादूण 
करणयाच े अ द्ूसकंलपात प्रसतानवत 
करणयात आल ेआह.े ह्या प्रकलपाचया 
काही भागाचा इलवेहटेेड कॉनरडॉरही 
अंतभूदूत आह.े 

अ द्ूसकंलप सादर केला 
जाणयापवूती राजयािे कें द्राकडे 90 
पाटबंिारे प्रकलप परेु करणयासाठी 
35 हजार कोटीचंी मागणी 
केली होती. नसचंिवयवस े्त भर 
घालणयासाठी ह े प्रकलप परेु होण े
आवशयक आह.े शतेतळे, शतेीत 
बांि घालण े इतयानद रु्टकळ 
योजिा राजयात पवूतीच राबवणयात 
आलया असलया तरी नवदभदू आनण 

मराठवाडय़ाचया आतमहत्याप्रवण 
भागातल े90 पाटबंिारे प्रकलप परेु 
केलयाखेरीज राजयापढेु अनय पयादूय 
उरललेा िाही. महणिू ह्या नििीसाठी 
राजयािे जोर लावला होता. तयाखेरीज 
अनय प्रकलप नमळिू मखुयमंतयांिी 
कें द्राकडे 107 प्रकलपांसाठी 10 
हजार कोटीचंी मागणी मागणी केली 

होती. ही मागणी मात् कें द्रािे तत्वतः 
मानय केली आह.े हा नििी राजयाला 
अ द्ूसकंलपाचया माधयमातिूच 
परंत ुरिमशः नमळणार आह.े शतेी 
नवकासासाठी योजणयात आललेया 
नििीचा उपयोग सशंोिि प्रकलप, 
शतेीमालाच ेदर नस्र राखणयासाठी 
अमलात येणारया योजिांवरही केला 
जाणार आह.े

यंदाचया अ द्ूसकंलपाच े
महत्वाच े वैनशष्य़ महणजे गेलया 
काही वषाांपासिू सरुू असललेया 
कें द्र सरकारचया सवदू योजिांचा 
नििी वाढवणयात आला आह.े 
समुारे साठाहिू अनिक योजिा कें द्र 
सरकार राबवत असते. तयापकैी 
अिेक योजिा राजयांचया सहकायादूिे 
राबवलया जातात. ह्या योजिांचा 
र्ायदा अनय राजयांप्रमाण े महाराष्ट्र 
राजयालाही होत असतो. मात्, 
ह्या योजिा नकती चांगलया प्रकारे 
राबवलया जातात ह्यावर कें द्राची 
मदत अवलंबिू असते. अिेकदा 
योजिांखालील प्रसताव कें द्राला 
राजयांकडूि पाठवायला उशीर होतो. 
तयातिूही सादर केलया जाणारया 
प्रसतावात मळू नियमांशी नवसगंत 
ठरतात. काही वेळा राजयांकडूि तया 
योजिात बदलही सचुवलले ेजातात. 
अिेकदा योजिा ‘बमूरँग’ होतात 
आनण राजयांिा नििी नमळत िाहीत. 
तयामळेु कें द्र राजय सबंंिात अकारण 
कटतुा येते. ह्या सदंभादूत महाराष्ट्र 
राजय आनण कें द्र ह्यांचया सबंंिात 
कटतुा येणयाच े प्रमाण कमी आह.े 

यंदाचया अर्चसंकल्पाचे 
महत्िाचे िवैिष्टय़ म्हणजे गेलया 
काहरी िषायं्पासनू सरुू अस्ेलया 
कें द् सरकारचया सि्च योजनांचा 
वनिी िाढिणयार आ्ा 
आहे. समुारे साठाहनू अविक 
योजना कें द् सरकार राबिर 
असरे. तया्पैकी अनेक योजना 
राजयांचया सहकाया्चने राबिलया 
जारार. ्हा योजनांचा फायदा 
अनय राजयांप्माणे महाराष्ट 
राजया्ाहरी होर असरो. मात, 
्हा योजना वकरी चांगलया 
प्कारे राबिलया जारार ्हािर 
कें द्ाची मदर अि्ंबनू असरे.
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योजिांखालील प्रसताव निदमोषपण े
सादर केल ेजातात. तयाचा र्ायदा 
महाराष्ट्र सरकारला निनचित होतो. 
यंदाचया अ द्ूसकंलपात शौचालयांच े
लक्य 2 कोटी ठरवणयात आल ेतर 
मोर्त गॅसजोडणीच ेलक्य 8 कोटी 
करणयात आल े आह.े पशपुालि 
आनण मतयोतपादिास नकसाि रेिनडट 
काडदूचा लाभ देणयाच े सरकारिे 
अ द्ूसकंलपात जाहीर केल े असिू 
मच्छीमारी करणारया समाजास 
तयाचा र्ायदा नमळ ू लागेल. यंदा 
आयआयटीत अ द्ूसकंलपात पलनॅिंग 
अँड आनकदू टेक्चर सकूल स्ापि 
करणयाचा मिोदय अ द्ूसकंलपात 
वयति करणयात आला आह.े 
मुंबईतील पवई आयआयटीला ह्या 
निणदूयाचा र्ायदा नमळ ू शकेल. 
तयाचप्रमाण ेबीएडचा इनंडग्रटेेड कोसदू 
सरुू करणयासाठी तरतदू करणयात 
आली आह.े राजयातील शकै्नणक 
ससं्ांिा हा कोसदू सरुू करता येईल. 
ह्या बाबतीत शकै्नणक ससं्ांिी 
महाराष्ट्र सरकारचया सहकायादूिे 
पढुाकार घेतलयास शकै्नणक क्ेत्ाचया 
प्रगतीचया दृष्ीिे पढेु पाऊल पडेल.     

यंदा शतेकरयांिा दीडपट कीमंत 
अदा करणयाचा नििादूर अ द्ूमंतयांिी 
जाहीर केला आह.े आतापयांत गह,ू 
तांदळू, कडिानय इतयानद शतेमाल 
खरेदी करणयासाठी नकमाि हमीभाव 
हगंामापवूती जाहीर करणयात येत 
अस.े यंदा प्र्मच अ द्ूसकंलपात 
शतेीमालाचया खचादूचया दीडपट 
एवढा हमीभाव देणयाची महत्तम 
योजिा जाहीर केली आह.े हमीभाव 

योजिेतिू शतेकरयांिा तयांचया 
मालाची ‘बेसट प्राईस’ तर नमळेलच; 
तयाखेरीज शतेी वयवसाय िफयात 
येणयाची परेुपरू शक्यता आह.े 
शतेीमालाचया सदंभादूत प्रतयक् नकती 
रक्कम लागेल ह्याचा अंदाज बांिता 
येणार िाही. खरीप पीक घेणारया 
शतेकरयांिा अ द्ूसकंलपािे नदललेया 
मालाचया नकंमतीचया दीडपट भावाची 

हमी नदलयामळेु महाराष्ट्राला निनचित 
र्ायदा होईल. शतेी वयवसाय 
नकर्ायतशीर करणयाचया दृष्ीिे ह े
दमदार पाऊल टाकणयात आल ेआह.े 
सरकार केवळ घोषणा करूिच 
्ांबलले ेिाही. ‘ई िाम’ ह्या राष्ट्रीय 
कृषी उतपनि बाजार सनमतीचया 
स्ापिेसाठी अ द्ूसकंलपात 2000 

कोटीचंी तरतदू करणयात आली 
आह.े महत्वाच े महणजे ह्या राष्ट्रीय 
बाजार सनमतीमळेु देशभरातल े
भाव कुठलयाही शतेकरयास 
समज ू शकतील. ह्या राष्ट्रीय कृषी 
उतपादि बाजारास देशभरातलया 
कृषी उतपनि बाजार सनमतीनवषयक  
नियमिातिू सटू देणयात आली 
आह.े शअेर, सोिे, कमॉनडटीप्रमाण े
देशभरातील शतेीमालाची अचकू 
मानहती शतेकरयांिा नमळणार आह.े 
महाराष्ट्राला तयाचा अनिक र्ायदा 
होईल. ह्याच े कारण महाराष्ट्रात 
अनय राजयांचया तलुिेिे कृषी 
उतपादि बाजार सनमतयांच े जाळे 
मजबतू आह.े अ द्ूसकंलपातलया 
ह्या तरतदुीचा महाराष्ट्राला अप्रतयक् 
र्ायदा होणार आह.े अ द्ूसकंलपात 
अनिउतपादि प्रनरियेवरील तरतदू 
715 कोटीवंरूि 1400 कोटी 
करणयात आली आह.े तयाचाही 
महाराष्ट्राला अनिक लाभ नमळेल. 
‘राष्ट्रीय बांब ूनमशि’साठीची तरतदू 
1290 कोटीपंय ांत वाढवणयात 
आली आह.े

देशातील 10 कोटी गरीब 
लोकांिा 5 लाखांचा मेनडक्लमे 
देणयाची घोषणा अ द्ूसकंलपात 
करणयत आली आह.े ह्या 
योजिेसाठी निनचित अशी तरतदू 
करणयात आली िाही ह ेखरे आह.े 
योजिेचा सपंणूदू तपशील मळुात 
िवयािे तयार करणयात येणार 
असलयािे नववनक्त तरतदू करता 
येणार िाही ह ेलक्ात घेतल ेपानहजे. 
आयषुमाि भारत कायदूरिमाची ही 

खररी्प ्पीक घेणारया 
िेरकरयांना अर्चसंकल्पाने 
वद्ेलया मा्ाचया वकंमरीचया 
दरीड्पट भािाची हमी वदलयामळेु 
महाराष्टा्ा वनवचिर फायदा 
होई्. िेरी वयिसाय 
वकफायरिीर करणयाचया दृष्टीने 
हे दमदार ्पाऊ् टाकणयार 
आ्े आहे. सरकार केिळ 
घोषणा करूनच रांब्े्े नाहरी. 
‘ई नाम’ ्हा राष्टीय कृषी उत्पनन 
बाजार सवमरीचया सरा्पनेसाठी 
अर्चसंकल्पार 2000 कोटरीचंी 
रररदू करणयार आ्री आहे. 
महत्िाचे म्हणजे ्हा राष्टीय 
बाजार सवमरीमळेु देिभरार्े 
भाि कुठलयाहरी िेरकरयास 
समज ूिकरी्.
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नवशाल आवृत्तीच आह.े सधया 
इसपनतळातील उपचाराचा खच दू 
आटोक्याबाहरे जात चालला आह.े 
नशवाय प्रा्नमक आरोगय कें द्राची 
नस्तीही दयिीय आह.े नजलह्याचया 
नठकाणी अतयािनुिक उपचारपधदती 
सरुू करणयाचाही अिेक राजय 
सरकारांचा प्रयत्न सरुू आह.े देशाचया 
पातळीवर समग्र आरोगय योजिा 
नवमा योजिा लाग ू केलयाखेरीज 
वैद्कीय उपचाराला येणारया 
खचादूचया समसयेची तड लागणार 
िाही अस ेवैद्कीय वयवसायाच ेमत 
आह.े 137 कोटी लोकसखंयेचया 
देशात नवदेशातलयाप्रमाण े वैद्कीय 

उपचार नवमयाखाली आणणयाची 
सावदूनत्क योजिा हवी अशी मागणी 
गेलया नकतयेक वषाांपासिू केली 
जात आह.े परंत ुसावदूनत्क आरोगय 
नवमा योजिेच े नशवििषुय देशाला 
पलेता येईल का? ह्या प्रश्ाच े
उत्तर सोप े िाही. एक मात् खरे 
की महाराष्ट्रातलया सरकारी आनण 
कॉपमोरेट क्ेत्ातील इनसपतळांिा 
आरोगय नवमयाची योजिा लाग ू
केलयास सामानय माणसास तयाचा 
र्ायदा होईल. सरकारिे ततूादूस 10 
कोटी लोकांसाठी का होईिा, आरोगय 
नवमा लाग ूकरणयाची घोषणा केली 
आह.े ही आरोगय नवमा योजिा, 
खरे तर,  भावी काळात सावदूनत्क 

आरोगय नवमा लाग ू करणयाचया 
दृष्ीिे प्दशती प्रकलपच ठरायला 
हवा. 

महाराष्ट्रासाठी नकती तरतदू 
आह े ह्यापके्ा जाहीर झाललेया 
योजिांचा महाराष्ट्राला प्रतयक् लाभ 
नकती नमळणार असा प्रश् नवचारण े
जासत यतुि ठरेल. कें द्रीय योजिांचा 
लाभ महाराष्ट्रातील जितेला नमळविू 
देणयाच ेआवहाि यंदाचया  महाराष्ट्र 
अ द्ूसकंलपापढेु राहील. ते आवहाि 
पलेणयाची राजयाची क्मता आह.े     
  nnn

लखेक आन द्ूक नवषयाच ेतज् असिू 
िामांनकत सतंभ लखेक आहते.  
email : rzawar@gmail.com



³eespevee

64 मार्च 2018

डी. एस.् म्रीक

प्गरी्परािररी् भाररीय अर्चवयिसरा

भा रत ही २,५०० अब्ज 
डॉलसदूची अ द्ूवयवस्ा 

आह.े जगातलया वेगािे नवकनसत 
होणाऱया मखुय अ द्ूवयवस्ांपकैी 
एक महणिू भारतीय अ द्ूवयवस्ा 
उदयाला येत आह.े येतया १०-
१५ वषाांत जगातलया सवमोचच 
तीि अ द्ूसत्तांमधये भारतीय 
अ द्ूवयवस े्चा समावेश होणयाची 
अपके्ा आह.े सधयाचया सरकारचया 
कायदूकाळातलया तीि वषादूत, महणजे 
२०१४-१५, २०१५-१६ 
आनण २०१६१७ मधये भारताचा 
नवकासदर प्रनतवषदू ७.५% इतका 
दमदार होता. २०१५-१६ मधये 
तर नवकासदर ८%चया वर राहीला. 

िोटबंदी आनण वसत ू आनण 
सवेा कर यासारखया महत्वपणूदू 
आन द्ूक सिुारणांिा सरुवातीला 
काही अडचणीिंा तोंड द्ावे लागल,े 
जयामळेु एकूण देशांतगदूत उतपादि 
वाढीवर तातपरुता पनरणाम झाला. 
तनरही तो पनरणाम आता सपंला 
आह.े औद्ोनगक उतपादि निदफेशांक 
(आय् आय् पी), कोअर सके्टर, 
इडेंक्स, वाहि, ग्राहक रियशतिी 
इतयादी सवदू निदफेशांकांिी मजबतू वाढ 
िोंदवली आह.े चाल ूआन द्ूक वषादूत 
(२०१७-१८) दसुऱया नतमाहीत 
खपू चांगलया वाढीची अपके्ा आह.े 
भारतीय अ द्ूवयवस्ा सिुारत असिू 
सकारातमक नदशिेे 

नोटबंदरी आवण िसर ू आवण 
सेिा कर यासारखया महत्ि्पणू्च 
आवर्चक सिुारणांना सरुिारी्ा 
काहरी अडचणीनंा रोंड द्ाि े
्ाग्े, जयामळेु एकूण देिांरग्चर 
उत्पादन िाढरीिर रात्परुरा 
्पवरणाम झा्ा. रवरहरी रो ्पवरणाम 
आरा सं्प्ा आहे. औद्ोवगक 
उत्पादन वनददेिांक (आय ् आय ्
्पी), कोअर सेकटर, इंडेकस, 
िाहन, ग्ाहक रियिकी इतयादरी 
सि्च वनददेिांकांनी मजबरू िाढ 
नोंदि्री आहे. चा् ू आवर्चक 
िषा्चर (२०१७-१८) दसुरया 
वरमाहरीर ख्ूप चांगलया िाढरीची 
अ्पेक्ा आहे.

वििचेन
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वाटचाल करत आह,े नतचया 
एकूण देशांतगदूत उतपादि नवकास 
दरात साततय आढळिू येत आह.े 
आता या अ द्ूवयवस े्िे ७ ते ८ 
टक्यांचया४ दरमयाि सवतःला 
प्रमानणत केल ेआह.े

२०१७-२०१८ मिला 
पनहला नतमाहीचा काळ हा गेलया 
तीि वषादूतला असा र्ति एकच 
कालखंड आह ेजयामधये नवकासदर 
कमी होऊि ६% चया खाली रानहला. 
इतर घटकांबरोबरच िोटबंदी व 
वसत ूआनण सवेा कर लाग ूझालयाचा 
पनरणाम महणिू  एकूण देशांतगदूत 
उतपादि नवकास दर कमी झाला 
असलयाच ेअिेक जणांच ेमत होते. 
परंत,ू नवकास दर कमी होणयाला 
केवळ या आन द्ूक सिुारणा जबाबदार 
िसलयाच े अिेक अ द्ूतज्ांिी आनण 
सांनखयकीतज्ांिी सपष्पण ेिमदू केल े
आह.े अ द्ूवयवस े्तलया महत्वाचया 
आठ क्ेत्ांपकैी चार क्ेत्ांचा नवकास 
दर कमी झाला असिू एकूण नवकास 
दर कमी होणयात या चार क्ेत्ांचा 
मोठा वाटा आह.े गेलया वषतीचया 
याच कालाविीशी तलुिा करता 
उतपादि क्ेत्ाचया नवकास दरात 
शवेटचया नतमाहीत तीव्र घट नदसिू 
आली. चाल ूआन द्ूक वषादूत, पनहलया 
नतमाहीत (एनप्रल-जिू २०१७) 
नवकास दर १.२ टक्क्यांवर आला. 
गेलया आन द्ूक वषादूत याच नतमानहत 
हा दर १०.७% इतका होता.

एकूण देशांतगदूत उतपादि 
नवकास दराची उतरती कळा पाहिू 

अिेक बहपुक्ीय ससं्ांिी भारताचया 
नवकास दराच े अिमुाि कमी केल े
आह.े 

जागनतक बॅकेंिे वषदू २०१७-
१८ साठीचा अिमुानित नवकास दर 
७.२६ टक्क्यांवरूि ७ टक्क्यांवर 
आणला आह ेतर एनशयि डेवहलपमेंट 
बँक आनण ऑगदूिायझशेि र्ॉर 

इकॉिॉनमक को-ऑपरेशि ऍणड 
डेवहलपमेंट (OECD) यांिी देखील 
२०१७-१८ या आन द्ूक वषादूसाठी 
भारताचया नवकास दराबाबतच ेतयांच े
अिमुाि अिरुिमे ७ आनण ६.७ 
टक्के इतके केल ेआह.े 

तरीही, तेवहापासिू अ द्ूवयवस े्िे 
पनुहा वेग घेत चाल ू आन द्ूक वषदू 

२०१७-१८ चया दसुऱया नतमाहीत 
६.३% नवकास दर िोंदवला 
आह.े दसुऱया नतमाहीची सरुवातही 
चांगलया प्रकारे झाली. महत्वाचया 
क्ेत्ातला नवकास दर जिू २०१७ 
मधये ०.८% इतका होता तो जलु ै
२०१७ मधये २.४% इतका 
झाला. उतपादि, खाण, पनरवहि 
आनण सचंार, आनण सवेा क्ेत्ातलया 
वाढीमळेु नवकासदरावर सकारातमक 
पनरणाम झाला. चाल ूआन द्ूक वषादूत 
निववळ नस्र भांडवल निमादूणाचा 
(ग्रॉस नर्क्सड कॅनपटल र्ॉमफेशि) 
नवकास दर देखील पनहलया नतमाहीत 
१.६% होता तो वाढिू दसुऱया 
नतमाहीत ४.७% इतका झाला. 
वासतनवक वयतिीगत उपभोग 
नवकास दर (नरअल प्रायवहटे 
कंझमपशि ग्रो्) सामानयपण े६.५% 
वर नस्र रानहला आह.े

भारताचा नवकास दर 
रिमारिमािे वाढत जाऊि २०१९-
२०20पयांत ७.४% इतका होईल 
अस े जागनतक बँकेच े अिमुाि 
आह.े आतंरराष्ट्रीय पत नििादूरण 
ससं्ा – मडूीजिे सधुदा सरकारची 
दीघदूकालीि स ै्यदू आणणयाबाबतची 
कनटबधदता ओळखली आह.े या 
कनटबधदतेचा पनरणाम महणजे चलि 
रु्गवटयात घट, नवत्तीय तटुीत घट 
होत आह े तसचे बाह्य  घटकांचा 
समतोल सािला जात आह.े 

गेलया आन द्ूक वषादूतलया 
पनहलया नतमाहीपासिू नदसणारा 
एकूण नवकासाचा उतरता कल आता  

२०१७-२०१८ मि्ा ्पवह्ा 
वरमाहरीचा काळ हा गेलया 
रीन िषा्चर्ा असा फक 
एकच का्खंड आहे जयामधये 
विकासदर कमी होऊन ६% 
चया खा्री रावह्ा. इरर 
घटकांबरोबरच नोटबंदरी ि 
िसर ू आवण सेिा कर ्ाग ू
झालयाचा ्पवरणाम म्हणनू  एकूण 
देिांरग्चर उत्पादन विकास दर 
कमी झा्ा असलयाचे अनेक 
जणांचे मर होरे. ्परंर,ू विकास 
दर कमी होणया्ा केिळ या 
आवर्चक सिुारणा जबाबदार 
नसलयाचे अनेक अर्चरज्ांनी 
आवण सांवखयकीरज्ांनी 
स्पष्ट्पणे नमदू के्े आहे.
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पालटत आह,े उतपादि क्ेत्ातलया 
शीघ्र नवकासामळेु या नतमाहीला 
लाभ झाला. पनहलया नतमाहीत 
उतपादि क्ेत्ाचा नवकास दर १.२ 
टक्के होता तर दसुऱया नतमाहीत तो 
७ टक्के झाला.

सवादूत महत्वाच ेमहणजे आन द्ूक 
एकीकरणासाठीचया योजिांचया 
अंमलबजावणीबाबत सरकारिे 
कठोर भनूमका घेतलयामळेु नवत्तीय 
तटू कमी झाली आह.े २०१३-१४ 
मधये नवत्तीय तटू एकूण देशांतगदूत 
उतपादिाचया ४.५% होती ती 
२०१६-१७ मधये ३.५% झाली. 
पनरणामी भारत सरकारचया स्ानिक 
आनण परदेशी चलि पत मािांकिात 
सिुारणा झाली आह.े पवूतीचया Baa3 
या श्रणेीवरूि भारताला आता 
Baa2 श्रणेी देणयात आली आह.े 
यामळेु भारतीय अ द्ूवयवस्ा नस्र 
श्रणेीतिू सकारातमक श्रणेीत आली 
आह.े मडूीज ससं े्िे १३ वषाांचया 
कालाविीिंतर भारताचया श्रणेीत ही 
सिुारणा केली आह.े

सधयाच े सरकार सत्तते 
आलयािंतरचया गेलया १३ 
नतमाहीपकैी ८ नतमाहीत एकूण 
देशांतगदूत उतपादिातली वाढ 
साततयािे ७%  रानहली आह ेतर ४ 
नतमाहीत ती ६% ते ७ टक्क्यांचया 
दरमयाि रानहली आह.े २०१४-१५ 
या वषादूतलया दसुऱया नतमाहीत तर 
ही वाढ ८.४ टक्क्यांवर पोहोचली 
होती. २०१७-१८ वषादूतलया 
पनहलया नतमाहीत र्ति एकूण 

देशांतगदूत उतपादि नवकास दर ६ 
टक्क्यांपय ांत खाली गेला होता. इतर 
अिेक घटकांबरोबरच िवया आन द्ूक 
सिुारणा आनण महत्वाचया आन द्ूक 
क्ेत्ातलया मंदगतीमळेु नवकास 
दरात ही घट झाली. तरीही आता 
अ द्ूवयवस्ा यातिू वर आली असिू 
िोटबंदी व वसत ूआनण सवेा कराची 
अंमलबजावणी करतािा आललेया 

आवहािातिू बाहरे पडली आह.े 
अ द्ूवयवस े्ला चालिा देणाऱया 
महत्वाचया क्ेत्ांिाही आता गती 
नमळाली आह.े गुंतवणकूीत तेजी 
आली असिू उपभोग नवकासही 
(कंझमपशि ग्रो्) नस्र नदसत आह.े 
सवदू आन द्ूक निदफेशांक लक्ात घेता 
भारतीय अ द्ूवयवस े्चा नवकास दर 
सरासरी ७ ते ८ टक्क्यांदरमयाि 

राहील अस ेकें द्रीय अ द्ूमंतयांिी महटल े
आह े आनण अ द्ूवयवस्ा लवकरच 
या श्रणेीत येईल अस ेनदसते.  चाल ू
आन द्ूक वषदू २०१७-१८ मधये 
भारतीय अ द्ूवयवस े्चा नवकास दर 
६.७% राहील अस ेनरझवहदू बॅकेंिेही 
आपलया ताजया पतिोरण अहवालात 
महटल ेआह.े

एकंदरीत, भारतीय अ द्ूवयवस्ा 
मोठी झपे घेणयाचया तयारीत असिू 
येणाऱया वषादूत उचच नवकास दर 
गाठता येणयाची अपके्ा आह,ेअसा 
निषकषदू काढता येईल.

nnn

लखेक भारत सरकारचया पत्सचूिा 
कायादूलयाच े महासचंालक असिू 
अ द्ू मंत्ालय, कंपिी वयवहार 
मंत्ालय आनण सपिादू आयोगाच े
प्रसारमाधयमनवषयक काम पाहत 
आहते. 
email :dprfinance@gmail.com

सिा्चर महत्िाचे म्हणजे 
आवर्चक एकीकरणासाठीचया 
योजनांचया अमं्बजािणीबाबर 
सरकारने कठोर भवूमका 
घेरलयामळेु वित्तीय रटू कमी 
झा्री आहे. २०१३-१४ मधये 
वित्तीय रटू एकूण देिांरग्चर 
उत्पादनाचया ४.५% होरी री 
२०१६-१७ मधये ३.५% 
झा्री. ्पवरणामी भारर 
सरकारचया सरावनक आवण 
्परदेिी च्न ्पर मानांकनार 
सिुारणा झा्री आहे. ्पिूषीचया 
Baa3 या श्णेीिरून भाररा्ा 
आरा Baa2 श्णेी देणयार आ्री 
आहे.
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भारत व बांगलादेशला 
रेलवे मागादूिे 

जोडणारी कोलकत्ता-खलुिा 
बंिि एक्सप्रसे ही िवीि 
गाडी िकुतीच सरुू करणयात 
आली. भारताच े पंतप्रिाि 
माििीय श्री. िरेंद्र मोदी व 
बांगलादेशचया पंतप्रिाि श्रीमती 
शखे हसीिा यांिी ९ िोवह ेंबर 
२०१७ रोजी कलकत्ता ये्िू 
नवहडीओ कॉनर्रनसद्ारे या 
गाडीला नहरवा झेंडा दाखवला. 
याप्रसगंी दोिही िेतयांचया हसते 
एका ई-पनटटकेचहेी सयंतुिपण े
उद्ाटि करणयात आल.े यावर उललखे करणयात आलयाप्रमाण ेबांगलादेश ये्ील  भैरब व नततास या रेलवे 
पलूांच े व कलकत्ता रेलवे स्ािकावर मैत्ी एक्सप्रसे आनण बंिि एक्सप्रसेचया प्रवाशांसाठी स्ािांतरण व 
सीमाशलुक  सनुविा (Immigration and Customs Clearance Facilities) असणारया आतंरराष्ट्रीय रेलवे 
प्रवासी स्ािकाचहेी उद्ाटि झालयाच ेघोनषत करणयात आल.े 

याप्रसगंी पंतप्रिाि िरेंद्र मोदी यांिी आपलया भाषणात सांनगतल ेकी, दोनही देशांमिील सबंंि अनिक दृढ 
करणयासाठी दोनही देशांचया सीमेपलीकडील लोकांिा परसपरांशी सपंकदू  जोडण ेआवशयक आह ेआनण मैत्ी 
एक्सप्रसे आनण बंिि एक्सप्रसे गाडयांमळेु भारत आनण बांगलादेश यांचयातील सपंकदू  व परसपर सबंंि वृधदीगंत 
होणयास मोलाचा हातभार लागेल. मोदी यांिी यावेळी असहेी िमदू केल ेकी,  गेलया काही वषाांत भारतािे 
बांगलादेशातील अिेक नवकास प्रकलप यशसवीपण े पणूदू करूि बांगलादेशचा सवादूत नवश्ासाहदू सा्ीदार 
असलयाच ेनसधद केल ेआह.े 

बांगलादेशचया पंतप्रिाि शखे हसीिा यांिी भारतािे घेतललेया पढुाकारांच ेकौतकु केल ेआनण दोनही 
देशांचया दरमयाि रेलवे व दळणवळण जोडणी वाढनवणयासाठी आणखी पढुाकारांची आशा वयति केली.  
स्ािांतरण व सीमाशलुक भरणा सोयीसंह आतंरराष्ट्रीय प्रवासी रेल टनमदूिसमळेु मैत्ी व बंिि एक्सप्रसेचया 
प्रवाशांचा मोलाचा वेळ वाचले, असहेी तया महणालया.  

कोलकत्ता आनण ढाका यांिा जोडणारी मैत्ी एक्सप्रसे एनप्रल २००८ मधये सरुू करणयात आली. 
तयािंतर भारत व बांगलादेशला जोडणारी बंिि एक्सप्रसे ही दसुरी रेलवे गाडी आह.े दोनही देशांतील 

भारर ि बांग्ादेि सीमा जोडणाररी निी रेलिगेाडी

विकास आराखडा
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लोकांचया आग्रहािसुार कोलकत्ता 
व खलुिा दरमयाि पेटापोल व 
बेिापोल स्ािकांचया मागादूवरूि 
आठवडयातिू एकदा दर गरुूवारी 
बंिि एक्सप्रसे चालवणयात येईल. 

कोलकत्ता व ढाका तसचे 
कोलकत्ता ते खलुिा दरमयािचा 
प्रवासी वेळ बचतीसाठी रेलवे 
मंत्ालयािे स्ािांतरण व 
सीमाशलुक नवभागाचया समनवयातिू 
कलकत्ता रेलवे स्ािकावर मैत्ी 
एक्सप्रसे आनण बंिि एक्सप्रसेचया 
प्रवाशांसाठी स्ािांतरण व सीमाशलुक  भरणा सनुविा असणारे आतंरराष्ट्रीय रेलवे प्रवासी स्ािक सरुू केल े
आह.े दोिही देशांचया प्रवाशांसाठी ही सनुविा र्ारच लाभदायक ठरली आह.े 

बांगलादेशातील पायाभतू सनुविांपकैी सवादूत महतवाचया प्रकलपांत मोडणारया दसुरा भैरब नरिज व 
नततास रेलवे पलू ह ेदोि महतवाकांक्ी प्रकलप  भारत सरकारचया मदतीिे िकुतेच पणूदू करणयात आल.े 
भारतीय कंत्ाटदार व सललागारांचया प्काचया तज् मागदूदशदूिाखाली एक नकलोमीटर लांबीचा दसुरा भैरब 
या रेलवे पलुाची उभारणी मेघिा िदीवर जवळपास ७५ दशलक् डॉलसदू नििी खचू दूि करणयात आली. तसचे 

पवूदू बंगालमिील नततास 
िदीवरील नततास पलू 
समुारे २५ दशलक् 
डॉलसदूचया खचादूसह 
बांिणयात आला. ह ेदोनही 
पलू नचतगांव ते  ढाका ंटक 
रेलवे लाईिवर असलयामळेु 
बांगलादेशातील दोनही 
प्रवासी आनण मालगाडयांची 
जलद वाहतकूीला मदत 
होईल.

nnn
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गे
ली चार दशके अिेक 
सवच्छता कायदूरिम 
नवनवि सरकारांकडूि 

ग्रामीण भागात राबवणयात आल.े 
1981 मधये प्र्म ग्रामीण भागात 
कें द्रीय ग्रामीण सवच्छता कायदूरिम 
राबवणयात आला. तेवहापासिू ते 
एकूण सवच्छता कायदूरिम 1999 
पयांत ह े वेगवेगळे कायदूरिम यात 
होते. तयािंतरही निमदूल भारत 
अनभयाि राबवणयात आल.े अस े
असल ेतरी सवच्छ भारत अनभयािात 
जो सामनूहक सहभाग पाहायला 
नमळाला तसा आिीचया योजिात 
िवहता. सवच्छ भारत अनभयाि हा 
जगातील सवादूत मोठा सवच्छता 
कायदूरिम आह.े यापवूतीचया 
कायदूरिमांपके्ा आताचया या 
कायदूरिमाच े वेगळेपण अस ेकी ही 
सामदुानयक चळवळ बिली आह.े 
या लखेाचा सवच्छ भारत अनभयािाच े
वेगळे पलै ूआपण पाहणार आहोत. 
तयाचा प्रवास कसा झाला याचा 
आढावा घेणार आहोत. सवच्छ भारत 
अनभयाि (ग्रामीण)  ही योजिा ता 
उनदिष्पतूतीचया नदशिेे जात आह.े 
तयात सामदुानयक सहभाग हा पाया 

िर्चन बद् संज्ा्पन आवण सिच्छ भारर योजना

आह.े तयामळेुच तयाची 
पनरणामकारकता वाढली आह.े या 
योजिेला जि आदंोलिाच े सवरूप 
देऊि ती पढेु िेणयासाठी जया पद्धतीिे 
प्रचार व प्रसार मोहीमा 
राबवणयातआलया तयाचाही यात 
नवचार करणयात आला आह.ेसवयी 
बदलांच े सजं्ापि यात महतवाच े
आह.े नशवाय या योजिेतील लक्य 
गट ओळखिू केललेी सदंेश रचिा 
यात महतवाची आह.े यात सवच्छ 
भारत 2019 पयांतचा नवचार केला 
असिू तयाची प्रगती कायम कशी 
राखता येईल यावरही नचतंि केल े
आह.े 2 ऑक्टोबर 2014 रोजी 
पंतप्रिाि िरेंद्र मोदी यांिी लाल 
नकललयावरूि सवच्छ भारत 
अनभयािाची घोषणा केली व देशाला 
तया नदशिेे प्रनेरत करणयाचा प्रयत्न 
केला. 2014 पासिू जया घरांमधये 
शौचालये आहते तयांची सखंया दपुपट 
झाली आह ेहा पनरणाम केवळ तीि 
वषादूतील आह.े 2014 मधये 
शौचालये असललेया घरांच े प्रमाण 
39 टक्के होते ते आता 76 टक्के 
झाल ेआह.े सवच्छतेचया पातळीवर 
भारतािे तीि वषादूत भारताचया 

सवच्छ भारत अजभयान हा 
जगातील सवा्वत मोठा सवच्छता 
काय्वक्रम आहे. यापवूवीचया 
काय्वक्रमांपेक्ा आताचया या 
काय्वक्रमािे वगेळेपण असे की 
ही सामदुाजयक िळवळ बनली 
आहे. या लेखािा सवच्छ भारत 
अजभयानािे वगेळे पैल ू आपण 
पाहणार आहोत. तयािा प्रवास 
कसा झाला यािा आढावा घेणार 
आहोत. सवच्छ भारत अजभयान 
(ग्ामीण)  ही योजना ता 
उजदिष्टपतूवीचया जदिेने जात आहे. 
तयात सामदुाजयक सहभाग हा 
पाया आहे.

्परमेश्वरन अययर

अावहान
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हमी घेतली आजबूाजचूा पनरसर 
सवच्छ ठेविू आरोगयाला महतव 
नदल.े तयाच ेकारण महणजे तयांचया 
सवयी व दृनष्कोिात झाललेा बदल 
ह े होते. जनुया चालत आललेया 
सवयी बदलण ेखपू अवघड असते 
पण ते या योजिेत बहतुांशी साधय 
झालयाच े नचत् आह.े आतंरवयतिी 
सजं्ापि हा सवच्छ भारत 
अनभयािातील महतवाचा घटक आह े

व आतंरवयतिी सजं्ापिात घरोघरी 
जागरूकता, िवया व जनुया 
नपढयांचया सवयीत बदल, गडु 
मॉनि ांग प्कांचया सवरूपात रोज 
सकाळी तयाचा पाठपरुावा, 
हागणदारीचया िेहमीचया नठकाणी  
जाऊि तपासणी यावर भर नदलयािे 
लोकांचा या सिुारणा कायदूरिमात 
सहभाग वाढला. सवच्छाग्रहीचंी एक 
र्ौज यात उभी रानहली. खेडयातील 
सवच्छताग्रहीिंा यासाठी प्रनशक्णही 
देणयात आल.े ते सवच्छतेच े खरे 
सनैिक आहते. तयांिीच आतंर 
वयतिी सजं्ापिातिू बदल घडवल.े 

सवातंतयािंतर 67 वषादूत जेवढे काम  
झाल ेिाही तेवढे या तीि वषादूत केल े
आह.े सात राजयांचया ग्रामीण भागात 
याचा जासत पनरणाम झाला आह.े 
तयात नसक्कीम, केरळ, नहमाचल 
प्रदेश, उत्तराखंड, हरयाणा, गजुरात  
व अरूणाचल प्रदेश यांचा (हागणदारी 
मतुिी) समावेश आह.े कें द्रशानसत 
प्रदेशातील चडंीगड व दमण-दीव 
हागणदारीमतुि झाल ेआहते. सवच्छ 
भारत अनभयािात अिेक प्रकारची 
र्लश्रतुी उघडयावर शौचास 
बसणयाचया लोकांचया सवयी 
मोडतािा नदसिू आली. यात सवयी 
बदलणयासाठी सजं्ापिाचा वापर 
करणयात आला. गरजेिसुार क्मता 
वाढ, योजिेचया पनरणामांच े
मलूयमापि यात करणयात आल.े 
कुठलया गावात नकती शौचालये 
लोकांिी बांिली याचया आकडेवारी 
बरोबरच तयात उघडयावर शौचास 
बसणयाची सवय  बदलणयात नकती 
यश आल ेयाला मलूयमापिात स्ाि 
देणयात आल.े सवच्छ भारत 
अनभयािात पंतप्रिाि सवतःच प्रमखु 
सदंेशकतादू होते याचाही र्रक 
पडला. आिीचया योजिा व आताची 
ही योजिा यात हा र्रक होता. 
देशाचया प्रमखुािे सवच्छता मोनहमेत 
आघाडीवर राहिू लक् घालण ेयाला 
वेगळे महतव होते. पवूतीचया योजिांचा 
प्रभाव ि पडणयाच े कारण महणजे 
तयाला कुणाची मोठी प्ररेणा िवहती. 
ते केवळ कागदोपत्ी सरकारी 
कायदूरिम होते. सवच्छ भारत 
अनभयािात लोकांिीच सवच्छतेची 

सिच्छ भारर अवभयानार 
्ोकांनीच सिच्छरेची हमी 
घेर्री आजबूाजचूा ्पवरसर 
सिच्छ ठेिनू आरोगया्ा महति 
वद्े. तयाचे कारण म्हणजे 
तयांचया सियी ि दृवष्टकोनार 
झा्े्ा बद् हे होरे. जनुया 
चा्र आ्ेलया सियी बद्णे 
ख्ूप अिघड असरे ्पण रे 
या योजनेर बहुरांिी साधय 
झालयाचे वचत आहे.

सधया वयवस्ापि मानहती सवेेत 
साडेतीि लाख सवच्छताग्रहीचंी िोंद 
आह े व तयांची सखंया रोज वाढत 
आह.े ग्रामसभांमधये लोकांचया 
भाविा सवच्छतेबाबत जागृत 
करणयासाठी ह े सवच्छताग्रही काम 
करतात. यासाठी पाहणी व ग्रामसभा 
ही साििे आहते. प्रतयेक नजलह्यातील 
प्रमखु प्रनशक्ण कतफे या 
सवच्छताग्रहीिंा नशकवत असतात. 
सामदुानयक सवच्छता दृनष्कोि 
कायदूरिमात तयांिा प्रनशक्ण नदल े
जाते. मािवी वतदूिावर प्रभाव 
टाकणारे घटक शोििू काही वेळा 
भाविेला हात घालिू कुटुंबानवषयी 
तमुहाला प्रमे िाही का असा सवाल 
करूि, मलुांचया आरोगयाबाबत 
तमुहाला काळजी िाही का, सामानजक 
दजादू उंचावा अस ेवाटत िाही का या 
प्रश्ांचया माधयमातिू चांगली उनदिषे् 
साधय करणयासाठी समाजाला 
सकारातमक आवहाि नदल े जाते. 
तयाचा साततयािे मारा करूि सवयी 
बदलणयात बरेच यश आल ेआह.े 
बऱयाच वेळा ग्रामस्ांिा तमुही 
सवच्छता गृह बांिा अस े े्ट ि 
सांगता तयांिा आतमपरीक्णाचया 
मागादूिे वासतवाची जाणीव करूि 
नदली जाते. तयातिू अप्रतयक्पण े
सवच्छतागृहाच ेमहतव पटवल ेजाते.  
तयाचा वापर घरातील प्रतयेकािे 
करण ेआवशयक आह ेह े सांनगतल े
जाते. यात सवच्छताग्रही सािा प्रश् 
लोकांिा नवचारतात. तो महणजे एक 
वयतिी एकावेळी नकती नवष्ठा बाहरे 
टाकते. तयात 200 ग्रमॅ, 400 
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काम करीत आह.े सामानजक िेतृतव 
ही लहाि मलु े करू शकतात ह े
यातिू नदसिू आल.े वािरसिेा व 
इतर उदाहरणातिू समाजातील 
सवच्छतेच े खरे पाईक, सदंेशकार, 
साखळीत काम करूि समाजावर 

प्रभाव टाकणारे घटक शोिता आल.े
यात समाज एक झाला, हागणदारी 
मतुि खेडयांची उनदिषे् साधय होत 
गेली. राष्ट्रीय आघाडीवर प्रतयक् 
प्रचार व प्रसार, सवच्छता कायदूरिम 
यावर भर देणयात आला. ह े
जिआदंोलि सरुूच ठेवणयासाठी 
प्रयत्न होत रानहल.े मे 2017 मधये  
सवच्छतागृहांचया वापरास उत्तजेि 
देणयाकनरता पयेजल, सांडपाणी व 
मलनिससारण मंत्ालयािे दरवाजा 

सिच्छराग्हरी हे सि्च िय, 
व्ंग ि ििंारी् आहेर यार 
म्ुांचाहरी समाििे आहे. 
म्ुांचया गटांना िानसरसेना 
म्हट्े आहे. हरी म्ुे ्ोकांना 
उघडयािर िौचास बस ू नका 
असे सांगरार. विटरी िाजिणे, 
गाणे म्हणणे, जागरूकरा फेररी 
काढणे या माधयमारनू रे प्चार 
कररार. रे हागणदाररीचया 
वठकाणी सकाळी जारार ि 
िेरार िौचास बस्ेलयांना 
सिच्छरागहृाचा आग्ह िररार. 
रात्परुरा उ्पाय म्हणनू िौचािर 
मारी टाकणयास सांगरार. रोग 
्पसरि ूनका असे सांगरार. 

ग्रमॅ, 600 ग्रमॅ , सहाश ेग्रमॅपके्ा 
जासत अस े पयादूय असतात. बरेच 
लोक माणशी 500 ग्रमॅ नवष्ठा 
बाहरे टाकली जाते अस ेउत्तर देतात 
मग पाच माणसांचया कुटुंबाची 
एकावेळची नवष्ठा नकती तर अडीच 
नकलो.चार कुटुंबांची नवष्ठा दहा 
नकलो. जर तयांिी उघडयावर शौच 
केल ेतर दहा नकलो नवष्ठा उघडयावर 
असणार, तयावर माशा बसणार मग 
तया माशा अनिावर बसणार, मग 
तीच जंतयूतुि नवष्ठा अनिावर येणार 
व सगळयांिा रोग होणार ह ेतमुहाला 
योगय वाटते का या प्रश्ाच े उत्तर 
िाही असचे येते. मग  ग्रामस्ांवर 
चांगला पनरणाम होतो व ते 
सवच्छतागृह बांिणयाचा नवचार 
मिावर घेतात. सवच्छताग्रही ह ेसवदू 
वय, नलंग व वंशातील आहते यात 
मलुांचाही समावेश आह.े मलुांचया 
गटांिा वािसरसिेा महटल ेआह.े ही 
मलु े लोकांिा उघडयावर शौचास 
बस ू िका अस े सांगतात. नशटी 
वाजवण,े गाण े महणण,े जागरूकता 
रे्री काढण ेया माधयमातिू ते प्रचार 
करतात. ते हागणदारीचया नठकाणी 
सकाळी जातात व शतेात शौचास 
बसललेयांिा सवच्छतागृहाचा आग्रह 
िरतात. तातपरुता उपाय महणिू 
शौचावर माती टाकणयास सांगतात. 
रोग पसरव ू िका अस े सांगतात. 
मलु ेघरोघरी जाऊि सवच्छ  भारताचा 
सदंेश देतात. ही मलु े वेगवेगळया 
समदुायातील असतात. तयामळेु 
तयांचा सदंेश मिावर ठसतो. ही 
वािरसिेा सामानजक बदलात मोठे 

बंद ही मोहीम राबवली. यात 
हागणदारीला दारे बंद असा सदंेश 
होता. सवच्छतागृह े असिूही ती ि 
वापरणाऱया परुूषांचया वतदूिात बदल 
करणयासाठी अनमताभ बचचि 
यांचयासारखा अनभिेता सदंेश देऊ 
लागला. अनभिेत्ी अिषुका शमादूिे 
मनहलांिा याच प्रश्ावर सदंेश देऊि 
तयांिा यानवरोिात उभे ठाकणयास 
सांनगतल.े यातिू या योजिेला 
समाज मानयता नमळणयात मदत 
झाली. सामानजक पातळीवर ही 
योजिा रै्लावली. सवच्छता या एका 
शब्दािे नचत्पट क्ेत्ाच ेलक् वेिल.े 
अक्य कुमार व भमूी पडेणकेर 
यांचया अनभियािे िटललेा ‘टॉयलटे 
एक प्रमेक्ा’ हा नचत्पट आला. 
सवच्छतेचा सदंेश समाजाचया मखुय 
प्रवाहापय ांत पोहोचणयास मदत झाली. 
सासरकडचया लोकांिी सवच्छतागृह 
बांिणयास िकार नदलयािे पत्नी 
पतीला सोडूि जाते अशी  ही  क्ा 
आह.े सवच्छ भारत अनभयािािंतर 
ग्रामीण भागात मनहलाच 
सवच्छतागृहासाठी भांडत आहते अस े
सकारातमक नचत् पढेु येत गेल.े 
सवच्छता ही सवेा या सपटेंबर 2017 
मिील पंिरवडा कायदूरिमात  9 
कोटी लोक पढेु आल ेते वेगवेगळया 
समदुायातील होते तयांिी सवच्छतेसाठी 
श्रमदाि केल.े सवच्छतेसाठी शप्ा 
घेतलया. निबंि सपिादू, नचत्कला 
सपिादू, नचत्पट प्रदशदूि अस ेउपरिम 
झाल.े तयातिू लोक सहभाग व 
जिजागृती वाढत गेली. या 
पंिरवडयात बंगळरुूत हॉकी सघंािे 
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व इतर वलयांनकत वयतिीिंी 
सवच्छतेचा सदंेश नदला. भारतीय 
नरिकेट सघंािे पनरसर सवच्छतेचा 
आदशदू घालिू नदला. सामनयांचयावेळी 
तयांचया सवच्छता उपरिमांचया 
दृशयनचत्नर्ती दाखवणयात आलया. 
यातिू सवच्छता मोनहमेचा आवेग 
वाढतच गेला. योजिेत लोकांचा 
सहभाग वाढला. भारतासारखया 
नवनवितेिे िटललेया देशात एखादी 
योजिा यशसवी करणयासाठी 
वेगवेगळे घटक कारणीभतू ठरतात. 
तयामळेु या योजिेत यश नमळवण े
कठीण होते. यात राजयांिा योजिेच े
सवरूप ठरवणयाच े अनिकार देऊि 
लवनचकता आणली होती. केवळ 
प्रादेनशक व लोकभाषेतील प्रचार 
मोनहमा, कलाकारांच े कायदूरिम 
एवढेच िाही तर नवनशष् नठकाण व 
ते् ील पनरनस्ती पाहिू 
तंत्ज्ािानिनष्ठत उपाययोजिांवर भर 
देणयात आला. तयात जयेष्ठ िागनरक 
व नदवयांगासाठी वेगळी सवच्छतागृह े
करता येतील का , की आह ेतयातच 
तयांिा अनिक सनुविा देता येतील 
याचा नवचार करणयात आला.  
देशातील हागणदारी मतुि गावांची 
सखंया आता तीि लाखांचया पढेु 
गेली आह.े अिेक नजलह्यात आवहािे 
होती पण तयावर मात करूि ही 
योजिा यशसवी करणयात आली.  
नबकािेर मिील सवच्छता कायदूरिमात 
सांसकृनतक व भशूास्तीय आवहािे 
होती. हा भाग ्रचया वाळवंटात 
आह.े ते् े बिकोनबकािो कायदूरिम 
राबवणयात आला. तयात अिेकांिा 

र्ायदा झाला. लोकांिा तो कायदूरिम 
पटला. हा सामानजक िेतृतवािे पढेु 
िेललेा कायदूरिम ठरला. तयात 
मनहलांचा आतमसनमाि जागृत 
करणयात आला. खेडयाचा अनभमाि, 

कुटुंबाचा अनभमाि याला साद 
घालणयात आली. तयातिू  नबकािेरला 
सवच्छतेची सवयंसरू्तती लाभली. 
ग्रामीण भागात आता सवच्छतेचा 
नवषय जिमिावर ठसत आह.े वतदूि 
बदल सजं्ापि यशसवी होत आह े
तयात िसुती हागणदारी मतुिी 
तातपरुती झाली िाही तर तयात 
शाश्त यश नमळाल.े निगराणी 
सनमतया उघडयावर शौचास 
बसणाऱयांवर लक् ठेव ू लागलया. 
यात वतदूिातमक बदल  शाश्त 
होता. तयामळेु पनरणाम तातपरुता 
िवह े तर कायमचा होता. 
हागणदारीमतुिी ही सवदू समाजाची 
सामदुानयक जबाबदारी आह,े ह े

पंतप्रिािांिी सांनगतल.े तयामळेु 
सगळा  देश तयासाठी उभा रानहला, 
लोकांचया कलपिाशतिीला, 
कतृदूतवाला ते आवहाि होते. सगळया 
लोकांिी पंतप्रिािांचया हाकेला साद 
नदली. लोकांिी लोकांसाठी करायची 
गोष् महणजे सवच्छता असा िवीि 
मंत् लोकांिा नमळाला. तीि वषाांचया 
आत तीस कोटी लोकांिी सवच्छतागृह े
वापरणयास सरुूवात केली. आता ह े
अनभयाि पढेु चालल े आह.े 2 
ऑक्टोबर 2019 रोजी सपंणूदू भारत 
हागणदारी मतुि होणार आह.े महातमा 
गांिी यांचया दीडशवेया जयंतीला 
यापके्ा वेगळी व समपदूक आदरांजली 
अस ूशकत िाही. ह ेउनदिष् आपण 
वेगािे साधय करू अशी आशा करू 
या.

      nnn 

लेेनखका कें द्रीय पयेजल आनण 
सवच्छता मंत्ालयाचा सनचव असिू 
सवच्छता क्ेत्ातील कायादूचया तयांिा 
माेठा अिभुव आह.े तयांिी जागनतक 
बँकेसाेबतही काम केल ेआह.े
email: param.iyer.gov.in

देिारी् हागणदाररी मकु 
गािांची संखया आरा रीन 
्ाखांचया ्पढेु गे्री आहे. अनेक 
वजल्हार आवहाने होरी ्पण 
तयािर मार करून हरी योजना 
यिसिी करणयार आ्री.  
वबकानेर मिी् सिच्छरा 
काय्चरिमार सांसकृवरक ि 
भिूास्तीय आवहाने होरी. हा 
भाग ररचया िाळिटंार आहे. 
रेरे बनकोवबकानो काय्चरिम 
राबिणयार आ्ा. तयार 
अनेकांना फायदा झा्ा.
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ज््ेखा ्पवरक्ण

जल ह े जीवि आह े परंत,ु मबुलक 
आनण सवसत आह ेमहणिू या अिमोल 

िैसनगदूक साििसपंत्तीला आपण आजवर योगय 
नततके महतव नदलले े िाही तसचे जलसवंिदूि 
करणयाबाबतही आपण केवळ उदासीिता 
दाखनवत आलो आहोत. आतापयांतची ही 
पनरनस्ती कूमदूगतीिे का होईिा पण बदलत 
आह.े कारण वैनश्क सतरावर पाणी ही एक 
दनुमदूळ साििसपंत्ती असलयाच ेमानय झाल ेअसिू 
पाणयाचा तटुवडा ही एक जागनतक समसया 
असलयाचहेी सवदू देशांिी सवीकारल ेआह.े एका 
आतंरराष्ट्रीय अहवालािसुार वषदू २०३० पयांत 
पाणयाची मागणी परुवठयाचया तलुिेत ४० टक्क्यांिी वाढेल, असा अंदाज आह.े तसचे तोपय ांत जगातील 
अधयादूहिू अनिक लोकसखंया अतयंत पाणयाचया टंचाई क्ेत्ात राहत असले असहेी अहवालात मांडणयात आल े
आहते. आपला देशही या पनरनस्तीला अपवाद िसले. तयासाठी आपण सवाांिी जलसरुक्ेबाबत ठोस उपाय 
करण ेआवशयक आह.े यासाठी जे काही प्रयत्न केल ेजात आहते तयामधये पाणयाचा कमीतकमी वापर व 
उपलब्ि पाणीसाठयाच ेकायदूक्म व  योगय प्रकारे वयवस्ापि या दोि बाबीवंर भर नदला जातो. पाणयाचया 
वापराच ेलखेापनरक्ण करणयातिू पाणयाचा अिावशयक वापर तसचे अपवयय अाटोक्यात राहतो व यातिूच 
जलसवंिदूिातमक उपायांिा प्रोतसाहि नमळते. या उपायांमधये घरगतुी, ऊजादू व इतर उद्ोगिंद्ांतील तसचे 
जलनसचंि क्ेत्ांत पाणयाचा कायदूक्म वापर व पिुवादूपर यांचा समावेश होतो. 

पाणयाचया लखेापनरक्णातिू पाणीपरुवठा यंत्णचेी  व पाणयाचा वापर करणारयांची सनवसतर मानहती उपलब्ि 
होते. जयाद्ारे उपलब्ि पाणीसाठयांतील जलाच ेसयुोगय वाटप व कायदूक्म वापर करण ेशक्य होते. 
 ्पाणी ्परुिठा ि ्पाणयाचया िा्पराचा अभयास 

जल लखेापनरक्णामधये पाणी स्तोतांच ेमांडणी, नवतरण साखळी तसचे पाणी वापरकतयादूची राहती जागा व 
ते् िू सांडपाणयाचया निचरयाची वयवस्ा इ. घटकांचा अंतभादूव होतो. या मांडणीमधये पाणीपरुवठा यंत्णतेील 
जलप्रवाहाचया प्रारंभ नबंदपूासिू पाणी वाहिू िेतांिा जलप्रवाहक्मतेची मोजणी करणारी साििे, जलवाहक 
िनलकेचा आयाम आनण नर्नटंगजस ् इ.चा समावेश आह.े तसचे जलस्तोतांची उपलब्िता, नवनवि क्ेत्ांतील 
पाणयाचा आिीपासिूचा वापर इ. मानहतीवरूि सदकालीि पाणयाची आवशयकता व भनवषयात उद्भवणारी 
पाणयाची गरज निनचित करणयास मदत नमळते. पावसाचया पाणयाची साठवण आनण पाणयातील पिुरुपयोगाद्ारे 
पाणयाचा नदघदूकालीि स्तोत नवकनसत करणयासबंंिीची मानहतीदेखील जललखेापनरक्णात नवचारात घेतली जाते.

   प्वरिया अभयास
जलप्रवाह मापि साििे सवदू महतवाचया नठकाणी बसवणयात आललेी असतात जेणकेरुि नवनवि टपपयांवर  

होणारया पाणयाचया अपवययाच ेनियनमत अंतरािे मलूयांकि करता येईल. यामधये पाणयाचा मखुय स्तोत, या 

आ्पणास मावहर आहे का?
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स्तोतांपासिू जलशधुदीकरण यंत्णपेय ांत व तया नठकाणहिू प्रनरिया केलले ेशधुद पाणी साठवणयाचया स्ळापयांतची 
जलवाहक यंत्णा,  पाणीसाठयांच े नवतरण कें द्र, नवतरणाच े जाळे, आनण वापरकतयाांच े निवास इ. स्ळी 
होणारया पाणयाचया अपवययाच ेमलूयांकि होते. भनवषयातील जलपरुवठा यंत्णचेा नवसतार, ितूिीकरण आनण 
आिनुिकीकरणासाठी या पधदतीचंा सनवसतर अभयासही सपंणूदू प्रनरिया समजणयास उपयतुि ठरतो. 

 ्पाणयाची गणुित्ता

जललखेापनरक्णामधये घरगतुी वापरासाठी तसचे नवनवि क्ेत्ांिा परुवलया जाणा-या पाणयाचया गणुवत्तचेा, 
शधुदतेचा दजादू  देखील नियनमतपण ेतपासला जातो. यातिू परुवलया गेललेया पाणयातील दनूषत घटकांच ेप्रमाण 
व सवरूप समजणयास मदत होते. 

   यंतणा ्ेखा्पवरक्ण

नसचंि, उद्ोग आनण वानणजय, जलनवद्तु, घरगतुी पाणीपरुवठा, औनषणक नवद्तु आनण इतर क्ेत्ांत 
सधया होणारा पाणयाचा वापर, या जलयंत्णचे ेएकूण सवरूप यांचाही अभयास जललखेापनरक्णात आवशयक 
आह.े कारण यातिू नवनवि क्ेत्ांत वापरलया जाणारया जलयंत्णचेी पनरचालि कायदूक्मता आनण देखभालीची 
पातळी तपासणयास मदत होते. जलपरुवठा यंत्णते कोणतेही रे्रबदल करणयासाठी नकंवा यंत्णा अद्यावत 
करणयासाठी नवद्माि यंत्णचेी नस्ती तपासण े आवशयक असते. तसचे जलस्तोतांचया प्रारंभ नबंदपूासिू 
अंनतम वापरकतयाांपय ांतचया जलपरुवठा यंत्णा व उपयंत्णांतील पाणी साठवणयाचया व परुवणयाचया मापि 
पधदतीहंी कायदूक्म, योगय व अचकू असलयाची खात्ी करणयासाठी वेळोवेळी तपासलया जातात. पाणी वापराच े
मापियंत्ाच े सवरूप नजलहा सतरावर व सवदूसामानयांसाठी तयांचया पाणयाचया वापरािसुार असतात. यामळेु 
अनतनरति सांडपाणी तयार होणयाची प्रनकया नियंनत्त ठेवता येते. 

    सांड्पाणयाचे विशे्षण

घरगतुी सांडपाणी, जलनसचंिातिू मागे उरणारे पाणी, उद्ोगांतील प्रनरियेिंतर राहणारे पाणी यांचा अभयास 
आवशयक आह.े कारण यातिू पयादूवरणाला परूक होईल अशाप्रकारे या उरललेया पाणयाचा पिुवादूपर व या 
दनुषत पाणयात असलले ेउपयतुि घटक वेगळे काढण ेशक्य होते. 

   ज््ेखा्पवरक्ण अहिा्

सयुोगय नियोजि व रूढ वैज्ानिक पधदतीचंा अवलंब जललखेापनरक्णासाठी आवशयक आहते. एखाद्ा 
क्ेत्ाला परुवणयात आलले ेपाणी व ते् े तया पाणयाचा करणयात आललेा िेमका वापर या दोि मखुय बाबीचंया 
आिारावर जललखेापनरक्ण केल े जाते. पाणयाचा अपवयय व जलपरुवठा यंत्णचेी कायदूक्मता  निनचित 
समजलयावर या प्रनरियेत पाणयाची बचत करता येणयासाठी आवशयक उपाययोजिा मांडता येतात.  

देशातील एकूण पाणी वापराचया सधयाचया सतरापकैी ८३ टक्के पाणी नसचंिक्ेत्ाखाली आह.े महणिूच, 
पाणी वापरामधये जासतीतजासत सवंिदूि साधय करणयासाठी नसचंिक्ेत्ात जलसवंिदूिाच ेबरेच प्रयोग होत आहते. 
कें द्रसरकारिेही यादृष्ीिे नसचंिक्ेत्ात िविवया योजिा राबवणयावर भर नदला याह.े 

 नसचंि क्ेत्ातील पाणी वापराचया कायदूक्मतेत अगदी ्ोडया प्रमाणातील सिुारणाही देशातील नसनंचत क्ेत् 
वाढनवणयासाठी व पाणयाची बचत करणयास मोठा हातभार लावेल. कारण आजचया घडीला केवळ नसचंिच 
िवह ेतर इतर क्ेत्ांतही, निसगादूची मौलयवाि देणगी असलेलेी जलसपंत्ती जति करणयाची नितांत गरज आह.े
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