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mebHeeokeÀer³e 
सुरक्षेचषे कवच 

भारताचया लोकसांखयाविषयक 
लाभाबाबत सधया सिथित् 

ििाथि आ्े. तरुणाांिी िाढती लोकसांखया 
भारताला लिकरि आच्थिक म्ासत्ता 
ब्निेल, असे का्टीां्ना िा्त ेतर, पुरेशा 
रोिगाराचया सांधी ्ना लमळालयास 
तरुणाांिी ्टीि िाढती सांखया भारतीय 
अ्थिवयिस्ेिरटील ओझ े ठरेल, अशी 
भीती्टी का्टी िण वयकत करटीत 
आ्ेत. 

अ्ाथित, तरुणाांचया िाढतया 
लोकसांखयेिे कौतुक करटीत असता्नाि, 
आपले धोरणकतते,अ्थितज्ञ आणण 
सामाजिक वििारिांताां्ना ्टी बाब्टी 
लक्ात घेणे गरिेिे आ्े की, भारतात 
िदृधाांिी सांखया्टी मोठया प्रमाणािर 
िाढत आ्े. एक अांदािा्नुसार 
भारतातील िदृधाांिी लोकसांखया स्न 
२०२६ पययंत १७३ दशलक् इतकी 
्ोईल. यामधये प्रामुखया्ेन गरटीब,िांचित 
आणण मद्ला याांिा समािेश असेल, 
जयाां्ना गरि असेल आच्थिक आणण 
मा्नलसक आधारािी.  यालशिाय, 
िगणयासाठी सरकारटी मदतीिी गरि 
असलेले ददवयाांग,भूलम्टी्न मिूर आणण 
असांघद्त क्ेत्ातील कामगार अशा 
घ्काांसाठी्टी तरतूद करणे सरकारला 
क्रमप्रापत ठरणार आ्े. अशा गरिू 
घ्काां्ना आधार देणयासाठी सामाजिक 
सुरक्ा ्े एक प्रकारिे किि आ्े. 
असे किि जयाला सिथिि लोकय्नयुकत 
सरकाराां्नी िपले पाद्िे. सुदैिा्ेन 
आपलया घ््नाकाराां्नी यािा वििार 
आधीि केला ्ोता. तयामुळेि 
राजयघ््ेनचया कलम ४३ मधये 
समािातील विविध गरिू घ्काांसाठी 
सामाजिक सुरक्ेिी तरतूद करू्न 
ठेिणयात आलटी आ्े. आतापययंतचया 
सिथि सरकाराां्नी घ््ेनतील या कलमािा 

आदरि केला असू्न तयािे पाल्न 
करणे कतयथिवय मा्नले आ्े. 

इांददरा गाांधी जयेषठ ्नागररक 
य्नितृ्ती िेत्न योि्ना आणण इांददरा गाांधी 
विधिा य्नितृ्ती िेत्न योि्ना िदृधाांसाठी 
सामाजिक सुरक्ा सुय्नज्ित करतात. 
पूिणी फकत सरकारटी कमथििारयाां्ना 
य्नितृ्ती िेत्न लमळे. लोक सरकारटी सेिेत 
येणयामागील का्टी कारणाांपकैी ्े एक 
मुखय कारण असे. खािगी क्ेत्ातील 
लोकाां्ना मात् अशाप्रकारिी कोणती्टी 
सुविधा ्नव्ती. तयामुळे खािगी क्ेत्ात 
काम करू्न य्नितृ्त झालेलया वयकतीां्ना 
्नोकरटीचया काळात साठिलेलया 
पशैािरि उिथििरटीत आयुषयातील सिथि 
गरिा भागिणयािे आव्ा्न असे. 
अशा िेळी एखादे आिारपण आले 
ककां िा मुलाांचया लशक्णासाठी अ्िा 
लग्नासाठी पैसे लागले तर आयुषयभर 
बित केलेला पसैा खिथि करणयािािू्न 
पयाथिय ्नसे. तया्नांतर दै्नांदद्न गरिा 
भागिायिा कशा, असा प्र््न उभा 
्ाके. ्े सिथि ्ाळणयासाठी सरकार्ेन 
्ॅनश्नल पेनश्न सकीम आणण अ्ल 
पेनश्न योि्ना,सिालभमा्न यासारखया 
योि्ना सुरु केलया. तयामुळे खािगी 
आणण असांघद्त क्ेत्ातील लोकाां्ना 
देखील य्नितृ्तीिेत्नािा लाभ घेणे 
शकय झाले आ्े. 

सामाजिक सुरक्ेचया बाबतीत 
शतेी ्े आणखी एक बेभरिशािे क्ेत् 
मा्नले िात,े जि्े ्िामा्न, पाणयािी 
उपलबधता/अ्नुपलभतता, ककडीिा 
प्रादभुाथिि अशा अ्ेनक बाबीांिर पीक 
उतपाद्न अिलांबू्न असत.े ्टी बाब 
लक्ात घेऊ्न सरकार्ेन शतेकरयाांचया 
भलयासाठी प्रधा्नमांत्ी फसल बबमा 
योि्ना, कृषी लसांिाई योि्ना,ककसा्न 

के्रडड् काडथि आदटी सुविधा उपलबध 
करू्न ददलया. यासांबांधीिा आणखी एक 
भाग म्णिे अन्न सुरक्ा. या अांतगथित 
जया लोकाां्ना बािारभािा्ेन कडधानये 
आणण डाळी विकत घेता येणे शकय 
्नसत े तयाां्ना सािथििय्नक वितरण 
वयिस्ेचया माधयमातू्न अतयलप 
दरात त े उपलबध करू्न ददले िात.े 
या योि्ेनिा गरिू्नाांि लाभ लमळािा 
यासाठी डीबी्टी अ्ाथित ्े् लाभ 
्सताांतरण योि्ेनदिारे सांबांचधताांचया 
बँक खातयात रककम िमा केलटी िात.े 

यालशिाय ्नयी मांजिल , उसताद 
आणण ्नई रोश्नी सारखया योि्नाांदिारे 
म द ्ल ा ,अलपसां खय ाक , द द वय ाां ग , 
भूलम्टी्न आणण िांचित घ्काां्ना 
सामाजिक सुरक्ा देणयािा सरकार 
प्रयत्न करटीत आ्े. देशातील मलुटी 
लशक्णापासू्न िांचित रा्ू ्नयेत यासाठी 
'बे्टी बिाओ, बे्टी पढाओ,'आणण 
सुकनया यासारखया योि्ना आणणयात 
आलया आ्ेत. गभथििती मद्ला आणण 
्नििात बालकाांचया माताांसाठीचया 
योि्ेनला ्नुकतीि कें द्रटीय मांबत्मांडळा्ेन 
मांिुरटी ददलटी आ्े. यालशिाय सरकार्ेन 
विविध िांचित आणण गरिू घ्काांसाठी 
आरोगय विमा योि्ना्टी सुरु केलया 
आ्ेत. 

आपलया ्नागररकाांचया 
समसयाांकड े दलुथिक् करता येत ्ना्टी, 
्े लोकशा्टी राजयािे सिथिमानय तति 
आ्े. तयामुळेि सामाजिक सुरक्ा ्ा 
सुप्रशास्नािा अतयांत आि्यक घ्क 
आ्े आणण सरकार तयािी पूतथिता 
करणयासाठीि काम करटीत आ्े.  

nnn
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डॉ. मौसुमी दास

भारतातील अन्नववषयक धोरण 

साद्तयामधये अन्न सुरक्ा 
विषयािर वयापक ििाथि 

झालटी आ्े. ्टी एक ब्ुआयामी 
प्रकक्रया असू्न तयामधये उतपाद्न, 
वितरण, ग्ा्काांिी य्निड, िापर, 
मोठया आणण ल्ा्न प्रमाणािर पोषक 
पदा्ायंिे पुरेसे सेि्न आणण तयाांिे 
पररणामकारक पि्न याांिा समािेश 
्ोतो. अन्न-वयिस्ा आणण पोषण 
विषयक जस्ती याांिा परसपराांशी 
स्िगतया सांबांध आलेला ददसू्न 
येतो. धोरण ठरिता्ना स्िपणा 
यािा म्णू्न सांयुकत राषरिाचया अन्न 
आणण कृषी सांघ््ेनिी अन्न सुरक्ेिी 
वयाखया याि मुददयाांचया आधारािर 
ठरिलटी िात.े  

बदलणारया गरिा आणण 
आि्यकता लक्ात घेऊ्न अन्न 

धोरणािी रि्ना विकलसत ्ोत 
गेलटी. िगभरात, ब्ुतके सिथि देशाांत 
धोरणािी अांमलबिािणी करता्ना ् ेि 
तति सिीकारणयात आले. यामधये 
दक्क्ण आलशयाई आणण आकरिकेतील 
उपखांडातील विकस्नशील देशाांिा्टी 
समािेश आ्े. वप्नसरिप- अडँरस्न 
आणण िॅ् स्न याां्नी 2011 मधये 
िी सांकलप्ना विकलसत केलटी तीि 
सधयािी सिाथित अलटीकडिी सांकलप्ना 
मा्नलटी िात.े यामधये विविध लमतीांिा 
आणण मागायंिा,उपाययोि्नाांिा 
समािेश करणयात आला आ्े. 

आपलया देशात धोरणाांिी आखणी 
करता्ना एकतर वििारसरणीांिा 
आधार घेतला िातो ककां िा पूिणी 
कशािा उपयोग झाला ्ोता तयाला 
म्त्ि ददले िात.े तयामुळे देशात 

बदलणाऱया गरजा आणण 
आवशयकता लक्ात घषेऊ्न अन्न 
धोरणाची रच्ना ववकससत होत 
गषेली. जगभरात, बहुतषेक सव्व दषेशांत 
धोरणाची अमंलबजावणी करता्ना 
हषेच ततव सवीकारणयात आलषे. यामधयषे 
दक्क्ण आसशयाई आणण आफ्रिकषे तील 
उपखंडातील ववकस्नशील दषेशांचाही 
समावषेश आहषे. वप्नसट्रप- अडँरस्न 
आणण वटॅस्न यां्नी 2011 मधयषे 
जी संकलप्ना ववकससत कषे ली तीच 
सधयाची सवा्वत अलीकडची संकलप्ना 
मा्नली जातषे. यामधयषे ववववध समतींचा 
आणण मागाांचा,उपाययोज्नांचा 
समावषेश करणयात आला आहषे.

दृषटीक्षेप

गततशील जागततक अन्न वयवस्ा : अांतरसंबंध आणण परसपर संबंध

osMeebleie&le 
yeepeejefJe<e³ekeÀ OeesjCes

ceeveJeer Deejesi³e DeeefCe 
DeenejefJe<e³ekeÀ OeesjCes

nJeeceeve yeoue, Tpee&& DeeefCe 
vewmeefie&keÀ meeOevemebheÊeer 
J³eJemLeeheve OeesjCes

DeVe GlHeeove DeeefCe 
HegjJeþeefJe<e³ekeÀ OeesjCes

स्ोत: वप्नसट्रप – अडँरस्न अडँ वटॅस्न (2011)

Meemeve DeeefCe mebmLee

DeVe megj#ee, Jeehej 
DeeefCe ceeieCeerefJe<e³ekeÀ 

OeesjCes
oeefjê³e efvecet&ueveefJe<e³ekeÀ 

OeesjCes 

peeieeflekeÀerkeÀjCe DeeefCe 
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बरयाि काळापासू्न अन्नविषयक 
धोरण ्े अ्नाि्यक ठरत आ्े. 
देशात अन्न सुरक्ेबाबत राबिला 
गेलेला सिाथित मोठा कायथिक्रम म्णिे-
सािथििय्नक वितरण वयिस्ा. एकतर 
असा कायथिक्रम राबिणे ्टी काळािी 

गरि ्ोती. तयािी सांकलप्ना्टी 
िाांगलटी ् ोती आणण अ्ेनक म्त्िाचया 
राजयाांमधये तयािी अांमलबिािणी्टी 
िाांगलया प्रकारे करणयात आलटी. असे 
असले तरटी तयामधये अ्ेनक त्ु् टी्टी 
य्नमाथिण झालया. भ्रष्ािार आणण 
गळती्ेन या कायथिक्रमाला िेढले. 
वितरण आणण गुणित्ता या दोन्टी 
बाबत या योि्ेनला दिाथि राखता 
आला ्ना्टी. पररणामी गेलया का्टी 
िषाथित ती अ्नाि्यक िा्ू लागलटी. 
यािे आणखी्टी एक म्त्िािे 
कारण म्णिे ब्ुतके राजयाां्नी 
या योि्ेनतील अन्न सुरक्ेचया 
इतर बािूांकड,े म्णिे सिच्छता, 
आरोगय रक्ण याविषयी घयायिी 
काळिी,िवैिधयपूणथि आ्ार,मद्ला 
सक्मीकरण इतयादटी मुददयाांकड े
पाद्िे तिेढे लक्ि ददले ्ना्टी. 
आ्ियथि म्णिे 2013 मधये आलेलया 
राषरिटीय अन्न सुरक्ा कायदयात परत 
एकदा  देशामधये अन्नधानयाांिे 
वितरण व्ािे यािर मुखय भर देणयात 
आला. आ्ारामधील विविधतिेर 

मयाथिददत भर देणयात आला. मात्, 
तातडीिी गरि ्नसता्ना्टी देशात 
सुधाररत सािथििय्नक वितरण 
वयिस्ा सुरु करणयासाठी सिथि 
शकती एकि्णयात आलटी. विलशष् 
लक्य ठेिू्न सुरु करणयात आलेलया 

सािथििय्नक वितरण वयिस्ेिा 
लाभ जया घराांपययंत पो्ोितो ककां िा 
पो्ोित ्ना्टी याांिी तुल्ना करता्ना 
या घराांमधील मुलाांिा आ्ारविषयक 
दिाथि ठरिता्ना फरक केला पाद्िे, 
्ा मुददा वििारात घेणयात आला 
्ना्टी. कृषी क्ेत् त ेपोषण या सांपूणथि 
प्रकक्रयेिा वििार करता्ना तयाचया 
विविध बािू लक्ात घेऊ्न एकसांध 
रि्ना करणयािी सधया गरि आ्े.
स्स्रक विकास उदददष् पूतणी ्न 
्ोणयािे ् े ् टी एक मुखय कारण आ्े. 
या स्स्रक उदददष् 1 ्नुसार भारतात 
1990 मधये कुपोवषत मुलाांिे प्रमाण 
िे 53.5 ्कके ्ोत े त े 2015 
मधये य्नममयािर आणायिे ्ोत.े
पण 2015 मधये ्े प्रमाण 40 

्ककयाांिर आले. म्णिेि त े 26 
्कके या उदददष्ापेक्ा खूपि दरू 
आ्े.              

अलटीकडिे शा्ित विकास 
उदददष्ाांिी िागा स्स्रक विकास 
उदददष्ाां्नी घेतलटी आ्े. मात् उदददष् 
पूतणीबाबत एकां दरि य्नरुतसा्टी 

िातािरण ददसू्न येत आ्े. कृषी 
त े पोषण सुरक्ा या प्रिासािे िे 
विविध मागथि आ्ेत, तयािर  ददला 
िाणारा भर ्ा एकमेकाांशी यततकासा  
सुसांगत ्ना्टी, ्े यािे मुखय कारण 
आ्े. कें द्र आणण राजय या दोन्टी 

पातळयाांिर ्े ददसू्न येत.े यासाठी 
िे विविध मागथि ककां िा उपाययोि्ना 
आ्ेत तयाांिी रूपरेषा पुढटीलप्रमाणे : 

(१) अन्नािा स्रोत कृषी ्ा 
आ्े, (2) अन्न आणण बबगर अन्न 
पदा्ायंिरटील खिाथिसाठी उतपन्नािा 
स्रोत कृषी ् ाि आ्े, (3) कृवषविषयक 
धोरण आणण अन्नधानयाांचया ककां मती 
याांिा अन्न िापरािर पररणाम ्ोतो, 
(4) कृषी क्ेत्ातील घराघराांमधये 
य्नणथिय प्रकक्रयेत मद्लाांिा स्भाग 
आणण साध्नसांपत्तीिे िा्प, 
(5) आई असणारया मद्लाां्ना 
कृषीक्ेत्ात रोिगार आणण तयािा 
तयाांचया मुलाांचया देखभालटीिर आणण  
आ्ारािर ्ोणारा पररणाम, (6)
कृषीक्ेत्ात काम करणारया मद्लाांचया 
आणण तयाांचया मुलाांचया आ्ार आणण 
आरोगय जस्तीिर तयाांचया कामािा 
्ोणारा पररणाम. शा्ित विकास 
उदददष् पूतणीसाठी उप उदददष्पूतणी 
करणे आणण तयासाठी तयाचया विविध 
पलैूांिर भर देणे गरिेिे आ्े. उदददष् 
क्र.1 (गररबीला ्नकार), उदददष् 
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क्र.2 (कोणी्टी भुकेला रा्णार ्ना्टी 
अशी जस्ती), उदददष् क्र.3 (िाांगले 
आरोगय आणण लोक कलयाण), 
उदददष् क्र. 6 (शुदध पाणी आणण 
सिच्छता),उदददष् क्र.12 (शा्ित 
िापर आणण उतपाद्न) आणण उदददष् 
क्र.13 (्िामा्नविषयक कृती).

 अन्न सुरक्ा लमळिायिी तर 
कोणती विविध उदददष्े आणण 
उप उदददष्े आपलयाला पूणथि 
करायिी आ्ेत, ्े आपण पाद्ले.
या उदददष्पूतणीसाठी सिथि मांत्ालये 
आणण विभाग याां्नी सितांत्पणे काम 
्न करता एका ्छत्ाखालटी काम करणे 
आि्यक आ्े! 

शा्ित विकास उदददष्ाांिी पूतणी 
2030 पययंत करायिी तर सरकार्ेन 
कशा प्रकारिी  अलप आणण मधयम 
धोरणे सिीकारणे आि्यक आ्े, ्े 
मी प्रसतुत लेखामधये माांडू इजच्छत!े 
िगभरात शा्ित विकास उदददष्ाांिी 
पूतणी करणयासाठी शा्ित िागयतक 
अन्न वयिस्ा आणणयासाठी 
प्रामुखया्ेन प्रयत्न केले िात आ्ेत.
भारतात मात् या प्रकक्रयेपासू्न 
आपण दरू िात िाललो आ्ोत. 
म्णू्नि पुढटील का्टी उपाययोि्ना 
तातडी्ेन ्ाती घेणयािी गरि 
आ्े. प्र्म आपण अलपकालटी्न 
उपाययोि्नाांबाबत माद्ती घेऊया!

अ. आहाराबाबतची ववववधता :  
दलु्वक्क्त झालषेली महत्वाची गरज

देशातील ्नागररकाां्नी िवैिधयपूणथि 
आ्ार घयािा यासाठी सरकार्ेन तयािा 
तातडी्ेन प्रिार आणण प्रसार करणे 
आि्यक आ्े.राषरिटीय आ्ार सांस्े्ेन 
विकलसत केलेला अन्न वपरॅलमड ्ा 
सिथिसामानयाांचया आकल्नापलटीकडिा 
आ्े.लोकाांपययंत पो्ोिणयासाठी, 
तयाांिे लशक्ण ्ोणयासाठी आपलयाला 
साधया पण लोकाांिे लक् िेधू्न 
घेणारया पदधती शोधू्न काढायला 
्वयात. अमेररकेतील कृषी विभागा्ेन 
रांगीबेरांगी,आकषथिक अशी िेिणाचया 

्ाळीिी पदधत ि्नमा्नसात 
रुिविलटी. अगदटी ल्ा्न मुलापासू्न 
त ेप्रौढाां्ना्टी समिेल आणण आिडले 
अशी ती कलप्ना आ्े. ्े रांग 
्ाळीतील अन्नपदा्थि रोि कसे 
आणण कोणकोणत े असािेत, तयाांिे 
आरोगय दृष्या म्त्ि काय ्े सपष् 
करत.े ् े रांग विविध धानये, डाळी,फळे 
,भाजया,माांस इतयादटी अन्नपदा्ायंचया 
ग्ाांशी सांबांचधत असतात. आपण्टी 
आपलया देशातील लोकाां्ना शाका्ारटी 
अ्िा माांसा्ारटी, दोन्टी प्रकारचया 
आ्ारािे म्त्ि प्ािे यासाठी 
अशा प्रकारचया पदधती शोधू्न काढू 
शकतो.

आपण खरोखरि य्नरोगी 
बातमया(?) आणण सियीांिा 
प्रसार करतो का? आपलया 
पोषक आ्ारविषयक दिाथिमधये 
सुधारणा घडू्न येणयासाठी आपण 
आपलया सांसकृती आणण स्ाय्नक 
अन्नविषयक सियीांिा गाांभीयथिपूिथिक 
वििार केला पाद्िे. तयाला म्त्ि 
ददले पाद्िे. देशामधये िवैिधयपूणथि 
अन्न उतपाद्न, िापर आणण तयारटी 
याबाबत िरू्न खालटी ्ा दृजष्को्न 
यशसिी ठरू शकत ्ना्टी. िरू्न खालटी 
म्णिे कें द्र य्नणथिय घेणार आणण तो 
राजय,जिल्ा, तालुका, गाि असा 
खालटी णझरपत येणार. खरे तर, शास्न 
आणण िबाबदारटी यािर भर देऊ्न 
अन्न धोरणािे विकें द्रटीकरण झाले 
तर त ेिासत उपयुकत ठरेल. सिाथित 
खालचया पातळीिी िसतुजस्ती 

पा्ू्न य्नधीिा िा्प करणे गरिेिे 
आ्े.परत इ्े देखील सिथि विभागाां्नी 
एका ्छत्ाखालटी काम केले तरि त े
यशसिी ् ोईल. कोणतया्टी धोरणाचया 
यशसिीतसेाठी देशामधये िाांगलया 
पायाभूत सुविधा असणे ्टी अतयांत 
म्त्िािी गरि आ्े. दास याांचया 
मत े िवैिधयपूणथि आ्ारािा िापर 
िाढणयासाठी, तयामधये सुधारणा 
घडू्न येणयासाठी पायाभूत सुविधा, 
िदैयकीय कें द्राांिी उपलबधता आणण 
ितृ्तपत् े म्त्िािी भूलमका बिािू 
शकतात.

ब.  लक्याधाररत यंत्रणषेमधयषे 
सुधारणा करणषे : असुरक्क्त कोण 
आहषे?

आ्ारात कॅलरटीििा िापर 
िाढािा यासाठी देशातील अयतशय 
गरटीब लोकाां्ना अिू्न्टी  मोफत 
अन्न वितरटीत ्ोणे गरिेिे आ्े.
कारण उिथिररत लोकसांखयेचया 
आ्ारात ्े प्रमाण िाढलेले आ्े.
देशातील ग्ामीण आणण श्रटी अशा 
दोन्टी भागात कॅलरटीिचया प्रमाणात 
घ् झालयािे एका पा्णीदिारे(डे् ्न 
आणण ड्झे,2009) आढळू्न 
आले आ्े.सरकारला धानय आणण 
डाळी  या वययतररकत इतर अन्न 
पदा्ायं्ना अ्नुदा्न देणे(का्टी य्निडक 
राजयाांमधये ददले िात)े कदाचित 
अिघड िाऊ शकत.े अशा िेळी 
भाजया, फळे, दधू, अांडी, मासे आणण 
माांस इतयादटीांिे उतपाद्न करणारया 
उतपादकाां्ना स्ाय्नक िापर आणण 
उतपाद्न पदधती लक्ात घेऊ्न 
प्रोतसा््नपर अ्नुदा्न ददले िाऊ 
शकत.े उदा्रणा्थि, आ्ारात डाळीांिा 
िापर केलयास आ्ारािी गुणित्ता 
सुधारणा ्ोत,े असे ्नुकतयाि 
झालेलया एका अभयासात आढळू्न 
आले आ्े. शीतगृ् ाांिी कमतरता ्ा 
भारताला भेडसािणारा ्ेन्मीिा प्र््न 
असलया्ेन, वितरण आणण उपलबधतते 
िाढ करू्न पोषक आ्ाराचया 
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िापरामधये िाढ करणे, ्े िासत 
सोयीसकर आ्े.का्टी राजयातील 
शाळाांमधये सुरु असलेलया माधयान् 
भोि्न योि्ेनमुळे मुलाां्ना धानये, 
डाळी, आणण अांडी याांिा समािेश 
असलेला एकबत्त िासत पोषण द्रवय 
असलेला आ्ार लमळत आ्े.

 दाररद्य रषेषषेचा अन्न हा घटक 
अ�ावत करता्ना : िेिणामधये 
कॅलरटीि इतकेि म्त्ि इतर पोषक 
द्रवयाां्ना �ायला ्िे,्े तेंडूलकर 
आणण रांगराि्न सलमती्ेन ओळखले 
आणण तयाां्नी दाररद्य रेषिेे मोिमाप 
करता्ना तयाांिा यात समािेश केला.
आ्ारातील िवैिधयािे मोिमाप 
करणयासाठी आम्टी आता भारतासाठी 
आरोगयदायी खाणयािा य्नदतेशाांक या 
्निी्न साध्नािा प्रसताि ठेित आ्ोत.
या पदधतीमुळे जया गरटीब घराांमधये 
आ्ारामधये विविधतिेा िापर ्ोत 
्ना्टी, अशी घरे शोधू्न काढता येतात.
या य्नदतेशाांकामुळे, आ्ारात िवैिधय 
्नसणारटी केिळ शाका्ारटीि ्नव्े 
तर माांसा्ारटी घरे्टी शोधू्न काढणे 
सोपे िाणार आ्े. या य्नदतेशाांकामुळे 
या घराांिी ्ेनमकी पररजस्ती काय 
आ्े, ्े ्टी िाणू्न घेता येणार आ्े. 
दाररद्य रेषा गयतशील असायला 
्िी आणण ्ेनमके असुरक्क्त लोक 
ककती आ्ेत, ्े िाणू्न घेणयासाठी 
यतिी मदत व्ायला ्िी. यालशिाय 
लोकाां्ना उतपन्न, आरोगय,ककां िा 
्िामा्नविषयक अिा्नक का्टी 
धकके बसतात – म्णिे कधी 
कधी उतपन्नात खो् येत,े आरोगय 
बबघडत,ेककां िा भूकां प, पूर याांसारखया 
्नसैचगथिक आपत्तीां्ना तोंड �ािे लागत.े 
या सगळया पररजस्तीशी साम्ना 
करता्ना सिाथित प्र्म लोक काय 
करतात तर त ेखाणे कमी करतात. 

क. डडजजटल उपाययोज्ना : 
हसतांतरण आणण मागोवा रोख आणण 
इतर असषे समश्र हसतांतरण.

केिळ सेिाांिे वितरण केले की झाले 

असे ्न करता आरोगयविषयक काय 
पररणाम ् ोतात यािा्टी मागोिा घेणे. 
तया तया दठकाणिी परटीजस्ती लक्ात 
घेऊ्न रोख ककां िा इतर सिरूपाचया 
वयि्ाराला िाल्ना दयायला ्िी. 
जया दठकाणी सािथििय्नक वितरण 
वयिस्ा  यशसिीपणे राबिलटी िात 
आ्े,यत्े ती तशीि सुरु ठेिािी. मात् 
रोख वयि्ार करता्ना काळिी घेणे 
आि्यक आ्े.कारण तयािा िापर 
घराघरातील अन्न सुरक्ेिा दिाथि 
सुधारणयासाठी केला िातो. रोख 
्सताांतरणामुळे घराांमधील मुखय 
अन्नाचया िापराकडू्न लोक िासत 
सकस आणण िवैिधयपूणथि आ्ाराकड े

िळतील. सािथििय्नक वितरण 
वयिस्ेमाफथि त वितरटीत करणयात 
येणारया धानयाचया गुणिते्तिर 
आपण लक् कें दद्रत करायला ्िे 
्ोत,े कारण आच्थिकदृषटया कमकुित 
असणारया लोकसांखयेला तयािी 
आि्यकता असत.े या सांदभाथित 
मद्ला सक्मीकरण म्त्िािे ठरत.े 
सामानयतः घराांमधये ियसकर मद्ला 
या घरासाठी य्नणथिय घेणारया असतात.
म्णू्नि िवैिधयपूणथि आ्ाराबाबत 
तयाां्ना लशक्क्त करणे ,तयाांिे प्रबोध्न 
करणे िासत आि्यक आ्े.  

आधार काडथि आणण बँकेत खात े

असणारयाां्ना ् े् ् सताांतरण योि्ेनिा 
लाभ तर लमळणार आ्ेि पण 
तयािबरोबर तयाांिा आरोगयविषयक 
दिाथि्टी यामुळे कळू शकेल असा आमिा 
प्रसताि आ्े. देशात डडजि्ल क्राांती 
झालया्ेन गरटीब वयकतीांिी ठराविक 
काळा्नांतर य्नयलमतपणे माद्ती घेणे 
शकय ्ोणार आ्े. आधार पूल िेत्न 
(आधार ब्ीि पेमें्) पदधतीचया 
माधयमातू्न 2017-18 या आच्थिक 
िषाथित राषरिटीय ग्ामीण रोिगार 
कायदयाांतगथित(्नरेगा) काम करणारया 
51 ्कके लोकाां्ना या योि्ेनिा 
लाभ लमळाला.अन्नधानयासाठी ्े् 
रोख ्सताांतरण योि्ेनिा 94 ्कके 
लोकाां्ना लाभ लमळाला. सरकारचया 
अांदािा्नुसार, डडसेंबर, 2016 पययंत 
सुमारे 50,000 को्टी रुपयाांिी 
बित झालटी. ्टी रककम एक िषाथिचया 
अ्नुदा्नाएिढटी आ्े. गरटीबीिे य्नकष 
ठरिणयासाठी यािा अयतररकत कारण 
म्णू्न्टी फायदा ्ोऊ शकतो. या 
्नवया योि्ेनचया देखरेखीसाठी आम्टी 
्निा विभाग सुरु करणयािा प्रसताि 
ठेित ्ना्टी ककां िा तयासाठी ्निा 
कमथििारटी िगथि ्ेनमािा असे्टी म्णत 
्ना्टी. पण जया भागात आतयांयतक 
गररबी आ्े, अशा दठकाणी सधया 
िो कमथििारटीिगथि काम करटीत आ्े 
तयाांिीि कायथिक्म मदत घेऊ्न 
्टी योि्ना राबिता येईल. अशाि 
प्रकारिे धोरण मांगोललयाचया अांतगथित 
भागात राबिणयात आले आ्े. ते् ील 
लोकाां्ना कायमसिरूपी गररबीतू्न 
बा्ेर काढणयासाठी तयाांचया घराांिर 
साततया्ेन देखरेख ठेिणयात येत आ्े  
(गररबीतू्न बा्ेर काढणे यािा अ्थि 
केिळ उतपन्नात सुधारणा घडिू्न 
आणणे ्नव्े तर तयाां्ना अन्न आणण 
आरोगयाचया बाबतीतील गररबीतू्न्टी 
बा्ेर काढणे असा आ्े).

ड.  सुबत्ा आणण लठ्ठपणा :  
देशात कुपोषणाबरोबरि लठठपणा 
आणण सूक्म पोषण कमतरता 
आिार्टी मोठया प्रमाणािर आढळू्न 

आधार पूल वषेत्न (आधार ब्ीज 
पषेमेंट) पदधतीचया माधयमातू्न 
2017-18 या आर््वक 
वषा्वत राषट्रीय ग्ामीण रोजगार 
कायदयांतग्वत(्नरषेगा) काम 
करणाऱया 51 टककषे  लोकां्ना 
या योज्नषेचा लाभ समळाला.
अन्नधानयासा्ठी ष्ेट रोख 
हसतांतरण योज्नषेचा 94 टककषे  
लोकां्ना लाभ समळाला. सरकारचया 
अदंाजा्ुनसार, डडसेंबर, 2016 
पयांत सुमारषे 50,000 कोटी 
रुपयांची बचत झाली. ही रककम 
एक वषा्वचया अ्ुनदा्नाएवढी आहषे
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येत आ्ेत.मधयमिगणीय आणण 
श्ीमांत लोक या आिाराला बळी 
पडणयािी शकयता िाढू लागलटी आ्े. 
िेगा्ेन िाढणारे श्रटीकरण, ककां मती, 
िीि्नशलैटी, िरबी िाढिणारे, तसेि 
तलेक् पदा्थि स्ि उपलबध ्ोणे 
आणण या सिायंिे मोठया प्रमाणािर 
झालेले बािारटीकरण ्टी या आिाराां्ना 
बळी पडणयािी कारणे आ्ेत. अशा 
प्रकारचया िागणया्ेन आपण मधुमे्, 
हृदयविकार याांसारखया असांसगथििनय 
आिाराां्ना आमांत्ण देत आ्ोत ्े 
लोकाां्नी समिू्न घेतले पाद्िे. अशा 
प्रकारिी िरबी िाढिणारया अन्न 
उतपाद्नाांिर, तसेि अशा प्रकारचया 
आरोगयाला ्ा्नी पोिविणारया अन्न 
पदा्ायंिा िापर करणयाला प्रोतसा््न 
देणारया सुपर माकते टसिर िादा कर 
आकारू्न सरकार्ेन यामधये ्सतक्ेप 
करणे गरिेिे आ्े. एकूण काय तर 
कुपोषणाचया या यत्ेरटी ओझया्ेन 
समािाला आणण सकल देशाांतगथित 
उतपाद्नाला(िी डी पी) यािी िबर 
आच्थिक ककां मत मोिािी लागत आ्े.

इ.  अन्न सुरक्ा, ्ा्नी आणण 
अपवयय अन्न सुरक्ा, ्ा्नी आणण 
अपवयय ्ा मुददा चिांताि्नक ठरत 
आ्े. एकीकड े सािथििय्नक वितरण 
पदधतीला गळती आणण भ्रष्ािाराला 
तोंड दयािे लागत आ्े,तर दसुरटीकड े
शीतगृ् ाांिी सुविधा उपलबध ्नसलया्ेन 
मोठया प्रमाणािर अन्न िाया िात 
आ्े. या क्ेत्ात सांशोध्न ्ोणे 
गरिेिे आ्ेि पण तयािबरोबर अन्न 
िाया िाणे, तयािे ्ोणारे ्नुकसा्न 
्ाांबविणे, यासाठी  िाििी ककां मतीिे 
आणण ककफायतशीर मागथि शोधणे 
गरिेिे आ्े. अन्न सुरक्ेबाबत 
वििार करता्ना अन्न उतपाद्न आणण 
ित्न करता्ना तयामधये रासायय्नक 
द्रवयाांिा कमीतकमी िापर कसा ् ोईल, 
्े पा्णे आि्यक आ्े. भारताला 
लिकरि ् टी धोकयािी घां्ा ठरू शकत.े
म्त्िािे म्णिे अन्न सुरक्ेबाबतिा 
कोणता्टी अ्िाल सािथििय्नकररतया 
लोकाां्ना माद्तीसाठी उपलबध 

्ना्टी (गे्स,डलेलया;मॅकडरेमॉ्,िॉ्न. 
2015). उदा्रणि दयायिे झाले तर 
एफलो्ॉजकस्न ्े मा्निी आरोगयाला 
घातक आ्े आणण तयाचयामुळे 
बालकाांचयाति ्नव्े तर प्रौढाांचयात 
देखील कुपोषण आणण दटीघथिकालटी्न 
आिार ्ोणयािी शकयता असत े
(अ्न्ेनव्ेर आणण डलेलया, 2013). 
देशात दगुधवयिसाय करणारयाां्नी 

अन्न सुरक्ेचया उपाययोि्नाांिा 
सिीकार करायिा म््ले तर तयािर 
अ्ेनक घ्क प्रभाि ्ाकत असतात. 
तयामुळे तयाां्नी िासत भािा्ेन दधू 
विकले तरि तयाांिे ्नुकसा्न भरू्न 
येत,े ्टी पररजस्ती कुमार आणण 
इतर याां्ना 2011 मधये केलेलया 
एका अभयासादिारे आढळू्न आलटी. 
्िामा्नातील बदल ्ा, ्टी अन्न 
सुरक्ेबाबतचया प्र््नाांशी य्नगडीत 
असलेला आणखी एक म्त्िािा 
मुददा! उदा्रणा्थि, ्िामा्न 
बदलामुळे भारत – गांगा पठारािर 
अन्न वयिस्ा ते् ील िातािरणाशी 
िुळिू्न घेत आ्े(आगरिाल आणण 
इतर, 2004). 

िर उललेख केलेलया उपाययोि्ना 
तिररत अांमलात आणणे आि्यक 
आ्े. असे असले तरटी िागयतक 

अन्न वयिस्ेिा भाग ब्नणयाचया 
दृष्टी्ेन अिू्न आपण खूप दरू 
आ्ोत. कुपोषणािे यत्ेरटी ओझ े
्ाताळणयाचया दृष्टी्ेन देशात 
सिथिसमािेशक असे अन्नविषयक 
धोरण आखणे आि्यक आ्े. या 
लेखात आधी ििाथि केलयाप्रमाणे 
भारतात का्ेकोरपणे पाल्न करािे असे 
सिथिसमािेशक असलेले अन्नविषयक 
धोरण कधी्टी ्नव्त.े तयाऐििी तया 
तया िेळचया तातडीचया गरिे्नुसार 
आणण िेगिेगळया द्तसांबांधीयाांचया 
प्रभािा्ेन कायथिक्रमाांिी आखणी केलटी 
गेलटी.्ेनमकी उदददष्े ठेिू्न आखलेलटी 
वयिस्ा अांमलात आणणे ्े का्टी 
इतके सोपे ्ना्टी. तयामुळेि शा्ित 
विकास उदददष्े पूणथि करणयासाठी 
अलपकालटी्न आणण मधयम कालटी्न 
उदददष्े पूणथि करणे, ्ाि तयािरिा 
तातडीिा उपाय आ्े. कृषी त ेपोषण 
एक प्रिास : तातडी्ेन आणण तिररत 
कोणतया गरिा पूणथि करायचया आ्ेत 
्े लक्ात घेऊ्न तया्ुनसार य्नधीिे 
िा्प करणारा, दरूदृष्टी असणारा 
एकबत्त काम करणारा विभाग असािा.
शा्ित विकास उदददष्पूतणीसाठी िी 
उप उदददष्े ठरिू्न देणयात आलटी 
आ्ेत, आणण य्नदशथिकाांिी एक यादटी 
ब्निणयात आलटी आ्े तया्नुसार 
तयािर आधाररत धोरणािी प्रभािी 
अांमलबिािणी करणे आि्यक आ्े.
यािबरोबर तयाला पूरक ठरतील अशा  
इतर अतयाधुय्नक तांत्ज्ञा्नािी सा् 
देणे्टी गरिेिे आ्े.   

nnn

लेणखका इजनस्टयू्  आफॅ 
फाय्नाांजनशयल मॅ्ेनिमें् अनॅड 
ररसिथिमधये स्ाययक प्राधयापक 
आ्ेत.
 email: mdas@ncaer.org

भारतात काटषेकोरपणषे पाल्न 
करावषे असषे सव्वसमावषेशक असलषेलषे 
अन्नववषयक धोरण कधीही 
्नवहतषे. तयाऐवजी तया तया 
वषेळचया तातडीचया गरजषे्नुसार 
आणण वषेगवषेगळया हहतसंबंधीयांचया 
प्रभावा्नषे काय्वक्रमांची आखणी 
कषे ली गषेली.्नषेमकी उदहदषटषे ्ठषेवू्न 
आखलषेली वयवस्ा अमंलात 
आणणषे हषे काही इतकषे  सोपषे ्नाही. 
तयामुळषेच शाशवत ववकास उदहदषटषे 
पूण्व करणयासा्ठी अलपकाली्न 
आणण मधयम काली्न उदहदषटषे 
पूण्व करणषे, हाच तयावरचा तातडीचा 
उपाय आहषे.
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पारांपाररक दृषटया भारतात 
कु्ुांबसांस्ा ्टी सामाजिक 

सुरक्ा देणारटी एक अ्नौपिाररक 
वयिस्ा ्ोती. भारतात सांयुकत 
कु्ुांबपधदती ्ोती जयात घरातले 
सगळे लोक एकत् रा्त अडिणीचया 
िेळी एकमेकाांचया मदतीसाठी ततपर 
असत. मात् औ�ाेचगक क्राांती 
आधुय्नकीकरण आणण ्नागरटीकरण 
या गोष्टीांिा पररणाम ्ोऊ्न सांयुकत 
कु्ुांब वयिस्ा मोडीत य्नघालटी. 
श्राांमधलया रोिगाराचया सांधीांमुळे 
्छो्टी विभकत कु्ुांब य्नमाथिण झालटी. 
म्णू्नि आता ्नागररकाां्ना सामाजिक 
सुरक्ा पुरविणयािी िबाबदारटी 
सरकारिी आ्े. 

ि्नतिेां कलयाण करणयासाठी 
सरकार जया विविध सामाजिक 
योि्ना राबित े तयाां्ना सामाजिक 
सुरक्ा योि्ना म्णतात. म्णिेि 
ल्ा्न मुलां, िदृध वयकती आणण 
ददवयाांग वयकतीांसारखया दबुथिल 
घ्काां्ना विविध सेिा आणण सुविधा 
देऊ्न तयाांिां आयुषय सुखकर 
करणयािा सामाजिक सुरक्ा योि्नाांिा 
उददेश असतो. भारतात सामाजिक 
सुरक्ा योि्ना हया सामाजिक विमा, 
राषरिटीय भविषय य्निाथि् य्नधी, 
सामाजिक स्ायय, कमथििारटी 
िबाबदारटी योि्ना, सामाजिक 
सुरक्ेसाठी िैज्िक योि्ना अशा 
विविध योि्ना आ्ेत. 

भारतीय राजयघ््ेनचया 43 वया 
कलमा्नुसार देशातील ्नागररकाां्ना 
सामाजिक सुरक्ा पुरविणे ्टी 
सरकारिी िबाबदारटी आ्े. 
सांविधा्नाचया 14 वया कलमा्नुसार, 

देशातलया प्रतयेक वयकतीला 
कायदयासमोर समा्न िागिणयािी 
्मी ददलटी गेलटी आ्े. ददवयाांग आणण 
काम करणयास सक्म अशा बेरोिगार 
वयकतीां्ना मदत देणयािे य्नदतेश 
राजयघ््ेन्ेन सरकारला ददले आ्ेत. 
घ््ेनचया 41 वया कलमा्नुसार, 
सरकार, तयाचया आच्थिक क्मता 
आणण विकासाचया कक्ेत रा्ू्न 
बेरोिगार, िदृध, आिारटी आणण 
ददवयाांग वयकतीिा लशक्णािा, काम 
करणयािा अचधकार सुरक्क्त रा्टील, 
यासाठी आि्यक तया सोयीसुविधा 
य्नमाथिण करेल (शांकर ,2006) ददवयाांग 
वयकती कायदा १९९५ आणण ददवयाांग 
वयकती अचधकार कायदा २०१६ 
्नुसार, प्रयतबांधातमक सामाजिक 
सुरक्ा योि्नाांिी माद्ती, िसे की 
माता आणण बालकािी प्रसूतीपूिथि 
आणण प्रसूती्नांतर काळिी ि सुरक्ा, 
बेरोिगार भत्ता आणण विमयािी 
तरतूद यािा उललेख आ्े. तसेि, 
ददवयाांग मद्ला, मुले आणण इतर 
ददवयाांगा्ना सितांत् आयुषय िगणयािा 
अचधकार, आणण सिथि प्रकारचया 
द्ांसेपासू्न तयाांिे सांरक्ण करणयािी 
िबाबदारटी सरकारिर असलयािे्टी या 
कलमात म््ले आ्े. 

सामाजजक सुरक्ा योज्ना :

िे ददवयाांग आणण गरटीब वयकती 
आ्ेत, िे सितःिी काळिी घेऊ 
शकत ्ना्टी, तयाांचयासाठी प्रतयेक 
सरकार सामाजिक सुरक्ा योि्ना 
राबित असत.े तया तया राजयाांिी 
मागथिदशथिक ततिे आणण अिथिदाराचया 
िावषथिक उतपन्ना्नुसार, प्रतयेक सरकार 
अशा दबुथिल घ्काां्ना मालसक भत्ता 

हदवयांग वयकतींसा्ठी सामाजजक सुरक्ा

ज्नतषेचं कलयाण करणयासा्ठी 
सरकार जया ववववध सामाजजक 
योज्ना राबवतषे तयां्ना सामाजजक 
सुरक्ा योज्ना महणतात. महणजषेच 
लहा्न मुलं, वदृध वयकती आणण 
हदवयांग वयकतींसारखया दबु्वल 
घटकां्ना ववववध सषेवा आणण सुववधा 
दषेऊ्न तयांचं आयुषय सुखकर 
करणयाचा सामाजजक सुरक्ा योज्नांचा 
उददषेश असतो. भारतात सामाजजक 
सुरक्ा योज्ना हया सामाजजक ववमा, 
राषट्रीय भववषय त्नवा्वह त्नधी, 
सामाजजक सहायय, कम्वचारी 
जबाबदारी योज्ना, सामाजजक 
सुरक्षेसा्ठी वजैशवक योज्ना अशा 
ववववध योज्ना आहषेत.

संधया सलमयषे

आधार
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देत असत.े सामाजिक सुरक्ा 
योि्नाांचया अांतगथित कें द्र सरकार 
अ्ेनक योि्ना राबित असत.े िसे 
की, इांददरा गाांधी राषरिटीय ददवयाांग 
य्नितृ्तीिेत्न योि्ना, ददवयाांग 
वयकतीां्ना सक्म करणयासाठी कायथिरत 
सांस्ाां्ना राषरिटीय पुरसकार योि्ना, 
उपकरणे घेणयासाठी स्ायय आणण 
्नोकरयाांमधे आरक्ण अशा अ्ेनक 
योि्ना राबिलया िातात. 

प्रयतबांधातमक सामाजिक सुरक्ा 
योि्ना या अशा का्टी योि्ना 
असतात, जया दबुथिल घ्काांिे विविध 
सांभावय धोकयाांपासू्न सांरक्ण 
करतात. यात आरोगयािी काळिी, 
लसीकरण, प्रसूतीपूिथि आणण 
प्रसूती्नांतर माता आणण बालकािी 
काळिी इतयादटी सेिा अशा योि्नाांचया 
माधयमातू्न पुरिलया िातात.

कें द्र आणण राजय सरकार 
आरोगय, लशक्ण, पु्निथिस्न सेिा 
आणण आरक्ण अशा विविध 
प्रोतसा््नपर योि्ना ददवयाांग 
वयकतीसाठी राबित असत.े यातू्न 

ददवयाांग वयकती सामाजिक आणण 
आच्थिक कामाांमधये स्भाग घेऊ 
शकतात. 

कर : सांविधा्नाचया कलम ८० यु 

अांतगथित ददवयाांग वयकतीां्ना 
वयािसाययक आणण प्राजपतकरात 
सिलत ददलटी िात.े तसेि ददवयाांग 

वयकतीांिी िबाबदारटी असलेले तयाांिे 
पालक याां्ना्टी कलम ८० डी डी 

अांतगथित प्राजपतकरातू्न सिलत ददलटी 
िात.े ्टी सिलत ददवयाांग वयकतीचया 
अपांगतिाचया प्रमाणािर अिलांबू्न 
असत.े 

सशक्ण : द्ािी्नांतरिे /वयािसाययक 

/तांत्लशक्ण असे एक िषाथिपेक्ा िासत 
कालािधीिे अभयासक्रम लशकणारया 
ददवयाांग वि�ारयायं्ना राषरिटीय 
लशषयितृ्ती ददलटी िात.े ऑद्झम 
म्णिेि सिमग्नता, सेरेब्ल पालसी, 
मयतमांदति, ब्ु अपांगति अशा 
आिाराांचया वि�ारयाथि्ना ्निवया 
िगाथिपासू्न लशषयितृ्ती ददलटी िात.े या 
लशषयितृ्तीसाठी अपांगति ४० 
्ककयाांपेक्ा िासत आणण कु्ुांबािे 
मालसक उतपन्न १५ ्िार रुपयाांपेक्ा 
अचधक ्नसािे असे य्नकष ठरिणयात 
आले आ्ेत.   

पदिी ककां िा पदवयुत्तर 
अभयासक्रम लशकणारे दृष्टी्टी्न /
कणथिबधीर वि�ा्णी तसेि, सेरेब्ल 
पालसी आिारा्ेन ग्सत वि�ारयायं्ना 
तयाांचयासाठी उपयुकत असे software 
असलेले सांगणक घेणयासाठी आच्थिक 
स्ायय ददले िात.े  

ददवयाांग वि�ारयायं्ना सरकारटी 
तसेि सरकारदिारे अ्नुदाय्नत 
लशक्णसांस्ाांमधये ती्न ्कके 
आरक्ण ददले िात.े 

हदवयांग वव�ारयाांसा्ठी 
सव्वसमावषेशक सशक्ण योज्ना : या 
योि्ेनअांतगथित, ददवयाांग वि�ारयाथि्ना 
सुलभ, अड्ळे विरद्त पायाभूत 
सुविधा आणण िा्तूक वयिस्ा 
पुरिलटी िात.े तयासोबति, पुसतकाांिा 
पुरिठा, गणिेश, शालेय साद्तय, 
विशषे अधयय्न उपकरणे आणण 
ददवयाांग वि�ारयायं्ना लशषयितृ्ती अशा 
सराि सुविधा ददलया िातात. याि 
योि्ेनअांतगथित, दृष्टी्टी्न वि�ारयायं्ना 
गणणत आणण चित्मय प्र््नाांपासू्न 
सिलत, दृष्टी्टी्न, अपांग आणण 
गयतमांद वि�ारयायं्ना परटीक्ेचया िेळी 
लेखय्नक/ िािकािी सुविधा, पेपर 
सोडिणयासाठी अचधक िेळ, ततृीय 
भाषा लशकणयापासू्न सिलत आणण 
सिथिसमािेशक लशक्णाला पूरक 

हदवयांग वव�ारया्व्ना सुलभ, अड्ळषे 
ववरहहत पायाभूत सुववधा आणण 
वाहतूक वयवस्ा पुरवली जातषे. 
तयासोबतच, पुसतकांचा पुरव्ठा, 
गणवषेश, शालषेय साहहतय, ववशषेष 
अधयय्न उपकरणषे आणण हदवयांग 
वव�ारयाां्ना सशषयवतृ्ी अशा सराव 
सुववधा हदलया जातात. याच 
योज्नषेअतंग्वत, दृषटीही्न वव�ारयाां्ना 
गणणत आणण रचत्रमय प्रश्नांपासू्न 
सवलत, दृषटीही्न, अपंग आणण 
गततमंद वव�ारयाां्ना परीक्षेचया 
वषेळी लषेखत्नक/ वाचकाची सुववधा, 
पषेपर सोडवणयासा्ठी अरधक वषेळ, 
ततृीय भाषा सशकणयापासू्न सवलत 
आणण सव्वसमावषेशक सशक्णाला 
पूरक ्ठरतील असषे बदल 
अभयासक्रमात करणयाची मुभा 
हदली जातषे.
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ठरतील असे बदल अभयासक्रमात 
करणयािी मुभा ददलटी िात.े 

माधयसमक सतरावरील हदवयांग 
वव�ारयाांसा्ठी सव्वसमावषेशक सशक्ण 
:  या योि्ेनअांतगथित, १४ िषाथििरटील 
ददवयाांग वि�ारयायं्ना, म्णिेि इयत्ता 
्नििी त ेबारािीचया , सरकारटी तसेि 
अ्नुदाय्नत लशक्णसांस्ामधये 
लशकणारया विजिध सुविधा पुरिलया 
िातात. यात, प्रा्लमक शाळेतू्न 
माधयलमक शाळेत गेलेलया ददवयाांग 
वि�ारयाथि्ना य्निडू्न तयाां्ना विविध 
उपकरणे आणण इतर मदत केलटी 
िात.े याअांतगथित, अधयय्न साद्तय, 
िा्तूक वयिस्ा, िसयतगृ्  सुविधा, 
लशषयितृ्ती, पुसतके, स्ायक तांत्ज्ञा्न 
आणण लेखय्नक आणण िािकािी 
सुविधा अशा विविध वयिस्ा 
पुरिलया िातात.  
राजीव गांधी अभयासवतृ्ी योज्ना: 

एम फील, पी एि डी असे उचि 
लशक्ण घेणारया ददवयाांग वि�ारयायं्ना 
या योि्ेनअांतगथित पाि िषायंसाठी 
अभयासितृ्ती ददलटी िात.े दर िषणी 
देशभरातलया २०० ददवयाांग 
वि�ारयायं्ना ्टी अभयासितृ्ती ददलटी 
िात असू्न ती वि�ापीठ अ्नुदा्न 
आयोगाअांतगथित सिथि वि�ापीठे आणण 
लशक्ण सांस्ाांमधये लागू आ्े. 

रोजगार: 

अ. सरकारटी सेिा सािथििय्नक 
बँका तसिां सरकारटी कां पनयाांमधये अ, 
ब, क, आणण ड अशा िार्टी शे्णीांमधये 
पाि ्कके ्नोकरया ददवयाांग 
वयकतीांसाठी राखीि असतात. 

ब.  सरकारटी ्नोकरया देता्ना 
ददवयाांग वयकतीांसाठी ियोमयाथिदा द्ा 
िषायं्नी लशच्ल करणयात आलटी आ्े. 
तसेि   सरकारटी ्नोकरटीिे आिेद्न 
भरता्ना तयाां्ना आिेद्न आणण परटीक्ा 
शुलकातू्न्टी सिलत देणयात आलटी 
आ्े. 

क. ददवयाांग वयकती करू शकतील 
अशी कामे असणारया विभागाांमधये 

सरकारटी ्नोकरया य्निडू्न तया 
आरक्क्त ठेिणयात येतात. 

ड.  शे्णी क आणण ड या पदािर 
असलेलया ददवयाांग वयकतीां्ना तयाांचया 
य्निासी क्ेत्ात ्नोकरटी ददलटी िात.े 
तसेि ददवयाांग वयकतीां्नी आपलया 
मूळ गािाििळ बदलटीसाठी अिथि 
केलयास तयािा प्राधानया्ेन वििार 
करणयात येतो. 

इ.  सरकार्ेन ददवयाांग 
वयकतीांसाठी सिथि राजयाांचया 

रािधा्नीचया श्रात विशषे रोिगार 
कें द्र स्ाप्न केलटी आ्ेत. तसेि 
आरक्क्त सरकारटी ्नोकरयाांमधे 
य्नयुकती करणयासाठी सिथि जिल्ा 
मुखयालयाांमधये विशषे रोिगार 
विभाग सुरु करणयात आले आ्ेत. 
जया दठकाणी अशी विशषे रोिगार 
कें दे्र स्ाप्न झालेलटी ्ना्टीत अशा 
दठकाणी य्नयलमत रोिगार कें द्राांमधयेि 
एक सितांत् विभाग उघडणयात आला 
असू्न यत्े ददवयाांगाांसाठी असलेलया 
्नोकरयाांिी माद्ती ददलटी िात.े 
यासाठी ददवयाांग वयकतीां्ना या 
कें द्रामधये ्नोंदणी करणे आि्यक 
आ्े. तसेि देशात ददवयाांगाांसाठी 
असलेलया १७ वयािसाययक पु्निथिस्न 
कें द्राांमधये्टी ्टी ्नोंदणी करता येत.े 

फ. खािगी क्ेत्ाांमधये ददवयाांग 
वयकतीां्ना ्नोकरटी देणारया कां पनयाां्ना 
प्रोतसा््नपर सिलती ददलया िातात. 
या अांतगथित ददवयाांग कमथििारयाांचया 
भविषय य्निाथि् य्नधीिा कां पनयाांिा 
द्ससा सरकारतफते  भरला िातो. 
तसेि ती्न िषायंपययंत विमयािी 
रककम्टी सरकार भरत.े मात् तयासाठी 
ददवयाांग कमथििारयािे मालसक िेत्न 
ककमा्न २५००० रुपये असणे आि्यक 
आ्े. 

ग. पेरिोलटीयम आणण ्नसैचगथिक 
िायू मांत्ालयाअांतगथित असलेलया सिथि 
सािथििय्नक तले कां पनयाांचया 
विके्रतयाांमधये साड ेसात ्कके िागा 
ददवयाांगाांसाठी राखीि ठेिणयात 
आलया आ्ेत. 

ह.  राषरिटीय अपांग वित्त आणण 
विकास म्ामांडळ ददवयाांग वयकतीां्ना 
सियांरोिगारासाठी किथि पुरिठा करत.े 
या अांतगथित लघु उ�ाेग सुरु 
करणयासाठी किथि ददले िात.े जयात 
सेिा वयापार ्छो्े उ�ाेग उघडता 
येतात. तयालशिाय ददवयाांग 
वयकतीांसाठी उपयुकत अशी उपकरणे 
ब्नविणे उचि लशक्ण वयािसाययक 
लशक्ण कृषी उतपन्न यासाठी्टी किथि 
ददले िात.े तसेि मतीमांद, सेरेब्ल 
पालसी आणण सिमग्न आिारा्ेन 
ग्सत ददवयाांगाांसाठी रोिगार य्नलमथिती 
करणारया सियांउ�ाेिकाां्ना अ्थि 
स्ायय केले िात.े 

ई.  सािथििय्नक बँका – अपांग, 
अ्ना् आणण मद्लाांसाठी सािथििय्नक 
क्ेत्ातलया बँकाांचया विशषे योि्ेन 
अांतगथित ददवयाांग वयकतीां्ना किथि 
पुरिठा करता्ना वयाि दारात सिलत 
ददलटी िात.े ददवयाांग वयकतीांसाठी 
कायथिरत सांस्ाां्ना्टी ्टी सिलत लमळू 
शकत.े असे किथि देता्ना केिळ िार 
्कके वयाि दर आकारला िातो. 
लघु उ�ाेगाां्ना वित्त पुरिठा करणयाचया 
योि्ेनअांतगथित ददवयाांग वयकतीां्ना 
दो्न लाख रुपयाांपययंतिे किथि देता्ना 

सरकार्नषे हदवयांग वयकतींसा्ठी सव्व 
राजयांचया राजधा्नीचया शहरात 
ववशषेष रोजगार कें द्र स्ाप्न कषे ली 
आहषेत. तसषेच आरक्क्त सरकारी 
्नोकऱयांमधषे त्नयुकती करणयासा्ठी 
सव्व जजलहा मुखयालयांमधयषे ववशषेष 
रोजगार ववभाग सुरु करणयात आलषे 
आहषेत. जया ह्ठकाणी अशी ववशषेष 
रोजगार कें द्रषे स्ाप्न झालषेली 
्नाहीत अशा ह्ठकाणी त्नयसमत 
रोजगार कें द्रांमधयषेच एक सवतंत्र 
ववभाग उघडणयात आला असू्न 
तत ष्े हदवयांगांसा्ठी असलषेलया 
्नोकऱयांची माहहती हदली जातषे. 
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वयाि दारात ०.५% सिलत ददलटी िात.े 

४.  ADIP योि्ना – अपांग 
वयकतीां्ना स्ाययक साद्तय आणण 
उपकरणे घेणयासाठी मदत योि्ना – 
या योि्ेन अांतगथित ददवयाांग वयकतीां्ना 
तयाांचया शारटीररक वयांगाांिर मात 
करता येईल अशी शासत्ीय आणण 
िाांगलया दिाथििी द्काऊ उपकरणे 
घेणयासाठी मदत केलटी िात.े यातू्न 
ददवयाांग वयकती तयाांचया शारटीररक 
अडिणीांिर मात करू्न सितःिे 
सामाजिक आणण मा्नलसक पु्निथिस्न 
करू्न आपलटी आच्थिक क्मता िाढिू 
शकतात.  

५.  इांददरा आिास योि्ना : हया 
योि्ेनअांतगथित ग्ामीण भागातलया 
दाररद्यरेषखेालटील गरटीब कु्ुांबाां्ना 
य्निासािी वयिस्ा करणयासाठी कें द्र 
सरकारकडू्न आच्थिक मदत ददलटी 
िात.े ग्ामीण भागात रा्णारया 
कु्ुांबाां्ना २०००० रुपये तर दगुथिम 
डोंगराळ भागात रा्णारया कु्ुांबाां्ना 
२२००० य्नधी ददला िातो. या योि्ेनत 
ददवयाांग गरटीब ग्ामीण कु्ुांबाांसाठी 
ती्न ् कके य्नधी राखीि ठेिला िातो. 

६.  ददवयाांग सक्म करणयासाठी 
राषरिटीय पुरसकार योि्ना – ददवयाांग 
कमथििारयाां्नी विविध क्ेत्ात केलेले 
उललेख्नीय कायथि आणण यश ओळखू्न 
तयािा गौरि करणयासाठी तयाां्ना 
राषरिटीय सतरािर पुरसकार ददले 
िातात. या अांतगथित उललेख्नीय कायथि 
करणारे ददवयाांग कमथििारटी ददवयाांगाां्ना 
्नोकरटी देणारे य्नयोकत,े ्नोकरटी 
देणारया सांस्ा/अचधकारटी उललेख्नीय 
कायथि करणारया सांस्ा, वयकती 
ददवयाांगाांसाठी कायथि करणारे आदशथि 
्ेनततृि विविध क्ेत्ात सिृ्नशीलता 
दाखिणारे ददवयाांग तांत्कुशल सांशोध्न 
करणारे आणण अशा सांशोध्नाांिा 
ददवयाांगाांसाठी सिसत उपकरणे 
ब्नविणयासाठी िापर करणारया 
कां पनया अशा विविध विभागात ्े 
पुरसकार ददले िातात. तयालशिाय 

ददवयाांगाां्ना ्नोकरटीचया दठकाणी उत्तम 
आणण सुलभ िातािरण य्नमाथिण करू्न 
देणारया सरकारटी कां पनया तसेि 
खािगी सांस्ाां्ना, अपांगाांचया 
पु्निथिस्नात उत्तम कायथि करणारया 
जिलहयाां्ना तसेि स्ाय्नक सतरािर 
अपांगाांसाठी काम करणारया सांस्ाां्ना 
पुरसकार ददले िातात. यात ग्ामीण 
भागात अपांग मद्लाां्ना ्नोकरटी देणे 
ककां िा सियांरोिगारासाठी मदत 
करणारया सांस्ाां्ना प्राधानय ददले 
िात.े 

७.  ददवयाांग वयकतीां्ना सक्म 
करणयासाठी वि्िसत य्नधी – सिपोचि 

नयायालया्ेन १६ एवप्रल २००४ सालटी 
एका ददिाणी ख्लयात ददलेलया 
य्नकाला्नुसार जया सािथििय्नक बँका 
वयाि दरातू्न ७२३.७९ को्टी रुपये 
अयतररकत ्नफा लमळितात तयाां्नी ्ा 
्नफा ददवयाांगाांसाठी काम करणारया 
वि्िसत मांडळाकडू्न िळता करािा 
िेणे करू्न तयािा कलयाणकारटी 
योि्नाांसाठी िापर ्ोऊ शकेल. ्ा 
य्नधी सिमग्नता, सेरेब्ल पालसी, 
मयतमांदति आणण ब्ुअपांगति 
असलेलया वयकतीांसाठी कायथिरत 
राषरिटीय वि्िसत सांस्ेकड े ददला 
िाणयािे य्नदतेश �ािेत अशी वि्नांती 
कें द्र सरकार्नां सिपोचि नयायालयाकड े

केलटी आ्े. या वि्नांतीिर सिपोचि 
नयायालया्ेन अ�ाप कुठला्टी य्नणथिय 
घेतलेला ्ना्टी. मात् दरमया्नचया 
काळात अशी सांस्ा स्ाप्न करणयात 
आलटी असू्न या सांस्ेला ्ा य्नधी 
देणयािा सलला वित्त मांत्ालयाचया 
बँककां ग विभागा्नां ददला आ्े. 

८. तांत्ज्ञा्न विकास प्रकलपाांिी 
अलभया्न सतरािर अांमलबिािणी – 
ददवयाांग वयकतीां्ना तयाांचया 
अपांगतिािर मात करणयासाठी 
उपयुकत अशी साध्ेन आणण उपकरणे 
माफक दारात लमळिू्न देऊ्न तयाांिे 
िीि्नमा्न उांिािणयाचया दृष्टी्ेन 
१९९० – ९१ सालटी ्टी योि्ना सुरु 
करणयात आलटी. हया योि्ेन अांतगथित 
ददवयाांगाांसाठी साध्ेन आणण उपकरणे 
ब्नविणारया सांशोध्न आणण विकास 
प्रकलपाां्ना य्निडू्न तयाां्ना य्नधी 
पुरिठा केला िातो. 

9 अकसमात येणारटी गररबी 
तसेि आांतरराषरिटीय रोिगार सांघ््ेन्नां 
य्नज्ित केलेलया आकजसमक 
सांक्ाांचया िेळी ्नागररकाां्ना 
सामाजिक सुरक्ा देणयासाठी का्टी 
योि्ना तयार करणयात आलया 
आ्ेत. या योि्ेन अांतगथित िदृधाां्ना 
य्नितृ्ती िेत्न, ि�ैकीय विमा आणण 
्नुकसा्नभरपाई ददलटी िात.े 

10. इांददरा गाांधी राषरिटीय 
ददवयाांग योि्ना : कें द्रटीय ग्ामविकास 
मांत्ालया्ेन 17 फेबु्िारटी 2009 
रोिी राषरिटीय सामाजिक स्ायय 
कायथिक्रमाअांतगथित इांददरा गाांधी राषरिटीय 
ददवयाांग योि्ेनिा समािेश केला. या 
योि्ेनअांतगथित, कें द्र सरकारकडू्न 
अपांग वयकतीला 300 रुपये प्रयत 
मद््ना आच्थिक मदत ददलटी िात.े 
मात् तयासाठी, वयकती 
दाररद्यरेषखेालचया कु्ुांबातला 
असािा तसेि ियोमयाथिदा 18 त े79 
या दरमया्निी असािी , असे य्नकष 
ठरिणयात आले आ्ेत. 

ददवयाांग लाभ - कमथििारटी 
्नुकसा्नभरपाई कायदा 1923 िो 

कम्वचारी ्नुकसा्नभरपाई कायदा 
1923 जो आधी मजूर 
्नुकसा्नभरपाई कायदा (1923) 
महणू्न ओळखला जात 
असषे,तया्नुसार एखा�ा कम्वचाऱयाला 
कामावर असतां्ना अपघात फ्कंवा 
तयाचा मतृयू झाला तर तयाला 
फ्कंवा तयाचया कुटंुबाला 
्नुकसा्नभरपाई दषेणषे संबंरधत 
कंप्नीवर बंध्नकारक असषेल. 
एखा�ा कम्वचाऱयाला कामाचया 
सवरूपामुळषे मो्ठषे आजारपण 
आलयास, तयालाही आर््वक मदत 
दषेणषे कंप्नीला बंध्नकारकच असषेल.
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आधी मिूर ्नुकसा्नभरपाई कायदा 
(1923) म्णू्न ओळखला िात 
असे,तया्ुनसार एखा�ा कमथििारयाला 
कामािर असताां्ना अपघात ककां िा 
तयािा मतृयू झाला तर तयाला ककां िा 
तयाचया कु्ुांबाला ्नुकसा्नभरपाई देणे 
सांबांचधत कां प्नीिर बांध्नकारक असेल. 
एखा�ा कमथििारयाला कामाचया 
सिरूपामुळे मोठे आिारपण आलयास, 
तयाला्टी आच्थिक मदत देणे कां प्नीला 
बांध्नकारकि असेल. कमथििारटी 
्नुकसा्नभरपाई काय�ाचया पररलशष् 

1 आणण 2 मधये कामािर असता्ना 
झालेलया अपघातात िखमी ,तयातू्न 
्ोणारटी आांलशक अ्िा कायमसिरूपी 
इिा, अपांगति या सगळयािी 
सविसतर यादटी देणयात आलटी आ्े. 
तसेि, वयिसायाशी सांबांचधत  
आिाराांिी यादटी यतसरया पररलशष्ात 
अ, ब, आणण क अशा क्रमा्ेन देणयात 
आलटी आ्े. मात् ्ा कायदा केिळ 
सांघ्टीत क्ेत्ाला लागू आ्े.
आवहा्नषे आणण पुढची वाटचाल 

भारतातलया सामाजिक सुरक्ा 
योि्ना पुरेशा प्रमाणात ददवयाांग 
वयकतीांपययंत पो्ोित ्ना्टीत. 
भारतातील अ्ेनक विकास योि्नािे 
लाभ्टी ददवयाांगाां्ना लमळत ्ना्टीत, 
यािे कारण तयाांचया आिूबािूला 
असलेलटीे सामाजिक बांध्ेन ककां िा 
शारटीररक अक्मता! सधया देशात 
ददवयाांग वयकतीां्ना मदत करणारया 
अ्ेनक योि्ना अजसततिात आ्ेत, 
मात् तयाांिी वयापती फार मोठी ्ना्टी 
आणण या ददवयाांग वयकतीांचया 
सगळया समसया सोडिणयासाठी 
उपयुकत ठरत ्ना्टी. माद्ती आणण 
यतचया प्रसारािा अभाि तसेि  सगळी 
माद्ती एका दठकाणी उपलबध करू्न 
देणयािा दृजष्को्न ्नसलया्ेन 
ददवयाांगाां्ना तयाांचयासाठी असलेलया 
योि्ना आणण फाय�ाांिी माद्ती 
लमळत ्ना्टी. सधया ददवयाांगाां्ना 
स्ायय आणण इतर फायदे लमळिू्न 
देणयाचया प्रशास्नीक वयिस्ा 

विखुरलेलटी आ्े. सधया देशात 
ददवयाांगाां्ना फायदा लमळिू्न 
देणयासाठी ्न एकसमा्न सूत् आ्े 
आणण ्न एक प्रशास्नीक वयिस्ा 
आणण मागथिदशथिक ततिे अजसततिात 
आ्ेत. ददवयाांगाां्ना तयाांचयासाठी 

असलेलया योि्ना आणण कायथिक्रमाांिी 
माद्ती आणण लाभ लमळिू्न 
देणयासाठी सधया अजसततिात 
असलेलया अ्ेनक पदरटी वयिस्े 
ऐििी मुखय कायथिकारटी अचधकारटी 
असलेलटी एक सिथिसमािेशक वयिस्ा 
तयार करणयािा सलला देणयात येत 
आ्े. 

द्ावया पांििावषथिक योि्ेनत 
ददवयाांगाां्ना तयाांचया साठी विविध 
विभागात असलेलया योि्नाांिा लाभ 
लमळिू्न देणयासाठी एक सियंकष 
योि्ना तयार करू्न तयासाठीिा अ्थि 
पुरिठा सुरळीत ्ोणयासाठी सगळया 
सांबांचधत मांत्ालयाांचया अ्थिसांकलपात 
तरतूद करणयािर विशषे भर देणयात 
आला आ्े. पण मधयािधी आढािा 
अ्िाला्ुनसार M S E J ्ेन हयाचया 
अांमलबिािणी विषयी का्टी्टी केले 
्ना्टी. ्टी सांबांचधत मांत्ालयाचया 
कामकािािार केलेलटी कठोर द्पपणी 

आ्े. यालशिाय, द्ावया पांि िावषथिक 
योि्ेनत ठरविलेलया विविध योि्नाां 
पकैी केिळ 31% योि्नाांिी 
अांमलबिािणी म्णिे सरकारिरिा 
बट्ा आ्े आणण ददवयाांगाांविषयी 
असलेलया दय्नीय मा्नलसकतिेे �ाेतक 
आ्े. 

ददवयाांगाांचया विविध समसया 
समिू्न घेणयासाठी आणण तया्नुसार 
एक वयापक िाद्रात आणण 
तयाांचयासाठी सामाजिक सुरक्ा योि्ना 
तयार करणयासाठी एक सिथिसमािेशक 
आरखडा तयार करणयािी गरि आ्े. 
हयासाठी पद्ले पाऊल म्णू्न 
ददवयाांगाांबददलिी सगळी माद्ती गोळा 
करणे. हयात तयाांिी लोकसांखया, 
ददवयाांग मुलाांचया पालकाांिी सांखया, 
गरटीबी रेषखेालटील ददवयाांग मुलाांिी 
सांखया, जयाां्ना रोिगार लमळू शकतो 
अशा सुलशक्क्त बेरोिगार ददवयाांग 
युिकाांिी सांखया, जयाां्ना कायम आधार 
लागतो असे ददवयाांग वयजकत, ६० 
िषायंिरटील ददवयाांग वयजकत, ददवयाांग 
मद्ला, असांगदठत क्ेत्ात काम करणारे 
ददवयाांग आणण इतर माद्ती गोळा 
करािी लागेल. हयासाठी एक 
सिथिसमािेशक प्रशासकीय वयिस्ा 
य्नमाथिण करणे, शकय तया सिथि 
स्रोताांमधू्न य्नचध उपलबध करणे आणण 
वयािसाययक देखरेखी खालटी य्नयांत्ण 
करू्न अांमलबिािणी करू्न घेणे ्े 
ताबडतोब करणे गरिेिे आ्े. 
ददवयाांगाां्ना मदत करणयासाठी हया 
वययतररकत राजय सरकारे, राषरिटीय 
आणण आांतरराषरिटीय सांस्ा, सरकारटी 
आणण बबगर सरकारटी सांस्ा याां्ना 
प्रोतसा्टीत करणे गरिेिे आ्े. 

nnn

लेणखका मुांबईतील ्ा्ा 
सामाजिक विज्ञा्न सांस्ेत स्ाययक 
प्राधयापक असू्न ददवयाांग लशक्ण 
क्ेत्ातील तज्ञ आ्ेत.
email: limaye.sandhya.gmail.com

सधया हदवयांगां्ना सहायय आणण 
इतर फायदषे समळवू्न दषेणयाची 
प्रशास्नीक वयवस्ा ववखुरलषेली 
आहषे. सधया दषेशात हदवयांगां्ना 
फायदा समळवू्न दषेणयासा्ठी ्न 
एकसमा्न सूत्र आहषे आणण ्न एक 
प्रशास्नीक वयवस्ा आणण 
माग्वदश्वक ततवषे अजसततवात आहषेत. 
हदवयांगां्ना तयांचयासा्ठी असलषेलया 
योज्ना आणण काय्वक्रमांची माहहती 
आणण लाभ समळवू्न दषेणयासा्ठी 
सधया अजसततवात असलषेलया 
अ्नषेक पदरी वयवस ष्े ऐवजी मुखय 
काय्वकारी अरधकारी असलषेली एक 
सव्वसमावषेशक वयवस्ा तयार 
करणयाचा सलला दषेणयात यषेत आहषे. 
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सुमती कुलकणणी

जयषेष्ठ ्नागररकांसा्ठी सामाजजक सुरक्ा - आवहा्नषे आणण रचतंा

का्टी तातकाललक ककां िा 
दटीघथिकालटी्न कारणाांमुळे 

जया वयकतीां्ना आपलटी उपजििीका 
भागिता येत ्ना्टी, तयाांचयासाठी 
सामाजिक सुरक्ा पुरिलटी िात.े 
विकलसत देशाांमधये सामाजिक सुरक्ा 
पुरिणे ्े एक अांगभूत िैलशषटय 
आ्े. तर, कमी विकलसत देशाांमधये, 
तातपुरती बेरोिगारटी आणण तीव्र 
्नूकसा्न यामुळे ्ोणारा त्ास 
्ाळणयासाठी का्टी प्रमाणात 
सामाजिक सुरक्ा  पुरिलटी िात.े 
त्ापी, विकलसत देशाांमधये पुरिणयात 
येणारटी सामाजिक सुरक्ा आणण कमी 
विकलसत देशाांमधये पुरिणयात येणारटी 
सामाजिक सुरक्ा यात बरटीि तफाित 
आ्े. सधयाचया काळात विकलसत 
देश्टी बरयाि समसयाां्ना सामोरे िात 
आ्ेत. उदा्रणा्थि, जयेषठ 
्नागररकाांसाठीिी य्नितृ्तीिेत्न योि्ना. 
लाभा्थींिे प्रमाण िाढत आ्े आणण 
कायथिक्म ियोग्ातील वयकतीांिे 
प्रमाण कमी ्ोत आ्े. 21 वया 
शतकाचया मधयात अशा देशाांमधील 
60 िषायंपुढटील ्नागररकाांिी सांखया 
एक ततृीयाांश असेल.

भारतासारखया विकस्नशील 
देशामधये जयेषठ ्नागररकाांचया 

समसयाांिे सिरुप िेगिेगळे आ्े. 
दटीघथिकालटी्न दाररद्य, बेरोिगारटी 
आणण नयू्न रोिगार 
(अांडरएमपलॉयमेन्) तसेि य्नयमाला 
धरु्न ्नसलेलया क्ेत्ािे मोठे प्रमाण 
आ्े. त्ापी, का्टी युरोवपय देश 
(रिानस, सिीड्न) याांमधये जयेषठ 
्नागररकाांिे प्रमाण 7% ्ू्न 14% 
्ोणयास 100 त े120 िषते लागलटी. 
तर, भारत, िी्न आणण का्टी 
आलशयाई देशाांमधये ्े प्रमाण केिळ 
40 िषाथित झाले.             

I. सामाजजक सुरक्षेचा प्रकार, 
भारतातील जयषेष्ठांची समसया

िागयतक लोकसांखयेपकैी एक-
पांिमाांश लोकसांखया भारतात आ्े, 
यात िगातील गरटीबाांपैकी एक 
ततृीयाांश आणण जयेषठ ्नागररकाांपैकी 
एक-अष्माांश लोकसांखया आ्े. 
आतापययंत, कु्ुांब आणण कमािती 
मुले ्े जयेषठ ्नागररकाांसाठी 
सामाजिक सुरक्ेिा वि्िस्नीय स्रोत 
्ोत.े मात्, या स्रोतािर ताण पडायला 
सुरुिात झालटी आ्े. कारण जयेषठ 
्नागररकाांिे दटीघथि आयु, इतर 
सामाजिक-आच्थिक-साांसकृयतक बदल, 
विभकत कु्ुांबपदधती, ्नोकरदार 
मद्लाांिे िाढत े प्रमाण यामुळे 

ववकससत दषेशांमधयषे पुरवणयात 
यषेणारी सामाजजक सुरक्ा आणण कमी 
ववकससत दषेशांमधयषे पुरवणयात यषेणारी 
सामाजजक सुरक्ा यात बरीच तफावत 
आहषे. सधयाचया काळात ववकससत 
दषेशही बऱयाच समसयां्ना सामोरषे जात 
आहषेत. उदाहरणा््व, जयषेष्ठ 
्नागररकांसा्ठीची त्नवतृ्ीवषेत्न योज्ना. 
लाभा्थींचषे प्रमाण वाढत आहषे आणण 
काय्वक्म वयोगटातील वयकतींचषे 
प्रमाण कमी होत आहषे. 21 वया 
शतकाचया मधयात अशा दषेशांमधील 
60 वषाांपुढील ्नागररकांची संखया 
एक ततृीयांश असषेल.

ववशलषेषण
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काळिी घेणयास कोणी उरले ्ना्टी, 
िधैवयािा वयाप आणण युिकाांिे 
स्लाांतर, बालकाांिा सिकें द्रटी 
दृष्टीको्न आदटी  कारणे आ्ेत. गरटीब 
कु्ुांबाांतील जयेषठ ्नागररकाांचया 
समसया तीव्र आ्ेत. आिारपणामुळे 
का्टी कामधांदा करता येत ्ना्टी 
तसेि का्टी लमळकत लशललक 
राद्लेलटी ्नसत.े िागयतकीकरणामुळे 
गरटीबीचया सांकलप्ना बदललया आ्ेत, 
तयामुळे आता ्नवया्ेन सियंकष धोरण 
ठरिािे लागणार आ्े. कें द्र सरकार 
तसेि राजय सरकाराां्नी का्टी उपक्रम 
्ाती घेतले आ्ेत.     

II. बीकषे पीएआय सववेक्ण

भारतातील जयेषठाांचया 
लोकसांखयेविषयी माद्तीिे सांकल्न’, 
्ा प्रकलप यु्नाय्ेड ्ेनशनस 
पॉपयुलेश्न फां ड, ्निी ददललटी आणण 
इजनस्टयू् ऑफ इकॉ्नॉलमक ग्ो्, 

बेंगळुरु, ्ा्ा इजनस्टयू् ऑफ 
सोशल सायनसेस, मुांबई याां्नी लमळू्न 
्ाती घेतला. तयाां्नी मे-सप े्ंबर 2011 

दरमया्न जयेषठ ्नागररकाांचया 
जस्तीविषयी एक सितेक्ण केले. 
द्मािल प्रदेश, पांिाब, पज्िम 
बांगाल, ओडडशा, म्ाराषरि, केरळ, 
तालमळ्नाडू या सात राजयाांमधील 
8329 घराांतील 9852 वयकतीांविषयी 
तयाां्नी या सितेक्णातू्न माद्ती 
लमळिलटी. या सात राजयाांमधये 
राषरिटीय सरासरटीपेक्ा जयेषठ 
्नागररकाांिे प्रमाण कमी आ्े. या 
माद्तीचया आधारे या लेखाचया 
माधयमातू्न ती्न मुदयाांिर भर ददला 
िाणार आ्े.

i)  भारतातील जयेषठ ्नागररकाांचया 
समसयाांिी तीव्रता

ii) सामाजिक सुरक्ा पुरिणयासाठी 
शास्नाकडू्न ्ोणारे प्रयत्न  

iii) कें द्रसरकारचया 
य्नितृ्तीिेत्नासांबांधी असलेलया 
दो्न योि्नाांविषयी लोकाांमधये 
िागतृी आणण यतिी उपयुकतता

iv) जयेषठाांकडू्न या योि्नाांिा 
मयाथिदटीत प्रमाणात झालेला 
िापर 

v) जयेषठाांसाठीचया सािथिबत्क य्नितृ्ती 
योि्ेनिी वयि्ायथिता.

III. भारतातील समसयांची तीव्रता

 i. 2011 चया ि्नगण्ेन्नूसार 
देशात साठ िषाथिपुढटील ्नागररकाांिी 
सांखया 10.4 को्टी आ्े. 2026 
पययंत ्टी सांखया 17.3 को्टीपेक्ा पुढे 
िाईल, असा अांदाि आ्े. 2000 त े
2050 या काळात भारतातील जयेषठ 
्नागररकाांचया सांखयेत 36% ्नी िाढ 
्ोईल. तर, कायथिक्म ग्ातील 

लोकसांखयेत 2001 मधये 8.4 असे 
प्रमाण ्ोत,े त े कमी ्ोऊ्न 2026 
मधये 5.2 ्ोईल. 

2050 पययंत 60 िषते आणण 
तयापुढटील ियोग्ातील मद्लाांिे 
प्रमाण िाढणार आ्े. 60-64 
ियोग्ातील विधिाांिे प्रमाण िाढणार 
आ्े.  

ii. सववेक्णा्ूनसार समसयषेची तीव्रता 

45% जयेषठ ्नागररक 
दाररद्यरेषखेालटील ग्ात आ्ेत ककां िा 
अांतयोदय काडथििा िापर करणारे 
आ्ेत. एक ततृीयाांश जयेषठ 
्नागररकाांिे मालसक उतपन्न 1000 
रुपयाांपेक्ा कमी आ्े. एक 
ितु्ायंशपेक्ा अचधक जयेषठ 
्नागररकाां्ना आच्थिक आधारािी गरि 
आ्े, तयाांचयाकड े उतपन्नािा 
कोणता्टी स्रोत ्ना्टी. म्णिे 
एकां दरटीत 40-50% जयेषठ ्नागररक 
आच्थिकदृषटया दबुथिल आ्ेत. तर, 
जयेषठ मद्ला विशषेतः विधिाांिी 
अिस्ा मोठी बबक् आ्े.

 i) आच्थिक उतपन्न ्ना्टी (पुरुष 

26%, मद्ला 59%),

 ii)  मालमत्ता ्ना्टी (पुरुष 11%,  
मद्ला 34%, विधिा 28%, 
विधूर 14%),

 iii)  पूणथितः आच्थिकदृषटया परािलांबी 
(पुरुष 33%, मद्ला 66%) 

सुदैिा्ेन पांिा्त्तर ्कके जयेषठ 
्नागररक आपलया मुलाांसोबत 
रा्तात, तर स्ा ्कके जयेषठ 
्नागररक एक्े रा्तात. तयाां्ना 
सामाजिक सुरक्ेिी तीव्र य्नकड आ्े. 
प्रतयेक पाि वयकतीांमागे एका 
वयकतीला िा्त े की सरकार्ेन 
आपलयाला मदत करािी. 

2011 चया ज्नगण्नषे्नूसार दषेशात 
सा्ठ वषा्वपुढील ्नागररकांची संखया 
10.4 कोटी आहषे. 2026 पयांत ही 
संखया 17.3 कोटीपषेक्ा पुढषे जाईल, 
असा अदंाज आहषे. 2000 तषे 
2050 या काळात भारतातील 
जयषेष्ठ ्नागररकांचया संखयषेत 36% 
्नी वाढ होईल. तर, काय्वक्म 
गटातील लोकसंखयषेत 2001 मधयषे 
8.4 असषे प्रमाण होतषे, तषे कमी 
होऊ्न 2026 मधयषे 5.2 होईल. 

2050 पयांत 60 वषवे आणण 
तयापुढील वयोगटातील महहलांचषे 
प्रमाण वाढणार आहषे. 60-64 
वयोगटातील ववधवांचषे प्रमाण 
वाढणार आहषे.  
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IV. शासकीय प्रयत्न

कें द्र सरकार आणण राजय सरकारे 
मुखयतः रोख रककमेचया सिरुपात 
जयेषठ ्नागररकाां्ना मदत करतात. 
(इांददरा गाांधी राषरिटीय िदृधािस्ा 
य्नितृ्तीिेत्न योि्ना, इांददरा गाांधी 
राषरिटीय विधिा य्नितृ्तीिेत्न योि्ना) 
तर, जयेषठ ्नागररकाांसाठीिा राषरिटीय 
कायथिक्रम या अांतगथित विविध मांत्ालय 
िेगिेगळया सिलती देतात. तसेि 
राजय सरकाराांकडू्न विविध योि्ना 
राबिलया िातात. केरळ, तालमळ्नाडू 
या राजयाांमधये अ्ना्ाांसाठी योि्ना 
आ्ेत. पज्िम बांगालमधये बब्दाश्ी, 
साांिभा्टी योि्ना, ओडडशात मधुबाबू 
योि्ना, म्ाराषरिात श्ािणबाळ 
आणण सांिय गाांधी य्नराधार योि्ना, 
पांिाबमधये अा्ा दाल योि्ना 
राबिलया िातात.   

i.   इंहदरा गांधी ्ॅनश्नल ओलड एज 
पषेनश्न सकीम (IG NOAPS)

कें द्र सरकार्ेन 1995 मधये ्टी 
योि्ना सुरु केलटी. 2007 मधये 
योि्ेनला इांददरा गाांधीिे ्नाि देणयात 
आले. एवप्रल 2011 पासू्न 60-79 
ियोग्ातील जयेषठ ्नागररकाांसाठी 
य्नितृ्तीिेत्न 200 रुपये प्रयतमा् तर 
80 िषाथिपुढटील जयेषठ ्नागररकाां्ना 
500 रुपये प्रयतमा् देणयात येत 
आ्े. कें द्र आणण राजय सरकार 
यासाठीिा अधाथि-अधाथि खिथि उिलतात. 
2008 पययंत साडसे्ा लाख 
लाभारयायं्ना यािा लाभ लमळाला 
आ्े. 2011 चया जयेषठ 
्नागररकाांसाठीचया ्निी्न धोरणा्ूनसार 
य्नितृ्तीिेत्नािी रककम 1000 रुपये 
प्रयतमा् अशी िाढिणयात येणार 
आ्े.   

इंहदरा गांधी राषट्रीय ववधवा 
पषेनश्न योज्ना (IGNWPS)  

कें द्र सरकार्ेन 2009 मधये ्टी 
योि्ना सुरू केलटी,  दाररद्यरेषखेालटील 
40-64  ियोग् (्नांतर सुधारणा 
करु्न 40-59) विधिाां्ना प्रयतमा् 
200 रुपये पेनश्न ददलटी िात.े 
ियािी 60 िषते पूणथि झालया्नांतर या 
विधिा इांददरा गाांधी ्ॅनश्नल ओलड 
एि पेनश्न सकीमसाठी पात् ्ोतात.

V. दोनही पषेनश्न योज्नांववषयी 
जागतृी आणण योज्नांची उपयुकतता 

दोन्टी योि्नाांमधये म्त्िािा 
मुददा आ्े तो म्णिे, दोन्टी योि्ना 
लाभारयाथिपययंत पो्ितात की ्ना्टी. 
बीकेपीएआय सितेक्णा्ेन सपष् झाले 
आ्े की, आयिीए्नओएपीएस आणण 
आयिीए्नडबलयूपीएस याांिे प्रमाण 
जयेषठ ्नागररकाांमधये अ्नुक्रमे 79 
आणण 72 ्कके आ्े. 
दाररद्यरेषखेालटील जयेषठ 
्नागररकाांमधये पुरुषाांमधये या 
योि्नाांिी माद्ती असणारयाांिे प्रमाण  
81 ्कके आणण मद्लाांिे प्रमाण 
71 ्कके आ्े. इांददरा गाांधी ्ॅनश्नल 

ओलड एि पेनश्न सकीम ्टी पांिाब, 
ओडडशा, द्मािल प्रदेश या 
राजयाांमधये तर इांददरा गाांधी राषरिटीय 
विधिा पेनश्न योि्ना ओडडशा, 
केरळ, पज्िम बांगाल, द्मािल 
प्रदेश या राजयाांमधये योगयररतया 
राबिलटी िात.े 

VI. कमी उपयोरगतषेची कारणषे 

बीकेपीएआय आणण इतर 
सितेक्णातू्न या योि्नाांसांबधी खालटील 
कारणे ददलटी आ्ेत.

• य्नरक्रतिेे प्रमाण 
असलयामुळे जयेषठ ्नागररकाांकडू्न 
पात्ता य्नकष पूणथि करणयासाठीचया 
कागदपत्ाांिी पूतथिता केल िाऊ शकत 
्ना्टी. ओळखपत्, ियािा दाखला, 
दाररद्यरेषखेालटील असलयािा दाखला, 
पांिायत सदसयाांिे लशफारसपत् 
यासांबांधी अडिणीांिा साम्ना करािा 
लागतो. यामुळे दलालाां्ना िाि 
लमळतो. म्णू्न मग लािखोरटी, 
िातीयता अशा बाबी िाढटीस लागतात.

• दटीघथि प्रतीक्ा

• य्नितृ्तीिेत्नािी अपुरटी रककम

• योगय लाभारयायंपययंत 
पो्िणयात राजय सरकाराां्ना येत 
असलेले अपयश, यामुळे यासाठी 
केलेलटी आच्थिक तरतूद तशीि रा्त.े 

का्टी सांशोधकाां्नी या योि्नाांचया 
अांमलबिािणीविषयी मात् आशािाद 
वयकत केला आ्े. ओडडशा, 
तालमळ्नाडू या राजयाांमधये योि्ेनचया 
अांमलबिािणीिर िाांगलया प्रकारे 
देखरेख ठेिलटी िात.े तसेि 
लाभारयाथिपययंत पो्िणयासाठी या 
राजयाां्नी ्नि्निी्न कलपृतया काढला 
आ्ेत. 

एका अांदािा्नूसार सधया 
देशभरात ओलड एि पेनश्निे 
लाभा्णी 60 लाख आणण विधिा 

आयजीए्नओएपीएस आणण 
आयजीए्नडबलयूपीएस यांचषे 
प्रमाण जयषेष्ठ ्नागररकांमधयषे 
अ्नुक्रमषे 79 आणण 72 टककषे  
आहषे. दाररद्यरषेषषेखालील जयषेष्ठ 
्नागररकांमधयषे पुरुषांमधयषे या 
योज्नांची माहहती असणाऱयांचषे 
प्रमाण  81 टककषे  आणण महहलांचषे 
प्रमाण 71 टककषे  आहषे. इंहदरा गांधी 
्ॅनश्नल ओलड एज पषेनश्न सकीम 
ही पंजाब, ओडडशा, हहमाचल प्रदषेश 
या राजयांमधयषे तर इंहदरा गांधी 
राषट्रीय ववधवा पषेनश्न योज्ना 
ओडडशा, कषे रळ, पजशचम बंगाल, 
हहमाचल प्रदषेश या राजयांमधयषे 
योगयररतया राबवली जातषे. 
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पेनश्निे लाभा्णी 30 लाख आ्ेत. 
ए्नसीएईआर ददललटी आणण 
युय्निलसथ्ि टी ऑफ मेररलँड, युएसए 
याां्नी केलेलया सितेक्णा्नूसार दोन्टी 
योि्नाांसाठी राषरिटीय किि सात 
्कके आ्े. 

VII. सवांकष पषेनश्न योज्नषेची मागणी

सिथि समसयाांिर उपाय म्णू्न 
पेनश्न पररषदे्ेन 55+ ियोग्ातील 
पुरुष आणण 50+ ियोग्ातील 
मद्लाांसाठी प्रयतमा् 2000 रुपये 
ककां िा नयू्नतम िेत्न यापकैी िे 
िासत असेल त े देणयािी मागणी 
केलटी आ्े. जया जयेषठ ्नागररकाांिे 
उतपन्न मयाथिदेपेक्ा िासत आ्े 
तयाांचयािर कर आकारु्न इतराां्ना 
सिलत देणयािी मागणी यात 
करणयात आलटी आ्े.  

सिथि जयेषठ ्नागररकाां्ना 2000 
प्रयतमा् पेनश्न ददलयास 249238 
को्टी रुपये सरकारिर बोिा ्ोईल. 
म्णू्न लोकवप्रय य्नणथिय घेणयाऐििी 
सरकारला मधयमागथि काढािा लागेल. 
तयासाठी योगय कर य्नकष पाळणे 
म्त्िािे आ्े. ब्ुताांश जयेषठ 
्नागररक ग्ामीण भागात /कृषी क्ेत्ात 
कायथिरत आ्ेत, तयामुळे करय्नधाथिरण 
प्रकक्रया ककिक् ्ोईल. आच्थिक 
सुरक्ा ् टी सिपोपरटी आ्े मात् तयासाठी 
अन्न सुरक्ा आणण आरोगय सुरक्ा ् ा 
पयाथिय ्ोऊ शकत ्ना्टी. 

IX. सधयाचया सरकार्नषे हाती घषेतलषेलषे 
उपक्रम 

 सधयाचया सरकार्ेन अ्ल 
पेनश्न योि्ना ( APY),  प्रधा्नमांत्ी 
ि्न ध्न योि्ना, िीि्न जयोती 
योि्ना, प्रधा्नमांत् ि्न सुरक्ा बीमा 
योि्ना या योि्ना ्े् जयेषठ 
्नागररकाांसाठी ्नसलयातरटी तया 
उपयुकत आ्ेत. 

 अ्ल पेनश्न योि्ना, ्टी 
असांघ्टीत क्ेत्ासाठीिी योि्ना आ्े. 
या योि्ेनचया माधयमातू्न असांघ्टीत 
कामगाराां्ना प्रयतमा् 1000 त े
5000 रुपये ददले िातात. यात 
सरकार 50% िा्ा उिलत.े 
कोणतया्टी योि्ेनिे किि ्नसलेले 
कामगार यासाठी पात् आ्ेत.  1 िू्न 
त े 31 डडसेंबर, 2015 या 
कालािधीतील लाभारयायंसाठी सरकार 
पाि िषते योगदा्न देणार आ्े.

   ि्न सुरक्ा विमा योि्ना- या 
योि्ेनिी सुरिात 2015 मधये 
करणयात आलटी. अपघाती विमयासाठी 

्टी तरतूद आ्े. 18-70 ियोग्ातील 
वयकती जयाांचयाकड ेबँक खात ेआ्े, 
त ेया योि्ेनिा लाभ घेऊ शकतात. 
िावषथिक 12 रुपये वप्रलमअम 
भरलया्नांतर मतृयूप्िात कु्ुांबाला 
दो्न लाख रुपये अपघातविमा 
लमळतो. तर, अपांगति आलयास एक 
लाख रुपये लमळतात. ्टी योि्ना 
2014 मधये प्रधा्नमांत्ी ि्नध्न 

योि्ेनशी िोडणयात आलटी. या 
योि्ेनअांतगथित खातदेाराां्ना शूनय 
रककमेिर खात ेउघडू्न देणयात आले. 
या योि्ेनअांतगथित खातदेाराचया 
मतृयू्नांतर अपघाती विमा एक लाख 
रुपये आणण िीि्न विमयािे 30,000 
रुपये फेबु्िारटी 2017 ्नांतर देणयास 
सुरुिात झालटी. या अांतगथित एकूण 27 

को्टी खाती उघडलटी आणण 665 
को्टी रुपयाांचया ठेिी ठेिणयात 
आलया. 

प्रधा्नमांत्ी िीि्न जयोती बबमा 
योि्ना 2015 मधये सुरू करणयात 
आलटी. खातदेारािा मतृयू झालयास या 
योि्ेनअांतगथित दो्न लाखाांिा विमा 
लमळतो. 18- 50 ियोग्ातील 
वयकती या योि्ेनत स्भागी ्ोऊ 
शकतात. दरिषणी खातदेाराला 31 मे 
पूिणी िावषथिक 330 रुपये वप्रलमअम 
भरािा लागतो. 

या योि्नाांिर सधया द्पपणी 
करणे खूप घाईिे ्ोईल. इतर 
योि्नाांप्रमाणे जयेषठ ्नागररक्टी या 
योि्नाांिा लाभ घेऊ शकतात. पण, 
सिाथित म्त्िािा मुददा आ्े तो 
गरटीबाां्ना सुरक्ा किि पुरिणयािा. 
लाभारयायंिी य्निड करु्न, सिथि 
य्नकषाांिी पूतथिता करणयासाठी अिाथििी 
प्रकक्रया सुलभ करणे आि्यक आ्े. 
जयादठकाणी पसैा आ्े तयादठकाणी 
भ्रष्ािार रोखणे आि्यक आ्े. 
तयासाठी िाांगलटी य्नगरा्नी प्रणालटी 
आि्यक आ्े. 
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लेणखका लोकसांखया अभयास 
क्ेत्ातील तज्ञ अस्ून मुांबई 
ये्ील इां्र्ॅनश्नल इजनस्टयू्  
फाॅर पाॅपयूलेश्न सायनसेसमधील 
डवे्लपमें्ल स्डीि विभागाचया 
मािी प्रमखु आ्ेत. 
email: sumati2610@gmail.com

सव्व जयषेष्ठ ्नागररकां्ना 2000 
प्रततमाह पषेनश्न हदलयास 
249238 कोटी रुपयषे सरकारवर 
बोजा होईल. महणू्न लोकवप्रय 
त्नण्वय घषेणयाऐवजी सरकारला 
मधयमाग्व काढावा लागषेल. तयासा्ठी 
योगय कर त्नकष पाळणषे महत्वाचषे 
आहषे. बहुतांश जयषेष्ठ ्नागररक 
ग्ामीण भागात /कृषी क्षेत्रात 
काय्वरत आहषेत, तयामुळषे करत्नधा्वरण 
प्रफ्क्रया फ्कचकट होईल. आर््वक 
सुरक्ा ही सववोपरी आहषे मात्र 
तयासा्ठी अन्न सुरक्ा आणण 
आरोगय सुरक्ा हा पया्वय होऊ 
शकत ्नाही. 
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सामाजिक सुरक्ेिा रोख 
ल ो क क ल य ा ण ा च य ा 

साधारण कलप्ना आणण सिथि 
्नागररकाां्ना तयािी ्मी देणारया 
वयिस्ाांचया ददश्ेेन असतो. 
्नागररकाां्ना प्रयतषठेिे िीि्न िगता 
येणे शकय करणयाचया दृष्टी्ेन 
लाभ अ्िा सेिाांिा प्रा्लमक सांि 
पुरिणयासाठी त ेसरकाराां्ना ठामपणे 
आिा््न करत असत.े या सांकलप्ेनिे 
मूळ अशा सामाजिक अ्नुबांधाचया 
कलप्ेनत आ्े की जयािा सांदभथि 
मुकत आणण समा्न ्नागररकाांमधये 
समाि सांघ््नासाठी केलया िाणारया 
अशा पदधतीचया करारात आ्े 
की सिायं्ना सुरक्ा आणण कलयाण 
सुय्नज्ित केले िाईल. सामाजिक 
कां त्ा् सरकाराांचया लोकशा्टी 
सिरुपाांिा पाया म्णू्न वयापक 
अ्ाथि्ेन ओळखले िात.े सामाजिक 
सुरक्ेचया इयत्ासािा तपास लािणे  
तसे्टी अिघड आ्े, मात् अगदटी 
मागे गेले असता गरटीबाां्ना धानय 
वितररत केलयािी ्नोंद पा्ता रोम्न 
साम्ाजयापासू्न  विविध रािि्टीां्नी 
विविध सिरूपाांतील सुरक्ा पुरिलयािे 
पुरािे उपलबध आ्ेत. ्नांतरचया 
काळात याि कलप्ेनतू्न य्नघालेले 
इांगलटीश गरटीब कायदे (1601) आणण 

फ्करण भटटी

मधयानह भोज्न आणण बायोमषेहट्रकस

अमेररक्न सामाजिक सुरक्ा कायदा 
(1935) ्े सामाजिक सुरक्ाविषयक 
तरतुदटीांिे अचधक िाांगलया प्रकारे 
ठाऊक असलेलटी उदा्रणे ्ोत. 
परांतु ब्ुधा सिाथिचधक माद्त 
असलेले आणण सिीकृत करणयात 
आलेले सामाजिक सुरक्ेिे य्नज्ित 
प्रयतपाद्न मा्निी ् ककाांचया सािथिबत्क 
घोषणापत्ातील पररच्ेछद 22 मधये 
(1948) करणयात आले आ्े. त े
असे साांगत ेकी, ''समािािा सदसय 
म्णू्न प्रतयेकाला सामाजिक सुरक्ेिा 
्कक अा्े. राषरिटीय सतरािरटील प्रयत्न 
ि आांतरराषरिटीय स्कायथि याांचया 
माधयमातू्न तसेि प्रतयेक सरकारिे 
सांघ््न ि साध्नसांपत्ती तसेि तयािी 
प्रयतषठा आणण वयकतीमतिाचया मुकत 
विकासाकरता अपरर्ायथि असलेलया 
आच्थिक, सामाजिक ि साांसकृयतक 
अचधकाराां्नुसार असा  अचधकार 
लमळिणयास तो पात् आ्े.’’ सामाजिक 
सुरक्ेचया तरतुदटीां्नी िगभरात 
तवे्ापासू्न विविध रुपे धारण केलटी 
असू्न का्टी ्नागररकाां्नी एखा�ा 
कायथिक्रमात ददलेलया योगदा्नािर 
आधाररत लाभ लमळणयाचया 
सिरूपात आ्ेत िसे की पेनश्न 
अ्िा बेरोिगारटी विमा (साधारणपणे 
सामाजिक विमा असा उललेख केला 

संबंध

बहुधा सवा्वरधक माहहत 
असलषेलषे आणण सवीकृत करणयात 
आलषेलषे सामाजजक सुरक्षेचषे त्नजशचत 
प्रततपाद्न मा्नवी हककांचया साव्वत्त्रक 
घोषणापत्रातील पररच ष्ेद 22 मधयषे 
(1948) करणयात आलषे आहषे. तषे 
असषे सांगतषे की, ''समाजाचा सदसय 
महणू्न प्रतयषेकाला सामाजजक सुरक्षेचा 
हकक अाहषे. राषट्रीय सतरावरील प्रयत्न 
व आतंरराषट्रीय सहकाय्व यांचया 
माधयमातू्न तसषेच प्रतयषेक सरकारचषे 
संघट्न व साध्नसंपत्ी तसषेच तयाची 
प्रततष्ठा आणण वयकतीमतवाचया मुकत 
ववकासाकरता अपररहाय्व असलषेलया 
आर््वक, सामाजजक व सांसकृततक 
अरधकारां्नुसार असा  अरधकार 
समळवणयास तो पात्र आहषे.’’ 
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बायोमेदरिक सुधारणेिा पररणाम 
तपासला आ्े. तयात असा युजकतिाद 
केला आ्े की, मुलाांिी पोषणविषयक 
आणण शकै्णणक सुरक्ेबाबत उत्तरे 
देणयाऐििी तीव्रपणे अड्ळे आणणारे  
अ्ेनक प्र््न उपजस्त केले िाणयािी 
शकयता आ्े. 

मधयानह भोज्न काय्वक्रम 

सामाजिक सुरक्ा आणण लशक्ण 
यातील उत्तम ररती्ेन प्रस्ावपत 
झालेले दिेु गुांतागुांतीिे असू्न त े
दोन्टी ददशाांकड ेिाणारे आ्ेत. दबुथिल 
पा्िथिभूमी असलेलया मुलाां्ना लशक्ण 
घेणयासाठी सामाजिक सुरक्ेचया 
का्टी सिरुपािी गरि असत े पण 
लशक्ण ्े सितःि भविषयातील 
दबुथिलतवेिरोधातील एक सामाजिक 
सुरक्ेिा आविषकार आ्े. विशषेतः 
लशक्णासाठी सामाजिक सुरक्ा 
तरतुदटीांमधये सामाजिक आणण आच्थिक 
दृष्य़ा ्नागिलेलया कु्ुांबातील मुलाां्ना 
शाळेपययंत येणे शकय व्ािे यासाठी 
ि शकै्णणक िक्रात त ेकायम र्ािेत 
यासाठी पररजस्ती य्नमाथिण करणयािा 
समािेश आ्े. तयामधये शाळा 
िसतीपासू्न भौयतक दृष्य़ा ििळ 
उपलबध करणे, लशषयितृ्ती आणण 
इतर प्रकारचया आच्थिक लाभाांशािे 
सिरुप, शालेय भोि्न, शालेय 
आरोगय योि्ना यापासू्न त े लशक्ण 
घेणारया पद्लया वपढटीतील मुलाां्ना 
पादठांबा देणयासाठी इतर कायथिक्रम 
सुरू करणयापययंतचया उपायाांिा 
समािेश आ्े. भारतात िरटील सिथि 
उपाययोि्ना तयाांिे प्रमाण, दिाथि 
आणण यशािे प्रमाण लभन्न असले 
तरटी्टी सरकारचया  शकै्णणक धोरण 
आणण कायथिक्रमाांिा भाग राद्ला 
आ्े. मधयान् भोि्न कायथिक्रम ्ा 

िातो) अ्िा आरोगय, लशक्ण 
अशा मूलभूत सेिा पुरिणयाचया 
माधयमातू्न जया योगदा्नािर 
आधाररत ्ना्टीत आणण सामाजिक 
सांरक्णाचया आविषकार म्णू्न 
समिलया िातात. दोन्टी प्रकाराांत 
जया वयिस्ाांमधये  ्नागररकाां्ना 
दाररद्याचया रि्नातमक  दबुथिलता 
आणण सामाजिक असमा्नतिेर मात 
करणे शकय व्ािे यािी ्मी देणे 
्े सरकारिे कतथिवय आ्े, अशा  
लोकशा्टी समािािा अपरर्ायथि घ्क 
म्णू्न तयाांिा वििार केला िातो. 

भारतात पेनश्न, रोिगार 
्मी (बेरोिगारटी भत्यास्), प्रसुती 
लाभ, अन्नपदा्ायंिरटील सबलसडी 
ककां िा शाळेतील भोि्न अशा अ्ेनक 
सामाजिक सुरक्ेचया तरतुदटी कागदािर 
आ्ेत परांतु तयाांिी कामचगरटी अगदटीि 
विषम असू्न अ्ेनक प्रकरणाांत तर ती 
असमाधा्नकारक आ्े. याबाबतीत 
शकै्णणक साद्तय लाभा्थींपययंत लाभ 
पुरिणयात आलेलया अपयशाचया 
्ासयासपद क्ाणयाां्नी भरले आ्े. 
अतयांत सुमार दिाथिचया कामचगरटीसाठी 
विविध कारणे उदधतृ करणयात आलटी 
असू्न ्नोकरशा्टीचया अ्नास्ेपासू्न 
त ेभ्रष्ािार त ेसाध्नसांपत्तीिा अभाि 
इ्पययंत ती विविधाांगी आ्ेत. मात् 
प्रशास्नाचया क्ेत्ात साततया्ेन 
सुधारणा करणयािी अ्िा असम्थिता 
अ्िा दटीघथिकाल सुरू असलेले 
अपयश रोखणयातील असम्थितमेुळे 
वितरण करणयाचया क्मतबेाबत 
्नागररकाांिाि ्नव्े तर ्नोकरशा्टीिा 
भ्रमय्नरास झाला. अांमलबिािणीतील 
त्ाकच्त अपयश ्ा सरकारचया 
कलयाणकारटी कायाथिभोिती कफरणारया 
िितेिी साततयपूणथि कलप्ना राद्लटी 
परांतु तया अांतगथित दडलेलया कारणाांिा 

शोध घेऊ्न य्निारण करणयाबाबतीत 
फारि ्ोड ेप्रयत्न झाले. तयाऐििी 
वयिस्ेचया बा्ेरटील तोडगे शोधू्न 
तयािर आधाररत (खासगीकरण, 
सािथििय्नक-खासगी भागीदारटी इतयादटी) 
वयिस्ा ्नी् करणयािा अ्िा 
तांत्ज्ञा्नािा उपयोग करु्न त्ु् टीांिर 
कल्ई करणयािा प्रयत्न झाला. या 

प्रयत्नाांतील प्रमुख म्णिे भ्रष्ािार 
कमी करू्न लाभ लजक्यत करणयात 
सुधारणा करणयासाठी बायोमेदरिकिा 
उपयोग सकतीिा करणे ्ा आ्े. 
या ददश्ेेन भारत सरकारकडू्न 
्नुकतयाि आलेलया एका आदेशाचया 
सिरुपात तािा प्रयत्न असू्न तयात 
म््ले आ्े की, कोणतया्टी मुलाला 
शाळेत  मधयान् भोि्न घेणयासाठी 
आधार काडथि (यूआयडी) आधाररत 
बायोमेदरिकस अय्निायथि आ्े. 

या लेखात शाळाांतील मधयान् 
भोि्नाचया मु�ाांकड े लशक्णातील 
सामाजिक सुरक्ेिा आविषकार 
म्णू्न पाद्ले असू्न कायथिक्रमािी 
कायथिपदधती सुधारणयासाठी 

दबु्वल पाशव्वभूमी असलषेलया मुलां्ना 
सशक्ण घषेणयासा्ठी सामाजजक 
सुरक्षेचया काही सवरुपाची गरज 
असतषे पण सशक्ण हषे सवतःच 
भववषयातील दबु्वलतषेववरोधातील 
एक सामाजजक सुरक्षेचा आववषकार 
आहषे. ववशषेषतः सशक्णासा्ठी 
सामाजजक सुरक्ा तरतुदींमधयषे 
सामाजजक आणण आर््वक दृषटय़ा 
्नागवलषेलया कुटंुबातील मुलां्ना 
शाळषेपयांत यषेणषे शकय वहावषे यासा्ठी 
व शकै्णणक चक्रात तषे कायम 
रहावषेत यासा्ठी पररजस्ती त्नमा्वण 
करणयाचा समावषेश आहषे.
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भारत सरकारतफते  िालिणयात येणारा 
कदाचित सिपोतकृष् सामाजिक 
सुरक्ेिा कायथिक्रम म्णू्न वयापक 
प्रमाणात मानयता पािला आ्े. 

ररकामया पो्ाां्ना लशकिणे ्े 
लशक्णापययंत कधीि पो्िू शकत 

्ना्टी ्े सिथित् िाांगलेि माद्त आ्े. 
विशषेतः मुलाांमधील भूक आणण 
कुपोषण याबाबतीतील भारतािे रेकॉडथि 
पा्ता शाळाांमधये मधयान् भोि्न 
योि्ना राबिणया्ेन पोषण सुधारणे 
आणण मुलाां्ना शाळेपययंत आणणे ि 
ददिसभर तयाां्ना शाळेत ठेिणयाचया 
अशा  दु् ेरटी उददटीष्ाांिी पूतथिता झालटी. 
िासतिात मधयान् भोि्नामुळे अ्ेनक 
म्तिािे ्ेतू साधय ्ोणयास मदत 
झालटी. िगभरातील सांशोध्नातू्न 
असे प्रस्ावपत झाले आ्े की, 
शाळेतील भोि्नामुळे भूक कमी ्ोत,े 
मुलाांिी शाळेतील ्नाि्नोंदणी आणण 
उपजस्ती िाढत ेतसेि लशकणयाचया 
पररणामाांत सुधारणा ्ोत.े प्रगत 
आणण विकस्नशील अशा दोन्टी 
प्रकारचया ब्ुतके देशाांमधये कोणतया 
्ना कोणतया प्रकारिा शालेय भोि्न 
कायथिक्रम राबिला िातो. भारतात 
शाळेतील मुलाां्ना सियांपाक करु्न 
गरम अन्नपदा्थि देणयािा इयत्ास 
दटीघथि असू्न 1982 मधये तालमळ्नाडूत 
तयािे सािथिबत्कीकरण करणयापासू्न 
तयािी सुरूिात झालटी तर 2001 मधये 

सिपोचि नयायालया्ेन देशभर सिथि 
सरकारटी शाळाांमधये लशििलेले िेिण 
मुलाां्ना देणे कायदेशीर बांध्नकारक 
केले. आि्टी देशाचया अ्ेनक भागाांत 
मधयान् भोि्न ्ेि ककतयेक 
मुलाांसाठी ददिसातील पद्लेि भोि्न 

असत.े सधया भारतातील 
मधयान् भोि्न 
कायथिक्रमाांतगथित 11.5 
लाख शाळाांतील 10 
को्टी मुलाांिा समािेश 
करणयात आला आ्े. 
प्रामुखया्ेन अ्नुसूचित 
िाती/िमाती/ इतर 
मागासिगणीय िातीतील 

25 लाख मद्लाांिी शाळाांमधये 
मधयान् भोि्न सियांपाकी ि 
मदत्नीस म्णू्न य्नयुकती करणयात 
आलटी आ्े. तया्टीपुढे या योि्ेनिे 
इतर्टी अ्ेनक सामाजिक फायदे 
आ्ेत िसे की कोणतया्टी सामाजिक 
पा्िथिभूमीिे असले तरटी्टी सिथि मुलाां्ना 
एकबत्त भोि्नाला बसिणयािी लशसत 

बाणिणे, भोि्नािर देखरेख करणारया 
स्ाय्नक समुदायाांिा स्भाग िाढिणे 
आणण यादिारे पालकाांिा शाळेतील 
स्भाग िाढिणे आणण का्टी बाबतीत 
तर स्ाज्नक माल िेिणासाठी 
उपयोग करणयास परिा्नगी देणयात 
येत.े 

या कायथिक्रमािर ् टीका झालटी ्ना्टी 
्े ्नाकारता येत ्ना्टी. पुरिठय़ातील 
अय्नयलमतता, सुमार दिाथििे अन्न 
ि पायाभूत सुविधा, पोषक घ्काांिी 
कमतरता आणण मधयान् भोि्न 
घेणारया मुलाांिी ्ेनमकी सांखया 
य्नज्ित करणयातील अडिणी 
यासारखया तफािती आ्ेत. मधयान् 
भोि्न लशििणयात लशक्काांिा खूपि 
िेळ िाया िातो आणण तयामुळे तयाांिे 
मूळ लशकिणयाचया कतथिवयापासू्न 
त े भरक्तात. मुले शाळेत फकत 
भोि्नासाठी येतात ि त े ददलयािर 
लगेिि य्नघू्न िातात ि शकै्णणक 
अपेक्ा  पूणथि करत ्ना्टीत, याकडे् टी 
्टीकाकाराां्नी बो् दाखिले आ्े. 
तयावययतररकत िातीय आधारािर 
केलया िाणारया भेदभािािे्टी ितृ्त 
असू्न दललत मुलाां्ना िेगळे बसू्न 
खायला साांचगतले िात ेअ्िा तयाां्ना 
पुरेशा प्रमाणात अन्न ददले िात 
्ना्टी, अशा प्रकाराांिी ्नोंद केलटी गेलटी 
आ्े. पण मुलाां्ना यूआयडी अय्निायथि 
केलया्ेन या समसया कशा सु्णार 
आ्ेत, ्े सपष् झालेले ्ना्टी. 

कायथिपदधती सुधारणयासाठी 
बायोमेदरिकसिा उपयोग मधयान् 
भोि्न योि्ेनसाठी यूआयडी 
अय्निायथि करणयाबाबत अचधकृत 
आधार पुढटीलप्रमाणे आ्े. सेिा 
वितरण अ्िा लाभ ककां िा सबलसडी 
देणयासाठी आधार काडथििा ओळखपत् 

प्रगत आणण ववकस्नशील अशा 
दोनही प्रकारचया बहुतषेक दषेशांमधयषे 
कोणतया ्ना कोणतया प्रकारचा 
शालषेय भोज्न काय्वक्रम राबवला 
जातो. भारतात शाळषेतील मुलां्ना 
सवयंपाक करु्न गरम अन्नपदा््व 
दषेणयाचा इततहास दीघ्व असू्न 
1982 मधयषे तासमळ्नाडूत तयाचषे 
साव्वत्त्रकीकरण करणयापासू्न 
तयाची सुरूवात झाली तर 2001 

मधयषे सववोचच नयायालया्नषे दषेशभर 
सव्व सरकारी शाळांमधयषे सशजवलषेलषे 
जषेवण मुलां्ना दषेणषे कायदषेशीर 
बंध्नकारक कषे लषे. 
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म्णू्न िापर करणयामुळे सरकारटी 
वितरण प्रकक्रया सोपी ्ोऊ्न 
पारदशथिकता ि कायथिक्मता िाढत.े 
मात् यूआयडी िा्प करणयात अ्ेनक 
तफािती असू्न अ्ेनक मुलाां्ना आधार 
काडथि लमळालेलटी ्ना्टीत तयामुळे 
या य्नणथियािा अ्थि असा आ्े की 
प्रकक्रया सु्सु्टीत करता्ना मुलाां्ना 
या योि्ेनिा लाभ लमळणयासांदभाथित 
सुधारणा करणयाऐििी योि्ेनिा 
लाभ घेऊ पा्णारया  मुलाांचया 
सांखयेिर मयाथिदा आणणयाचया ्ेतू्ेन 
्े सुलभीकरण केले िात आ्े. 
विशषेतः मुले जयािी लक्य आ्ेत 
अशा  सामाजिक सुरक्ा कायथिक्रमािा 
्ा उ�े्य असू शकत ्ना्टी. आणखी 
पुढे यूआयडी सकतीिे करणयाचया 
माधयमातू्न ्ेनमके काय पारदशथिक 
केले आ्े अ्िा या पदधतीचया 
दिारे कुणाला िबाबदार ठरिणयात 
आलेले आ्े, ् े ् टी सपष् झालेले ्ना्टी 
कारण पुरिठयातील अय्नयलमतता, 
सिच्छता ि पायाभूत सुविधाांिा 
सुमार दिाथि अ्िा िेिणातील 
अपुरया पोषक घ्काांिे प्रमाण यािर 
का्टी्टी पररणाम तयामुळे ्ोत ्ना्टी. 
सरकारटी शाळेत ्नाि्नोंदणी असू्न्टी 
खासगी शाळाांत ्िेरटी लािणारया 
अशा दु् ेरटी ्नाि्नोंदणी केलेलया 
मुलाांिर तयािा पररणाम ्ोऊ शकतो. 
तरटी्टी यूआयडी अय्निायथि केलया्ेन या 
प्रकारािर्टी पररणाम ्ोत ्ना्टी तर 
फकत िे अिू्न्टी कुपोवषत आ्ेत 
अशा बालकाां्ना िेिणापासू्न िांचित 
ठेिणयापुरताि तयािा िापर ्ोत 
आ्े.  

तयालशिाय सािथििय्नक वितरण 
वयिस्ा, पेनश्न आणण अगदटी 
्े् लाभ ्सताांतरण यासारखया 
योि्नाांसाठी आधारिा उपयोग 

करणयािा अ्नुभि समाधा्नकारक 
्ना्टी. 30 ्कके लाभा्थीं्ना 
अचधकृत लाभा्णी असलयािे लसदध 
करणयात समसया,  मोबाईल ्ेन्िकथि , 
िीिपुरिठा आणण अ्ेनक प्रकाराांशी 
सांबांचधत समसयाां्ना सामोरे िािे 
लागत असलयाचया तक्रारटी आ्ेत. 

या आदेशािा असा अ्थि ्ोतो  की 
प्रतयेक मुलाला तो लाभा्णी आ्े 
्े लसदध करणयािी प्रकक्रया िेिण 
देणयापूिणी रोि पार पाडलटी िाणार 
आ्े? तांत्ज्ञा्न अपयशी ठरले तर 
का्टी मुलाां्ना िेिण ्नाकारले िाणार 
का? या अकायथिक्मतबेढ़ददल मग 
कुणाला िबाबदार ठरिणार? 

मधयान् भोि्न योि्ेनतील 
भ्रष्ािार कमी करु्न उत्तरदाययति 
िाढिणयासाठी सामुदाययक देखरेख, 
सामाजिक ऑडड्, विकें दद्रत तक्रार 
य्निारण वयिस्ा, लाभा्णी आणण 
िेिणाचया बेताचया माद्तीिे 
सािथििय्नक प्रदशथि्न इतयादटी पररचित 
ि पररणामकारक साध्ेन आ्ेत िी 
उपलबध करु्न देणयािी गरि आ्े. 
या सांदभाथित ्टी अचधसूि्ना म्णिे 
समािातील मुलाांप्रती असलेलया 
साततयपूणथि बेपिाथिईिरि प्रकाश 

्ाकणारटी आ्े. मुलाांिे आरोगय 
आणण लशक्णािा दिाथि याबाबतीतील 
दय्नीय आकडिेारटीपासू्न त े
तयाांचयाविरोधातील द्ांसािारािी 
पातळी आणण इतर केला िाणार 
अनयाय पा्ता मुले ि तयाांचया 
्ककाांकड े प्रिांड दलुथिक् करणयात 
साततय राखणयात येत आ्े. 
िाांगलटी कामचगरटी दशथििलेलया एका 
कायथिक्रमात्टी आम्टी सकारातमक 
ऐििी ्नकारातमक पररणाम ्ोईल 
अशी रािि् ् ोपित आ्ोत. मुलाां्ना 
खल्नायक ठरिू्न िे केले गेले आणण 
भ्रष्ािार, पारदशथिकता ि िबाबदारटीिे 
ओझ े तयाां्नी बाळगािे अशी अपेक्ा 
करणयाऐििी मुलाांसाठी सिागता थ्ि, 
पोषक िातािरण तयार करणयाचया 
प्रकक्रयाांदिारे  मुलाांचया कलयाणािी 
्मी,  मुलाां्ना लशििलेलया गरम 
अन्नािी अपेक्ा करता येईल, 
उतकृष् लशक्ण लमळेल, लशक्काांचया 
आणण मुले जयािर अिलांबू्न आ्ेत 
अशाांचया मूलभूत मा्निी पे्ररणाां्ना 
आिा््न केले िाईल, यासाठी मागथि 
शोधणयािर आम्टी लक् कें दद्रत 
करणयािी िेळ आलटी आ्े. लोकशा्टी 
राजय म्णू्न आमिे ्नागररक, 
विशषेतः मुले याांचयाशी असलेलया 
सामाजिक कराराबरोबर आम्टी कुठे 
भरक्त िात आ्ोत यािा वििार बांद 
करणयािी िेळ आलटी आ्े. डडजि्ल 
पारदशथिकता आणण उत्तरदाययति याां्नी 
प्छाडलेलया मा्नलसकतसेाठी आम्टी 
तयाांचया सामाजिक सुरक्ेिा बळी 
देणार आ्ोत काय? 
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लेणखका से्ं र फाॅर पाॅललसी ररसिथि 
ये्े कायथिरत अस्ून लशक्ण आणण 
धोरणविषयक अ्ेनक म्त्िाचया 
सलमतयाांिर तयाां्नी काम केले आ्े.  
email: kiran.bhatty@cprindia.org

मधयानह भोज्न योज्नषेतील 
भ्रषटाचार कमी करु्न उत्रदातयतव 
वाढवणयासा्ठी सामुदातयक दषेखरषेख, 
सामाजजक ऑडडट, ववकें हद्रत तक्रार 
त्नवारण वयवस्ा, लाभा्णी आणण 
जषेवणाचया बषेताचया माहहतीचषे 
साव्वजत्नक प्रदश्व्न इतयादी परररचत 
व पररणामकारक साध्नषे आहषेत जी 
उपलबध करु्न दषेणयाची गरज आहषे. 
या संदभा्वत ही अरधसूच्ना महणजषे 
समाजातील मुलांप्रती असलषेलया 
साततयपूण्व बषेपवा्वईवरच प्रकाश 
टाकणारी आहषे.
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राजकुमार बडोलषे

उपषेक्क्त वंरचत घटकांपयांत योज्ना लाभ पोचववणयासा्ठी ववशषेष प्रयत्न

आरक्णािे ि्नक रािषणी 
शा्ू म्ाराि याांिा 

ियांती ददिस ्ा म्ाराषरि शास्ना्ेन 
सामाजिक नयाय दद्न म्णू्न 
सािरा करणयािा य्नणथिय घेतला 
आ्े. यातू्नि राजय शास्नािी 
सामाजिक सक्मीकरणासांबांधीिी 
भूलमका सपष् ददसू्न येत.े गेलया 
दो्न त े ती्न िषाथित सामाजिक 
नयाय ि विशषे स्ायय विभागाचया 
माधयमातू्न राजय शास्ना्ेन 
समािातील िांचिताांचया नयायासाठी, 
तयाांचया सबलटीकरणासाठी ठोस पािले 
उिलणयास सुरुिात केलटी. तयाला 
आता योगय ददशा लमळत असलयािे 
ददसू्न येत आ्े. 

समािाचया तळागाळापययंत 
योि्ना पो्िावयात, तयाांिा लाभ 
सिथिि घ्काां्ना लमळािा, यासाठी 
सामाजिक नयाय विभागा्ेन विशषे 
प्रयत्न सुरू केले आ्ेत. सामाजिक 
नयाय विभागामाफथि त समािातील 
जयेषठ, ददवयाांग, वि�ा्णी, बेघर 
कु्ुांबे अशा विविध घ्काांसाठी रमाई 
आिास योि्ना, कमथििीर दादासा्ेब 
गायकिाड सबलटीकरण योि्ना, 
श्ािणबाळ योि्ना, सांिय गाांधी 
य्नराधार योि्ना, ददवयाांगाांसाठी 
विशषे स्ायय आदटी विविध योि्ना 
राबविलया िातात.

समािातील दलुथिक्क्त, उपेक्क्त 
घ्काां्ना मदत करणयासाठी योि्ना 
राबविणयात येत आ्ेत. विशषे 
स्ायय योि्ेनअांतगथित राजयातील 
य्नराधार वयजकतां्ना सांिय गाांधी 
य्नराधार योि्ेनअांतगथित लमळणारया 
अ्नुदा्नात 600 रुपयािरू्न 700 
रुपये अशी िाढ करणयािा धोरणातमक 
य्नणथिय घेतलया्ेन य्नराधार वयजकतां्ना 
तयािा ददलासा लमळणार आ्े. ्टी 
िाढ अपुरटी असलयािी िाणीि आ्े. 
तयामुळे यामधये आणखी भरघोस िाढ 
व्ािी, यासाठी पाठपुरािा सुरू असू्न 
लिकरि सकारातमक य्नणथिय ्ोईल, 
अशी आशा आ्े. तसेि श्ािणबाळ 
राजय य्नितृ्ती िेत्न योि्ना, 
इांददरा गाांधी राषरिटीय िदृधापकाळ 
य्नितृ्तीिेत्न योि्ना, इांददरा गाांधी 
विधिा य्नितृ्ती योि्ना आदटी विविध 
माधयमातू्न समािातील य्नराधार, 
िांचिताां्ना आधार देणयािे काम सुरू 
आ्े. या विविध योि्नाांमधये बदल 
करू्न भरटीि िाढ करणयािा प्रयत्न 
सुरु आ्े.  तसेि ्ा य्नधी ्े् 
लाभारयायंचया बँक खातयात िमा 
व्ािा यासाठी विशषे प्रयत्न सुरू 
आ्ेत. आतापययंत १२ जिलहयाांत 
अशा प्रकारे ्े् लाभ देणयात येत 
आ्े. 

मागासिगणीय समािात अिू्न्टी 

उत्ा्न

समाजाचया तळागाळापयांत 
योज्ना पोहचावयात, तयांचा लाभ 
सव्वच घटकां्ना समळावा, यासा्ठी 
सामाजजक नयाय ववभागा्नषे ववशषेष 
प्रयत्न सुरू कषे लषे आहषेत. सामाजजक 
नयाय ववभागामाफ्व त समाजातील 
जयषेष्ठ, हदवयांग, वव�ा्णी, बषेघर 
कुटंुबषे अशा ववववध घटकांसा्ठी रमाई 
आवास योज्ना, कम्ववीर दादासाहषेब 
गायकवाड सबलीकरण योज्ना, 
श्रावणबाळ योज्ना, संजय गांधी 
त्नराधार योज्ना, हदवयांगांसा्ठी 
ववशषेष सहायय आदी ववववध योज्ना 
राबववलया जातात.



³eespevee
25peguew, 2017 

अ्ेनक ्नागररक शतेमिूर म्णू्न 
काम करतात. अशा अ्नुसूचित िाती 
ि ्निबौधद घ्कातील दाररद्य 
रेषखेालटील भूलम्टी्न शतेमिूराां्ना 
दो्न एकर ओलटीताखालटील ककां िा 
िार एकर कोरडिा्ू शतेिमी्न 
कसणयासाठी उपलबध करु्न देिू्न 
तयाांिी अच्थिक उन्नती ि सामाजिक 
सतर उांिविणयािा प्रयत्न कमथििीर 
दादासा्ेब गायकिाड सबलटीकरण ि 
सिालभमा्न योि्ेनदिारे केला िातो. 
या योि्ेनिी वयापती िाढविणयािा 
वििार राजय शास्न करत आ्े. 
िेणेकरू्न िासतीत िासत लोकाां्ना 
यािा फायदा ्ोईल.

ददवयाांगाां्ना समािात सक्मपणे 
उभे रा्ता यािे, यासाठी विभागा्ेन 
अ्ेनक म्त्िपूणथि योि्ना सुरू 
केलया आ्ेत. ददवयाांगासाठी राखीि 
असलेला िार ्कके य्नधी खिथि 
्ोणयासाठी जिल्ा ि तालुकासतरटीय 
सलमतयाांिी स्ाप्ना करणयात आलटी 
आ्े. तसेि ददवयाांग खेळाडूां्ना राजय 
शास्नाचया सेिेत ्े् ्नोकरटी देणे, 
शबरटी ि रमाई आिास योि्ेनमधये 
ददवयाांगासाठीचया दाररद्य रेषिेी अ् 
लशच्ल करणे, पॅराऑलांजमपक सपधतेत 
यश लमळविलेलया ददवयाांग खेळाडूां्ना 
ददवयाांग खेळरत्न पुरसकारा्ेन 
सनमाज्नत करणे, विशषे शाळाांिा 
दिाथि सुधारणयासाठी जिल्ासतरटीय 
दिाथि सुधार सलमतीिी स्ाप्ना, 
ददवयाांगाांचया कमथिशाळेत कायथिरत 
कमथििारयाां्ना सेिाय्नितृ्ती िेत्न योि्ना 
लागू करणे, आदटी म्त्िपूणथि य्नणथिय 
घेतले आ्ेत. 

तसेि पुढटील काळात ददवयाांगाां्ना 
अपांगतिािे सांगणकीय प्रमाणपत् 
तिररत लमळािे, यासाठी ‘लमश्न 
णझरो पेंडनसी’ सुरू करणयात आले 
आ्े. ्े लमश्न आता राजयभर 
राबविणयािा प्रयत्न आ्े. तर 

अ्ना् ियसक मयतमांद मुलाांसाठी 
आधारगृ् ािी स्ाप्ना ि मूकबचधर 
वि�ारयायंचया उचि लशक्णासाठी 
विशषे म्ावि�ालये सुरू करणयािा्टी 
वििार आ्े. ददवयाांगासाठी सामाजिक 
नयाय विभागा्ेन केलेलया कायाथििी 
दखल घेऊ्न कें द्र सरकार्ेन ददवयाांग 
राषरिटीय पुरसकार देऊ्न सनमाय्नत 
केले. 

गेलया अडीि-ती्न िषाथित        
वि�ारयायं्ना लमळणारटी लशषयितृ्तीिी 
रककम िेळेत लमळािी, यासाठी 
प्राधानया्ेन लक् ददले आ्े. राजयातील 
विमुकत िाती, भ्कया िमाती, 
इतर मागासिगथि ि विशषे मागासिगथि 

प्रिगाथितील वि�ारयायंचया शुलक 
प्रयतपूतणीसाठी पालकाांिी उतपन्न 
मयाथिदा साडिेार लाखािरू्न 6 लाख 
करणयािा म्त्िपूणथि य्नणथिय घेतला. 
राजयातील सुमारे दटीड लाखा्ू्न 
अचधक वि�ारयायं्ना यािा फायदा 
्ोणार आ्े. गेलया अ्ेनक िषाथिपासू्निी 
मागणी पूणथि करणयािा आ्नांद िा्त 

आ्े.  मागासिगणीय शासकीय 
वि�ा्णी िसयतगृ् ात अलभयाांबत्की 
ि पॉलल्ेजक्नक वि�ारयायं्ना प्रिेश 
देणयासांदभाथित य्नणथिय घेणयात 
आला आ्े. तयामुळे ्े् दसुरया 
िषाथित प्रिेश घेतलेलया वि�ारयायं्ना 
यािा फायदा ्ोणार आ्े. तसेि 
अ्नुसूचित िातीचया वि�ारयायं्ना 
परदेशी लशषयितृ्ती योि्ेनअांतगथित 
पीएि.डी. अभयासक्रमािा कालािधी 
कमाल िार िषथि ककां िा यापेक्ा कमी 
असलेलया प्रतयक् कालािधीस मांिुरटी 
देणयात आलटी आ्े. तयाि बरोबर 
जया वि�ारयायं्ना िसतीगृ् ात प्रिेश 
लमळाला ्ना्टी, अशा वि�ारयायंसाठी्टी 
डॉ. बाबासा्ेब आांबेडकर सिाधार 
योि्ना घोवषत करणयात आलटी 
आ्े. या योि्ेनदिारे देणयात येणारे 
अ्नुदा्न अ्नुसूचित िाती ि ्निबौधद 
वि�ारयायंचया आधार सांलग्न बँक 
खातयामधये ्े् वितरटीत करणयात 
येणार आ्े.  तसेि मागासिगणीय 
समािातील िासतीत िासत तरूणाां्नी 
उ�ाेिक व्ािेत, यासाठी लक् कें द्रटीत 
केले आ्े. यासाठी योि्ना सुरू केलटी 
आ्े. 

डॉ. बाबासा्ेब आांबेडकर याांचया 
वििारा्ुनसार राजयातील अ्नुसूचित 
िाती ि ्निबौदध िातीतील 
वि�ारयायं्नी उचि लशक्ण घयािे, 
तयात्टी या समािातील वि�ारयायं्ना 
परदेशात लशक्णािी सांधी लमळािी, 
यासाठी राजय शास्न ्ेन्मीि 
प्रयत्नशील आ्े. तयासाठी अ्नुसूचित 
िातीतील वि�ारयायं्ना परदेशात 
लशक्णासाठी राजय शास्नाचया 
िती्ेन लशषयितृ्ती देणयात येत.े 
गेलयािषणी 75 वि�ारयायं्ना परदेशात 
लशक्णासाठी पाठविणयात आले आ्े. 
यांदा्टी िासतीत िासत वि�ारयायं्ना 
परदेशी लशक्णासाठी मदत करणयात 

हदवयांगां्ना अपंगतवाचषे संगणकीय 
प्रमाणपत्र तवररत समळावषे, यासा्ठी 
‘समश्न णझरो पेंडनसी’ सुरू 
करणयात आलषे आहषे. हषे समश्न 
आता राजयभर राबववणयाचा प्रयत्न 
आहषे. तर अ्ना् वयसक मततमंद 
मुलांसा्ठी आधारगहृाची स्ाप्ना 
व मूकबरधर वव�ारयाांचया उचच 
सशक्णासा्ठी ववशषेष महावव�ालयषे 
सुरू करणयाचाही ववचार आहषे. 
हदवयांगासा्ठी सामाजजक नयाय 
ववभागा्नषे कषे लषेलया काया्वची दखल 
घषेऊ्न कें द्र सरकार्नषे हदवयांग 
राषट्रीय पुरसकार दषेऊ्न सनमात्नत 
कषे लषे. 
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येणार आ्े. 

वि�ारयायंसाठी ्छत्पती शा्ू 
म्ाराि याांचया ्नािा्ेन लशषयितृ्ती सुरू 
केलटी तसेि अ्नुसुचित िातीतील 50 
मद्लाां्ना एम.कफल ि पीएि.डीसाठी 
क्राांतीजयोती सावित्ीबाई फुले याांचया 
्नािा्ेन कय्नषठ सांशोधकासाठी 25 
्िार तर िररषठ सांशोधकाांसाठी 28 
्िार रुपयाांिी फेलोलशप सुरू केलटी 
आ्े. यामुळे अ्नुसूचित िातीतील 
मद्लाां्ना उचि लशक्णासाठी मदत 
्ोत आ्े.  उचि लशक्ण घेणारया 50 
वि�ारयायंसाठी लोकशा्टीर अणणाभाऊ 
साठे याांचया ्नािा्ेन्टी  एम.फील ि 
पीएि.डी.साठी फेलोलशप सुरू केलटी.

अ्नुसूचित िाती, िमातीतील 
घ्काां्ना समािाचया मुखय प्रिा्ात 
आणािे, यासाठी विशषे प्रयत्न सुरू 
आ्ेत. या समािातील तरुणाां्ना 
डॉ. बाबासा्ेब आांबेडकर सांशोध्न 
ि प्रलशक्ण सांस्ेचया माधयमातू्न 
कौशलय विकास प्रलशक्ण देणयात 
येत आ्े. जिल्ासतरापययंत असे 
प्रलशक्ण आयोजित करत आ्ोत. 
तसेि या युिकाां्ना म्ामांडळाचया 
माधयमातू्न किथि उपलबध करू्न 
देणयािा्टी प्रयत्न आ्े. यासांबांधी 
विविध 15 सांस्ाांशी करार करणयात 
आले आ्ेत. या माधयमातू्न तरुणाां्ना 
कौशलय प्रलशक्ण देऊ्न रोिगारक्म 
करणयािे धयेय आ्े.

अ्नुसूचित िाती, िमातीतील 
िासतीत िासत तरुणाां्नी स्नदटी 
सेिेत प्रिेश करािा, तयासाठी 
तयाां्ना योगय मागथिदशथि्न लमळािे, 
म्णू्न तयाांचयासाठी औरांगाबाद, 
पुणे, ्नागपूर ये्े कें द्रटीय लोकसेिा 
आयोगाचया तयारटीसाठी अ्नुसुचित 
िाती प्रिगाथितील 50 तरुणाां्ना 
मोफत य्निासी प्रलशक्ण कें द्र सुरू 
केले. तसेि ददललटीत्टी ्नामाांककत 

साईराम-िािीराम सारखया प्रलशक्ण 
कें द्रात दरिषणी 50 वि�ारयायंिे मोफत 
प्रलशक्ण सुरू केले.  यातू्न यािषणी  
14 वि�ा्णी  भारतीय स्नदटी सेिेत 
दाखल झाले आ्ेत.  

राजयातील जयेषठ ्नागररकाांकरटीता 

कलयाणकारटी धोरण तयार करणयात 
आले असू्न या धोरणा्ुनसार 
जिल्ासतरटीय ि राजयसतरटीय 
सलमतयाांिे गठण करणयात आले आ्े. 
या धोरणामधये जयेषठ ्नागररकाांसाठी 
समुपदेश्न कें द्र, विरांगुळा कें द्र, 
आरोगय सुविधा कें द्र, तक्रार य्निारण 
कें द्र, तसेि िधृदाश्माां्ना अ�ाित 
सुविधायुकत करणयात येत आ्े. 
जयेषठ ्नागररकाां्ना आतमसनमा्ना्ेन 
िीि्न िगता यािे यासाठी अ्ेनक 
तरतूदटी करणयात आलेलया आ्ेत. 
जयेषठ ्नागररकाांसाठी ियोमयाथिदा 65 
िषायंिरू्न 60 िषते करणयाबाबतिी 
कारिाई िलद गती्ेन सुरू आ्े. 
जयेषठ ्नागररक धोरणाचया  

मसु�ािर तजज्ञ, ्नागररक, या क्ेत्ात 
काम करणारे कायथिकतते याांचया सूि्ना 
आलया्नांतर तयािे अांयतम प्रारुप 
तयार ्ोईल. या धोरणािी का्ेकोर 
अांमलबिािणी ्ोईल, याकड े सितः 
लक् देणार आ्े.

समािातील िातीय तढे कमी 
करणयासाठी समािातील िाती 
वयिस्ा ्नष् व्ािी, यासाठी 
विभागाचयािती्ेन विविध उपक्रम 
राबविणयात येत आ्ेत. रािषणी 
शा्ू म्ारािाां्नी करिीर सांस्ाां्नात 
आांतरिातीय वििा्ासांदभाथित धाडसी 
पाऊल उिलले ्ोत.े यािा आदशथि 
घेऊ्नि राजयात आांतरिातीय 
वििा्ािा कायदा करणयासांदभाथित 
वििारमां््न सुरू ्ोत.े तयातू्न 
आांतरिातीय वििा् काय�ािा मसुदा 
तयार केला असू्न तयािर आता 
प्रकक्रया सुरू आ्े.  

राजयातील य्नराधार, िांचित, 
उपेक्क्त घ्काां्ना नयाय देऊ्न तयाां्ना 
समािात िगणयािे बळ देणयािे काम 
सामाजिक नयाय विभागाचया विविध 
योि्नादिारे सुरू आ्े. येतया काळात 
या योि्ना अचधक लोकालभमुख 
करणयासाठी ि ्े् तळागाळापययंत 
लाभ पो्िािे, यासाठी विशषे लक् 
देणयािे ठरविले आ्े. 

     nnn

लेखक  म्ाराषरि शास्नाचया 
सामाजिक नयाय ि विशषे स्ायय 
विभागािे मांत्ी आ्ेत.

email: rajkumar.badole.nic.in

अ्नुसूरचत जाती, जमातीतील 
जासतीत जासत तरुणां्नी स्नदी 
सषेवषेत प्रवषेश करावा, तयासा्ठी 
तयां्ना योगय माग्वदश्व्न समळावषे, 
महणू्न तयांचयासा्ठी औरंगाबाद, 
पुणषे, ्नागपूर यषे ष्े कें द्रीय लोकसषेवा 
आयोगाचया तयारीसा्ठी अ्नुसुरचत 
जाती प्रवगा्वतील 50 तरुणां्ना 
मोफत त्नवासी प्रसशक्ण कें द्र सुरू 
कषे लषे. तसषेच हदललीतही ्नामांफ्कत 
साईराम-वाजीराम सारखया प्रसशक्ण 
कें द्रात दरवषणी 50 वव�ारयाांचषे 
मोफत प्रसशक्ण सुरू कषे लषे.  यातू्न 
यावषणी  14 वव�ा्णी  भारतीय 
स्नदी सषेवषेत दाखल झालषे आहषेत. 
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सुरक्ा सांक्ाचया तसेि 
आच्थिक अजस्रतचेया 

काळात सामाजिक सुरक्ा या विषयाला 
अ्ननयसाधारण म्ति प्रापत ्ोत.े 
1942 मधये स्ाप्न केलेलया– 
ऐयत्ालसक बेव्रटीि सलमतीचया 
अ्िालात “गरिाांपासू्न मुकतता’ 
अशी तयािी वयाखया केलेलटी आढळत.े 
या वयाखयेिा कधी्टी पाठपुरािा केला 
गेला ्ना्टी.  आणण िागयतक कामगार 
सांघ््ेनचया 1950 चया पररषदे्नुसार 
अचधक कायथिशील परांतु सांकुचित अशा 
अांगा्ेन ‘आकजसमक य्निारणािा एक 
भाग‘ म्णू्न याकड े पाद्ले गेले. 
1989 मधये, ड्झे आणण से्न याां्नी 
विकस्नशील देशाांचया अ्नुषांगा्ेन 
या वयाखयेिा विसतार केला, तयािा 
पु्नरुचिार प्रभू याां्नी करता्ना म््ले 
आ्े की, भारताचया द्ता्थि िे असेल 
तीि सामाजिक आच्थिक सुरक्ा ्ोय, 
िे सामाजिक क्मतिेे सांिधथि्न आणण 
आच्थिक सुरक्ेिी खात्ी देईल. आरोगय 
्ा हया वयापक सांकलप्ेनिा गाभाि 
्ोय. 

प्रा. कषे  सीता प्रभू

सवाांसा्ठी आरोगय आणण भारत

सवाांसा्ठी आरोगय

आरोगय सुरक्क्तता ्टी िैज्िक 
आरोगयसेिेशी िद्लत्ेेन िुळलटी 
गेलटी आ्े. लशिाय अलमा अ्ा 
िाद्र्नामयािे पाल्न करत असता 
स्न 2000 पयथित सिायंसाठी आरोगय 
प्रापत करणयाचया उददेशा्ेन तयास 
मुखय म्ति लमळाले आ्े. धयेया्ेन 
पे्रररत आणण आयसीएसएसआर-
आयसीएमआर अ्िाल 1981 ्ेन 
सूचित केलया्ेन, भारत सरकार्ेन 
1983 मधये आपले राषरिटीय आरोगय 
धोरण िा्टीर केले. त े कालाांतरा्ेन 
राषरिटीय आरोगय धोरण 2002 या 
्नािा्ेन प्रलसधद झाले. 2005 मधये 
आरांभ झालेले राषरिटीय ग्ामीण आरोगय 
लमश्न (ए्नएिआरएम) ्े देशात 
प्रा्लमक आरोगय सेिेिे पु्नरुजिीि्न 
करणयासाठी सुरु करणयात आले 
्ोत.े अ्ेनक धोरणातमक पुढाकार 
घेतलया्नांतरसुधदा सिायंसाठी आरोगय 
्ा एक अपूरा राद्लेला कायथिक्रम आ्े. 
अलप उतपन्न असणारया बाांगलादेश 
सारखया देशाांचया पांकतीमधये भारत 
उभा आ्े. तयािप्रमाणे म्तिपूणथि 
अशा आरोगयाचया एमडीिी चया 
उददटीषटयाांपासू्न दरू्टी आ्े.

आरोगय सुरक्क्तता ही वजैशवक 
आरोगयसषेवषेशी जहटलतषे्नषे जुळली 
गषेली आहषे. सशवाय अलमा अटा 
जाहहर्नामयाचषे पाल्न करत असता 
स्न 2000 पय्वत सवाांसा्ठी आरोगय 
प्रापत करणयाचया उददषेशा्नषे तयास 
मुखय महतव समळालषे आहषे. धयषेया्नषे 
प्रषेररत आणण आयसीएसएसआर-
आयसीएमआर अहवाल 1981 ्नषे 
सूरचत कषे लया्नषे, भारत सरकार्नषे 
1983 मधयषे आपलषे राषट्रीय आरोगय 
धोरण जाहीर कषे लषे. तषे कालांतरा्नषे 
राषट्रीय आरोगय धोरण 2002 या 
्नावा्नषे प्रससधद झालषे. 2005 मधयषे 
आरंभ झालषेलषे राषट्रीय ग्ामीण आरोगय 
समश्न (ए्नएचआरएम) हषे दषेशात 
प्रा्समक आरोगय सषेवषेचषे पु्नरुजजीव्न 
करणयासा्ठी सुरु करणयात आलषे होतषे.

संकलप
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भारतािी आरोगययांत्णा 
विकासािे आगळे रुप दाखित,े 
िे आता देशात मूळ धरु लागले 
आ्े. उचि उतपन्न आणण आच्थिक 
असमा्नता ्टी आरोगय सेिेचया 
जदितीय त्ा ततृीय सतरािरचया 
औपिाररक सेिेचया विषम सिरुपात 
प्रयतत ्ोत ेआ्े. प्रा्लमक सेिाांिर 
आणण प्रयतबांधातमक सेिाांिर दलुथिक् 
्ोत आ्े. खरेतर हया सेिा गररबाांस 
िगणयासाठी अतयाि्यक आ्ेत. 
2008 चया िागयतक आरोगय 
सांघ््ेनचया अांदािा्नुसार, 5.2 दशलक् 
भारतीय ्े असांसगथििनय रोगाांमुळे 
मरण पािले. म्णिेि एकूण देशातील 
ि्नतचेया 53…  ्ा आकडा ्ोय. 
उतपन्न आणण आच्थिक तफाितीिा 
एकूण पररणाम ग्ामीण त्ा श्रटी, 
राजयीय आणण इतर सामाजिक 
ग्ाांमधये देखील ददसू्न येत आ्े. 
स्न 2015 मधये, युए्नडीपीमाफथि त 
माेिलया गेलेलया भारतीय आरोगय 
सूिी्नुसार आरोगयािी गणती 24 … 
अांका्नी ्नीिाांकी ददसलटी तयािरु्न ्टी 
असमा्नता अधोरेणखत ्ोत आ्े.

य़ापुढे असे य्नदशथि्नास येत े
की, प्रा्लमक तसेि प्रयतबांधातमक 
आरोगय सेिाांचया बाबतीत 
रािकीय बाांचधलकी कमी आ्े. 
लशक्णाप्रमाणे या क्ेत्ािे म्ति 
्ना्टी. य्निडणुकाांचया दृष्टीको्नातू्न 
आरोगय ्टी कधी्टी म्तिपूणथि बाब 
ब्नलटी ्ना्टी. आांध्रप्रदेशातील उदा्रण 
डोळयासमोर असता्ना्टी खूप मोठे 
भवितवय असलेलया या विषयाला 
राजयकतयायंकडू्न य्निडणुकाांचया 
दृष्टीको्नातू्न या विषयाकड े
पाद्ले गेले ्ना्टी. सामानयत याि 
औदालसनयािे प्रयतबबांब अ्थिसांकलपीय 

तरतूदटीचया िेळी्टी ददसू्न येत.े 
अ्थिवयिस्ा उतकृष् मागथिक्रमण 
करत असता्ना्टी गेलया दशकभरात 
सकल राषरिटीय उतपन्नाचया केिळ 
1.5… इतकीि तरतूद आरोगयासाठी 
केलेलटी ददसू्न येत.े यािाि अ्थि असा 
की आरोगयािरटील  75… खिथि ्ा 
सित:चया णखशातू्नि करािा लागत 
असलया्ेन आपत्तीि्नक पररजस्तीत 
अ्ेनकिण दाररद्रय रेषखेालटी ढकलले 
िातात.

भारतातील आरोगयववमा

ब्ाणझल, बोललजव्या, इांडो्ेनलशया 
आणण ्ायलांड या सारया 
देशाांिे िैलशषटय असे की, ये्े 
आरोगयासांदभाथित मोठया प्रमाणािर 
असमा्नता ् ोती. 1980 सालापासू्न 
तयाां्नी तयामधये सािथिबत्क सुधारणा 
केलया.आपलटी आरोगय विषयक 
धोरणे बदललटी. ्ायलांडमधील 30 
बा्् योि्ना,  इांडो्ेनलशयामधये 
केलेले आरोगय सेिाांिे विकें द्रटीकरण 
आणण सामाजिक आरोगय योि्ना, 
ब्ाणझल मधील सियंकष आरोगय 
प्रणालटी ्टी यािी उदा्रणे या देशाां्नी 
कशाप्रकारे आपलया देशातील आरोगय 

सेिाांसाठी आघाडी घेतलटी आ्े ्े 
दशथिितात. या देशाां्नी घालू्न ददलेलटी 
्टी उदा्रणे प्रा्लमक आरोगयसेिा 
यांत्णेिी बळक्टी ्टी िागयतक 
आरोगय वयापती प्रापत करणयाचया 
उददे्या्ेन प्र्माि्यक बाब आ्े, ्े 
सपष् करतात.

आरोगय विमयािी सुरुिात 
भारतात कमथििारटी राजय विमा योि्ना 
(ईएसआयएस) आणण कें द्रटीय शास्न 
आरोगय योि्ना (सीिीएिएस) ये्ू्न 
झालटी. या दोन्टी योि्नाांिा सरकारटी 
्नोकराांमधये आणण तयाांचयािर 
अिलांबू्न असणारयाांमधये प्रसार 
झाला आ्े. हया योि्ना जदितीय 
आणण ततृीय सतरािरटील आरोगय 
सेिाांिर लक् कें द्रटीत करतात ि 
सरकारटी ्नोकरटी करणारया भारतीय 
्नोकरदाराांचया एकूण सांखयेचया 10… 
ि्नतलेा सेिा पुरितात.

ग्ामीण भागातील गरटीब आणण 
गरिू भागाांतील जसत्याांसाठी ि्न्नी 
सुरक्ा योि्ना ्टी स्न 2005 मधये 
घोवषत झालटी. ्टी योि्ना सशतथि 
असलया्ेन अ्टीांिी पूतथिता करणारया 
लाभा्थीं्ना तयाांचया खातयािर रोख 
रककम लमळत.े गरटीब राजयाांमधू्न 
रुगणालयी्न प्रसूतीां्ना यामुळे 
प्रोतसा््न लमळाला मात् ि्न्नी 
मतृयूदरात यामुळे घसरण झालटी 
्ना्टी.

राषरिटीय सिासरय विमा 
योि्ना(आरएसबीिाय) ् टी स्न 2008 
मधये िा्टीर झालटी. या योि्ेनअांतगथित 
सांिेद्नशील समाि घ्काां्ना 
आपत्तीि्नक आरोगयखिाथिकररता 
आच्थिक मदत देणयात येत.े लशिाय 
दाररद्यरेषखेालटील ि्नतलेा उत्तम 

अ््ववयवस्ा उतकृषट माग्वक्रमण 
करत असता्नाही गषेलया दशकभरात 
सकल राषट्रीय उतपन्नाचया कषे वळ 
1.5…  इतकीच तरतूद आरोगयासा्ठी 
कषे लषेली हदसू्न यषेतषे. याचाच अ््व 
असा की आरोगयावरील  75… खच्व 
हा सवत:चया णखशातू्नच करावा 
लागत असलया्नषे आपत्ीज्नक 
पररजस्तीत अ्नषेकजण दाररद्रय 
रषेषषेखाली ढकललषे जातात.
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दिाथििी आरोगयसेिा पुरिणयात येत.े
प्र्मत ्टी योि्ना दाररद्यरेषखेालटील 
ि्नतलेा समोर ठेिू्न ब्नविणयात 
आलटी ्ोती मात् प्िात ्ती ्ातगाडी 
ओढणारे आणण किरा िेिणारे 
आदटी श्लमकाांसाठी विसतारलटी 
गेलटी. इजसपतळात दाखल केलेलया 
रुगणाांसाठी रु. 30000 पययंतचया 
खिाथििी तरतूद केलटी आ्े. िषाथिला 
प्रतयेक कु्ुांबाला 30 रुपये इतके 
्नोंदणी शुलक दयािे लागत.े सुधाररत 
मयाथिदे्नुसार ्टी रककम एक लाख 
रुपये इतकी िाढिणयात आलेलटी आ्े. 
्टी योि्ना मािथि 2016 पययंत एकूण 
72.8 दशलक् कु्ुांबाांपैकी 41.3 
दशलक् कु्ुांबाांपययंत पो्ोिलयािी या 
अांतगथित ्नोंद झालटी आ्े. या योि्ेनिी 
वयापती फार कमी कु्ुांबाांपययंत 
पो्ोिलटी असलयामुळे केिळ 11.8  
दशलक् कु्ुांबे ्ा लाभ घेऊ शकलटी. 
या क्ेत्ातील प्रतयक् अ्नुभि ्े 
साांगतो का,  िरटी ्टी योि्ना गरटीब 
ि्नतिेा आरोगयविषयक आच्थिक 
ताण घ्िणयासाठी असलटी तरटी्टी ्े 
उददटीषटय अिू्न्टी पुरेसे गाठता आले 
्ना्टी. यािे कारण असे की, रुगणाां्ना 
औषधोपिार तसेि विविध तपासणया, 
आणण आरोगयासाठीिा प्रिास खिथि 
याकररता येणारया खिाथििी तरतूद या 
योि्ेनत अांतभूथित केलेलटी ्ना्टी. केरळ 
सारखया राजयाांत सिासरय योि्ेनिी 
पूतथिता बरयाि प्रमाणात ददसू्न येत े
कारण सदर्ू योि्ेनसाठी ते् े पोषक 
िातािरण आ्े.

ककमा्न आठ राजय शास्ेन, 
सदर्ू योि्ना अांमलात आणत आ्ेत.
तयात प्रामुखया्ेन दाररद्यरेषखेालटील 
कु्ुांबाांकररता िािपेयी आरोगयश्ी 
योि्ना  तयािप्रमाणे यशजसि्नी 

स्कारटी कृषी आरोगय योि्ना हया 
क्नाथि्क राजयात राबिलया िात 
आ्ेत. तर आांध्रप्रदेशात तसेि 
तलेांगणामधये रािीि गाांधी आरोगयश्ी 
योि्ना, मुखयमांत्ी आरोगयविमा 
योि्ना ्टी तालमळ्नाडू मधये तर 
रािीि गाांधी िीि्नदायी आरोगय 
योि्ना म्ाराषरिात प्रभािीपणे राबिलटी 
िात आ्े. मुखयमांत्ी अमतृ योि्ना 
्टी गुिरातमधील तर सांजिि्नी कोष 
्टी ्छत्तीसगढ मधये कायथिरत आ्े. 
या सिायंमधये रािीिगाांधी आरोगय 
योि्ना आांध्रामधये अतयांत प्रभािी 

असू्न योि्ेनचया 85… कु्ुांबे यात 
समाविष् झालटी आ्ेत. योि्ेनिे ्े 
फललत वयापक िागयतक आरोगय 
उददटीष्ाांचया समीप आ्े. योि्ेनिा 
कल पा्ता, हदयविकार, ककथि रोग, 
मूत्वपांडािे आिार आणण मूत्वपांड 
य्नकामी ्ोणे यासाठी लोकसांखयेचया 
सुमारे  40… रुगणाां्ना ्ा त्ास 
िाणितो. पण ऐरणीिर आलेला 

मुददा म्णिे मुदतीपूिथि िनमाला 
आलेलटी मुले ्िस्न सांस्ेचया 
कमिोरटी्ेन त्सत आ्ेत िा  सांग््णी, 
क्यरोग आणण हदयरोगा्ेन वपडीत 
आ्ेत. तयाांचयाकड ेलक् देणे गरिेिे 
असू्न प्रा्लमक सतरािर तपासणया 
आि्यक आ्ेत. एकबत्तपणे 
2015 सालापययंत कोणतया ्ना 
कोणतया प्रकारिे आरोगय सांरक्ण, 
280 दशलक् ि्नतलेा ककां िा 
लोकसांखयेचया एक ितु्ायंश ि्नतलेा 
आरोगय सुविधा पो्ोििणयात यश 
आले आ्े. शास्नाकडू्न आरोगयविमा 
कायथिक्रम राबिला िातो. सी िी एि 
एम,् इ एस आय एस ्इतयादटी. तसेि 
राजयाांचया इतर खास आरोगय विमा 
योि्ना आणण सिायंत म्तिािी आर 
एस ्बी िाय योि्ना आ्ेति. असे 
असू्न सुधदा कें द्र ककां िा राजय सरकारे 
प्रा्लमक आरोगयाकररता सांरक्ण 
देऊ शकलेले ्ना्टीत. मेघालय 
राजय मात् अपिाद आ्े. ते् े का्टी 
प्रमाणात मदत ददलटी िात.े सारया 
योि्ना आिार बळािलया्नांतरचया 
आ्े. प्रा्लमक सिरुपात आिार 
असता्नािी जस्ती यात गणलटी िात 
्ना्टी.

पुढील माग्वक्रमण 

भारतािे ्निे राषरिटीय आरोगय 
धोरण 2017 यामधये सपष् ददसू्न 
येत े की शास्नाचया धोरणामधये 
िाांगलाि बदल झालेला असू्न 
सियंकष प्रा्लमक आरोगयािर भर 
देणयात आला आ्े. तयािप्रमाणे 
तयािी उपयुकतता देखील िाढलेलटी 
ददसत.े तयािे प्र्म कारण असे की 
आरोगयािी वयाखया करता्ना सुदृढता 
्ा शबदािर भर ददलेला ददसू्न येतो. 

राषट्रीय सवासरय ववमा 
योज्ना(आरएसबीवाय) ही स्न 
2008 मधयषे जाहीर झाली. 
या योज्नषेअतंग्वत संवषेद्नशील 
समाज घटकां्ना आपत्ीज्नक 
आरोगयखचा्वकररता आर््वक 
मदत दषेणयात यषेतषे. सशवाय 
दाररद्यरषेषषेखालील ज्नतषेला 
उत्म दजा्वची आरोगयसषेवा 
पुरवणयात यषेतषे.प्र्मत ही योज्ना 
दाररद्यरषेषषेखालील ज्नतषेला समोर 
्ठषेवू्न ब्नववणयात आली होती मात्र 
पशचात ्ती हातगाडी ओढणारषे आणण 
कचरा वषेचणारषे आदी श्रसमकांसा्ठी 
ववसतारली गषेली.
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सुदृढता म्णिे रोगािी अ्नुपजस्ती. 
तयािप्रमाणे प्रा्लमक आरोगयािर भर 
देणयात आलेला असू्न सािथििय्नक 
क्ेत्ाला यात म्तिपूणथि भूलमका 
बिािािी लागणार आ्े. आ्ियाथििी 
बाब म्णिे शास्ना्ेन राषरिटीय 
उतपन्नाचया 2.5… इतकी रककम 
खिथि करणयािे ठरविले असू्न ्े 
उददटीष्षय स्न 2025 पययंत साधय 
केले िाईल. आच्थिक तरतूद करता्ना 
खािगी तसेि सािथििय्नक भाजगदारटीला 
बरोबर घेतले िाईल. मात् यािे पुरािे 
खास उतसा्िधथिक ्ना्टीत. आणण ्े 
दशथिितात की िोपययंत खूप का्ेकोर 
य्नयोि्न आणण आखणी केलटी िात 
्ना्टी, तोिर सािथििय्नक क्ेत्ाला 
ददलेले अ्नुदा्न या क्ेत्ाला लमळू्न 
तयाांिी िांगळ ्ोत.े आांतरराषरिटीय 
सतरािरिा अ्नुभि असे साांगतो 
की, आरोगयासाठीिे पयाथििरण िर 
िाांगले असेल तरि आरोगयासाठीचया 
विमा योि्ना िाांगलया प्रकारे 
कायथिरत करता येऊ शकतात 
आणण ्टी ततपरता फकत शास्नि 
आणू शकत.े‘सिायंसाठी आरोगय‘ ्टी 
सांकलप्ना प्रतयक्ात आणायिी असेल 
तर कठोर पररश्माला पयाथिय ्ना्टी. 
आणण या करता शास्ना्ेन भरभककम 
आच्थिक तरतूद करणे आि्यक 
आ्े. यामुळे आरोगयक्ेत् विसतारेल 
आणण तयािबरोबर कायथिक्मतते 

िाढ करणयासाठी सुधारणा घडिू्न 
आणावया लागतीत.

राि (2017) याां्नी आच्थिक 
तरतूदटीिी वयापती िाढविणया कररता 
का्टी सूि्ना केलया आ्ेत. तयाांचया 
अांदािा्नुसार आरोगय सेिा सक्म 
करणयाकररता, पुरेसे आरोगयदायी 
िातािरण य्नमाथिण करणयाकररता 
राषरिटीय उतपन्नाचया 1 त े 1.5 … 
भाांडिलटी खिथि ्ोणे अपेक्क्त आ्े. 
तयािबरोबर राषरिटीय उतपन्नाचया 
1… अचधक खिथि केला तर, 
सिायंचया प्रा्लमक,  दयुयम आणण 
60… ि्नत्ेेन य्निडलेलया ततृीय 

सतरािरटील उपिाराांसाठी सेिा देता 
येऊ शकतील. या वययतररकत राषरिटीय 
उतपन्नाचया 2… इतका भाांडिलटी खिथि 
आपण करु शकलो तर सािथििय्नक 
आरोगयासांदभाथितील सेिाांसाठी वयापक 
पादठांबा देता येऊ शकेल, िै�कीय 
किरयािा य्नप्ारा करता येऊ शकेल, 
आ्ार आणण गृ् बाांधणी कररता्टी 
लक् देता येईल.

शा्ित विकास उददटीष्ये 
कायथिक्रम 2030, या मधये शास्ना्ेन 
सािथिबत्क आरोगय वयापतीिे धोरण 
अांचगकारले असू्न उदटीषटय 3.8 
मधये यािा उललेख आ्े. आरोगय 
विषयक िागयतक आशा-आकाांक्ा 
पूणथि करणयाचया दृष्टी्ेन भारत 
म्तिपूणथि भूलमका बिािू शकतो. 
भारत सरकारिे स्न 2017 िे 
राषरिटीय आरोगय धोरण, आणण तयािी 
अांमलबिािणी करणयािे घोषणापत् 
ललणखत तसेि सफूतणीदायी आ्े. स्न 
2030 पययंत िैज्िक दृष्टीको्नातू्न  
‘सिायंसाठी आरोगय‘ ्ा दटीघथि पलला 
कठीण असला तरटी आ्नांदा्ेन आपण 
्नककीि गाठू.

nnn

लेणखका मुांबईतील ्ा्ा 
सामाजिक विज्ञा्न सांस्ेत मखुय 
प्राधयापक असू्न सामाजिक 
विषयातील तज्ञ आ्ेत.
email: seeta.prabhu@tiss.edu

आरोगयासा्ठीचषे पया्ववरण जर चांगलषे 
असषेल तरच आरोगयासा्ठीचया 
ववमा योज्ना चांगलया प्रकारषे 
काय्वरत करता यषेऊ शकतात 
आणण ही ततपरता फकत शास्नच 
आणू शकतषे.‘सवाांसा्ठी आरोगय‘ 
ही संकलप्ना प्रतयक्ात आणायची 
असषेल तर क्ठोर पररश्रमाला पया्वय 
्नाही. आणण या करता शास्ना्नषे 
भरभककम आर््वक तरतूद करणषे 
आवशयक आहषे. यामुळषे आरोगयक्षेत्र 
ववसतारषेल आणण तयाचबरोबर 
काय्वक्मतषेत वाढ करणयासा्ठी 
सुधारणा घडवू्न आणावया 
लागतीत.
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कॉपवोरषेट सामाजजक उत्रदातयतव आणण उपषेक्क्तांचषे सक्मीकरण

कॉपपोरे् सामाजिक 
उत्तरदाययति(सीएसआर) 

लोकाांिर, या ग््ािर आणण फाय�ाांिर 
य्नमाथिण करत असलेलया प्रभािािी 
िबाबदारटी घेऊ्न विविध समुदायाांचया 
द्तसांबांधाांिे रक्ण करणयासाठी विविध 
सांघ््नाां्ना प्रोतसाद्त करत असत.े 
सीएसआरचया तरतुदटीांसांदभाथित कायदे 
करणारा भारत ्ा िगातील पद्ला 
देश ब्नला आ्े. कॉपपोरे् वयि्ार 
मांत्ालया्ेन 2009 मधये सीएसआर 
सांदभाथित ऐजच्छक मागथिदशथिक ततिे िारटी 
केलटी आ्ेत. कां प्नी कायदा 2013 

सोबत ्टी मागथिदशथिक ततिे सुसांगत 
्ोती. सीएसआरचया कक्ेअांतगथित 
येणारया कां पनया, 2013 चया कां प्नी 
कायदयातील कलम 135 चया 
उपकलम एकमधये आ्ेत. खालटील 
शे्णीतील कां पनयाां्ना सीएसआरमधील 
तरतुदटीांिे पाल्न करणे बांध्नकारक 
आ्े.

i) 500 को्टी रुपये ककां िा 
तया्ू्न अचधक एकूण मालमत्ता 
असलेलया कां पनया

ii) 1000 को्टी रुपये ककां िा 
तया्ू्न अचधक उलाढाल असलेलया 
कां पनया

iii) 5 को्टी रुपये ककां िा तया्ू्न 

सीएसआरचया तरतुदींसंदभा्वत कायदषे 
करणारा भारत हा जगातील पहहला 
दषेश ब्नला आहषे. कॉपवोरषेट वयवहार 
मंत्रालया्नषे 2009 मधयषे सीएसआर 
संदभा्वत ऐजच्क माग्वदश्वक ततवषे 
जारी कषे ली आहषेत. कंप्नी कायदा 
2013 सोबत ही माग्वदश्वक ततवषे 
सुसंगत होती. सीएसआरचया 
कक्षेअतंग्वत यषेणाऱया कंपनया, 2013 

चया कंप्नी कायदयातील कलम 135 
चया उपकलम एकमधयषे आहषेत.

अचधक ्नफा कमािणारया कां पनया 
या सांदभाथितील अांदािाां्नुसार सुमारे 
8000 कां पनया या काय�ा्ुनसार 
सीएसआर तरतुदटीांचया कक्ेत 
आलया आ्ेत. गेलया ती्न िषाथित 
या कां पनयाां्नी सीएसआर उपक्रमाांिर 
तयाांचया सरासरटी ्नफयाचया ककमा्न 
2 ्कके खिथि केलाि पाद्िे, असे 
या काय�ात सपष् करणयात आले 
आ्े. यािा अ्थि असा आ्े की 
दरिषणी सुमारे 10000-120000 

को्टी रुपये या अांतगथित खिथि केले 
िातात. िाढत ेराषरिटीय उतपन्न आणण 
तया अ्नुषांगा्ेन िाढणारा ्नफा लक्ात 
घेतला तर अय्निायथि असलेला ्ा 
खिथि दर िषाथिगणणक िाढत िाणयािा 
अांदाि आ्े. कलम 135 ्नुसार 
कां प्नी यतचया सांिालक मांडळािी 
सीएसआर सलमती स्ाप्न करेल, 
जयामधये एका सितांत् सांिालकास् 
ती्न ककां िा अचधक सांिालक 
असतील.पररलशष् VII मधये सपष् 
केलयाप्रमाणे ्टी सलमती सीएसआर 
उपक्रमाांस् कां प्नीिे धोरण य्नज्ित 
करेल. या कां पनयाां्ना तयाांिी सितःिी 
वि्िसत मांडळे ककां िा सांस्ाांचया 
माधयमातू्न सीएसआर उपक्रम 
राबिता येतील ककां िा सियांसेिी 
सांस्ाांचया स्कायाथि्ेन राबिता येतील 

ववचार

जततदंर ससगं



³eespevee
33peguew, 2017 

ककां िा तयाांिा सीएसआर य्नधी दसुरया 
कां प्नीकड ेिळिू्न ्े उपक्रम राबिता 
येतील.

सीएसआर ्े केिळ एक 
अ्नुपाल्न ्नसू्न, उपेक्क्ताांिे 
िीि्नमा्न उांिािणयासाठी ्ोणारया 
प्रयत्नाां्ना पाठबळ देणयािी एक 
िि्नबदधता आ्े ्े या धोरणात 
सुय्नज्ित करणयात येत.े

सीएसआर- सक्मीकरणाचा अग्दतू 

उपेक्क्ताांिे सक्मीकरण म्णिे 
तयाांिी क्मता उभारणी करू्न आणण 
यतिा विकास करू्न आणण तयाांचया 
िीि्नािा दिाथि सुधारू्न तयाांचया 
सामाजिक, आच्थिक दिाथित केलेलटी 
सुधारणा ् ोय. यािी प्रमुख िबाबदारटी 
सरकारिी आ्े, मात् या योि्नाांिे 
सिरूप, गती आणण इतराां्नी अ्नुकरण 
करणयािोगे सिपोत्तम ररिाि य्नमाथिण 
करणयासाठी कॉपपोरे् क्ेत्ािा पुढाकार 
आि्यक आ्े.

उ�ाेग क्ेत् त े जया दठकाणी 
आ्ेत, तया भागात असलेलया 
एखादया विलशष् समुदायािर आपले 
लक् कें दद्रत करतात, िेणेकरू्न तयाां्ना 
तयाांचयासांदभाथितील विविध समसया, 
आव्ा्ेन आणण सीएसआर प्रकलपाांचया 
माधयमातू्न उपेक्क्ताांसाठी कोणतया 
प्रकारचया सांधी य्नमाथिण करता येतील 
यािा अांदाि घेता येतो. गेलया का्टी 
िषाथित भारता्ेन अभूतपूिथि विकासािा 
अ्नुभि घेतला आ्े. अ्ेनक 
शतकाांपासू्न विविध समािघ्काां्ना 
डािलणयाचया ितृ्तीिा प्रभाि दरू 
करणयास आणण उपेक्क्ताां्ना मुखय 
प्रिा्ात आणणयासाठी िेळ लागेल 
आणण तयासाठी विशषे प्रयत्न 
करािे लागतील. ‘सबका सा् 
सबका विकास’ या सिायं्ना सामािू्न 

घेणारया विकासाचया मांत्ािा 
उपयोग खािगी आणण सािथििय्नक 
क्ेत्ातील विकासाचया मॉडले्ना 
परसपराांशी िोडलया्नांतरि ्ोऊ 
शकेल. लोकाांचया िाढतया गरिा 
भागिणयासाठी सरकारिे लोकाांचया 
कलयाणासाठी असलेले अांदािपत्क 
पुरेसे ठरत ्ना्टी. उपेक्क्ताांचया 
सक्मीकरणासाठी विविध योि्नाांिी 
अांमलबिािणी करू्न सरकार 
आपलया परटी्ेन आ्ोका् प्रयत्न 
करत असत.े मात्, कमी कालािधीत 
लोकाांचया कलयाणािे उदददष् 
पररपूणथि ररती्ेन साधय करणयासाठी 
त े पुरेसे ठरत ्ना्टीत. उपेक्क्ताांचया 
सक्मीकरणासाठी खािगी क्ेत्ािा 
स्भाग म्त्िािा आ्े.

गरिू लोकाांचया उत्ा्नासाठी 
लशक्ण, िररता्ाथििी साध्ेन 
ककां िा आरोगयय्नगा या क्ेत्ाांमधये 
मोठया प्रमाणािर य्नधीिी गरि 

आ्े. सांयुकत राषरिाांचया विकास 
कायथिक्रमा्ेन प्रलसदध केलेलया मा्नि 
विकास अ्िाला्ुनसार िगातील 
188 देशाांमधये भारत 131वया 
क्रमाांकािर आ्े. मा्नि विकास 
य्नदतेशाांक ्ा एखादया देशामधये 
मा्नि विकासासांदभाथितील मुलभूत 
योि्नाांचया सरासरटी मोिमापािा 
य्नदतेशाांक आ्े.

या आकडिेारटीत सुधारणा 
करणयासाठी केिळ आच्थिक पाठबळि 
गरिेिे ्नसू्न, विविध सांबांचधताांकडू्न 
ददलया िाणारया योगदा्नािा समािेश 
असलेला सिथिसमािेशक दृजष्को्न 
आि्यक आ्े.

मेक इ्न इांडडया, स्ा थ्ि अप 
इांडडया, जसकल इांडडया आणण डडजि्ल 
इांडडयासारखया कायथिक्रमाां्ना सीएसआर 
प्रकलपाांदिारे िाल्ना देता येईल.

उपेक्क्ताां्ना सक्म करणयामधये 
या कायथिक्रमाांिा एकामागोमाग असा 
सतत सुरू रा्णारा प्रभाि य्नमाथिण 
्ोतो. कारण या कायथिक्रमाांमुळे त े
अचधक लशक्क्त आणण कुशल ्ोतात 
आणण मोठया प्रमाणािर रोिगार 
सांधी य्नमाथिण ्ोतात.

सीएसआर मागा्वदवारषे कॉपवोरषेट क्षेत्राची 
भूसमका

सीएसआर उपक्रमाांचया 
एकबत्करणामुळे, अ्ेनक कां पनया 
समुदायाांचया िररता्ायंिी साध्ेन 
तयाां्ना आपलया पुरिठा साखळीमधये 
आणू्न य्नमाथिण करत आ्ेत. ्नवया 
युगाचया सीएसआरिा पाया घातला 
गेला आ्े. 2015 मधये सांयुकत 
राषरिाां्नी सिीकृत केलेलटी शा्ित 
विकासािी 17 उदददष्े कॉपपोरे् 
क्ेत्ासाठी सीएसआर उपक्रमाांचया 
माधयमातू्न कृती करणयासाठी प्रमुख 

‘सबका सा् सबका ववकास’ 
या सवाां्ना सामावू्न घषेणाऱया 
ववकासाचया मंत्राचा उपयोग 
खाजगी आणण साव्वजत्नक 
क्षेत्रातील ववकासाचया मॉडषेल्ना 
परसपरांशी जोडलया्नंतरच होऊ 
शकषे ल. लोकांचया वाढतया गरजा 
भागवणयासा्ठी सरकारचषे लोकांचया 
कलयाणासा्ठी असलषेलषे अदंाजपत्रक 
पुरषेसषे ्ठरत ्नाही. उपषेक्क्तांचया 
सक्मीकरणासा्ठी ववववध 
योज्नांची अमंलबजावणी करू्न 
सरकार आपलया परी्नषे आटोकाट 
प्रयत्न करत असतषे. मात्र, कमी 
कालावधीत लोकांचया कलयाणाचषे 
उदहदषट पररपूण्व ररती्नषे साधय 
करणयासा्ठी तषे पुरषेसषे ्ठरत ्नाहीत.
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क्ेत् ेब्नलयामुळे सीएसआर पयाथििरण 
प्रणालटीला िाल्ना लमळालटी आ्े. 
सिाथित प्रभािी सीएसआर उपक्रम ्े 
लसदध करत आ्ेत की तयाांिी कां प्नी 
काय�ािे अ्नुपाल्न करत असता्नाि 
तयाांचया गुांतिणुकीमुळे उपेक्क्त 
समुदायाांिे सक्मीकरण ्ोत आ्े.

भारताचया सांदभाथित वििार 
करायिा झाला तर भूतकाळात 
साक्रता ् ा मा्नितािादटी मॉडलेमधील 
प्रमुख घ्क ्ोता. या युगामधये 
कौशलयविकास आणण िररता्ाथििी 
य्नलमथिती यािर प्रमुख भर ददला 
िात आ्े. मुलभूत लेख्नक्मता 
आणण िाि्नक्मता याचया पलटीकड े
लशक्णािा वििार ्ोत आ्े, तर 
कौशलयाला म्त्ि प्रापत झाले आ्े. 
समुदायाचया तळाशी असलेलयाां्ना 
कौशलयप्रापत करणयासाठी ्ोणारया 
धोरणातमक गुांतिणुकीिा ्े् 
पररणाम वयिसायाांचया तळाचया 
सतरािर ्ोऊ शकतो.

िागयतक आच्थिक मांिाचया 
िैज्िक िोखीम आकल्न सितेक्ण 
2016 ्नुसार गांभीर सामाजिक 
अस्यैथि आणण सांरि्नातमक बेरोिगारटी 
ककां िा गरिेपेक्ा कमी रोिगार या 
परसपराांशी सांबांध असलेलया दो्न 
सिाथित मोठया िोखमी आ्ेत आणण 
परसपराांशी सांबध असलेलया सिायंमधये 
तयाांिे प्रमाण 5 ्कके आ्े.

परसपरसांबांध असलेलया बाबीांचया 
ज्ञा्नामुळे ्ेनतयाां्ना आकजसमक 
घ््नाांसाठी योि्ना आखणयासाठी 
आणण कृती करणयासाठी 
प्राधानयक्रमािी क्ेत् े य्नज्ित करता 
येतात.

उपषेक्क्त घटकांसा्ठी सीएसआर 
उपक्रम

ददवयाांग वयकतीांसाठी 
कौशलयाचया आणण िररता्ाथिचया 

सांधी: 

पांतप्रधा्न ्नरेंद्र मोदटी म्णाले 
्ोत े की अपांगति असलेलया 
वयकतीांमधये का्टी अयतररकत 

क्मता असतात आणण त ेअपेक्ेपेक्ा 
िासत सक्म असतात. तयामुळे 
या वयकतीांसाठी तयाां्नी ददवयाांग या 
शबदािा िापर करायला सुििले ्ोत.े 
िगातील सिाथित िासत ददवयाांग 
वयकती भारतात आ्ेत. 2011 चया 
ि्नगण्ेन्नुसार या वयकतीांिे प्रमाण 
2.21 ्कके आ्े आणण तयापैकी 
ब्ुसांखय ददवयाांग वयकती ग्ामीण 
भागात आ्ेत. सामाजिक आच्थिक 
प्रिा्ातू्न िगळले िाणयािा सिाथित 
िासत धोका ददवयाांग वयकतीां्ना 
असतो कारण पायाभूत सुविधा, 
लशक्ण आणण कौशलय विकास 
याांिी तयाांचयासाठी अयतशय कमी 
उपलबधता असत.े यापूिणीचया काळात 
ददवयाांग वयकतीांसाठी राबिले िाणारे 
प्रकलप मयाथिददत सिरुपािे ्ोत.े मात्, 
ददवयाांगाांसाठी सीएसआर प्रकलपाांिा 
समािेश केलयािर ददवयाांगा्ना 

भेडसािणारया आव्ा्नाांिर योगय 
पदधती्ेन मात करणयाचया 
उपाययोि्नाांिर या कां पनया वििार 
करू लागलया आ्ेत.

सवयंसहायता गट/बचतगट 
(एसएचजीएस) आणण सूक्म उदयोगः

ग्ामीण भागात बित ग् 
आणण सूक्म उ�ाेगाांचया माधयमातू्न 
स्लाांतर ्ोऊ ्न देता रोिगार सांधी 
य्नमाथिण करणयाला सीएसआर प्रकलप 
िाल्ना देत आ्ेत. सीएसआर 
प्रकलप उतपाद्ेन आणण सेिाांसाठी 
बािारपेठा आणण सूक्म वित्त पुरिठा 
उपलबध करू्न देणयािर लक् कें दद्रत 
करू शकतात. ई-कॉमसथि वयि्ाराांमुळे 
उतपादकाां्ना आणण काराचगराां्ना 
तयाांिी उतपाद्ेन ऑ्नलाइ्न विक्री 
करणयासाठी बािारपेठाांशी िोडता 
येईल. योगय मागथिदशथि्न आणण 
पाठबळ देऊ्न ्े साधय करता येईल. 
बितग्ाांसाठी कौशलय प्रलशक्णातील 
्नाविनयपूणथि सीएसआर मॉडले राबिू्न 
या ग्ाांिी क्मता आणण उतपादकता 
िाढिता येईल.

जयषेष्ठ ्नागररक संखयाः

भारतात तरुण लोकसांखयेमधये 
िाढ ्ोणयावययतररकत, जयेषठ 
्नागररकाांचया सांखयेत्टी य्नयलमत 
दरा्ेन िाढ ्ोत आ्े आणण आिचया 
घडीला तयाांिे प्रमाण 10 को्टीांचया 
ििळपास आ्े. जयेषठ ्नागररकाांचया 
सांखयेत िावषथिक 3.8% दरा्ेन िाढ ् ोत 
आ्े आणण एकां दर लोकसांखयेमधये 
तयाांिे प्रमाण 8 ्कके आ्े. 2050 
पययंत जयेषठ ्नागररकाांिी सांखया 24 
को्टीांपययंत िाढणार आ्े.

जयेषठ ्नागररकाां्ना भेडसािणारया 
समसया सिथिश्ुत आ्ेत. शारटीररक 
आणण मा्नलसक वयाधीांबरोबरि तयाां्ना 
्ालिालटी करणयात येणारया अडिणी 
आणण उतपन्नािी मयाथिददत साध्ेन या 

जगातील सवा्वत जासत हदवयांग 
वयकती भारतात आहषेत. 2011 चया 
ज्नगण्नषे्नुसार या वयकतींचषे प्रमाण 
2.21 टककषे  आहषे आणण तयापैकी 
बहुसंखय हदवयांग वयकती ग्ामीण 
भागात आहषेत. सामाजजक आर््वक 
प्रवाहातू्न वगळलषे जाणयाचा सवा्वत 
जासत धोका हदवयांग वयकतीं्ना 
असतो कारण पायाभूत सुववधा, 
सशक्ण आणण कौशलय ववकास 
यांची तयांचयासा्ठी अततशय कमी 
उपलबधता असतषे. यापूवणीचया 
काळात हदवयांग वयकतींसा्ठी 
राबवलषे जाणारषे प्रकलप मया्वहदत 
सवरुपाचषे होतषे.
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समसया भेडसाित असतात. तयाति 
दयुयम ्नागरटी पायाभूत सुविधाांमुळे 
तयाांचया समसयाांमधये भरि पडत 
असत,े जयामुळे तयाां्ना तयाांिी 
आरोगयय्नगा, य्नरोगी आयुषय आणण 
य्निास आदटी गरिा पूणथि करणे एक 
आव्ा्न ठरत.े

सीएसआरमधये केलेलया ्नवया 
सुधारणाां्नी िदृधाश्म, जयेषठ 
्नागररकाांिी काळिी घेणारटी कें दे्र 
आणण जयेषठ ्नागररकाांसाठी अशाि 
प्रकारचया इतर सुविधा य्नमाथिण 
करणयास सुििले आ्े. पररलशष् 
VII मधये सीएसआर उपक्रमाचया 
समािेशामुळे जयेषठ ्नागररकाांिी 
काळिी घेणयाचया सरकारचया 
प्रयत्नाां्ना पाठबळ लमळाले आ्े.

झोपडपटटी ववकास

श्रटी भागातील िाढत 

िाललेलया झोपडपटटयाांिर य्नयांत्ण 
ठेिणयासाठी गृ् य्नमाथिण आणण 
रोिगारय्नलमथिती ्े दो्न प्रमुख घ्क 
आ्ेत. 2011 मधये झोपडपट्टीत 
रा्णारया लोकसांखयेिे प्रमाण 93 

दशलक् इतके ्ोत.े सीएसआर 
उपक्रमाांमधये झोपडपट्टी विकास 
कायथिक्रमािा अांतभाथिि केलयामुळे 
श्रे झोपडपट्टीमुकत करणयाचया 
सरकारचया प्रयत्नाां्ना पाठबळ 
लमळाले आ्े. समा थ्ि श्रे प्रकलप 
सुरू करणयापूिणी आपलया देशा्ेन 
झोपडयाांचया समसयेिे य्नराकरण 
करणे गरिेिे आ्े. शा्ित आच्थिक 
विकासासाठी भारता्ेन झोपडपट्टीत 
रा्णारया लोकसांखयेसाठी िाांगलया 
प्रकारचया रोिगारसांधी य्नमाथिण 
करणयािी गरि आ्े. झोपडपट्टी 
विकासािे उदददष् ठेिू्न राबिणयात 
येणारया सीएसआर प्रकलपाांमधये 

उदयोग आणण श्रटी गरटीब याां्ना 
परसपरपूरक फायदे लमळिू्न देणयािी 
मोठी क्मता आ्े. 

समारोप

आपलया उ�ोगातील िरचया 
आणण तळाचया पातळीिर 
लक् कें दद्रत करणयावययतररकत 
वयािसाययक आणण वििारिांत 
मा्निी विकासाचया आव्ा्नाां्ना तोंड 
देणयाचया प्रयत्नाांमधये्टी पुढाकार 
घेत आ्ेत. मा्निी विकासािा 
्े् पररणाम तयाांचया वयिसायािर 
्ोत असलया्ेन ्ा पुढाकार घेतला 
िात आ्े. बडया वयािसाययक 
कां पनयाां्नी तयाांिी सीएसआर 
उदददष्े, सांघ््नातमक उदददष्ाांमधये 
सामािलटी पाद्िेत कारण देशाचया 
विकासाचया िाद्र्नामयातील एक 
प्रिा् ब्नणयािी ्टी एक उत्तम सांधी 
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आ्े. सीएसआरिे अांदािपत्क िावषथिक 
सुमारे 10000-12000 को्टी 
रुपयाांिे असत,े भारत सरकारचया 
सामाजिक क्ेत्ाचया विकासाचया 
अांदािपत्काचया आराखडयाचया 
तुल्ेनत त े कमी आ्े. तयासाठी 
्नािीनयपूणथि सीएसआर प्रकलप, 
िे प्रकलप लोकसांखयेचया सांदभाथित 
आच्थिकदृषटया वयि्ायथि, मोिमाप 
करणयािोगे आणण लोकसांखयेचया 
सांदभाथित प्रयतकृती तयार करता 
येणयािोगे असले पाद्िेत. कॉपपोरे् 
कां पनया तयाांचया सीएसआर य्नधीिा 
का्टी भाग सीएसआर प्रकलपाांचया 
सांशोध्न आणण विकासाकड े िळिू 
शकतात. सामाजिक क्ेत्ाांचया मुलभूत 
समसया म्णिे तयाांिे मोिमाप 
आ्े. ्टी आदशथि मॉडले शा्ित प्रभाि 
य्नमाथिण करणयासाठी सािथििय्नक 
क्ेत्ाला देता येऊ शकतात. कॉपपोरे् 

सामाजिक ्निय्नलमथितीिी िा्िाल 
कॉपपोरे् सामाजिक उत्तरदाययतिाचया 
सोबत झालटी पाद्िे. ्नािीनयपूणथि 
मॉडलेचया माधयमातू्न मूलयाांिी 
परसपराांमधये विभागणी झालटी 
तर उपेक्क्ताां्ना मुखय प्रिा्ात 
आणणारा खोल सामाजिक पररणाम 
साधय करणे शकय ्ोईल. कॉपपोरे् 
कां पनया सांपत्तीिी य्नलमथिती करत 
असतात, जििे रूपाांतर सीएसआरचया 
अांदािपत्कात ्ोत.े गरि असत े
ती मोठया प्रमाणािर पसरलेलया 
स्रोताांचया साठयाांिी आणण कॉपपोरे् 
क्ेत्ाचया सांघ््नातमक क्मतिेी 
िािपणी करणयािी आणण तया्नुसार 
वयि्ायथि ि ्नािीनयपूणथि सीएसआर 
प्रकलप तयार करणयािी. समािेशक 
विकासाचया िाद्र्नामयात सिायंसाठी 
पोषक िातािरण तयार करणयािर 
भर आ्े, िेणेकरू्न सिायं्ना 

उतपादक, य्नरोगी आणण सिथि्नशील 
आयुषय उपभोगता येईल. कारण 
देशाचया विकासगा्ेमधये सामूद्क 
स्भागातू्न विकासािे उदददष् 
ठेिणयात आले आ्े. अलपसांखय, 
दललत, आददिासी, मद्ला आणण 
असांघद्त क्ेत्ातील कामगार 
याांसारखया क्ेत्ाांसाठी राबिलया 
िाणारया य्नयोि्नबदध सीएसआर 
प्रकलपाांिी भूलमका या क्ेत्ाांचया 
सामाजिक विकासामधये म्त्िािी 
मा्नलटी िात आ्े.
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सामाजिक सुरक्ा ्टी 
सांकलप्ना िेगिेगळया 

सांदभाथि्ेन ्ेन्मी येत असत े तयािी 
िैलशषटये्टी िेगळी आ्ेत. सामाजिक 
सांरक्ण, सामाजिक कलयाण ि इतर 
अ्ेनक शबदाांचया माधयमातू्न तयािा 
उललेख ्ोतो. सामाजिक सुरक्ा ्टी 
्ेन्मी िापरलटी िाणारटी सांकलप्ना 
आ्े. सांयुकत राषरिाांचया आमसभेचया 
ठराि २१ ए १९४८ मधील मा्निी  
्कक सामाययक िा्टीर्नामयाचया 
कलम २२ अनिये समािािा सदसय 
असलेलया प्रतयेकाला सामाजिक 
सुरक्ेिा अचधकार आ्े, राषरिटीय 
प्रयत्न ि आांतरराषरिटीय स्कायाथितू्न 
सामाजिक सुरक्ा लमळणे आि्यक 
आ्े. कुणा्टी वयकतीचया मुकत 
विकासाकररता सामाजिक, साांसकृयतक 
ि आच्थिक कलयाण साधणे आि्यक 
असत.े िा्टीर्नामयातील कलम २३ 
अ्नुसार प्रतयेक वयकतीला सामाजिक 
सुरक्ेिे पाठबळ गरिेिे आ्े. 
सामाययक मा्निी ्कक 
िा्टीर्नामयाचया कलम २२ ्नुसार 
सामाजिक सुरक्ा ्ा म्तिािा विषय 
मा्नला िातो.
सामाजजक सुरक्ा संकलप्नषेचा उदय

इयत्ासकाराां्नी आतापययंत 
सम्ा् ि रािे याांचया लोककलयाणकारटी 
दृजष्को्नािे दसतािेिीकरण केले 
आ्े. अगदटी प्रािी्न त े मधययुगी्न 
काळातील लोककलयाण योि्नाांिी 
माद्ती तयात आ्े. सामाजिक सुरक्ा 
या आधुय्नक सांकलप्ेनिा उदय ्ा 
एकोणणसावया शतकाचया शिे्टी 
झाला. िमथि्नीत ्टी सांकलप्ना प्र्म 
सुरू झालटी, ऑ्ोव्ा्न बबसमाकथि  ्ा 

िमथि्नीिा िॅनसेलर ्ोता तवे्ा 
सामाजिक सुरक्ेिी सांकलप्ना माांडलटी 
गेलटी. तयात कामगाराां्ना भरपाई 
(१८८४), आिारपण विमा योि्ना 
(१८८८), सामाजिक विमा योि्ना 
(१९८९) असे अ्ेनक  दाखले िमथि्नीचया 
बाबतीत देता येतील विसावया 
शतकाचया सुरूिातीला सियंकष 
सामाजिक सुरक्ा  योि्ना ते् े 
अांमलात ्ोती. तयािेळी १८९७ मधये  
बब्््न्ेन मद्ला भरपाई कायदा केला.
तयापाठोपाठ राषरिटीय विमा कायदा 
१९११ करणयात आला. बब्््न 
सरकार्ेन पद्लटी सामुदाययक 
सामाजिक सुरक्ा योि्ना दसुरया 
म्ायुदधा्नांतर तयार केलटी. यािे शे्य 
विलयम ्ेन्ी बेव्रटीि याां्ना िात.े 
बेव्रटीि ्े अ्थितज्ञ ि पुरोगामी 
वििारािे समाि सुधारक ् ोत.े तयाां्नी 
सरकारला बेव्रटीि योि्ना सादर 
केलटी ्ोती. तयातू्नि बब्््निी 
राषरिटीय आरोगय़ वयिस्ा आकारास 
आलटी. आरोगय सेिा अांमलबिािणीत 
आि्टी ती आदशथि मा्नलटी िात.े 
१९०० त े १९२० दरमया्न अमेररका 
ततिज्ञा्नातील क्राांतीिी साक्ीदार 
ठरलटी तयाति िदृधापकाळ मदत 
योि्ना , आच्थिक सुधारणा योि्ना ि  
सामाजिक सुरक्ा योि्ना सुरू झालया. 
अमेररके्ेन १९३५ मधये सामाजिक 
सुरक्ा कायदा केला. तयािेळी रँिकलटी्न 
रूझिेल् अधयक् ्ोत,े या योि्ेनतू्न 
पुढे सामुदाययक राषरिटीय सामाजिक 
सुरक्ा योि्ना १९४३ मधये सुरू  
झालटी. रिानसमधये १९४६ मधये वपअर 
लॅरॉत याां्नी राषरिटीय सामाजिक सुरक्ा 
योि्ना तयार केलटी तयात सगळया 
लोकाां्ना सामािू्न घेतले ्ोत.े या 

सामाजजक सुरक्षेतील आतंरराषट्रीय ररती व भारत

संयुकत राषट्रांचया आमसभषेचया 
्ठराव २१ ए १९४८ मधील मा्नवी  
हकक सामातयक जाहीर्नामयाचया 
कलम २२ अनवयषे समाजाचा सदसय 
असलषेलया प्रतयषेकाला सामाजजक 
सुरक्षेचा अरधकार आहषे, राषट्रीय 
प्रयत्न व आतंरराषट्रीय सहकाया्वतू्न 
सामाजजक सुरक्ा समळणषे आवशयक 
आहषे. कुणाही वयकतीचया मुकत 
ववकासाकररता सामाजजक, सांसकृततक 
व आर््वक कलयाण साधणषे आवशयक 
असतषे. जाहीर्नामयातील कलम २३ 
अ्नुसार प्रतयषेक वयकतीला सामाजजक 
सुरक्षेचषे पा्ठबळ गरजषेचषे आहषे. 

चंद्रकांत लहाररया

पररप्रषेक्

जवशषेष लषेख
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सगळया काळात आांतरराषरिटीय 
कामगार सांघ््ना ि सांयुकत राषरेि 
याां्नी सामाजिक सुरक्ेचया 
आांतरराषरिटीय कायदयाां्ना प्रोतसा््न 
ददले. आांतरराषरिटीय कामगार 
सांघ््ेनचया १९४४ चया िा्टीर्नामयात 
सामाजिक सुरक्ा सांस्ाां्नी माद्तीिी 
देिाणघेिाण करणे, स्कायथि ि 
आांतरराषरिटीय ि राषरिटीय कृतीिर भर 
ददला ्ोता. सामाजिक सुरक्ा 
उपाययोि्ना करणयास देशाां्ना 
प्रोतसा््न ददले पाद्िे, लोकाां्ना 
तयाांचया गरिा भागिणयास पुरेसे 
उतपन्न ि ि�ैकीय सुविधा असलया 
पाद्िेत असे िा्टीर्नामयात म््ले 
्ोत.े १९५२ मधये आांतरराषरिटीय 
कामगार सांघ््ेन्ेन सामाजिक सुरक्ा 
(ककमा्न मा्नके) िा्टीर्नामा मांिूर 
केला. तयात सामाजिक सुरक्ेत 
कुठलया आपतकालटी्न समसयाांिा 
समािेश असािा यािा वििार केला 
गेला. ्ा िा्टीर्नामा म्णिे 
आांतरराषरिटीय कामगार सांघ््ेनचया 
सामाजिक सुरक्ेिा प्रमुख आधारसतांभ 
आ्े. एकतर तो आांतरराषरिटीय 
िा्टीर्नामा आ्े ि दसुरे म्णिे 
मूलभत सामाजिक सुरक्ा ततिाांचया 
आधारे तयार केलेले त ेिगा्ेन मानय 
केलेले सामाजिक सुरक्ा य्नकष 
आ्ेत. अ्नुभिातू्न िे लशकता येत े
तया्नुसार सामाजिक सुरक्ा यांत्णा 
या लोकाां्ना सामाजिक असुरक्क्तता, 
दाररद्य, यापासू्न िाििू्न मा्निी 
आदर ि सभयता, सामाजिक एकोपा, 
लोकशा्टीिे फायदे प्रापत करू्न 
देणारटी आ्ेत. अ्ेनक आांतरराषरिटीय 
उददीषटये ि िा्टीर्नामयात या 
ततिाांिा िापर केला आ्े. स्स्रक 
विकास उदददष्ात्टी तयािा समािेश 
असू्न शा्ित विकास उदददष्ात्टी 
तयाांिा समािेश केला आ्े. आधीचया 
का्टी उपक्रमा्नांतर सामाजिक सुरक्ा 
उपायाांिी अांमलबिािणी कमी ि 
मधयम उतपन्न ग्ाचया देशात कमी 
्ोती . तयाआधी का्टी य्निडक देशात 
तयाांिी प्रगती ्टी िासत ्ोती. 
आांतरराषरिटीय कामगार सांघ््ेन्ेन 

योि्ना या िेगिेगळया देशात 
िेगिेगळया असतात यात लोकसांखया 
ि आच्थिक उदददष्ाांिे अांदाि 2050 
पययंत य्नज्ित केले आ्ेत. अ्ेनक 
विकलसत देशात सामाजिक सुरक्ा 
योि्नाांिा खिथि एकूण राषरिटीय 
उतपाद्नाचया एक पांिमाांश ददसू्न 
येतो. आयुमयाथिदा िाढत असता्ना 
य्नितृ्तीला पो्ोिणारया लोकाांिी 
सांखया िाढत असू्न य्नितृ्तीिा  खिथि 
ि एकूण देशाांतगथित उतपाद्न  ककां िा 
उतपन्न याांिे गुणोत्तर िाढत िालले 
आ्े, तयामुळे सामाजिक सुरक्ा 
योि्नाांिा खिथि िाढत आ्े. िाढतया 
लोकसांखये्ेन या योि्नाां्ना फ्का 
बसणार ्ना्टी यािी काळिी देशाां्नी 
घेतलटी पाद्िे ि तयाांिी पोि ि 
विसतार िाढिला पाद्िे ती दो्न 
मोठी आव्ा्ेन यात आ्ेत. 
विकस्नशील देशात सामाजिक सुरक्ा 
योि्नाांिी अांमलबिािणी ् ा म्तिािा 
प्र््न आ्े कारण सांस्ातमक क्मता 
कमी असू्न तयामुळे िांचित लोकाां्ना 
फायदे ददले िात ्ना्टीत,  कारण 
यातील अ्ेनक लाभा्णी ्े असांघद्त 
क्ेत्ात काम करटीत असतात ि तयाां्ना 
या योि्नाांतू्न बा्ेर र्ािे लागत.े
तयामुळे फायदे्टी लमळत ्ना्टीत. 
योगय लाभारयायं्ना लक्य करणे ि 
तयाांचयाकडू्न पसेै भरू्न ्न घेता 
तयाां्ना फायदे देणे म्तिािे आ्े. 
देशाचया राजयघ््ेनला अ्नुसरू्न 
सामाजिक सुरक्ा योि्नाांचया तरतुदटी 
ठरिलया पाद्िेत. सामाजिक सुरक्ा 
्टी अ्ेनक देशाांचया राजयघ््ेनतील 
्े् ककां िा अप्रतयक् तरतूद असत,े 
जया देशात या तरतुदटी सपष् आ्ेत 
त े देश अांमलबिािणीत आघाडीिर 
आ्ेत.िगात सामाजिक सुरक्ा 
प्रणालटी विकलसत केलयािी का्टी 
उदा्रणे आ्ेत. कफ्नलांडमधये 
िगातील सिाथित सियंकष ि प्रगत 
अशी सामाजिक सुरक्ा प्रणालटी आ्े. 
ते् े सिथि रद्िासी सामाजिक सुरक्ा 
योि्ेनत आ्ेत. विलशष् ग्ाांसाठी 
िेगिेगळया योि्ना्टी आ्ेत. य्निासी 
लोकाांसाठी असलेलया योि्नाां्ना 

2014 मधये ददलेलया माद्ती्ुनसार 
िगात 27 ्कके लोकाां्ना सामाजिक  
सुरक्ेिे लाभ आ्ेत. सामाजिक 
सुरक्ा उदददष्ाांिा वििार करता 
तयात का्टी आव्ा्ेन आ्ेत.तयात 
शा्ितता ि िैज्िकीकरण याांिा 
समािेश आ्े. अ्ेनक देशात य्निडक 
लोकाांमधयेि सामाजिक सुरक्ा 

योि्ना सुरू झालया. तया्नांतर या 
लाभाांिा विसतार ्ोत गेला. फार 
्ोडया योि्ना या िैज्िक पातळीिर 
्ोतया. कमी ि मधयम उतपन्न 
ग्ातील देशात सामाजिक सुरक्ेसाठी 
मयाथिददत तरतुदटी ्ोतया ि यातील 
लोकसांखयेिे लक्य ग््टी ल्ा्न ्ोत.े 
या योि्ना कागदोपत्ी िाांगलया 
िा्तात पण तयात अ्ेनक लोक 
तयापासू्न दरू रा्तात. कोणतया 
लोकाां्नी लाभ घयायिे आ्ेत तयाांिी 
ओळख प्िणे ्े एक आव्ा्न आ्े,  
तयामुळे या योि्नाां्ना िैज्िकता 
रा्त ्ना्टी. लाभधारक लोकसांखया 
िासत असािी यासाठी रािकीय 
िढाओढ सुरू असत े लशिाय या 
योि्नाांिा ्ेन्मी विसतार्टी करणे ि 
य्नयलमतपणे फेरआढािा्टी घेणे 
आि्यक असत.े लोकाांचया अपेक्ा ि 
देशािी आच्थिक क्मता याांिा मेळ 
घालािा लागतो. शा्िततचेया 
दृजष्को्नातू्न सामाजिक सुरक्ा 

१९५२ मधयषे आतंरराषट्रीय कामगार 
संघट्नषे्नषे सामाजजक सुरक्ा (फ्कमा्न 
मा्नकषे ) जाहीर्नामा मंजूर कषे ला. 
तयात सामाजजक सुरक्षेत कु्ठलया 
आपतकाली्न समसयांचा समावषेश 
असावा याचा ववचार कषे ला गषेला. हा 
जाहीर्नामा महणजषे आतंरराषट्रीय 
कामगार संघट्नषेचया सामाजजक 
सुरक्षेचा प्रमुख आधारसतंभ आहषे. 
एकतर तो आतंरराषट्रीय जाहीर्नामा 
आहषे व दसुरषे महणजषे मूलभत 
सामाजजक सुरक्ा ततवांचया आधारषे 
तयार कषे लषेलषे तषे जगा्नषे मानय कषे लषेलषे 
सामाजजक सुरक्ा त्नकष आहषेत.



करातू्न पसैा पुरिला िातो ि तया  
सियांसेिी सांस्ा िालितात. 
रोिगाराधाराधाररत ि अ्ाथििथि्न 
य्नगडडत सामाजिक सुरक्ा योि्ना 
या खासगी कां पनयाांकड ेककां िा पेनश्न 
य्नधीत प्रीलमयम भरू्न राबिलया  
िातात. कफ्नीश से्ं र फॉर पेनसनस 
्टी सांस्ा तयािे य्नयांत्ण करत.े यात 
सामाजिक विमा, कलयाण योि्ना 
याांिा समािेश असतो. कफ्नलांडिी 
आरोगय प्रणालटी ्टी सियंकष आ्े ि 
ती सामाजिक सुरक्ेिा भाग आ्े. 
सामाजिक सुरक्ा पुढाकार ि यांत्णात 
िगातील इतर पाि विभागाांिा 
समािेश आ्े.

विविध देशातील सामाजिक 
सुरक्ा प्रणालटी का्टी समा्न िैलशषटये 
दाखित.े  
1.  ब्ुदा सिथिि देशात िदृधापकाळ 
य्नितृ्तीिेत्न ि य्नितृ्ती लाभ याांिा 
समािेश आ्े. तयात ककमा्न िेत्नािी 
तरतूद्टी आ्े. अ्ेनक देशाां्नी 
अयतररकत लोकाां्ना्टी तयािे लाभ 

ददले आ्ेत.
2.  अयतररकत लोकसांखयेला सामािू्न 
घेणयािे प्रयत्न अपुरे आ्ेत ि िालू 
फायदे ्े सियंकष ्ना्टीत.
3.  सामाजिक सुरक्ेत आरोगय 
सेिेला सामािू्न घेणयािा प्रयत्न 
करणयाचया आि्यकतिेर सिायंिे 
मतकैय आ्े. पण फार ् ोडया देशाां्नी 
तयासाठी प्रयत्न केले आ्ेत.
4.  अ्ेनक देशाां्नी िाांगले प्रयत्न केले 
तयात सांमीललत योि्नाांिा समािेश 
आ्े, अांमलबिािणीिे एकातमीकरण 
आ्े. यात पुरिठादार ि खरेदटीदार 
िेगळे आ्े. त े सितांत् ि सिायत्त 

योगय काळ असािा. भारताचया 
राजयघ््ेनति कलम 41 ि 42 चया 
भाग 4 मधये कामािा अचधकार 
ददलेला आ्े ि बेरोिगारटीचया काळात 
मदत तयािबरोबर लशक्णािा 
अचधकार ददला आ्े. िदृधापकाळात. 
आिारपणात, अपांगतिात मदतीिे 
आ्िास्न आ्े. सामाजिक सुरक्ेिे 
िाळे मिबूत व्ािे यासाठी तयाला 
कायदेशीर आधार्टी ददला आ्े. 
भारतात सामाजिक सुरक्ेिी सुरूिात 
1923 मधील कामगार भरपाई 
कायदया्ेन झालटी , तया्नांतर िासतीत 
िासत लोक या योि्ेनत आणले  
गेले, ्े सगळे कागदािर ्छा्न िा्त 
असले तरटी भारतातील अ्ेनक राजयात 
आव्ा्ेन कायम आ्ेत. िगाचया 
इतर भागाप्रमाणे ये्े्टी का्टी 
योि्नाांिे काम पूणथि क्मत्ेेन ्ना्टी 
ककां िा तया लोकाांपययंत वयिजस्त 
पो्ोिलेलया ्ना्टीत. ्टी सगळी 
पररजस्ती लक्ात घेता भारत पुढटील 
सात उपाययोि्ना करू शकतो.  
 सामाजिक सुरक्ा योि्नाांिा  
सािथिबत्कीकरणािर आधाररत आराखडा 
विकलसत करणे. आांतरराषरिटीय 
अ्नुभिािरू्न असे ददसत ेकी, विलशष् 
लाभा्थीं्ना मदत देणयासाठी 
पदधतशीर योि्ना असलया पाद्िेत. 
या योि्ना िररषठ पातळीिर पुरेसे 
कायदेशीर सांरक्ण देऊ्न राबिलया 
पाद्िे. यातील मागथिदशथिक आराखडा  
सरकार्ेन िा्टीर करू्न तयाला 
सािथििय्नक उत्तरदाययति ददले पाद्िे. 
तयाला सांस्ातमक पाठबळ ् िे तसेि 
कायथिक्मता आणणयासाठी आधार 
काडथि, ि्नध्न योि्ना यासारखयाांिा 
फायदा सामाजिक सिथिसमािेशकतसेाठी 
करायला ्िा. योि्नाांचया 
अांमलबिािणीत तयािा उपयोग केला 
तर योगय वयकतीां्ना तयािा फायदा 
्ोऊ शकेल.

सिायत्त राषरिटीय सामाजिक 
सुरक्ा सांघ््ना स्ाप्न करणयात 
यािी. िगातील अ्ेनक देशाां्नी 
सामाजिक सुरक्ा योि्नाांसाठी सिायत्त 
सांस्ा स्ाप्न केलया आ्ेत. तयामुळे 

आ्ेत पण त ेसरकारचया िती्ेन या 
सुविधा देत आ्ेत.

5. सांघराजय रि्ेनत प्राांत ककां िा 
राजयेि या योि्नाांिी रि्ना ठरितात 
ि अांमलबिािणी करतात. राषरिटीय 
पातळीिर सामाजिक सुरक्ा 
योि्नाांबाबत मागथिदशथि्न केले िात ेि 
सुसांिादासाठी य्नयम केले िातात.
6. यात ्निी्न बाबीांिा अांतभाथिि 
केला िात असू्न माद्ती ि सांदेशि््न 
साध्नािा िापर करू्न िासतीत 
िासत लोकाांपययंत सेिा पो्ोििलटी 
िात आ्े. तयाचया िोडीला विविध 
देशाां्नी गरि असेल ते् े तयाला  
कायदेशीर ि िधैाय्नक सांरक्ण्टी 
ददले आ्े.
भारतासा्ठी सात उपाययोज्ना

भारताला सिातांत्य लमळू्न आता 
सत्तर िषते झालटी आ्ेत. बरटीि 
लोकसांखया तरूण आ्े. तयात 
लोकसांखयातमक लाभािी मोठी अपेक्ा 
आ्े. भारतािी अ्थिवयिस्ा िेगा्ेन 
िाढत आ्े ि तयाला िागयतक 
आच्थिक मांदटीिा फ्का बसलेला ्ना्टी. 
कदाचित भारतातील सामाजिक 
सुरक्ा योि्ना मिबूत ्ोणयासाठी ्ा 

भारताची अ््ववयवस्ा वषेगा्नषे 
वाढत आहषे व तयाला जागततक 
आर््वक मंदीचा फटका बसलषेला 
्नाही. कदारचत भारतातील 
सामाजजक सुरक्ा योज्ना मजबूत 
होणयासा्ठी हा योगय काळ असावा. 
भारताचया राजयघट्नषेतच कलम 
41 व 42 चया भाग 4 मधयषे 
कामाचा अरधकार हदलषेला आहषे 
व बषेरोजगारीचया काळात मदत 
तयाचबरोबर सशक्णाचा अरधकार 
हदला आहषे. वदृधापकाळात. 
आजारपणात, अपंगतवात मदतीचषे 
आशवास्न आहषे. सामाजजक सुरक्षेचषे 
जाळषे मजबूत वहावषे यासा्ठी तयाला 
कायदषेशीर आधारही हदला आहषे. 
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राजय ि राषरिटीय पातळीिर अशा 
सांस्ा स्ाप्न करू्न कायथिक्मता 
साधता येईल यात सरकारला धोरण 
य्नज्ित करता येईल ि का्टी तरतुदटी 
करता येतील.
  सामाजिक क्ेत्ात ्निी्न 
पदधती्ेन आच्थिक गुांतिणूक करणे 
आि्यक आ्े. आतापययंतचया 
अ्नुभिा्ुनसार सियंकष ि सामाययक 
योि्नाांचया अांमलबिािणीसाठी 
एखादा देश श्ीमांति असािा लागतो 
असे ्ना्टी. सामाजिक सुरक्ेतील 
गुांतिणुकी्ेन आच्थिक िाढटीस मदत 
्ोत.े लोकसांखयेिे सिरूप लक्ात  
घेऊ्न साध्नाांिी गरि पा्ू्न 
सामाजिक सुरक्ेसाठी 15 त े 20 
िषायंिी गुांतिणूक करणयािी गरि 
आ्े. आच्थिक समािेशकतसेाठी 
्निी्न ि आ्िालसत योि्ना असलया 
पाद्िेत. तयात शा्ितता असलटी 
पाद्िे. िर य्निडक लोकाांकडू्न 
प्रीलमयम घेणे आि्यक असेल तर 
तयाला कायदेशीर ि घ््नातमक 
सांरक्ण असणे गरिेिे असत.े 
  सािथििय्नक िागरूकता 
आि्यक असत.े सामाजिक सुरक्ा 
योि्ेनत िि्नबदधता राखू्न िांचित 
लोकाां्ना लाभ देणे आि्यक असत.े 
यात श्ीमांत गररबाां्ना, लशक्क्त 
अलशक्क्ताां्ना, असांघद्त क्ेत्ातील 
लोक सांघद्त क्ेत्ातील लोकाां्ना 
मदत करू शकतात. यात एकमेकाां्ना 
मदतीिे आ्िास्न आ्े. समािािा 
स्भाग आ्े. सधयाचया योि्नाांिी 
पररणामकारकता िाढू शकत.े 

सामाययक आरोगय कव्रेि ्टी 
सामाजिक सुरक्ा उपायातील योि्ना 
आ्े, यात भारतात िावषथिक 63 

दशलक् लोक दाररद्य रेषखेालटी 
असू्न तयाां्ना आरोगय खिाथिला तोंड 
�ािे लागत.े तयामुळे तयाांिी ्टी 
अिस्ा आ्े. िे लोक आधीि 
दाररद्य रेषखेालटी आ्ेत, त ेआणखी 
दाररद्यात िातात. दसुरया भाषते 
साांगायिे तर सामुदाययक समाि 
सुरक्ा योि्ेनतू्न सधयाचया योि्ेनिी 

फलश्ुती िाढत.े आपलयाकड े
आरोगयािरटील सरकारटी खिथि ्ा एक 
मोठा मुददा आ्े. त े प्रमाण केिळ  

30 ्कके आ्े. लोकाांिा आरोगय 
खिथि ्ा िगात भारतात सिाथित 
अचधक म्णिे 65 ् कके आ्े. िेव्ा 
सरकार आरोगयात गुांतिणूक करत े
तवे्ा तो सामाजिक सुरक्ेिा भाग 
ब्नतो ि आरोगयातील गुांतिणूक 
एकूण राषरिटीय उतपन्नात स्ायक 
ठरत.े आच्थिक िाढटीत्टी तयािा 
िाांगला अप्रतयक् पररणाम ददसतो. 
अ्ेनक देशात सामाजिक आरोगय 
विमयाचया माधयमातू्न  सामाययक 
आरोगय योि्ना राबिलया िातात. 

सरकार्ेन आरोगय ि सामाजिक 
आरोगय विमा योि्ेनत गुांतिणूक 
करणे गरिेिे आ्े. राषरिटीय सिासरय 
विमा योि्ना ्टी िाांगलया उददेशाां्नी 
सुरू करणयात आलटी पण तयािा 
िावषथिक खिथि ्ा भारतातील सरकारटी 
आरोगयखिाथिचया एक ्कका्टी ्ना्टी, 
तयामुळे या योि्ेनिा प्रभाि फार 
कमी आ्े. आता प्रसतावित राषरिटीय 
आरोगय सांरक्ण योि्ना राबिू्न 
तयाला अ्थिस्ायय करणयािी गरि 
आ्े. 2017 मधये िा्टीर करणयात 
आलेलया राषरिटीय आरोगय धोरणािी 
अांमलबिािणी करणयािी्टी गरि 
आ्े. तयामुळे सामुदाययक आरोगय 
सांरक्ण योि्ेनत िाांगले योगदा्न 
्ोईल.

राजय सरकाराांिे सियां्ेनततृि- 
भारतासारखया सांघराजय प्रणालटीत 
सरकारिा सामाजिक सुरक्ा उपायात 
मोठा िा्ा असला पाद्िे. तयातू्न 
सामाजिक सुरक्ा योि्नात ्निी्न 
मागथि ि लिचिकता येत.े कें द्र सरकारिे 
आच्थिक सत्ोत ्े मयाथिददत आ्ेत. 
पण रािकीय ्ेनततृि दरूदृष्टीिे असेल 
तर या योि्नाांचया अांमलबिािणीत 
फरक पडतो.
  िधैाय्नक ि कायदेशीर सुधारणा- 
सामाजिक सुरक्ा योि्नाां्ना शा्ितता 
आणणयासाठी िधैाय्नक ि कायदेशीर 
पाठबळ लागत.े का्टीिेळा कराधाररत 
अ्थिसाहयाएेििी िे लोक पसेै देऊ 

 राषट्रीय सवासरय ववमा योज्ना ही 
चांगलया उददषेशां्नी सुरू करणयात 
आली पण तयाचा वावष्वक खच्व 
हा भारतातील सरकारी आरोगय 
खचा्वचया एक टककाही ्नाही, 
तयामुळषे या योज्नषेचा प्रभाव फार 
कमी आहषे. आता प्रसताववत राषट्रीय 
आरोगय संरक्ण योज्ना राबवू्न 
तयाला अ््वसहायय करणयाची गरज 
आहषे. 2017 मधयषे जाहीर करणयात 
आलषेलया राषट्रीय आरोगय धोरणाची 
अमंलबजावणी करणयाचीही 
गरज आहषे. तयामुळषे सामुदातयक 
आरोगय संरक्ण योज्नषेत चांगलषे  
योगदा्न होईल.
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आधाररत आ्ेत. तयात िेत्न 
मयाथिदे्नुसार िगथिणी असत.े सामाजिक 
सुरक्ा सांरक्णासाठी करायचया का्टी 
तरतुदटी आ्ेत.

कयुबा- या देशात ‘दटी सोशल 
लसकयुरर्टी लसस्टीम’ म्णिे 
एसएसएस ् टी योि्ना सामाययक आ्े 
ि तयातील खिथि सरकार्ेन  उिलला 
आ्े. अ्ेनक विकलसत देशाांपेक्ा या 
योि्ेनिी वयापती मोठी असू्न 
आरोगयसेिा मोफत आ्े. कयुबात 
अ्ेनक आरोगय खिाथिचया तरतुदटी या 
ककफायतशीर आ्ेत.
जपा्न- िपा्नमधये सामाजिक सुरक्ा 
योि्ना सामाययक असू्न ते् े प्रतयेक 
्नागररकास स्भागी ्ोणे सकतीिे 
आ्े. िपा्नमधये मूलभूत िीि्नमा्न 
खिथि भागिणयासाठी मदतीिी तरतूद 
आ्े तयात घर, लशक्ण, कौशलय 
प्रलशक्ण खिथि, आरोगय विमा ि 
अांतयसांसकार यासाठी मदत ददलटी 
िात.े ्टी योि्ना इतर देशाां्ना आदशथि 
अशीि आ्े.

फ्फलीपीनस - कफलटीपीनसमधये तयाांिी 
सरकारटी सामाजिक सुरक्ा प्रणालटी 
असू्न तयात सामाजिक विमा खासगी, 
वयािसाययक ि असांघद्त क्ेत्ातील 
कामगाराां्ना ददला िातो. तयात 
सामाजिक सुरक्ा कायथिक्रम,  ि�ैकीय 
कायथिक्रम, कमथििारटी भरपाई कायथिक्रम 
असे मुददे आ्ेत. सरकारटी सेिा विमा 
योि्ेनत सरकारटी पेनश्न य्नधी 
िालिला िातो, तो सरकारटी 
कमथििारयाांसाठी आ्े.
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लेखक िागयतक आरोगय 
सांघ््ेनचया ्निी ददललटी जस्त 
कायाथिलयात कायथिरत अस्ून सािथििय्नक 
आरोगय,सामाजिक सरुक्ा, समािेश्न, 
शा्ित आणण य्नरोगी श्रे या 
क्ेत्ातील तज्ञ आ्ेत. 
email: c.lahariya@gmail.com

शकतात तयाांचया मदतीतू्न्टी या 
योि्ना राबिता येऊ शकतात. या 
योि्नाांिे वयिस्ाप्न्टी म्तिािे 
असत.े तयाांिी शा्ितता्टी एक 
आव्ा्न आ्े. यात िधैाय्नक ि 
कायदेशीर तरतुदटी गरि पडलयास 
आि्यक आ्ेत. या प्रकक्रयेत विषय 
तज्ञ ि शकै्णणक क्ेत्ातील तज्ञ तसेि 
भारतातील धोरण सांस्ाां्ना स्भागी 
करू्न घयायला ्िे.
त्नषकष्व

सामाजिक सुरक्ा योि्नाांिी 
अांमलबिािणी गेलया का्टी दशकात 
सुरू झालटी, तयातू्न अ्ेनक देशाांचया 
अ्नुभिातू्न का्टी गोष्टी लशकता 
येणयासारखया आ्ेत. सामाजिक 
सुरक्ा योि्ना ् ा भारतीय घ््नातमक 
तरतुदटीांिा भाग आ्े ि तयाला 
देशातील सरकाराां्नी िेळोिेळी अग्क्रम 
ददला आ्े, पण तरटी या योि्ना फार 
मयाथिददत लोकाांपयथित पो्ोिलया 
आ्ेत. याता िागयतक पातळीिरिे 
अ्नुभि भारताला या योि्नाांिी 
सामाययकीकरण ि शा्ितता यात 
उपयोगी आ्े. सामाजिक क्ेत्ात 
गुांतिणूक, विविध सांस्ाांिे 
एकातमीकरण ि योि्ना, लोकाांिी 
प्रीलमयममधील गुांतिणुकीिी 
बाांचधलकी, कें द्र ि राजय सरकाराांिी 
इच्छाशकती याला प्राधानय देणे 
आि्यक आ्े. सामाजिक सुरक्ेतिेे 
म्ति ् े शा्ित विकास उदददष्ाांचया 
दृजष्को्नातू्न म्तिािे आ्े. 
देशातील सामुदाययक आरोगय सांरक्ण 
योि्नात्टी तयािा मोठा िा्ा आ्े.
सामाजिक सुरक्ेचया िागयतक 
अांमलबिािणी अ्नुभिातू्न 
भारतासाठी पुढटील सात उपाय 
म्त्िािे ठरू शकतात.
1. सामुदाययक आराखडयािा 

विकास ि स्मती
2. सिायत्त राषरिटीय सामाजिक 

सुरक्ा सांघ््ेनिी स्ाप्ना
3. सामाजिक क्ेत्ातील 

गुांतिणुकीसाठी अलभ्नि 

अ्थिसाहय योि्ना
4. सािथििय्नक िागतृी ि 

िि्नबदधता
5. सामुदाययक सामाजिक आरोगय 

सांरक्ण योि्ना
6. राजयाांिे सि्ेनततृि
7. िधैाय्नक ि कायदेशीर सुधारणा

सामाजजक सुरक्ा उपायांचषे 
दषेशत्नहाय त्नषकष्व

ऑसरेिललया- या देशात सामाजिक 
कलयाण अ्थिस्ाय योि्नात तयाि 
वयकती पात् आ्ेत जयाांचयाकड े
आच्थिक साध्ेन अपुरटी आ्ेत. 
ऑसरेिललयात य्नितृ्त लोक, िोडीदार, 
मुले, अपांग, बेरोिगार, आिारटी 
वयकती ि मुलाांिी काळिी घेणारे 
आईिडील ्े पारांपररक लाभधारक 
आ्ेत. वि�ा्णी, केअर चगव्सथि 
याां्ना्टील लाभ लमळतात.

ची्न- या  देशात सामाजिक 
सुरक्ा योि्ना या प्राांताांशी य्नगडडत 
आ्ेत. तयात य्नयम मात् कें द्र 
सरकारिे असतात, स्ाय्नक 
अचधकारटी प्रशासकीय काम करतात. 
या योि्नात िार दशकात अ्ेनक 
बदल झाले आ्ेत. अ्ेनक योि्ना ि 
तरतुदटी यात आ्ेत. का्टी य्नयोकता 
ि कामगार याांचया िगथिणीतू्न आ्ेत 
तर का्टी य्नयोकतयाचया िगथिणीिर 

सामाजजक क्षेत्रात गुंतवणूक, ववववध 
संस्ांचषे एकातमीकरण व योज्ना, 
लोकांची प्रीसमयममधील 
गुंतवणुकीची बांरधलकी, कें द्र व 
राजय सरकारांची इच्ाशकती याला 
प्राधानय दषेणषे आवशयक आहषे. 
सामाजजक सुरक्षेचषे महतव हषे शाशवत 
ववकास उदहदषटांचया दृजषटको्नातू्न 
महतवाचषे आहषे. दषेशातील सामुदातयक 
आरोगय संरक्ण योज्नातही तयाचा 
मो्ठा वाटा आहषे. 
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त्नलबजा घोष

शषेतकऱयांचा सवाांरगण ववकास-वासतव आणण उहदद्षट

िषथि २०१५ मधये कृषी 
मांत्ालयािे ्नामकरण 

कृषी ि शतेकरटी विकास मांत्ालय 
असे करणयात आले.  मांत्ालयाचया 
्नािातील बदल ्टी केिळ 
कायाथितमक पु्नरथिि्ना ्नव्ती तर या 
्नामाांतरणादिारे कृषी मांत्ालयाचया 
कायथिसीमा्टी विसताररत झालया. 
्नािातू्नि ् ा सांदेश पो्ििायिा ् ोता 
की, शतेीिा विकास करणे ि देशातील 
अन्नधानयािे उतपाद्न िाढिणे 
केिळ एिढेि कायथि करणयापययंत 
कृषी मांत्ालय सीलमत ्नसू्न, या दो्न 
प्रमुख बाबीांस् देशातील सिथिसामानय 
शतेकरयाां्ना समािातील इतर 
लोकाांप्रमाणेि िाांगले िीि्न लमळिू्न 
देणयािा प्रगलभ दृष्टीको्नातू्न काम 
करणयािे दाययति ्ेन्ा्ेन करणयािी 
कामचगरटी पार पाडणयास्टी कृषी 
मांत्ालय बाांचधल आ्े. 

सिातांत्योत्तर अगदटी पद्लया 
सरकारचया काळापासू्न अजसततिात 
आलेलया कृषी मांत्ालया्ेन देशातील 
कृषी क्ेत्ाचया विकासात मोलािी 
कामचगरटी बिािलटी. कृषी उतपाद्नाांिी 
िाढ, तयासांबांधीिे सांशोध्न ि विकास 
कायथि तसेि देशाचया अन्नधानयाचया 
गरिाांिी योगय आपूतणी करणयाचया 
दृष्टी्ेन कृषी मांत्ालया्ेन िेळोिेळी 

सवातंत्योत्र अगदी पहहलया 
सरकारचया काळापासू्न अजसततवात 
आलषेलया कृषी मंत्रालया्नषे दषेशातील 
कृषी क्षेत्राचया ववकासात मोलाची 
कामरगरी बजावली. कृषी उतपाद्नांची 
वाढ, तयासंबंधीचषे संशोध्न व ववकास 
काय्व तसषेच दषेशाचया अन्नधानयाचया 
गरजांची योगय आपूतणी करणयाचया 
दृषटी्नषे कृषी मंत्रालया्नषे वषेळोवषेळी 
योगय धोरणातमक त्नण्वय घषेऊ्न 
तयांची काटषेकोरपणषे अमंलबजावणी 
कषे ली.

योगय धोरणातमक य्नणथिय घेऊ्न 
तयाांिी का्ेकोरपणे अांमलबिािणी 
केलटी. १९६० मधये झालेलया 
म्ापूरामुळे देशात मोठया प्रमाणात 
अन्नधानयािा तु्िडा य्नमाथिण 
झाला ्ोता. पण अगदटी ्ोडया 
कालािधीत या सांक्ािर मात करत 
भारता्ेन िगात ताांदळू ि दधुाचया 
उतपाद्नात पद्लया दो्न अगे्सर 
देशाांचया यादटीत स्ा्न लमळित  
एकूणि अन्नधानयाचया उतपाद्नात 
सियांपूणथिता प्रापत करणयात यश 
लमळिले. या्नांतर कृषी धोरणे अचधक 
वयापक ्ोत गेलटी. यात प्रामुखया्ेन 
ग्ा्काांचया मागणी्नुसार फळे, भाजया 
ि कडधानयाांिे उतपाद्न िाढिणयािर 
भर देणयात आला. 

एकीकड े कृषी क्ेत्ात 
्ररतक्राांतीसारखया क्राांतीकारटी 
सांशोध्ना्नांतर प्रिांड उलाढाल 
्ोणयास सुरूिात झालटी तरटी दसुरटीकड े
प्रा्लमक सतरािरटील शतेकरटी िगाथििी 
पररजस्ती मात् ्ालाखीिीि ्ोती. 
कारण या शतेकरयाां्ना तयाांचया 
शतेीतू्न लमळणारे उतपन्न तयाां्ना 
लागणारया खिाथिचया पुढे अगदटीि 
तु्पुांिे ्ोत े तसेि देशाचया 
अ्थिवयिस्ेतील अय्नज्िततिेा 
फ्का्टी शतेकरयाां्ना सोसािा लागे. 

ववशलषेषण
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२००३-०४ मधये ्ॅनश्नल सॅमपल सिते 
तफते  करणयात आलेलया सव त्ेक्णात 
असे य्नररक्ण ्नोंदिणयात आले की, 
वयिसाय बदलणयािी सांधी ि अ्नुकूल 
पररजस्ती उपलबध झालयास, ४० ् कके 
शतेकरटी कु्ुांबाां्ना शतेीवययतररकत  
वयिसाय य्निडणयाकड े िासत कल 
असलयािे आढळू्न आले. तसेि 
२०१४ मधये याि सांस्े्ेन केलेलया 
सितेक्णातू्न असे्टी लक्ात आले 
की, दै्नांदद्न आि्यकतचेया ल्ा्न 
खिायंसाठी्टी अ्ेनक शतेकरटी कु्ुांबाां्ना 
शतेीवययतररकत अनय ल्ा्नस्ा्न 
पूरक वयिसायाांतील तु्पुांजया 
कमाईिर अिलांबू्न रा्ािे लागत.े  सदर 
लेखातू्न शतेीिी मोठया प्रमाणािर 
उतपाद्न घेणारया शतेकरयाां्ना्टी गेलटी 
अ्ेनक िषायंपासू्न सतािणारे गररबीिे 
सांक्, तयाांिे ्ालाखीिे िीि्नमा्न, 
ि अय्नज्ित उतपन्न या का्टी 
ठळक पररजस्तीिनय बाबीांिर ििाथि 
करणयात आलटी असू्न शतेकरयाांिी 
आच्थिक पररजस्ती सुधारणयािर 
सरकार्ेन राबिलेलया का्टी पारांपाररक 
तसेि का्टी ्निी्न उपाययोि्नाांिर्टी 
ििाथि करणयात आलटी आ्े. 

शषेतकऱयांचया उतपन्नातील तफावत

सिातांत्योत्तर काळात शास्नािा 
रोख प्रामुखया्ेन शतेी उतपाद्न 
िाढिणयािर ्ोता. शतेकरयाांिी 
्ालाखीिी पररजस्ती तयाां्ना शतेीतू्न 
लमळणारे तु्पुांिे उतपन्न या बाबीां पूिणी 
दलुथिक्क्त राद्लया. मात् गेलया का्टी 
िषाथित शतेकरयाांचया आतम्तयाांचया 
िाढलेलया सांखयेमुळे शतेकरयाांचया 
िीि्नमा्नाविषयी अ्ेनक अ्िाल 
प्रलसधद झाले. देशातील अ्ेनक 
सामाजिक सांस्ाांस् आांतरारषरिटीय 
सतरातील अग्णी सांघ््नाांकडू्न्टी 

भारतीय शतेकरयाांचया ्ालाखीचया 
िीि्नमा्नाविषयी सितेक्ण 
करणयात आले. यातू्न प्रलसधद 
झालेलया माद्तीतू्न सामाजिक 
सतरािर शतेकरयाांचया आच्थिक 
पररजस्तीबाबत मोठया प्रमाणात 
सामाजिक िाणीि िागतृ झालटी. 
२०१३ मधये प्रधा्नमांत्ी ्नरेंद्र मोदटी 
याां्नी सते्तिी सूत् े ्ाती घेतलयािर 
प्र्मतः आपलया सरकारचया का्टी 
प्रमुख धयेयधोरणाांिी घोषणा केलटी. 

यामधये २०२२ पययंत शतेकरयाांिे 
उतपन्न दपुप् करणयाबरोबरि 
देशातील शतेकरयाांिे िीि्नमा्न 
उांिािणयासाठी सरकार प्राधानया्ेन 
प्रयत्नशील राद्ल, अशी गिा्टी्टी 
पांतप्रधा्नाां्नी ददलटी. या घोषणेपुरत े
मयाथिददत ्न रा्ता कें द्र सरकार 
तफते  देशातील सिथि राजय सरकाराां्ना 
शतेकरयाांसाठी विशषे उपाययोि्ना 
सुरू करणयािे य्नदतेश देणयात आले. 

यािा पररणाम असा झाला की, 
आििर दलुथिक्क्त राद्लेलया शतेकरटी 
िगाथििे उतपन्न िाढिणयाचया दृष्टी्ेन 
धोरणकतते ि राजयकतते कामाला 
लागले. सिथिसाधारणपणे शतेीपासू्न 
लमळणारे उतपन्न अ्ेनक घ्काांिर 
आिलांबू्न असत.े यामधये प्रमुख 
घ्क म्णिे शते िलम्नीिी 
उतपादकता ्ा ्ोय. िलम्नीपासू्न 
जितकया अचधक प्रमाणात उतपाद्न 
लमळेल तिेढे शतेीपासू्न लमळणारे 
उतपन्न िासत असे समीकरण आ्े. 
तसेि शतेी उतपन्न िाढटीसाठी इतर 
घ्काांिी उतपादकता िाढिणे्टी 
यततकेि गरिेिे ठरत.े कारण पाणी 
ि कक्क्नाशके ्े दो्न घ्क बाकी 
घ्काांपेक्ा मयाथिददत प्रमाणात उपलबध 
असतात ि तुल्ेन्ेन म्ाग्टी असतात. 
शतेीिे एकूण उतपन्न िाढिणयासाठी 
आिचया काळात शतेी तांत्ज्ञा्न ि 
शतेीचया पधदतीांमधये सुधारणा करणे 
्ा पयाथिय्टी उपयोगी ठरतो. 

भारतात ्िामा्ना्ुनसार शतेीचया 
प्रकाराांत प्रिांड विविधता आढळत.े 
तसेि देशातील विविध राजयाांत कृषी 
सांबांधी धोरणाांत्टी एकसांधता ्ना्टी. 
पररणामी, पीक उतपाद्नािा दर, 
शतेीशी सांबांधीत पायाभूत सोयीसुविधा 
ि सांस्ातमक सांरि्ना इ. मधये्टी 
तफाित ददसू्न येत.े  भारतातील 
विविध राजयाांत ल्ा्न प्रमाणात शतेी 
केलटी िात.े या प्रकारचया शतेीिरटील 
खिथि िासत असू्न तयामा्ना्ेन तयातू्न 
लमळणारे उतपन्न ि उतपाद्न दोन्टी्टी 
फार कमी असत.े या प्रकारचया 
शतेीमुळे अ्थिवयिस्ेला बळक्टी ्न 
लमळता उल् एकूणि वयिस्ेिर 
प्रिांड ताण येतो. लोकसांखया िाढ, 
कमी रोिगारक्मता असणारे 

भारतात हवामा्ना्ुनसार शषेतीचया 
प्रकारांत प्रचंड ववववधता आढळतषे. 
तसषेच दषेशातील ववववध राजयांत 
कृषी संबंधी धोरणांतही एकसंधता 
्नाही. पररणामी, पीक उतपाद्नाचा 
दर, शषेतीशी संबंधीत पायाभूत 
सोयीसुववधा व संस्ातमक संरच्ना 
इ. मधयषेही तफावत हदसू्न यषेतषे.  
भारतातील ववववध राजयांत लहा्न 
प्रमाणात शषेती कषे ली जातषे. या 
प्रकारचया शषेतीवरील खच्व जासत 
असू्न तयामा्ना्नषे तयातू्न समळणारषे 
उतपन्न व उतपाद्न दोनहीही फार 
कमी असतषे. या प्रकारचया शषेतीमुळषे 
अ््ववयवस ष्ेला बळकटी ्न समळता 
उलट एकूणच वयवस ष्ेवर प्रचंड 
ताण यषेतो.
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उदयोगधांदे यामुळे उतपन्नासाठी 
शतेीिर अिलांबू्न असणारयाांिी सांखया 
िाढत.े पररणामी शतेिलम्नीिर प्रिांड 
ताण येतो. तसेि आच्थिकदृषटया 
ल्ा्न शतेकरटी कु्ुांबाांिे दरडोई 
उतपन्न्टी कमी भरत.े ्नसैचगथिक, 
भौगोललक, ि प्रशासककय फरकाांमुळे 
भारतात  विविध राजयाांत पीक  
उतपन्नात लभन्नता आढळत.े का्टी 
राजयाांत शतेी उतपन्न अचधक िाांगले 
ि फायदेशीर असत ेतर का्टी राजयाांत 
त े अयतशय कमी ि आच्थिकदृषटया 
लाभािे ठरत ्ना्टी. असे असले 
तरर्टी ल्ा्न प्रमाणातील शतेी, कमी 
उतपन्नािी शतेी ्नुकसा्नीिी असू्न्टी 
पारांपाररक वयिसाय िषाथि्ुनिषते केला 
िात आ्े. शतेकरटी, शतेीमिुर इ.िे 
दरडोई उतपन्न िाढिणयासाठी तयाां्ना 
शतेीवययतररकत इतर वयिसायाांकड े
िळिणे अाि्यक ठरत.े शतेीपूरक 
क्ेत्ाांत रोिगारय्नलमथिती ्ोणयाचया 
दृष्टी्ेन ्नि्नवया कलप्ना ि आि्यक 
कौशलयविकास करणयासाठी प्रयत्न 
्ोणे आि्यक आ्े. शतेीक्ेत्ाला 
्ेन्मी सतािणारे सांक् म्णिे 
्िामा्नातील बदलाांिर असलेले 
शतेीिे अिलांबबति ि ्नसैचगथिक 
आपत्ती. ितथििलेलया शकयतपे्रमाणे 
िेळेत पाऊस झाला ्ना्टी तर 
तयािा एकूणि तया ा्ंगामाचया ि 
िषथिभराचया शतेी उतपाद्नाला प्रिांड 
फ्का बसतो. ्नदटी, ओढे िलाशये, 
तलािामधये पुरेसा पाणी साठा 
उपलबध ्न झालयास पािसा्नांतरचया 
ा्ंगामातील पीक उतपाद्न घेणे्टी 

कठीण ्ोऊ्न बसत.े यािे तािे 
उदा्रण २०१४-१५ मधये पा्ायला 
लमळाले. या दो्न्टी िषाथित अतयांत 
कमी ि अय्नयलमत प्रमाणात पाऊस 
झाला ि तयामुळे देशातील शतेीक्ेत्ािे 

फार ्नुकसा्न झाले. तसेि देशािा 
एकूण अन्नधानय साठा, कृषी वयापार 
य्नयाथित इ.िे प्रमाण्टी घ्ले. या सिथि 
्नुकसा्नीत सिाथित िाई् ्ाल झाले 
त े शतेकरयाांिे. शतेीतू्न अपेक्क्त 
उतपन्न ्न लमळालयामुळे अ्ेनक 
शतेकरटी किथिबािारटी झाले. िासत 
पाऊस, कमी पाऊस, अिेळी पाऊस, 
्न�ाांिा पूर, दषुकाळ अशी सिथिि 
पररजस्ती शतेीसाठी ्नुकसा्नकारक 
ठरतात. २०१६ मधये सिथिसाधारण 
देशभरात पाऊसमा्न िाांगले झाले, 
पण ििळििळ ९ राजयाांत पूरजस्ती 

्ोती. तसेि बब्ार सारखया राजयात 
्न�ाांचया पाणयाचया पातळीत ् ांगामाांत 
्ोणारटी िाढ ते् ील शतेीिे दरिषणी 
प्रिांड ्नुकसा्न करत.े २०१६ मधये 
बब्ार राजयातील ्नदटीिलपातळीचया 
िाढटीमुळे ३ लाख कु्ुांब विस्ावपत 
झालटीत ि सुमारे ३ लाख ्ेक्र 
शतेिलम्नीिे ्नुकसा्न झाले. 

शतेी उतपाद्नाचया दरातील 
िढ उतार ्टी शतेकरयाांसमोरटील 
अिू्न एक समसया आ्े. बािारटीत 
मागणी्नुसार पीकाांचया ककां मती 
कमी-िासत ्ोत रा्तात. शतेकरटी 
या अय्नज्ित पररजस्तीिा 
वयापारयाांप्रमाणे कोणताि लाभ घेऊ 
शकत ्ना्टी कारण शतेकरयाांििळ 
उतपाद्नािा साठा करू्न ठेिायिे 
ककां िा मागणी्नुसार उतपाद्न 
पो्ििायिी सितांत् ि िलद यांत्णा 
्नसत.े बरेिदा शतेकरयाां्ना आपले 
पीक उतपाद्न ्नुकसा्न सोसू्नि 
विकािे लागत ेतसेि िासत भािा्ेन 
पीक खरेदटी करणयािी ्नामुषकी्टी 
तयाां्ना सोसािी लागत.े बािारयांत्णेत 
शतेकरयाां्ना कमीतकमी आधारभूत 
उतपाद्न दर ठरिू्न ददला िातो. या 
दरात मागणी्नुसार बदल ् ोत असतो. 
िासत आधार भाि लमळालयास 
शतेकरयाां्ना ककमा्न लाभ लमळू 
शकतो. परांतु, असे ्ेन्मी ्ोत ्ना्टी.
यासाठी सरकार वदारे ्मी भािात 
मोठया प्रमाणात शतेी उतपाद्नािी 
खरेदटी केलटी गेलयास सांपूणथि बािार 
यांत्णा, मागणी ि पीकािा भाि 
या यत्न्टी बाबतीत शतेकरयाां्ना 
लाभ लमळू शकतो. शतेमालाचया 
िासतीचया पुरिठयाला्टी अतयांत 
कमी बािारमूलय लमळत.े २०१६-१७ 
या िषायंत डाळीांिे उतपाद्न िाढिणयात 
आले तया्नुसार तयािा पुरिठा्टी 
िाढला,पररणामी डाळीिे बािारमूलय 
कमी झाले. मागणीतील अय्नज्ितता 
ि िागयतक बािारातील सपधाथितमक 
पररजस्ती या दो्न घ्काांमुळे्टी 
पीकाला लमळणारया बािारभािािर 
पररणाम ्ोतो. 

सरकार वदारषे हमी भावात मोठया 
प्रमाणात शषेती उतपाद्नाची खरषेदी 
कषे ली गषेलयास संपूण्व बाजार 
यंत्रणा, मागणी व पीकाचा भाव 
या तत्नही बाबतीत शषेतकऱयां्ना 
लाभ समळू शकतो. शषेतमालाचया 
जासतीचया पुरवठयालाही अतयंत 
कमी बाजारमूलय समळतषे. २०१६-
१७ या वषाांत डाळींचषे उतपाद्न 
वाढवणयात आलषे तया्ुनसार 
तयाचा पुरव्ठाही वाढला,पररणामी 
डाळीचषे बाजारमूलय कमी झालषे. 
मागणीतील अत्नजशचतता व 
जागततक बाजारातील सपधा्वतमक 
पररजस्ती या दो्न घटकांमुळषेही 
पीकाला समळणाऱया बाजारभावावर 
पररणाम होतो.
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ग्ामीण सोयीसुववधा

केिळ उतपादकता ि उतपाद्नािा 
बािारभाि ककां िा दर यात िाढ केलटी 
म्णिे शतेकरयाांिे द्त िपले 
िाईल असा तकथि  िुकीिा ठरेल. 
कारण शतेकरयाांचया दृष्टी्ेन तयाांचया 
वयिसायाचया दै्नांदद्न गरिाां्ना 
आि्यक सोयीसुविधाांिी योगय 
प्रमाणात उपलबधता शतेीत ्नवया 
सांधी ि क्मताांचया विकास करणयात 
्ातभार लािू शकतात. यासाठी 
तांत्ज्ञा्नातील प्रगत सांशोध्नाांिा िापर 
करणे आि्यक ठरत.े ्े तांत्ज्ञा्नि 
सिथिसामानय ्नागररकाांचया ्ककािे 
शसत् आ्े आणण यामुळे सरकारिर्टी 
योगय ि प्रगत सिरूपातील सेिा 
देणयािे दाययति िाढत िात.े ददुदैिा्ेन, 
भारतात ग्ामीण ि श्रटी भागात 
अ्ेनक बाबतीत विशषेतः पायाभूत 
सुविधा ि तांत्ज्ञा्नाचया बाबतीत 
प्रिांड तफाित आढळत े यािा मोठा 
फ्का शतेकरयाां्ना बसतो. 

भारतात गेलटी ककतयेक िषते गररब 
ि्नतिेा मा्निी सांसाध्न विकास या 
सांकलप्ेन्नुसार वििारि केला गेला 
्नव्ता. ब्ुतके करू्न देशातील सिथि 
ग्ामीण भागाांत गररब ि य्नरक्र 
लोकाांिी सांखया िासत ्ोती ि 
विकासािा कोणता्टी ्े् लाभ या 
ग्ामीण भागाांपयथित पो्िलेला ्नव्ता. 
प्रा्लमक लशक्णािी सुविधा्टी 
बरयाि उशीरा्ेन ग्ामीण भागाांपययंत 
पो्िलटी. तयात्टी शकै्णणक दिाथि 
ि सुविधा अयतशय सुमार ्ोतया. 
जि�ारयायं्ना बा्ेरटील िगात वयिसाय 
ककां िा ्नोकरटी करणयािे कोणते् टी 
ठोस कौशलय या ग्ामीण भागातील 
लशक्ण वयिस्ेतू्न ददले िात ्नव्त.े 
ग्ामीण भागािा विकास खुां्णयामागे 

प्रामुखया्ेन ततकालटी्न धोरणकतयायंिी 
उदासी्नता, भ्रष्ािार ि धोरणाांचया 
अांमलबिािणीतील कुिराई ि 
ग्ामीण भागासाठी माांडलेलया उतपन्न 
ि खिाथिचया अांदािपत्कातील मयाथिदा 
इ. का्टी परांपरागत घ्क िबाबदार 
्ोत.े यात आणखी्न म्तिािा घ्क 
म्णिे ग्ामीण भागात सािथििय्नक 
आरोगयसेिा प्रदा्न करणारटी प्रा्लमक 
यांत्णा पार णखळणखळी झालेलटी ्ोती.
तयामुळे ग्ामीण भागात मोठया 

प्रमाणािर िसलेलया शतेकरटी िगाथिला 
आतापययंत ्ना योगय लशक्ण लमळू 
शकले ्ना तयाां्ना आरोगयसांबांधी योगय 
उपिार लमळणयािी कोणती्टी ्मी 
लाभू शकलटी. योगय पोषक आ्ार 
आरोगयाला पूरक अशी सभोितालिी 
पररजस्ती या बाबीांिा ्े् सांबांध 
िाांगले आरोगय ि कायथिक्मतशेी 
िोडला िातो. सुरूिातीला ग्ामीण 
भागातील लोकाांसाठी सुरू करणयात 

आलेलटी सािथििय्नक अन्नधानय 
वितरण वयिस्ा, ्नांतर केिळ गररब 
िगाथिसाठी सीलमत करणयात आलटी. 
या वयिस्ेिा लाभ का्टी प्रमाणात 
्छोटया शतेकरयाां्ना लमळाला. परांतु, 
्ोडयाि अिचधत ्टी वयिस्ा 
भ्रष्ािार, भेसळ, काळा बािार 
इ.सारखया िाई् िक्रात अडकू्न पार 
य्नकामी झालटी. १९८० पासू्न या 
वयिस्ेचया पुरिठा, साठिणूक इ. 
य्नयमाांत बरयाि सुधारणा करणयात 
येत आ्ेत.  

भारताचया ग्ामीण भागाांत 
अ्ेनक दठकाणी आि्टी श्रटी भागात 
स्िपणे पो्िता येईल अशी ्े् 
दळणिळण यांत्णा ्ना्टी. देशाचया १६ 
्कके ग्ामीण भागात आि्टी पकके 
रसत े्ना्टीत. वििेचया उपलबधतमेुळे 
दै्नांदद्न िीि्न सुलभ ्ोऊ्न अ्ेनक 
आच्थिक घडामोडीां्ना िाल्ना लमळालटी 
आ्े. पककी घरें, साांडपाणयािा य्निरा 
्ोणयािी वयिस्ा या बाबी ियैजकतक 
ि सभोितालचया  आरोगयासाठी 
म्तिाचया आ्ेत. परांतु ददुदैिा्ेन 
ग्ामीण भागात यासिथि वयिस्ा 
अयतशय प्रा्लमक अिस्ेत आ्ेत. 
२०११ चया ि्नगण्ना अ्िालातील 
्नोंदटी्ुनसार सुमारे ४५-७० ्कके 
ग्ामीण घराांमधये वि�ुतीकरणािी 
कोणती्टी सोय उपलबध ्ना्टी. तसेि 
देशाचया १८ ्कके ग्ामीण भागाांत 
आि्टी दै्नांदद्न गरिाांसाठी गरिा 
िसे, िाांगले पाणी ्े् घरापययंत 
येईल अशी कोणती्टी िलपुरिठा 
यांत्णा, घरात सितांत् शौिालये 
्ना्टीत. माद्ती सांदेशि््न ि  
तांत्ज्ञा्नाचया प्रगतीिा पुढिा ्पपा 
म्णिे मोबाईल क्राांती. माद्तीिे 
तिररत दळणिळण मोबाईल फो्न, 
इां्र्ेन् ि आिकाशतांत्ज्ञा्नातील 

पककी घरषे, सांडपाणयाचा त्नचरा 
होणयाची वयवस्ा या बाबी 
वयैजकतक व सभोवतालचया  
आरोगयासा्ठी महतवाचया आहषेत. 
परंतु ददुदैवा्नषे ग्ामीण भागात 
यासव्व वयवस्ा अततशय प्रा्समक 
अवस ष्ेत आहषेत. २०११ चया 
ज्नगण्ना अहवालातील ्नोंदी्ुनसार 
सुमारषे ४५-७० टककषे  ग्ामीण 
घरांमधयषे वव�तुीकरणाची कोणतीही 
सोय उपलबध ्नाही. तसषेच दषेशाचया 
१८ टककषे  ग्ामीण भागांत आजही 
दै्नंहद्न गरजांसा्ठी गरजा जसषे, 
चांगलषे पाणी ष्ेट घरापयांत यषेईल 
अशी कोणतीही जलपुरव्ठा यंत्रणा, 
घरात सवतंत्र शौचालयषे ्नाहीत.
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्नि्नवया सांशोध्नाांमुळे शकय 
झाले आ्े. शतेकरयाां्ना िेळोिेळी 
उदभिणारया कृषीविषयक शांका ि 
समसयाांबाबत तज्ञाांकडू्न िेळीि योगय 
माद्तीतू्न मागथिदशथि्न लमळालयास 
तयािा मोठा लाभ शतेकरटी िगाथिला 
लमळेल. माद्ती ि सांदेशि््नाचया 
प्रगत तांत्ज्ञा्नाचया बदलाांिा एक 
भाग ्ोत शतेकरटी समूदाय्टी 
सामाजिक सतरािर इतर लोकाांशी 
सांपकथि  िोडला गेलयास शतेकरयािी 
पररजस्ती सुधारणयास बराि िाि 
लमळेल. आििर समािाचया इतर 
घ्काांपासू्न उपेक्क्त राद्ला गेलेला 
शतेकरटी समाि माद्ती तांत्ज्ञा्नातू्न 
सितःिा विकास घडिू्न आणू शकतो. 
यासाठी भौयतक सोयीसुविधाांिा 
विकास ्ोणे आि्यक ठरत.े 
कारण यामुळे शतेीतील कायथिक्मता, 
विपण्न, उतपाद्नािा अपवयय कमी 
करणे, मूलयिचधथिततलेा प्रोतसा््न ि 
सामाजिक पायाभूत सुविधाांिा विकास 
करणयात शतेकरटीिगथि परसपराां्ना 
स्ायय करू शकतो.  

शतेीिी कामे करणारा सत्ी िगथ्ि टी 
शतेकरयाांइतकाि ककां ब्ु्ना तयाांचयापेक्ा 
िासति उपेक्क्त राद्लेला आ्े. 
शतेीतील जसत्याांचया गरिा िेगळया 
आ्ेत. तयाां्ना लमळणारटी मिुरटी 
्टी तया कररत असलेलया कष्प्रद 
कामाचया मा्ना्ेन अयतशय कमी 
आ्े. ल्ा्न प्रमाणातील शतेीत भात 
पीकािी पेरणी करणयासाखे अयतशय 
कष्दायक काम करणयासाठी मोठया 
प्रमाणात सत्ी शतेमिूराां्नाि िुांपले 
िात.े परांतु, मागील का्टी िषाथित 
का्टी प्रगत ग्ामीण भागात ्निी्न 
तांत्ज्ञा्नामुळे इतर उ�ाेगाांत शतेीचया 
तुल्ेन्ेन जसत्याांसाठी उचि उतपन्नाचया 
सांधी लमळत असलयामुळे शतेमिुर 

जसत्याांिी सांखया कमी ्ोत असलयािे 
चित् ददसू्न येत आ्े. तरर्टी, 
बरयाि भागात जसत्याांपेक्ा पुरूष 
शतेीवययतररकत उ�ाेगाांत मिुरटीसाठी 
बा्ेर पडतात, तयामुळे गािाकडिे 
राद्लेलया तयाांचया कु्ुांबातील 
जसत्याां्ना ्नाईलािा्ेनि तु्पुांिी मिुरटी 
देणारे शतेीिे काम करािे लागत.े या 
जसत्याां्ना तयाांचया कामाबाबत अचधक 
िाांगले प्रलशक्ण, कौशलय विकास, 

तयाांचया आरोगयासांबांधी आि्यक 
सुविधाांिी उपलबधता, तयाांचया 
मुलाांिी देखरेखीिी सोय, जसत्याां्ना 
तयाांचया शाररररक क्मतलेा सोयीिी 
ि कमी कष्प्रद अशी शतेीिी 
अििारे असणे, ि सांपकथि  ि  माद्ती 
यांत्णा सेिेिी स्ि उपलबधता इ. 
का्टी गोष्टी शतेमिुर सत्ीिगाथिचया 
सिाथिचगण विकासासाठी आि्यक 
आ्ेत. 

आधुत्नक काळातील ्नवया संकलप्ना 
व शषेतकऱयाचा ववकास 

गेलटी अ्ेनक िषते देशाचया 
कृषीवयिस्ेचया विकासातील प्रमुख 
घ्क िसे, िाांगलया दिाथििे बी-
बबयाणे, खत े ि कक्क्नाशके 
खरेदटीसाठी सरकारदिारा सिलत, 
कमी दरात इांध्न ि उितेिी उपलबधता, 
लसांि्नासाठी सिलतीत किथि योि्ना 
ि सरकार दिारा ्मीभािात मोठया 
प्रमाणातील अन्नधानयािी खरेदटी 
इ.मुळे शतेी उतपाद्न प्रकक्रयेला मदत 
लमळालटी शतेकरयाां्ना ककफायतशीर 
उतपाद्न घेणे शकय झाले तसेि 
देशासमोरटील खा�ान्न सुरक्ेचया 
प्र््नािे्टी समाधा्न झाले. ्नांतर असे 
लक्ात आले की, कृषीवयिस्ेचया 
विकासासाठी िी पािले उिलणयात 
आलटी तयािे लाभ प्रामुखया्ेन 
अयतररकत उतपाद्न घेणारया 
प्रदेशाां्नाि िासत प्रमाणात लमळाले. ् टी 
बाब लक्ात आलयािर धोरणकतयायं्नी 
पीक साठिणूक, कमी पािसािे 
प्रदेश ि सिथिसामानय सोईसुविधा 
देणयािर भर ददला. ्ररतक्राांतीिे 
तांत्ज्ञा्न भारताचया पूिपोत्तर भागातील 
शतेीक्ेत्ाकड े िळिणे - BGRNE,  
तलेबबया, डाळी, इ.चया शतेीसाठी 
एकाजतमक योि्ना - ISOPOM, 
राषरिटीय अन्न सुरक्ा लमश्न-NFSM, 
राषरिटीय कृषी विकास योि्ना- RKVY, 
ि पीक साठिणूक वयिस्ा शीतगृ् े 
अ्ाथित  िेअर्ाऊलसांग डवे्लपमें् 
एनड रेगयुले्रटी अ्ॉरर्टी (WDRA) 
अशा इतर योि्ना सुरू करणयात 
आलया. यात शा्ित पधदतीां्ना 
प्राधानय लमळाले. ्नुकतयाि पॅररस 
ये्े झालेलया आांतरराषरिटीय ्िामा्न 
पररषदेत भारता्ेन िागयतक ्िामा्न 
बदल कमी करणयासाठी उपायाांसांबांधी 

गषेली अ्नषेक वषवे दषेशाचया 
कृषीवयवस ष्ेचया ववकासातील 
प्रमुख घटक जसषे, चांगलया दजा्वचषे 
बी-त्बयाणषे, खतषे व फ्कटक्नाशकषे  
खरषेदीसा्ठी सरकारदवारा सवलत, 
कमी दरात इंध्न व उजवेची 
उपलबधता, ससचं्नासा्ठी सवलतीत 
कज्व योज्ना व सरकार दवारा 
हमीभावात मोठया प्रमाणातील 
अन्नधानयाची खरषेदी इ.मुळषे 
सषेती उतपाद्न प्रफ्क्रयषेला मदत 
समळाली शषेतकऱयां्ना फ्कफायतशीर 
उतपाद्न घषेणषे शकय झालषे तसषेच 
दषेशासमोरील खा�न्न सुरक्षेचया 
प्रश्नाचषेही समाधा्न झालषे.
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िागयतक साांमिसय करारािर सिाक्रटी 
केलटी. या करारा्ुनसार समािातील 
सिथि सतराचया लोकाां्ना ्िामा्न 
बदलाबाबत िागरूक करणे, विशषेतः 
शतेकरटी िगाथिला याबाबत िेळोिेळी 
माद्ती देणे, ्नसैचगथिक आपत्तीचया 
सांक्ािा मुकाबला करणयािी यांत्णा 
विकसीत करणे, तसेि ्नसैचगथिक 
आपत्तीपासू्न शतेीिे ्ोणारे ्नुकसा्न 
कमी करणे, प्रदषूण य्नयांबत्त करणे 
इ. का्टी उपाययोि्ना करणयास 
सरकार बाांचधल आ्े. 

्नसैचगथिक आपत्तीतू्न शतेकरयाांिे 
्ोणारे प्रिांड आच्थिक ्नुकसा्न भरू्न 
काढणयासाठी कृषी विमा योि्ना ्ा 
एक उत्तम उपाय आ्े. पण ् टी योि्ना 
भारतात फार उशीरा सुरू झालटी. 

राषरिटीय कृषी विमा योि्ना- 
NAIS १९९९ मधये सुरू करणयात 
आलटी. या योि्ेनत शतेिलम्नीचया 
एकूण क्ेत्फळा्नुसार विमा ददला 
गेला कारण ल्ा्न िा मोठी शतेी, या 
दोन्टीां प्रकारचया शतेीला सामोरे िािे 
लागणारया सांक्ािे सिरूप सारखेि 
असत.े परांतु, तरर्टी या योि्ेनिा 
अांतभूधारक शतेकरयाां्ना विशषे लाभ 
लमळाला ्ना्टी. ्नांतर या योि्ेनत 
बरेि बदल करणयात आले. २०१६ 
चया िा्ेनिारटी मद्नयात पांतप्रधा्न 
्नरेंद्र मोदटी याां्नी सिथि शतेकरयाांचया 
गरिाां्ना समाविष् करू्न घेणारटी- 
प्रधा्नमांत्ी फसल बबमा योि्ना 
िाद्र केलटी. या ्नवया योि्ेनत 
्िामा्नातील बदलाांमुळे ्ोणारे 
पीकाांिे ्नुकसा्न, पीकािर पडणारे 
रोग, पेरणीदरमया्न ्ोणारे ्नुकसा्न, 
ि इतर कोणतया्टी कारणा्ेन उभया 
पीकािे ्ोणारे ्नुकसा्न इ. सिथि 
बाबी समाविष् करणयात आलया 
आ्ेत. या क्ेत्ात आता खािगी 
विमा कां पनया्टी शतेकरयाां्ना 
सोयीचया दरात विमा सुरक्ा देणारया 

योि्ना िालवित आ्े. तांत्ज्ञा्नामुळे 
विमयासाठी आधारभूत क्ेत् य्नज्ित 
करणे ि ्ेनमकया कृषी उतपन्नािा 
आकडा य्नज्ित करणे सुलभ झाले 
आ्े. पीक विमा ्िामा्न बदलाचया 
सांक्ािर मात करणयािा एक िाांगला 
उपाय आ्े. परांतु, अ्ेनकदा मोठया 
्नसैचगथिक आपत्तीतू्न ्नुकसा्नग्सत 
्ोणारा शतेीप्रदेश ि ्नुकसा्न 
झालेलया पीकाांिे एकूण प्रमाण प्रिांड 
असत.े अशा पररजस्तीत पीक ि 
शतेीक्ेत्ाचया एकूण ्नुकसा्नीिी 
वयापती ठरिणयासाठी राषरिटीय उपग्् 

ि ्िामा्नशासत् विभागाचया उचि 
ताांबत्क क्मताांिी गरि भासत.े  
२००५ या िषाथित आलेलया तसु्नामी 
्नांतर देशात ्नसैचगथिक आपदा सांबांधी 
य्नयम ि कायदा ब्निणयात आला 
ि तयाििेळी आपदा सूिक दलािी 
स्ाप्ना्टी करणयात आलटी. देशात 
विविध भागात ्न�ाां्ना येणारे म्ापूर 
ि तयामुळे शतेीिे मोठया प्रमाणात 
्ोणारे ्नुकसा्न ्नसैचगथिक आपत्ती 
म्णू्न गणले िात.े ि या दरमया्न 

लसांि्नासाठी सरकार तफते  विशषे 
सिलत देणयािी सोय करणयात आलटी 
आ्े. पारांपाररक विपण्न वयिस्ा 
कुिकामी ठरू लागलयामुळे एकूणि 
कृषीक्ेत्ात विपण्न वयिस्ेत 
सुधारणा करणयािी आि्यकता 
य्नमाथिण झालटी. यािाि एक म्तिािा 
भाग म्णू्न कृषी उतपन्न बािार 
सलमती य्नयमाांत APMC Act  
सुधारणा करणयात आलया. या 
सुधारणाांिा प्रमुख रोख शतेकरयाां्ना 
विपण्नािे अचधक सुलभ पयाथिय 
उपलबध करू्न देणयािर ् ोता.   सधया 
साठिणूक ि पुरिठा वयिस्ेसमोर 
प्रभािी देखरेख यांत्णा ि तयासाठी 
लागणारा य्नधी ्टी दो्न प्रमुख 
आव्ा्ेन आ्ेत. तसेि सरकारिा या 
यांत्णेचया कामकािात कमीतकमी 
्सतक्ेप ि एकूणि यांत्णेिे खिथि 
य्नयांबत्त ठेिणे यासारखी आव्ा्ेन्टी 
आ्ेत. राषरिटीय अन्नधानय सुरक्ा 
कायदा २०१३ िी अांमलबिािणी ि 
खा�ान्नािरटील सिलती  इ. मुळे 
अन्न्कक कायदेशीर ब्नला. तरर्टी 
िागयतक बािारातील बदलाांिा 
पररणामाांमुळे देशाांतगथित खा�ान्नाांचया 
ककां मतीांिर पररणाम ्ोतो. दरमया्न 
भारतातील कृषी अ्नुदा्न योि्ेनत्टी 
आधुय्नक काळाचया गरिाां्ुनसार 
अ्ेनक म्तिािे बदल ्ोत आ्ेत. 
प्रधा्नमांत्ी ि्नध्न योि्ना ि आधार 
योि्ेनसारखया ऐयत्ालसक योि्ना, 
य्नधीिे ्े् ्सताांतरण योि्ना-
Direct Benefit Transfer, एलपीिी 
सिलत अशा सारखया ्नवया योि्ना 
गररब शतेकरयाांसाठी िरदा्न ठरलया 
आ्ेत. 

राषरिटीय ग्ामीण उपिीविका 
लमश्न-National Rural 
Livelihoods Mission, इलेकरिॉय्नक 
राषरिटीय कृषी बािार- electronic 
National Agricultural Market- 

२०१६ चया जा्नषेवारी महहनयात 
पंतप्रधा्न ्नरेंद्र मोदी यां्नी सव्व 
शषेतकऱयांचया गरजां्ना समाववषट 
करू्न घषेणारी- प्रधा्नमंत्री फसल 
त्बमा योज्ना जाहहर कषे ली. या ्नवया 
योज्नषेत हवामा्नातील बदलांमुळषे 
होणारषे पीकांचषे ्नुकसा्न, पीकावर 
पडणारषे रोग, पषेरणीदरमया्न होणारषे 
्नुकसा्न, व इतर कोणतयाही 
कारणा्नषे उभया पीकाचषे होणारषे 
्नुकसा्न इ. सव्व बाबी समाववषट 
करणयात आलया आहषेत. या क्षेत्रात 
आता खाजगी ववमा कंपनयाही 
शषेतकऱयां्ना सोयीचया दरात ववमा 
सुरक्ा दषेणाऱया योज्ना चालववत 
आहषे.



³eespevee
48 peguew, 2017 

(eNAM), राषरिटीय ग्ामीण आिास 
योि्ना, सामाजिक स्ायय योि्ना, 
प्रधा्नमांत्ी ग्ामसडक योि्ना, राषरिटीय 
ग्ामीण आरोगय योि्ना इ. योि्नाांचया 
प्रभािी अांमलबिािणीिा लाभ 
शतेकरयाां्ना्टी लमळत असू्न, तयामुळे 
तयाांिे िीि्नमा्न सुधारत आ्े. 
दषुकाळ ि दषुकाळसदृश पररजस्तीिर 
मात करणयासाठी लसांि्न योि्नाां्ना 
फार म्ति प्रापत झाले आ्े. िषथिभर 
कमीतकमी खिाथित लसांि्नािी यांत्णा 
विकलसत करणयासाठी सरकारतफते  
आच्थिक सिलतीांस् प्रोतसा््न्टी ददले 
िात.े तसेि ग्ामीण भागातील गररब 
ि्नतसेाठी शतेीवययतररकत पूरक 
कामाांत रोिगारसांधीांिी ्मी देणारा 
म्ातमा गाांधी राषरिटीय ग्ामीण रोिगार 
्मी कायदा ्ा सािथििय्नक उपक्रम 
२००५ या िषाथिपासू्न राबिणयात येत 
आ्े.  ग्ामीण युिकाांमधये उ�ाेिकता 
कौशलय िाढिू्न तयाां्ना सितांत् 
वयिसाय सुरू करणयािे प्रलशक्ण 
देणारा राषरिटीय कौशलय ि उ�ाेिकता 
विकास कायथिक्रम National Policy 
on Skill Development and 
Entrepreneurship २०१५ पासू्न 
राबिणयात येत आ्े. ग्ामीण भारतािा 
सिायंचगण विकास करणयाचया दृष्टी्ेन 
सरकार्ेन ्ा कायथिक्रम ब्निला आ्े. 
यािा सिाथिचधक फायदा शतेकरटी 
कु्ुांबाांतील ्नवया वपढटीला लमळतो आ्े. 
एकाप्रकारे भविषयातील शतेकरयाां्ना 
खरया अ्ाथि्ेन सियांपूणथि ब्निणयाचया 
दरूदशणी उददेशा्ेन सरकार्ेन राबिलेला 
्ा उपक्रम खरोखरि एयत्ालसक 
ठरेल यात शांका ्ना्टी. 

त्नषकष्व 

गेलटी अ्ेनक िषते देशातील 
शतेकरयाांचया सुरक्ेिी वयिस्ा ्टी 
सिथिसामानय ग्ा्काांचया सोयी्ुनसार 
ठरिणयात आलटी ्ोती. परांतु 
आताचया काळात ्टी प्रणालटी 

बािारवयिस्ेतील बदलाांमुळे ि 
एकूणि वयिस्ेचया िाढतया खिाथिचया 
बोिामुळे कोलमडणयाचया जस्तीत 
आ्े. या बदलाचया ओघाति एक 
सामाजिक सुरक्ेिी ्मी देणारटी एक 
्निी्न पधदत विकलसत ् ोत आ्े. या 
्नवया वयिस्ेत प्रतयेक ्नागररकाला 
ककमा्न लाभ लमळेल यािर भर 

ददला िात आ्े. खुलया बािाराचया 
ककमती ि उतपन्नािर सरकारिे 
मयाथिददत य्नयांत्ण ठेऊ्न या ्नवया 
प्रणालटीला अचधक बळक्टी देणयासाठी 
ि बािार वयिस्ेला अचधक 
कायथिक्म करणयासाठी सरकार का्टी 
ठोस य्नणथिय ्नककीि घेऊ शकत.े  
असे करणे शकय असले तरर्टी 
शास्नाला एकाि िेळी शतेकरयाांचया 
सामाजिक सुरक्ेिी ि सिथिसामानय 
्नागररकाांचया अन्न सुरक्ेिी ्नैयतक 
िबाबदारटी्टी य्नभिायिी आ्े. तसेि 
शतेकरयाां्ना ्नसैचगथिक आपत्तीांपासू्न 
सुरक्ा लमळेल अशा पायाभूत ि 
सामाजिक सोयीसुविधा य्नमाथिण 
करणे ि याबाबतचया सिथि माद्ती 

सिथि घ्काांपययंत योगयररतया पो्िेल 
अशी सांदेशयांत्णा विकलसत करणे ्टी 
देखील सरकारिी प्रमुख िबाबदारटी 
आ्े.

 जयाां्ना अन्न सुरक्ेचया ्मीिे 
सिथि लाभ लमळत आ्ेत असे सिथि 
करदात े्नागररक ि खािगी क्ेत्ातील 
उ�ाेिक जयाांचया सिथि गरिा 
प्रामुखया्ेन कृषी क्ेत्ादिारे पुरिलया 
िातात, या दोन्टी घ्काां्नी सरकारला 
कृषी क्ेत् भककम करणयाचया कामी 
सिाथि्ाथि्ेन सा् देणां ्टी काळािी गरि 
आ्े. 

येणारया काळात कृषी क्ेत्ािा 
विकास एक सितांत् उ�ाेगक्ेत् 
म्णू्न ्ोणार आ्े. ्े एक असे 
उ�ाेगक्ेत् राद्ल िे इतर िाढतया        
उ�ाेगधां�ाांशी ्े् सांबांचधत असेल ि 
या एकाजतमकीकरणामुळे ि एकूणि 
उपिीविकाांचया विविध पयाथियाांमुळे 
िलम्नीिरटील ताण ्लका ्ोणयास 
मदत ्ोईल. तसेि काळा्नुरूप 
्ोणारया बदलाांमुळे ि तांत्ज्ञा्नािर 
आधाररत ्नवया प्रशास्न वयिस्ेमुळे 
सरकार्टी आपलया िबाबदारया कायथि 
अचधक िलद ि कायथिक्मत्ेेन पार 
पाडू शकेल. याबरोबरि, शतेकरयाां्ना 
इतर सिथिसामानय ्नागररकाांप्रणे एक 
सुरक्क्त िीि्न िगणयािा मूलभूत 
्कक खरया अ्ाथि्ेन उपभोगता 
येईल ि पररणामी शतेकरयाांचया 
कायथिक्मतते्टी िाढ ्ोऊ्न बािार 
यांत्णा भककम ्ोणयास मदत ्ोईल. 

nnn

लेणखका ्निी ददललटी ये्ील 
इजनस्टयू्  आफॅ इकाॅ्नाॅलमक ग्ो् 
मधये प्राधयापक असू्न कृषी, अन्न 
आणण पयाथििरण या क्ेत्ात कायथिरत 
आ्ेत. 
email: nila@iegindia.org

बाजार वयवस ष्ेला अरधक काय्वक्म 
करणयासा्ठी सरकार काही ्ठोस 
त्नण्वय ्नककीच घषेऊ शकतषे.  
असषे करणषे शकय असलषे तररही 
शास्नाला एकाच वषेळी शषेतकऱयांचया 
सामाजजक सुरक्षेची व सव्वसामानय 
्नागररकांचया अन्न सुरक्षेची 
्नतैतक जबाबदारीही त्नभवायची 
आहषे. तसषेच शषेतकऱयां्ना ्नसैरग्वक 
आपत्ींपासू्न सुरक्ा समळषेल अशा 
पायाभूत व सामाजजक सोयीसुववधा 
त्नमा्वण करणषे व याबाबतचया सव्व 
माहहती सव्व घटकांपयांत योगयररतया 
पोहचषेल अशी संदषेशयंत्रणा ववकससत 
करणषे ही दषेखील सरकारची प्रमुख 
जबाबदारी आहषे.
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डॉ बद्री ससगं भंडारी 

वदृधापकाळातील आर््वक सरुक्क्तता 

पेनश्न अ्ाथित य्नितृ्तीिेत्न  
ककां िा िदृधापकाळातील 

उतपन्नािी तरतूद ् ा सामाजिक सुरक्ा 
िाळयातला म्तिािा घ्क आ्े.
िदृधापकाळातील विपन्नािस्ेिा 
धोका कमी करणयासाठी, यांत्णा 
पुरिणयाबरोबरि य्नितृ्ती्नांतर्टी 
िीि्नमा्नािा आधीिाि दिाथि कायम 
राखणयासाठीिे त े साध्न आ्े. 
य्नितृ्तीिेत्न प्रणालटी ् टी सिथि ग्ा्काां्ना 
परिडणारटी असािी, विवत्तयदृषटया 
कायथिक्म असािी, अ्थिवयिस्ेसाठी 
शा्ित असािी,जयामुळे  वयािसाययक 
ग् आणण उतपन्न शे्णीतलया िासतीत 
िासत लोकाांपययंत ती पो्ोिू शकेल. 
गेलया ती्न दशकात  िगभरातलया 
अ्ेनक देशाां्नी,पेनश्न यांत्णा वित्तीय 
दृषटया शा्ित ठेिणयासाठी, िाढतया 
लोकसांखया विषयक आव्ा्नाांिा 
मुकाबला करणयासाठी, आणण पेनश्न 
यांत्णेिे िाळे, प्रामुखया्ेन असांघद्त 
क्ेत्ात विसतारणयासाठी तयात 
सुधारणा केलया.

  भारतात,पारांपररक, एकत् कु्ुांब 
पदधतीदिारे, िदृधापकाळातील 
आच्थिक  सुरक्ा पुरिलटी िात असे.मात् 
वयिसाय बदल, श्रटीकरण आणण 
विभकत कु्ुांब पदधतीचया उदयामुळे, 
पारांपररक एकत् कु्ुांब यांत्णेिा 
आधार ्ळू-्ळू ढासळू लागला आ्े. 

तयाबरोबरि  िै�कीय विज्ञा्नातलया 
प्रगतीमुळे, िनम आणण मतृयुदरात 
्ळू-्ळू घ् ् ोत असलयामुळे,उतपन्न 
सतर उांिािलयामुळे, गेलया 
का्टी दशकाांचया तुल्ेनत,आता 
य्नितृ्ती्नांतरचया आयुषयमा्नात िाढ 
झालटी आ्े. एकीकड े लोकसांखयेशी 
य्नगडडत आव्ा्न आणण दसुरटीकड े
पेनश्न यांत्णेिा आच्थिक बोिा  ्े 
अ्ेनक देशातलया पेनश्न विषयक 
सुधारणेिे मुखय कारण ठरले आ्े. 

य्नितृ्तीिेत्न ककां िा भविषय 
य्निाथि् य्नधी अ्िा सुपरऍनयूएश्न  
फां ड,य्नितृ्तीिेत्न लाभ अशा विविध 
्नािा्नी लमळणारटी, िधृदापकाळातलटी 
आच्थिक सुरक्क्तता, ्टी पूिाथिपार 
सांघद्त क्ेत्ातलया विशषेतः सरकारटी 
सेिा,सािथििय्नक क्ेत्ातलया सांघ््ना 
आणण खािगी क्ेत्ातलया का्टी 
मोठया आस्ाप्नाांपुरताि मयाथिददत 
्ोती. २००४ मधलया य्नितृ्तीिेत्न 
सुधारणाांपूिणी भारतीय पेनश्नमधये 
खालटील पेनश्न, भविषय य्निाथि् 
य्नधी, सुपरऍनयूएश्न फां ड याांिा 
समािेश ्ोता. 

• ए्नएसएपी अ्ाथित 
राषरिटीय सामाजिक स्ायययता  
कायथिक्रमाांतगथित, दाररद्य रेषखेालटील 
आणण ६० िषाथििरटील िदृधाां्ना तसेि 
ददवयाांग आणण विधिाां्ना ककमा्न 

त्नवतृ्ीवषेत्न प्रणाली ही सव्व 
ग्ाहकां्ना परवडणारी असावी, 
वववत्यदृषटया काय्वक्म असावी, 
अ््ववयवस ष्ेसा्ठी शाशवत 
असावी,जयामुळषे  वयावसातयक गट 
आणण उतपन्न श्रषेणीतलया जासतीत 
जासत लोकांपयांत ती पोहोचू शकषे ल. 
गषेलया ती्न दशकात  जगभरातलया 
अ्नषेक दषेशां्नी,पषेनश्न यंत्रणा ववत्ीय 
दृषटया शाशवत ्ठषेवणयासा्ठी, वाढतया 
लोकसंखया ववषयक आवहा्नांचा 
मुकाबला करणयासा्ठी, आणण पषेनश्न 
यंत्रणषेचषे जाळषे, प्रामुखया्नषे असंघहटत 
क्षेत्रात ववसतारणयासा्ठी तयात 
सुधारणा कषे लया.

फोकस

संरचत
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आच्थिक सुरक्क्तता पुरिणयासाठीचया 
सामाजिक  पेनश्न योि्ना 

• २००४ पूिणी कें द्र सरकारटी सेिेत 
दाखल झालेलया कमथििारयाांसाठी 
‘पे ऍि यु गो’ ततिािरिी कें द्रटीय 
्नागरटी सेिा य्नितृ्तीिेत्न योि्ना 
१९७२. अशाि प्रकारिी योि्ना राजय 
सरकारटी तसेि अ्ेनक सािथििय्नक 
उपक्रम तयािबरोबर बँक, विमा 
कां पनयातलया कमथििारयाांसाठी्टी आ्े.

• सािथििय्नक आणण खािगी 
क्ेत्ातलया २० ककां िा तयापेक्ा अचधक 
कमथििारटी असलेलया आस्ाप्नाांमधये, 
कमथििारटी भविषय य्निाथि् य्नधी 
आणण सांबांचधत कायदा १९५२ ्नुसार, 
कमथििारटी भविषय य्निाथि् सांघ््ेनदिारे 
िालिणयात येत असलेला  ईपीएफ  
अ्ाथित कमथििारटी भविषय य्निाथि् 
य्नधी आणण   कमथििारटी  य्नितृ्तीिेत्न 
योि्ना

• खाण क्ेत् भविषय य्निाथि् 
य्नधी,खलाशी तसेि आसामचया 
ि्ाचया मळयात काम करणारयाांसाठी 
भविषय य्निाथि् य्नधी यासारखे 
िधैाय्नक  वयिसायाधाररत  भविषय 
य्निाथि् य्नधी

• मयुचयुअल फां ड आणण िीि्न 
विमा कां पनयाांकडू्न देऊ करणयात 
येत असलेले सुपरऍनयूएश्न आणण 
य्नितृ्तीिेत्न लाभ, तयािबरोबर कें द्र 
सरकारकडू्न बँका आणण ्पाल 
कायाथिलयामाफथि त देऊ करणयात येत 
असलेला सािथििय्नक भविषय य्निाथि् 
य्नधी, या मधये  कोणती्टी वयकती 
सिेच्ेछ्ेन स्भागी ्ोऊ शकत ेआणण 
यात स्भागी  ्ोणारया वयकतीसाठी 
कर ििाि् देऊ केलटी िात.े                                                     
४ एकीकड,े सािथििय्नक य्नधीिी 
तरतूद ्नसणारया ्नागरटी सेिाांिा 
अ्थिसांकलपीय ताण, पे ऍि यु 
गो पेनश्न वयिस्ा तर दसुरटीकड े
कष्करटी िगाथिपकैी ८४ % पेक्ा 
िासत सांखये्ेन असणारया असांघद्त 
क्ेत्ापययंत, िदृधापकाळातील आच्थिक 

सुरक्क्तता विसतारणयािी गरि 
यामुळे भारतात पेनश्न विषयक 
सुधारणाांिी गरि य्नमाथिण झालटी. 
आच्थिक अय्निायथिता आणण लोकसांखया 
विषयक कल लक्ात ठेिू्न पेनश्न 
यांत्णेिा अांगीकार करणयािी, ओलड 
एि सोशल अडँ इ्नकम लसकयुरर्टी, 
भट्ािायथि, रांगािायथि यासारखया 
विविध तज्ञ् सलमतीचया लशफारशीां्ना 
अ्नुसरू्न  भारता्ेन, ठराविक लाभ 
‘पे ऍि यु गो’  सािथििय्नक य्नधीिी 

तरतूद ्नसणारया पेनश्न यांत्णेकडू्न,   
ठराविक ्पता असलेलया आणण 
य्नधीिी तरतूद असलेलया,  सुरिातीला 
्निी  पेनश्न योि्ना म्णू्न आणण 
आता ए्न पी एस अ्ाथित राषरिटीय 
पेनश्न यांत्णा म्णू्न ओळखलया 
िाणारया योि्ेनकड े िा्िाल केलटी. 
ए्न पी एस अ्ाथित राषरिटीय पेनश्न 
यांत्णा ् टी य्नितृ्तीिेत्न य्नधी य्नयामक 

आणण विकास  प्राचधकरणाकडू्न  
सांिाललत  केलटी िाणारटी  योि्ना 
आ्े.  सुरिातीला, १ िा्ेनिारटी 
२००४ ला ककां िा तया्नांतर (सनैय दले 
िगळता), कें द्र सरकारचया सेिेत 
दाखल ्ोणारया कमथििारयाांसाठी,ए्न 
पी एस  अय्निायथि करणयात आलटी.
तया्नांतर या योि्ेनिा विसतार 
करू्न ती सांबांचधत राजयाां्नी जया 
तारखेपासू्न या योि्ेनिा सिीकार 
केला, तया तारखेपासू्न तया-तया 
राजयात आणण  १ मे २००९ पासू्न, 
सािथििय्नक आणण खािगी क्ेत्ातलया 
तसेि असांघद्त क्ेत्ातलया  सिथि 
भारतीय ्नागररकाांसाठी, ऐजच्छक 
करणयात आलटी. आता ए्नपीएस 
१८ त े ६० ियोग्ातलया सिथि 
भारतीय ्नागररकाांसाठी उपलबध 
असू्न आपलया ्नोकरटीचया काळात 
सुयोगय गुांतिणूक करू्न, तयादिारे  
य्नितृ्ती्नांतर पेनश्निी सुविधा 
तयाां्ना घेता येऊ शकत.े सरकारटी 
कमथििारयाांसाठी, ए्नपीएस अय्निायथि 
असू्न िेत्नाचया १०% (मूळ िेत्न 
अचधक म्ागाई भत्ता) आणण 
मालकाकडू्न्टी   यततकीि रककम, 
कमथििारयाांचया पमथि्नां् रर्ायरमें् 
अकाउां ् ्नांबर म्णू्न ओळखलया 
िाणारया  पेनश्न खातयात िमा 
केलटी िात.ेए्नपीएस  सिेच्ेछ्ेन 
घेणारटी वयकती,िावषथिक ककमा्न 
१००० रुपयाांिी गुांतिणूक करू शकत े
आणण उतपन्ना्नुसार तयात िाढ 
करू शकत.े  िमा झालेलटी रककम 
य्नितृ्तीिेत्न य्नधी य्नयामक आणण 
विकास  प्राचधकरणाचया मागथिदशथिक 
ततिाां्ना अ्नुसरू्न सरकारटी रोखे, 
किथिरोखे, य्नितृ्तीिेत्न य्नधी य्नयामक 
आणण विकास  प्राचधकरणाकड े
्नोंदणी झालेलया कां पनयातलया 
भाांडिलटी समभागात गुांतिलटी िात.े 
ए्नपीएस मधये गुांतिणूक करणारटी 
वयकती,पेनश्न फां डािी य्निड करू्न त े
पसेै सरकारटी रोखे, किथिरोखे,भाांडिलटी 
समभाग यापैकी कोणतया सिरूपात 

ए्न पी एस अ्ा्वत राषट्रीय पषेनश्न 
यंत्रणा महणू्न ओळखलया जाणाऱया 
योज्नषेकडषे  वाटचाल कषे ली. ए्न पी 
एस अ्ा्वत राषट्रीय पषेनश्न यंत्रणा 
ही त्नवतृ्ीवषेत्न त्नधी त्नयामक 
आणण ववकास  प्रारधकरणाकडू्न  
संचासलत  कषे ली जाणारी  योज्ना 
आहषे.  सुरवातीला, १ जा्नषेवारी 
२००४ ला फ्कंवा तया्नंतर (सनैय दलषे 
वगळता), कें द्र सरकारचया सषेवषेत 
दाखल होणाऱया कम्वचाऱयांसा्ठी,ए्न 
पी एस  अत्नवाय्व करणयात आली.
तया्नंतर या योज्नषेचा ववसतार 
करू्न ती संबंरधत राजयां्नी जया 
तारखषेपासू्न या योज्नषेचा सवीकार 
कषे ला, तया तारखषेपासू्न तया-तया 
राजयात आणण  १ मषे २००९ पासू्न, 
साव्वजत्नक आणण खाजगी क्षेत्रातलया 
तसषेच असंघहटत क्षेत्रातलया  सव्व 
भारतीय ्नागररकांसा्ठी, ऐजच्क 
करणयात आली.
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आणण ककती रककम गुांतिायिी यािा 
पयाथिय य्निडू शकत.े 

ए्नपीएस अांतगथित येणारया  
ग्ा्काांिी ्नोंदणी,पेनश्निा मालसक 
्पता गोळा करणे,यासांदभाथितला तपशील 
ठेिणे, सिथि ग्ा्काांिा य्नधी एकबत्त 
करणे, वित्तीय बािारातलया रोखयात 
तयािी गुांतिणूक करणे,रोखयाांचया 
तपलशलािी ्नोंद ठेिणे, यासारखी 
विविध कामे िेगिेगळया कां पनयाांकड े
अ्िा मधयस्ाांकड े सोपिलटी 
िातात. तया-तया कायथिक्ेत्ातले तज्ञ् 
आणण  ज्ञा्न लक्ात घेऊ्न या 
कां पनयाांिी य्निड केलटी िात.े सरकारटी 
कमथििारयाांचया ए्नपीएस विषयक 
कामाांसाठी सरकारटी कायाथिलयाांिा 
सांि तयािबरोबर पॉईंटस ऑफ 
पे्रझनेस म्णू्न ओळखलया िाणारया 
बँका आणण बबगर बँककां ग कां पनया 
कायथिरत असतात.ए्नपीएस  खाती 
उघडणे,ग्ा्काांकडू्न विलशष् रककम 
गोळा करणे आणण तयाचया खातयात 
ती रककम िमा करणयासाठी सांबांचधत 
बँकेकड े सोपिणयािा अचधकार  या 
कायाथिलयाां्ना आणण बँकाां्ना असतो. 
ियैजकतक  ग्ा्काांिा तपशील 
ठेिणयािे आणण ए्नपीएससाठी 
विविध कामे करणारटी कायाथिलये 
आणण सांबांचधतामधये समनिय 
ठेिणयािे काम सेंरिल रेकॉडथि कीवपांग 
एिनसी करत.े सेंरिल रेकॉडथि कीवपांग 
एिनसी, प्रतयेक खातदेाराला पमथि्नां् 
रर्ायरमें् अकाउां ् ्नांबर िारटी करत,े 
तयासांदभाथितील तपशील ठेित ेआणण 
राषरिटीय पेनश्न यांत्णा आणण सरकारटी 
्नोडल कायाथिलये,सांबांचधत बँका,  
पेनश्न फां ड आणण ग्ा्क याांचयातला 
कायाथितमक दिुा म्णू्न काम करत.े 
राषरिटीय पेनश्न यांत्णेसाठी मधयितणी 
्नोंदटी राखलयामुळे ियैजकतक पेनश्न 
खात,े देशात कुठे्टी,कोणतया्टी 
रोिगारात  ्लिता येऊ शकत.े 
राषरिटीय पेनश्न योि्ेनिे वयिस्ाप्न, 
उचि तांत्ज्ञा्नािर आधाररत आ्े.
रककम  आणण फां डासांदभाथितलटी 

माद्ती पाठिणे यासाठी इलेकरिॉय्नक 
यांत्णेिा िापर केला िात असलया्ेन 
िेग आणण अिूकता राखलटी िात.े 
य्नितृ्तीिेत्न य्नधी य्नयामक आणण 
विकास  प्राचधकरणाकड े ्नोंदणी 
करणयात आलेलया पेनश्न फां डा्ना,  
प्राचधकरणाचया  गुांतिणूकविषयक  
मागथिदशथिक ततिाां्ना अ्नुसरू्न आणण 
ग्ा्कािे द्त िपत, ग्ा्काचया 
पेनश्न य्नधी वयिस्ाप्नािे अचधकार 
असतात. 

 ६   सरकारटी क्ेत्ात काम करणारे 
कमथििारटी, तयाांचया ड्ॉइांग  आणण 
डडजसरिबुद्ांग अचधकारयामाफथि त अ्िा 
पे अडँ अकाउां टस अचधकारयामाफथि त 
राषरिटीय पेनश्न योि्ेनत खात ेउघडू 

शकतात.खािगी क्ेत्ात अ्िा 
असांघद्त क्ेत्ात काम करणारया 
वयकती, सािथििय्नक आणण खािगी 
क्ेत्ातलया बँका, ्पाल कायाथिलये, 
बबगर बँककां ग वित्तीय सांस्ाांिा 
समािेश असलेलया आणण देशभरात 

६०,००० पेक्ा िासत कायाथिलये 
असलेलया पॉईंटस ऑफ पे्रझनेस 
माफथि त ्े खात े उघडू शकतात, 
तयासाठी य्नदतेलशत ्नोंदणी फॉमथि 
(ए्नएसआरएफ १) आणण  केिायसी  
कागदपत् भरू्न  ओळख आणण 
रद्िासाचया पुरावयास् पॉईंटस 
ऑफ पे्रझनेस कड े ्टी कागदपत् े
सादर केलया्नांतरि ्े  खात ेउघडता 
येऊ शकत.े का्टी मोिकया पॉईंटस 
ऑफ पे्रझनेसिी परदेशात कायाथिलये 
आ्ेत. www.pfrda.org.in  आणण 
www.npscra.nsdl.co.in. या 
सांकेतस्ळािर पॉईंटस ऑफ 
पे्रझनेसिी तपशीलिार यादटी उपलबध 
आ्े. ए्नपीएस रिस्चया www.
npstrust.org.in. या सांकेतस्ळािर 
िाऊ्न ऑ्नलाई्न ्े खात े उघडता  
येऊ शकत.े ई ए्नपीएस मधये एखादटी 
वयकती, केिायसी कागदपत् म्णू्न 
आधार, पॅ्न काडथि आणण बँक खातयािा 
िापर करू्न ऑ्नलाई्न ्े खात ेउघडू 
शकत.े का्टी पॉईंटस ऑफ पे्रझनेस्नी 
ऑ्नलाई्न ्नोंदणी सुविधेवययतररकत 
आपलया ग्ा्काां्ना इां्र्ेन् पो थ्िलिर 
्टी सुविधा देऊ केलटी आ्े. ए्नपीएस 
ग्ा्काला पमथि्नां् रर्ायरमें् अकाउां ् 
्नांबर देणयात येतो, जयामधये तयािी 
्पतयािी रककम ्े् खातयात िमा 
केलटी िात.े ्ा पमथि्नां् रर्ायरमें् 
अकाऊां ् ्नांबर आपलया देशात 
इतरत् आणण ्नोकरटीचया दठकाणी 
्लिता येऊ शकतो. तांत्ज्ञा्नािर 
आधाररत असलयामुळे ग्ा्क, 
ए्नपीएस  मोबाईल अपँ िा िापर 
करू्न आपले खात े पा्ू शकतात. 
कें द्रटीय कमथििारयाांसाठी, ए्नपीएसिी 
अांमलबिािणी करणयासाठी कें द्र 
सरकारचया वित्त मांत्ालया्ेन डडसेंबर 
२००३ मधये अचधसूि्ना िारटी केलटी.
ए्नपीएस कायथिजनित करणयासाठी 
लेखा म्ाय्नयांत्काां्नी य्नयमािलटी 
िारटी केलटी. िा्ेनिारटी २००४ त ेमािथि 
२००८ या काळातलटी कमथििारयाांिी 
ए्नपीएस ्पतयािी रककम लोक 

राषट्रीय पषेनश्न यंत्रणषेसा्ठी 
मधयवतणी ्नोंदी राखलयामुळषे 
वयैजकतक पषेनश्न खातषे, दषेशात 
कु्ठषेही,कोणतयाही रोजगारात  
हलवता यषेऊ शकतषे. राषट्रीय 
पषेनश्न योज्नषेचषे वयवस्ाप्न, उचच 
तंत्रज्ा्नावर आधाररत आहषे.रककम  
आणण फंडासंदभा्वतली माहहती 
पा्ठवणषे यासा्ठी इलषेकट्रॉत्नक 
यंत्रणषेचा वापर कषे ला जात असलया्नषे 
वषेग आणण अचूकता राखली जातषे. 
त्नवतृ्ीवषेत्न त्नधी त्नयामक आणण 
ववकास  प्रारधकरणाकडषे ्नोंदणी 
करणयात आलषेलया पषेनश्न फंडा्ना,  
प्रारधकरणाचया  गंुतवणूकववषयक  
माग्वदश्वक ततवां्ना अ्नुसरू्न आणण 
ग्ाहकाचषे हहत जपत, ग्ाहकाचया 
पषेनश्न त्नधी वयवस्ाप्नाचषे 
अरधकार असतात. 
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लेखयात ठेिलटी गेलटी आणण कें द्रटीय 
य्नितृ्तीिेत्न लेखा कायाथिलया्ेन तयािी 
देखरेख केलटी. मािथि २००८ ्नांतर ्ा 
य्नधी, य्नितृ्तीिेत्न य्नधी य्नयामक 
आणण विकास  प्राचधकरणा्ेन य्नयुकत 
केलेलया बँकेत पाठिणयात आला.
सुरिातीला सरकार्ेन य्नदतेलशत 
केलेलया मागथिदशथिक ततिा्नुसार ्ा 
य्नधी बािारात गुांतिणयासाठी या 
बँकाांकड े सुपूदथि करणयात आला. या 
य्नदतेलशत बँकाांकड े ्ा य्नधी सुपूदथि 
करेपययंत, सरकार्ेन  या य्नधीिर 
िावषथिक ८% दरा्ेन वयाि ददले.
लेखा म्ाय्नयांत्क, वयय खात े
याां्नी,ए्नपीएस मधये िमा झालेलटी 
रककम, सांबांचधत बँकाांकड े आणण 
मधयितणी ्नोंद ठेिणारया सेंरिल रेकॉडथि 
ककपीांग एिनसीकड े सोपिणयासाठी, 
तयासांदभाथितलया तयारटीसाठी २००८ 
चया सप े्ंबरमधये, कालबदध  आणण 
तपशीलिार पदधती िारटी केलटी.
तयािप्रमाणे,ऑल इांडडया सजव थ्िसेस 
अचधकारयाांसाठी, कालमथिक विभागा्ेन 
सप े्ंबर २००९ मधये राजयाांचया मुखय 
सचििाांसाठी मागथिदशथिक ततिे िारटी 
केलटी. 

शे्णी १  आणण शे्णी २ अशा दो्न 
प्रकारिी खाती ए्नपीएस मधये देऊ 
केलटी िातात. पद्लया शे्णीतले खात े
्े य्नितृ्तीिेत्न खात ेअसू्न दवितीय 
शे्णीतले खात ेउघडणयासाठी, पद्लया 
शे्णीतले खात े उघडणे अय्निायथि 
असत.े दवितीय शे्णीतले खात े ्े 
िकैजलपक गुांतिणूक खात े आ्े.
पद्लया शे्णीतलया  खातयामधये 
अांशतः रककम काढणयािी सुविधा 
असत.े खातदेाराचया मुलाांिे उचि 
लशक्ण  आणण लग्न,खातदेारािे 
सितःिे अ्िा तयाचया पत्नी,मुले 
आणण तयाचयािर अिलांबू्न 
असलेलया आई-िडडलाांचया विलशष् 
आिारपणािर िै�कीय उपिार,  
घर खरेदटीसाठी ककां िा बाांधणयासाठी, 
अांशतः रककम काढता येत ेमात् ्टी 
रककम,  ग्ा्काचया योगदा्नाचया 

२५% ्ककयाां्ू्न िासत  असता 
काम ्नये.अपघात आणण िीिघेणया 
आिाराांसाठी्टी अांशतः रककम 
काढता येत.े सांपूणथि काळात  िासतीत 
िासत ती्निेळा रककम काढता येत.े
ए्नपीएस घेतलयापासू्न ती्न िषते पूणथि 
झालया्नांतर पद्लयाांदा रककम काढता 
येत.ेपद्लया शे्णीतलया खातयातू्न 
काढलेलटी अांशतः रककम ्टी पूणथितः 
करमुकत असत.ेजवदतीय  शे्णीतील 
खात े् े ऐजच्छक  गुांतिणुकीिी सुविधा 
देत असू्न रककम िमा करणयाबाबत 
आणण काढणयाबाबत लिचिकता 
असत.े मात् या खातयातलया रकमेचया 
्पतयासाठी आणण काढलेलया रकमेिर 
कर ििाि् लमळत ्ना्टी. 

सेिाय्नितृ्ती अ्िा ६० वया 
िषणी,या खातधेारकाला तयाचया पमथि्नां् 
रर्ायरमें् अकाउां ् ्नांबर खातयात 
िमा असलेलया रकमेपकैी,ककमा्न 
४०% रककम िावषथिक पदधती्ेन 
ददलटी िात ेतर उिथिररत ६०%रककम 
एकरकमी काढता येऊ शकत.ेएकूण 
िमा रकमेपकैी, एकरकमी काढलेलया   
४०% रकमेला करातू्न सू् आ्े. 
िावषथिक लमळणारया रकमेला्टी करातू्न 

सू् आ्े. ६० िषथि पूणथि ्ोणयाआधीि 
तयातू्न बा्ेर पडणयािा य्नणथिय 
खातधेारका्ेन घेतलयास तयाला, िमा 
रकमेपकैी ककमा्न ८०% रककम 
एनयूई्टी  घेणयासाठी गुांतिािी लागत,े 
उिथिररत २०% रककम एकरकमी काढता 
येत.े सेिाय्नितृ्ती अ्िा ६० िषते पूणथि 
्ोणयाआधीि खातधेारकािा मतृयू 
झालयास, तया्ेन य्नयुकत केलेलया 
िारसदाराला  तयािी या खातयातलटी 
िमा रककम, कोणतया्टी करालशिाय 
काढणयािा पयाथिय आ्े. बािारातलटी 
सुयोगय पररजस्ती पा्ू्न तयाप्रमाणे 
आपला ए्नपीएस य्नधी पूणथितः काढू्न 
घेणयािा य्नणथिय, खातधेारक, तयाचया 
ियाचया ७० िषाथिपययंत लाांबणीिर 
्ाकू शकतो आणण िावषथिकी खरेदटी 
करणयािा य्नणथिय,  ६० िषाथिपासु्न 
अ्िा सेिाय्नितृ्तीचया तारखेपासू्न 
ती्न िषते लाांबणीिर ्ाकू शकतो.
या काळात ती वयकती यतिी इच्छा 
असलयास आपलया रकमेिा ्पता 
सुरु ठेिू शकत.े 

अत्नवासी भारतीयांसा्ठी ए्नपीएस

अय्निासी भारतीय, ररपॅदरिएबल म्णिे 
खातदेारािी परदेशातलटी  मालमत्ता, 
तयाचया मूळ  देशी आणणयािी क्मता 
असलेले आणण ्नॉ्न ररपॅदरिएबल  
म्णिे अशी क्मता ्नसलेले अशा 
दोन्टी आधारे ए्नपीएस खात े उघडू 
शकतात आणण  तयाांचया ए्नआरई, 
एफसीए्नआर, ए्नआरओ खातयातू्न 
आपलया ्पतयािी रककम पाठिू 
शकतात. ्नॉ्न ररपॅदरिएबल ए्नपीएस 
मधये, अांशतः रककम काढणयाचया 
िेळी अ्िा पररपककतचेया िेळी, 
ए्नपीएस  य्नधी केिळ ए्न आर 
ओ खातयाति  िमा करािा लागतो.
ियैजकतक ्नािािरि ए्नपीएस  खात े
उघडता येऊ शकत,े मुखतयारपत् 
देऊ्न ्े खात े िालिणयािी 
तरतूद ्ना्टी.परदेशात पॉिर ऑफ 
पे्रझनेस सेिा पुरिठादारामाफथि त ्े 

जा्नषेवारी २००४ तषे माच्व २००८ या 
काळातली कम्वचाऱयांची ए्नपीएस 
हपतयाची रककम लोक लषेखयात 
्ठषेवली गषेली आणण कें द्रीय त्नव-ृ
त्ीवषेत्न लषेखा काया्वलया्नषे तयाची 
दषेखरषेख कषे ली. माच्व २००८ ्नंतर हा 
त्नधी, त्नवतृ्ीवषेत्न त्नधी त्नयामक 
आणण ववकास  प्रारधकरणा्नषे 
त्नयुकत कषे लषेलया बँकषे त पा्ठवणयात 
आला.सुरवातीला सरकार्नषे त्नदवेसशत 
कषे लषेलया माग्वदश्वक ततवा्ुनसार हा 
त्नधी बाजारात गुंतवणयासा्ठी या 
बँकांकडषे सुपूद्व करणयात आला. या 
त्नदवेसशत बँकांकडषे हा त्नधी सुपूद्व 
करषेपयांत, सरकार्नषे  या त्नधीवर 
वावष्वक ८% दरा्नषे वयाज हदलषे. 
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खात े उघडले असलयास शे्णी  १ 
खातयासाठी, खात ेउघडता्ना ककमा्न 
योगदा्न ६००० रुपये आणण  शे्णी २ 
खातयासाठी ्टी रककम २००० रुपये 
असलटी पाद्िे. ्नांतरिे योगदा्न 
िावषथिक ककां िा ग्ा्काचया सोयीप्रमाणे 
विलशष् काळाचया अिधी्ेन करता 
येत.े ग्ा्काांचया ्नोंदणीसाठी पॉिर 
ऑफ पे्रझनेस सेिा आकार ८ अमेररकी 
डॉलर ककां िा तयाि मूलयािे स्ाय्नक 
िल्न इतके असत.ेसुरिातीिे आणण 
्नांतरचया योगदा्नासाठीिे शुलक ्े 
तया रकमेचया ्नुसार मात् ककमा्न १ 
अमेररकी डॉलर ककां िा तयाि मूलयािे 
स्ाय्नक िल्न आणण कमाल 8  
अमेररकी डॉलर ककां िा तयाि मूलयािे 
स्ाय्नक िल्न  इतके असत.े
वित्तीय ्नसलेलया   वयि्ारासाठी १  
अमेररकी डॉलर ककां िा तयाि मूलयािे 
स्ाय्नक िल्न, ् े तया वयि्ारा्ुनसार 
आकारले िात.े खात े भारतात 
उघडलयास शे्णी १ खातयासाठी 
ककमा्न  प्रारांलभक योगदा्न ५०० 
आणण िावषथिक ककमा्न योगदा्न 
१००० रुपये आ्े. भारतात ,खात े
उघडणयासाठीिे आणण सेिा शुलक ्े 
य्निासी भारतीयाांप्रमाणेि म्णिे १२५ 
रुपये आणण योगदा्नाचया रकमेचया 
०.२५% मात् ककमा्न २० रुपये आणण 
कमाल २५,००० रुपये आ्े. वित्तीय 
्नसलेलया   वयि्ाराांसाठी, प्रयत 
वयि्ार २० रुपये आकारले िातात. 

 ए्नपीएस अतंग्वत कर ववषयक लाभ 

कमथििारयाांिा,  तयाचया 
िेत्नाचया (मूळ िेत्न अचधक 
म्ागाई भत्ता)१०%,सितःिा ्पता ्ा 
प्रापती कराचया कलम   ८० सी सी 
डी (१) खालटी कर ििाि्टीसाठी पात् 
असतो मात् तयासाठी ८० सी सी ई  
अांतगथित १,५०,००० रुपयाांिी मयाथिदा 

आ्े. मालक, कमथििारयाचया खातयात 
िमा करत असलेलटी, मूळ िेत्न 
आणण म्ागाई भत्याचया १०% पययंत 
रककम्टी ८० सी सी डी (२) अांतगथित 
कर ििाि्टीसाठी पात् असतो. 
यालशिाय, कलम  ८० सी सी डी (१ 
ब )अांतगथित, ५०,००० रुपयाांपययंतचया 
गुांतिणुकीला अयतररकत ििाि् 
लमळत े अशी ए्नपीएसमधलया 
सितःचया योगदा्नासाठी   एकूण 
२ लाखापययंत ििाि् लमळू शकत.े  
यालशिाय  सियां रोिगार  करत 
असलेलटी वयकती आणण  एखा�ा 
आस्ाप्ेनत अ्िा इतर दठकाणी 

काम करणारा कमथििारटी याांचयात 
यासांदभाथित समा्नता रा्ािी यासाठी 
२०१७ चया वित्त कायदयात एकूण 
ढोबळ उतपन्नािी, ििाि्टीसाठीिी 
१० % ्टी िासतीत िासत मयाथिदा, 
सियां रोिगार  करत असलेलया 
वयकतीसाठी २० % पययंत िाढिणयात 
आलटी आ्े.प्रतयेक कमथििारयासाठी, 
िेत्न अचधक म्ागाई भत्याचया १०% 
पययंत, मालक देत असलेले योगदा्न ् े 
वयापारािा खिथि म्णू्न दाखिता येत े
आणण तयासाठी कोणतया्टी कमाल 

मयाथिदेलशिाय, कलम ३६ (१)(iv )(a 
)अांतगथित ििाि् लमळू शकत.े

ए्नपीएस अंतग्वत शुलक आणण 
आकार 

ए्नपीएस मधये गुांतिणूक 
करणयािा खिथि तयाचया०.५%पेक्ा्टी 
कमी येतो. या खिाथित खात े
उघडणे,पॉईंटस ऑफ पे्रझनेसिे 
आकार,खातयािी देखभाल आणण 
वयि्ार शुलक,य्नितृ्तीिेत्न य्नधीसाठी 
गुांतिणूक वयिस्ाप्न शुलक, 
ए्नपीएस  रिस् साठीिे सेिा शुलक 
याांिा समािेश आ्े.विमा कां पनया 
आणण मयुचयुअल फां डाचया,अशाि 
प्रकारचया य्नितृ्तीिेत्न विषयक 
योि्नाांशी तुल्ना करता ् ा खिथि कमी 
आ्े.  

ए्नपीएस अंतग्वत गुंतवणूक 
वयवस्ाप्न आणण लाभ

सरकारटी क्ेत्ातलया ए्नपीएस 
धारकाांसाठी गुांतिणूक आकृयतबांध 
: सधया सरकारटी कमथििारयाांिा 
ए्नपीएस य्नधी, एसबीआय पेनश्न 
फां ड,यू्टीआय रर्ायरमें् सोलयुशनस 
आणण एलआयसी पेनश्न फां ड या ती्न 
फां डात,याआधीचया िषाथितलया तयाांचया  
कामचगरटीचया प्रमाणा्ुनसार गुांतिला 
िातो. तयािप्रमाणे य्नितृ्तीिेत्न 
य्नधी य्नयामक आणण विकास  
प्राचधकरणाचया गुांतिणूक मागथिदशथिक 
ततिाां्ना अ्नुसरू्न खालटील प्रमाणात 
्टी गुांतिणूक केलटी िात:े 

a)  ५०%्ककयाांपययंत सरकारटी  
 रोखे आणण सांबांचधत दसतािेि 

b)  ४५% पययंत किथि रोखे आणण  
 ततसम दसतािेि

c) १५%पयथिनत समभाग आणण  
 ततसम दसतािेि 

सधया सरकारी कम्वचाऱयांचा 
ए्नपीएस त्नधी, एसबीआय पषेनश्न 
फंड,यूटीआय ररटायरमेंट सोलयुशनस 
आणण एलआयसी पषेनश्न फंड या 
ती्न फंडात,याआधीचया वषा्वतलया 
तयांचया  कामरगरीचया प्रमाणा्ुनसार 
गुंतवला जातो. तयाचप्रमाणषे 
त्नवतृ्ीवषेत्न त्नधी त्नयामक आणण 
ववकास  प्रारधकरणाचया गुंतवणूक 
माग्वदश्वक ततवां्ना अ्ुनसरू्न 
खालील प्रमाणात ही गुंतवणूक 
कषे ली जातषे: 
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d) ५%पययंत अलप मुदतीिे किथि  
 आणण सांबांचधत दसतािेि

e)  ५ %पययंत रिस् आणण इतर  
 गुांतिणूक 

 सरकारटी कमथििारयाांवययतररकत 
इतर ए्नपीएस धारक 
कमथििारटी,एिडीएफसी पेनश्न  
मॅ्ेनिमें् कां प्नी, आयसीआयसीआय  
प्रुडजेनशअल  पेनश्न  फां ड मॅ्ेनिमें् 
कां प्नी, को्क मद्ांद्रा पेनश्न  फां ड, 
एलआयसी पेनश्न  फां ड, ररलायनस 
कॅवप्ल पेनश्न  फां ड, एसबीआय 
पेनश्न  फां ड प्रायव्े् लललम्ेड,यु्टीआय 
रर्ायरमें् सोलयुश्न आणण बबलाथि 
स्न लाईफ पेनश्न मॅ्ेनिमें्  या 
आठ  पेनश्न  फां डामधये  य्निड 

तकता : ग्ाहक योगदा्न आणण ए्नपीएस अंतग्वत वयवस्ाप्नाखाली असलषेली एकूण मालमत्ा     

ववभाग  ग्ाहकांची संखया एकूण त्नधी वयवस्ाप्नाखाली असलषेली 
एकूण मालमत्ा                     

एकूण  आकडषे (%) कोटी रुपयषे (%) कोटी रुपयषे (%)

कें द्र सरकार       १८१९४५७ १७.०     ५१ ,३३२              ३६.१   ७० ,९६५                   ३८ .४                  

राजय सरकार ३४१२४८६  ३१.८                     ७२ ,३३१              ५० .८                  ९१ ,५९५                 ४९ .५                 

एकूण  ५२३१९४३   ४८.८                    १२३ ,६६३              ८६ .९                     १६२,५६१                  ८७.९                 

कॉपवोरषेट               ६०८४३४  ५.७                     १२ ,९५०                   ९ .१                     १६,०९१                   ८ .७                    

असंघहटत  ४६०४६८     ४.3                     ३ ,३८७                  २ .४                ३५२०,०         १.९                

एकूण १०६८९०२     १०.०                   १६ ,३३७                ११ .५                  १९,६१०                     १०.६              

ए्नपीएस एलआयटीई  ४४२४०६      ४१.3                 २ ,२६३                   १ .६                      २,७७७                       १.५                 

एकूण १०७२५६५१     १००.०               १४२ ,२६३    १०० .०               १८४,९४८               १०० .०                

एपीवाय ५३७२६१८ २ ,०७७       २ ,२०३                 

एकूण १६०९८२६९    १४४ ,३४०               १८७,१५१                    

करू शकतात.यालशिाय ्े ग्ा्क 
गुांतिणुकीिा आकृयतबांध य्निडू 
शकतात. समभाग, सरकारटी रोखे, 
खािगी रोखे याांिा समािेश असलेला  
आकृयतबांध य्निडू शकतात. मात् 
समभाग ५०% पययंति असािेत 
तर सरकारटी रोखे आणण कॉपपोरे् 
बॉणड आणण रोखे मात् १००% घेता 
येतात. ग्ा्क लाइफ सायकल फां ड 
य्निडू शकतात, ग्ा्कािे िय लक्ात 
घेऊ्न गुांतिणुकीिा प्रकार ठरिला 
िातो. विझा काँझव त्ेद्व् लाईफ 
सायकल फां ड, ३५ िषाथिपययंत, कमाल 
समभाग गुांतिणूक २५%( लाईफ 
सायकल:२५), ऑरा मॉडरे् लाईफ 
सायकल फां ड (लाईफ सायकल:५०), 
ओरा्न अगे्लसव् लाईफ सायकल फां ड 

(लाईफ सायकल:७५) 

३ िू्न २०१७ रोिी ए्नपीएस 
अांतगथित १०.७ दशलक् ग्ा्क असू्न 
तयाांिे १४२२६३ को्टी रुपयाांिे 
योगदा्न आ्े तर वयिस्ाप्नाखालटी 
असलेलटी एकूण मालमत्ता १८४९४८ 
को्टी रुपये आ्े एकूण ग्ा्काांपकैी 
४९% ग्ा्क सरकारटी कमथििारटी आ्ेत 
आणण वयिस्ाप्नाखालटी असलेलटी 
एकूण मालमत्ता ८८% आ्े. अ्ल 
पेनश्न योि्ेनचया ग्ा्काांिी सांखया 
तयात लमळिलयास १६.१ दशलक् 
ग्ा्क, १४४३४० को्टी योगदा्न 
आणण  वयिस्ाप्नाखालटी असलेलटी 
एकूण मालमत्ता  १८७१५१ को्टी रुपये 
आ्े. विभागिार तपशील खालटील 
तकतया्ुनसार आ्े.
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ए्नपीएस गुांतिणूक, विविध 
िगाथितलटी मालमत्ता आणण रोखयात 
विभागलेलटी असत.े स� जस्तीत 
एकूण ए्नपीएस गुांतिणुकीपकैी 
१३.५ % समभागात, ४८% सरकारटी 
रोखयात, ३५.५% कॉपपोरे् रोखयात 
आणण उिथिररत अलप मुदतीचया 
प्रकारात गुांतिले िातात. ए ए ककां िा 
उचि मा्नाांक्नप्रापत रोखयात ९८% 
कॉपपोरे्  रोखे गुांतिणूक केलटी िात.े 
ए्नपीएस िर लमळणारा  िावषथिक 
सरासरटी परतािा -

कें द्र आणण राजय सरकारटी 
योि्नात सुरिातीपासू्न एवप्रल 
२०१७ पययंत १०%  कें द्र सरकार  
१ एवप्रल ०८, राजय सरकार  २५  
िू्न ०९, सिािलांब्न : (एसबीआय, 
एलआयसी, यू्टीआय):४ ऑक्ोबर 
१०, (को्क पीएफ) ३१ िा्ेनिारटी 
१२, कॉपपोरे् (कें द्र सरकारटी धतणीिर) 
५ ्नोव े्ंबर १२, योि्ना- [ई ,सी,िी 
] (शे्णी -१) (एसबीआय, यू्टीआय, 
आयसीआयसीआय, ररलायनस,  

को्क) १ मे ०९, (एलआयसी) २३ 
िुल ै १३, (एिडीएफसी पीएफ ): १ 
ऑगस् १३, योि्ना- [ई,सी,िी ] 
(शे्णी -२) (एसबीआय, यू्टीआय, 
आयसीआयसीआय, ररलायनस, 
को्क): १४ डडसेंबर ०९, (एलआयसी) 
१२ ऑगस् १३, (एिडीएफसी पीएफ 
): १ ऑगस् १३, १८ अशा रटीती्ेन, 
करविषयक कायथिक्मतबेरोबरि 
५०,००० रुपयाांिी विशषे कर 
ििाि्, सोपी रि्ना, पारदशथिकता, 
भौगोललक आणण ्नोकरटीचया दठकाणी 
्ेनणयािी क्मता, पेनश्न फां ड आणण 
गुांतिणूक आकृयतबांधािे पयाथिय, कमी 
वयिस्ाप्न खिथि, आकषथिक परतािा 
यामुळे राषरिटीय पेनश्न प्रणालटी ्टी 
आकषथिक य्नितृ्ती योि्ना ठरलटी आ्े.

nnn

लेखक पेनश्न फां ड रेगयुले्रटी 
अनॅड डवे्लपमें् अॅ् ाॅरर्टीिे पणूथििेळ 
सदसय आ्ेत.
email: badris.bhandari@pfrda.
org.in

योज्नषे्नसुार आणण पषेनश्न फंडा्नसुार तपशीलवार आकडषेवारी खालील तकतयात हदली आहषे. २९ एवप्रल २०१७ रोजी

पषेनश्न फंड  एसबीआय यूटीआय एलआयसी कोटक ररलायनस आयसीआयसीआय एचडीएफसी
कें द्र सरकार  १० .४३ १० .०६ १० .१३ 
राजय सरकार  १० .०४ १० .११ १० .२३
कॉपपोरे् - सीिी १० .६१ १० .७९ 
शे्णी -१ ई ९  .६९ ११  .८१ १३ .८९  १० .९४                                                                 ११ .०१ ११ .८४ १६ .८०

सी ११ .१४ ९ .७९ ११ .६१ ११ .०६ ९ .६७ ११ .११ ११ .६५
िी १० .०६ ८ .७५ १२ .४४ ८ .९६ ८ .६३ ९ .०३ ११ .०४

शे्णी -२ ई ९ .३३ ९ .६४ ८ .९१ १० .०८                   ९ .५९ ९ .३१ १२ .३१
सी १० .८० ९ .९९ ९ .९४  ९ .८०                         ९ .४४ ११ .०४ ९ .९०
िी १० .२९ ९ .८६ १२ .६३ ८ .८२ ८ .९५ ९ .२० ११ .६५

ए्नपीएस सिािलांब्न ११ .१० १० .९६ १० .९२ ११ .१८

स्रोत:  www.npst.org.in
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 डॉ. रूमा घोष  

असंघहटत मजूर क्षेत्रासा्ठी सामाजजक सुरक्ा

सामाजिक सुरक्ा ्टी 
नयायी समािािी 

एक आि्यकता आ्े. यामुळेि 
सामाजिक सुरक्ेिा अचधकार ्ा 
एक मा्निी ्कक आ्े सांयुकत 
राषरिसांघाचया मा्निी ्ककाांचया 
िैजर्िक िा्टीर्नामयाचया कलम 22 
आणण 25 ्नुसार सामाजिक सुरक्ेिा 
्कक ्ा मूलभूत ्कक आ्े. 
आांतरराषरिटीय कामगार सांघ््न (ILO) 
याां्नी 1952 मधये य्नगथिलमत केलेला 
सामाजिक सुरक्ा (ककमा्न मा्नक) 
करार सुदधा सामाजिक सुरक्ेचया 
खालटील म्त्िाचया मु�ाांिर ककमा्न 
मा्नकािा आग्् धरतो. या्ुनसार 
सामाजिक सुरक्ेत खालटील ्नऊ 
क्ेत्ात तरतुदटीांिी आि्यकता आ्े. 
1) िै�कीय मदत, 2) आिारपणात 
मदत, 3) बेकार जस्तीतील मदत, 
4) िदृधािस्ेतील मदत, 5) 
्नोकरटीत असता्ना झालेलया इिेसाठी 
मदत, 6) कु्ुांबासाठी सा्ायय, 7) 
प्रसूतीसाठी मदत, 8) अग्ा्य ठरले 
असता मदत, 9) मतृ इसमाचया 
मागे जििांत राद्लेलयासाठी सा्ायय.

आांतरराषरिटीय कामगार 
सांघ््ेनिा भारत ्ा स्ाप्ेनपासू्न 
सदसय आ्े. अ्ेनक आांतरराषरिटीय 
कामगार सांघ््ेनचया आणण सांयुकत 
राषरिसांघ््ेनचया ठरािाां्ना तया्ेन 
स्मती ददलटी आ्े. यातील अ्ेनक 
ठराि सामाजिक सुरक्ा क्ेत्ासाठी 
सुसांगत आ्ेत आणण धारणक्म 

विकासाचया उदददष्ाांमधये यािा 
पु्नरुचिार केला आ्े. आपलया 
देशात सामाजिक सुरक्ा पदधती 
्नी्पणे स्ावपत झालया आ्ेत. 
िर वयकत केलेलया ILO सामाजिक 
सुरक्ा (ककमा्न मा्नके) ठराि 
102 (1952) ्नुसार ्नऊ क्ेत्ात 
िेगिेगळया सतरािर भर ददला 
आ्े. मात् तयात सांघद्त क्ेत्ातील 
औपिाररक कामकरटी िगाथििा समािेश 
्ोतो. विलशष् आकारमा्नाचया िरचया 
खािगी कां प्नीिा िा कोणतया्टी 
आकारमा्नाचया सािथििय्नक क्ेत्ातील 
सांस्ेिा यात वििार केला आ्े. या सिथि 
उपाययोि्नाांिा का्टी लाभ सांघद्त 
क्ेत्ातील अ्नौपिाररक कमथििारयाां्ना 
्ोतो तर का्टी असांघद्त क्ेत्ातील 
आस्ाप्नाां्ना ्ोतो.

भारतीय अ्थिवयिस्ेतील 
असांघद्त क्ेत्ातील कामगार िगाथििे 
प्रमाण 84% आ्े आणण ् े असांघद्त 
क्ेत् भारतीय अ्थिवयिस्ेिा कणा 
आ्े मात् तयाां्ना सिथिसमािेशक 
सामाजिक सुरक्ेिा लाभ ्ोत ्ना्टी.

भारतातील असंघहटत क्षेत्र

NSSO चया 68 वया बठैकीचया 
अांदािा्नुसार कामकरटी िगाथितील 
84% ्े असांघद्त िा अ्नौपिाररक 
क्ेत्ातील आ्ेत आणण 90% 
्ू्न िासत लोक ्े अ्नौपिाररक 
उपिीविका करतात. (औपिाररक 
आणण अ्नौपिाररक क्ेत् एकत् धरु्न) 

कवच

आतंरराषट्रीय कामगार 
संघट्नषेचा भारत हा स्ाप्नषेपासू्न 
सदसय आहषे. अ्नषेक आतंरराषट्रीय 
कामगार संघट्नषेचया आणण संयुकत 
राषट्रसंघट्नषेचया ्ठरावां्ना तया्नषे 
सहमती हदली आहषे. यातील अ्नषेक 
्ठराव सामाजजक सुरक्ा क्षेत्रासा्ठी 
सुसंगत आहषेत आणण धारणक्म 
ववकासाचया उदहदषटांमधयषे याचा 
पु्नरुचचार कषे ला आहषे. आपलया दषेशात 
सामाजजक सुरक्ा पदधती ्नीटपणषे 
स्ावपत झालया आहषेत.
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भारतातील अ्नौपिाररक क्ेत् आणण 
तयातील उपिीविका 2011-12 या 
NSS चया अ्िाला्नुसार ग्ामीण 
भागात सितांत् काम करणारयाांचया 
97%, ककरकोळ कामगार िगाथिचया 
78% आणण य्नयलमतपणे मिुरटी 
िा पगार लमळणारयाांचया 42% 
लोक अ्नौपिाररक क्ेत्ाशी सांबांचधत 
आ्ेत ्ेि प्रमाण श्रटी विभागात 
सितांत्पणे काम करणारयाांचया 
98%, ककरकोळ कामे करणारयाांचया 
81% आणण य्नयलमतपणे मिुरटी 
िा पगार लमळणारयाां्ना 40% ्े 
अ्नौपिाररक क्ेत्ात आ्ेत. या 
आकडिेारटीिरू्न ्े लक्ात येत े की 
अ्नौपिाररक क्ेत्ातील कामकरटी 
िगाथिपकैी ग्ामीण विभागातील 75% 
आणण श्रटी विभागातील 70% 
्े ्छो्या सांस्ाांशी सांबांचधत काम 
करतात. शतकी आणण बबगरशतेकी 
क्ेत्ातील 79% कामकरटी िगाथििा 
रोिगाराबाबत कोणता्टी लेखी 
करार केलेला ्नव्ता. तर शतेकी 
आणण बबगरशतेकी क्ेत्ातील 42% 
कामगार ्े तातपुरतया सिरुपातील 
काम करत ्ोत.े ्ेि प्रमाण 
ककरकोळ कामगाराचया बाबत 60% 
्ोत ेतर य्नयलमत मिुरटी िा ्नोकरटी 
असलेलयाांचया बाबतीत ्े प्रमाण 
28% ्ोत.े

कृवषक िा अकृवषक क्ेत्ातील 
72% कामगार ्े सामाजिक सुरक्ा 
सा्ाययासाठी पात् ्नव्त.े ्े प्रमाण 
ककरकोळ कामगाराांसाठी 93% 
्ोत े तर य्नयलमत मिुरटी िा िेत्न 
असलेलया िगाथिसाठी ्े प्रमाण 56% 
्ोत.े ्नोकरटीचया/कामाचया बाबतीत 
औपिाररक क्ेत्ातील मालकासोबत 
कोणता्टी करार ्नसलेला आणण 
घरगुती िा सितांत् िा मिुरटीिर काम 
करणारा म्णिे असांघद्त क्ेत्ातील 
कामगार अशी ये्े ढोबळ मा्ना्ेन 
वयाखया करता येईल.

सामाजिक िा आच्थिकदृषटया 
अप्रगत िगाथितील लोक ्े मोठया 

प्रमाणात अ्नौपिाररक आच्थिक 
उलाढालटीत एकि्लेले आढळू्न 
येतात. मागील दो्न दशकात भारतीय 
अ्थिवयिस्ेत मोठीि सुधारणा झालटी 
आ्े तयािसोबत रोिगारातील 
अ्नौपिाररकीकरण ्टी िाढत े आ्े. 
अ्नौपिाररक आणण औपिाररक 
आच्थिक उपक्रमात एकमेकाांशी 
सांबांध िाढतो आ्े. अ्नौपिाररक 
अ्थिवयिस्ेिी गयतमा्नता उतपाददत 
माल, रोिगार, उतपन्न या यतन्टी 
बाबतीत ्निी्न आ्े. िाांगलया 
आणण समग् िाढटीसाठी अ्नौपिाररक 
अ्थिवयिस्ेकड े बारकाई्ेन लक् 
देणयािी गरि आ्े. 

अ्नौपिाररक अ्थिवयिस्ेत 
समाविष् असलेलयािी या देशातील 
आि्यकता िाढिणे आणण या 
क्ेत्ातील किथि, कौशलय, तांत्ज्ञा्न, 
िाद्रात, पायाभूत सुविधा या 

गरिाांकड ेलक् देणे या दोन्टीांसोबत 
धारणातमक मोठया प्रमाणातील 
िाढ ्टी गुांफलटी आ्े. लशिाय  
कोणतया्टी औपिाररक सामाजिक 
सुरक्ा सांरक्णालशिाय मोठया 
प्रमाणात या क्ेत्ातील कामगार 

िगथि आ्े. औपिाररक सामाजिक 
सुरक्ा सांरक्णािी मोठीि उणीि 
आ्े. उदा. अांशदा्नािर आधाररत 
कोणती्टी सामाजिक विमा योि्ना 
िा कर/शुलक आधाररत कोणते् टी 
सामाजिक सुरक्ा सा्ायय यात ्ना्टी. 
शिे्चया शतकात विकास पािलेलया 
आणण आि अजसततिात असलेलया 
सामाजिक सुरक्ा पदधतीला ् े मोठेि 
आव्ा्न आ्े.

एकां दर कामकरटी िगाथिपकैी सांघद्त 
क्ेत्ात 7 ्कके लोक काम करतात 
आणण िेगिेगळया काय�ामुळे तयाां्ना 
पुरेशी सुरक्ा लमळालटी आ्े. कामगार 
राजय विमा कायदा 1948, कामगार 
प्रॉजव्डा्ं  फां ड आणण सांकीणथि तरतुदटी 
1952 इ. कायदे या कामगाराां्ना 
सामाजिक सुरक्ा देतात. ्े दो्न 
कायदे िै�कीय आणण विमा सांरक्ण 
आणण प्रॉजव्डा्ं  फां ड ि य्नितृ्तीिेत्न 
्े दो्न फायदे कामगाराां्ना लमळिू्न 
देतात. असांघद्त क्ेत्ात 472.9 
दशलक् कामगार काम करतात 
आणण रोिगारािी शा्िती, 
मिुरटी, काम करणयािी पररजस्ती 
सामाजिक सुरक्क्तता आणण कलयाण 
या बाबतीत तयाां्ना पुरेसे सांरक्ण 
लमळत ्ना्टी. याला अ्ेनक कारणे 
आ्ेत. उदा. ककरकोळ आणण ा्ंगामी 
कामे, विखुरलेलया कामाचया िागा, 
अतयांत िाई् अशी काम करणयािी 
पररजस्ती. ्नोकर आणण ्नोकरटी अशा 
सुरक्क्त ्नातयािा अभाि, अय्नयलमत 
आणण दटीघथि कामािे तास, किथि ्न 
लमळणे, काय�ािे सांरक्ण, सामाजिक 
सुरक्ा आणण शासकीय मदतीिा 
अभाि.

असांघद्त क्ेत्ातील 
कामकािाबाबत राषरिटीय आयोग 
(NCEUS) का्टी भूलमका माांडतो. 
असांघद्त क्ेत्ातील कमथििारटी िगाथिला 
ती्न प्रकारचया सामाजिक सुरक्क्तता 
लमळत ्ना्टीत. 1) रोिगारािी 
सुरक्क्तता (कधी्टी वि्नाकारण 

सामाजजक वा आर््वकदृषटया  
अप्रगत वगा्वतील लोक हषे मो्ठया 
प्रमाणात अ्नौपचाररक आर््वक 
उलाढालीत एकवटलषेलषे आढळू्न 
यषेतात. मागील दो्न दशकात 
भारतीय अ््ववयवस ष्ेत मो्ठीच 
सुधारणा झाली आहषे. तयाचसोबत 
रोजगारातील अ्नौपचाररकीकरण 
ही वाढतषे आहषे. अ्नौपचाररक आणण 
औपचाररक आर््वक उपक्रमात 
एकमषेकांशी संबंध वाढतो आहषे. 
अ्नौपचाररक अ््ववयवस ष्ेची 
गततमा्नता उतपाहदत माल, 
रोजगार, उतपन्न या ततनही 
बाबतीत ्नवी्न आहषे.
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कामािरु्न काढले िाणयापासू्न 
का्टी्टी सुरक्क्तता ्ना्टी), 2) काम 
करता्नािी सुरक्क्तता (कामाचया 
दठकाणी अपघात आणण आरोगयािे 
प्र््न या बाबतीतील सुरक्क्तता 
्ना्टी) आणण सामाजिक सुरक्क्तता 
(आरोगय मदत य्नितृ्ती िेत्न 
प्रसूयतपूिथि आणण प्िात सा्ायय 
्नसणे) असांघद्त क्ेत्ाला सामाजिक 
सुरक्ा देणे, लोकसांखयेिा कल लक्ात 
घेता झपा्या्ेन िाढणारटी िदृधाांिी 
सांखया ि कधी्टी कमी ्न ्ोणारटी 
असांघद्त क्ेत्ातील कामगार सांखया 
या गोष्टी लक्ात घेऊ्न भारत 
सरकार्ेन अतयांत म्त्िािा असा 
असांघद्त कामगार सामाजिक सुरक्ा 
कायदा (UWSSA) ्ा 2008 
मधये लागू केला. भारतातील मोठया 
प्रमाणािर असलेलया असांघद्त 
क्ेत्ातील कामगाराां्ना ककमा्न 
सिरुपािी सामाजिक सुरक्क्तता 
देणे ्ा तया मागील उददेश ्ोता. 
यामुळे मिुरटी आणण आरोगयातील 
िढउतार, धकके यात तयाां्नी तग 
धरािा, गरटीबीचया विळखयापासू्न 
दरू रा्ािे आणण मा्ना्ेन िगता 
येणयासारखी पररजस्ती असािी ्ा 
उददेश ्ोता. ्ककाांिर आधाररत 
म्त्िािे दसतऐिि अशी िरटी तयािी 
ओळख असलटी तरटी्टी कायदयािी 
अांमलबिािणी करणयासाठी योगय 
ती यांत्णा आणण आि्यक य्नधी 
यािी मात् पुरेशी तरतूद केलेलटी 
्ना्टी. या कायदयामुळे रा्रिटीय आणण 
राजय सतरािर सामाजिक सुरक्ा 
मांडळ याांिी रि्ना झालटी यािे सिरुप 
सललागार सिरुपािे आ्े.

असंघहटत क्षेत्रासा्ठी सामाजजक 
सुरक्क्तता

 आि आपलया देशात 
सामाजिक सुरक्क्तता सांरि्ना दो्न 
सतराांिर काम करत.े पद्लया सतरािर 
मूलभूत सामाजिक िा म्नु्य 

विकासासाठी सािथिबत्क कायथिक्रम 
आणण योि्ना आ्ेत, उदा्रणा्थि 
साक्रता अलभया्न, शालेय लशक्ण 
तरतूद कायथिक्रम, आरोगयसेिा, पाणी 
आणण मलय्नःसारण यांत्णा इ. 
दसुऱया सतरािर सामाजिक आच्थिक 
सुरक्क्तता कमकुित ्नागररकाां्ना 

देणारया सामाजिक/म्नु्य विकास 
योि्ना आ्ेत. त े काम करत 
असोत िा बेकार तयाां्ना उते्ति्न ि 
सुरक्ा देणारया या योि्ना आ्ेत 

उदा. ICDS, PDS, NSAP, 
MGNREGA 

अभािाशी सांबांचधत सामाजिक 
सुरक्क्तता देणारया अ्ेनक योि्ना 
िा कायथिक्रम आ्ेत तरटी्टी असांघद्त 
क्ेत्ातील कामगाराांपययंत सामाजिक 

सुरक्ेिे पयाथिय पोित ्ना्टीत. 
आिारपण, अ्नारोगय, अपघात, 
मतृयू आणण म्ातारपण यातू्न 
उदभिणारया सांक्ाांिा साम्ना करणे 
तयाां्ना कठीण िात.े अ्नारोगय, 
अपघात, मतृयू, िदृधापकाळ इतयादटी 
मुळे उदभिणारया प्रसांगाांिा सांक्ाांिा 

साम्ना करणयासाठी 
काय�ािा पादठांबा असलेले 
िे सामाजिक सुरक्ा 
िा कलयाणकारटी पयाथिय 
भारतात आ्ेत त े फकत 
औपिाररक क्ेत्ासाठी 
आ्ेत. यामुळे सांक्ाांिा 
साम्ना करणयासाठी 
असांघद्त क्ेत्ातील 
कामगाराां्ना सामाजिक 

विमयािे सांरक्ण लमळणे ्े म्िािे 
ठरत.े िरटी गरटीबाांिे प्रमाण कमी ्ोत 
असले तरटी िासतीत िासत गरटीब लोक 
्े असांघद्त क्ेत्ात काम करतात ्े 
ये्े लक्ात ठेिले पाद्िे. सामाजिक 
सुरक्ा ्नसलया्ेन उतपादकतते घ् ् ोत.े 
िारांिार आिारपणे अ्नारोगय यामुळे 
कामगाराांिी केिळ उतपादकताि 
कमी ्ोत े असे ्ना्टी तर िारांिार 
आिारपणािर खिथि झालया्ेन घरािर 
खिाथििा बोिा िाढत िातो. तयामुळे 
असांघद्त क्ेत्ातील कामगाराां्ना 
ककमा्न सुरक्ा सा्ायय ददलयालशिाय 
तयाांचया उतपन्न िाढटीला फार अ्थि 
्ना्टी.

आि देशात सामाजिक सुरक्ा 
राबिता्ना अ्ेनक आव्ा्ेन आ्ेत. 
1) भरमसाठ योि्ना, य्नणथिय आणण 
मांडळे, 2) वयापती आणण आिाका 
यात कमतरता, 3) अपुरटी मदत, 
4) विसकलळतपणा, 5) योि्ना 
य्निड आणण राबिणयािा य्नकृ्् 
दिाथि, 6) िासत खिथि, 7) बरेिसे 
विभाग विषशेतः असांघद्त क्ेत्ातील 
कामकरटी लाभापासू्न िांचित आ्ेत.

लोकसंखयषेचा कल लक्ात घषेता 
झपाटया्नषे वाढणारी वदृधांची संखया 
व कधीही कमी ्न होणारी असंघहटत 
क्षेत्रातील कामगार संखया या गोषटी 
लक्ात घषेऊ्न भारत सरकार्नषे 
अतयंत महत्वाचा असा असंघहटत 
कामगार सामाजजक सुरक्ा कायदा 
(UWSSA) हा 2008 मधयषे लागू 
कषे ला. भारतातील मो्ठया प्रमाणावर 
असलषेलया असंघहटत क्षेत्रातील 
कामगारां्ना फ्कमा्न सवरुपाची 
सामाजजक सुरक्क्तता दषेणषे हा तया 
मागील उददषेश होता.
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कामगार आणण रोिगार 
मांत्ालया्ेन ्े सिथि लक्ात घेतले 
आणण कामगाराांचया दसुरया राषरिटीय 
आयोगाचया सूि्नाांिी अांमलबिािणी 
करणयाचया दृष्टी्ेन कें द्रटीय कामगार 
कायदे सोपे करणे, एकत् करणे आणण 
वयि्ायथि करणे अशी पािले उिललटी. 
िे कामगार कायदे सामाजिक 
सुरक्ेशी सांबांचधत ्ोत े(EPF कायदा, 
ESI कायदा, प्रसूती सा्ायय कायदा, 
उपदा्न देय रककम कायदा, कमथििारटी 
्नुकसा्नभरपाई कायदा असांघद्त 
सामाजिक सुरक्ा कायदा आणण अ्ेनक 
कलयाणकारटी य्नधी/शुलक कायदे असे 
साधारण 15 कायदे) असे कायदे 
एकत् करु्न एक सामाजिक सुरक्ा 
आणण कलयाण य्नयमािलटी तयार 
केलटी.

या य्नयमािलटी्ेन बत्सतरटीय 
सामाजिक सुरक्ेचया प्रशास्नािी 

रि्ना सुििलटी आ्े. यात ती्न भाग 
पाडलेले आ्ेत. 1) पांतप्रधा्नाांचया 
्ेनततृिाखालटील रा्रिटीय सामाजिक 
सुरक्ा पररशद, 2) कें द्रटीय सतरािर 
कें द्रटीय सामाजिक सुरक्ा मांडळ, 3) 
राजय/कें द्रशालसत प्रदेश सतरािर 
सामाजिक सुरक्ा सांरि्ेनिी 
अांमलबिािणी करणारे राजयसतरटीय 
मांडळ. स्ाय्नक प्रशास्न ग्ामपांिायत/
्नगर पररशद ् े ्नोंदणी करणे सुविधा 
पुरिठयासाठी सा्ायय इ. गोष्टीांिी 
िबाबदारटी घेईल. तयामुळे याला िौ्ा 
भाग ्टी म्णता येईल.

सिथि कामगाराांिी ्नोंदणी 
अय्निायथि असेल आणण तयासाठी 
’आधार‘ क्रमाांकािर आधाररत ्नोंदणी 
पदधत असेल आणण एक सामाजिक 
सुरक्ा खात े असेल (वि्िकमाथि 
कालमथिक सुरक्ा खाता) (विकास) 
्े खात े ्नोंदणी घेतलयािर उघडले 

िाईल आणण त े कामगाराचया 
आधार क्रमाांकाशी िोडले िाईल. 
िर कामगार एका राजयातू्न दसुरया 
राजयात गेला तर तयाला लमळणारे 
सा्ायय पुढचया राजयात स्ा्नाांतररत 
करता येईल. ्टी ्निी्न सामाजिक 
सुरक्ा िौक् ्टी केिळ ्नागररकाांिा 
अ्नु्नय िा कलयाणकारटी कृती ्नसेल 
तर देशातील कामगाराांिा तो ्कक 
असेल.

       nnn

लेणखका कें द्रटीय कामगार आणण 
रोिगार मांत्ालयाचया अखतयाररतील 
व्टी. व्टी. चगरटी ्ॅनश्नल लेबर 
इजनस्टयू् मधये प्राधयापक आ्ेत.
email: rumaghosh.vvgnli@gov.in
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सामाजजक सुरक्षेची वासतव जस्ती व उपाय

योि्ना देत असत ेतया वयकती 
ि कु्ुांबे याां्ना लाभदायी 

असतात. पारांपररक पदधती्ेन पाद्ले 
तर का्टी समािातील उणणिा भरू्न 
काढणयासाठी लाभा्थींिी य्निड केलटी 
िात े तया्नुसार कायथिक्रम सागराला 
भरती असेल तर सगळयाि बो्टी 
तरू्न िातात असे अमेररकेिे 
ददिांगत अधयक् िॉ्न एफ के्ेनडी 
याां्नी म््ले ्ोत.े एखा�ा देशािी 
सिथिसाधारण अ्थिवयिस्ा कशी आ्े 
यािे िणथि्न करणयासाठी साधारणपणे 
तयाांचया या ओळी ्ेन्मीि िापरलया 
िातात. भारताचया बाबतीत्टी तिे 
खरे आ्े. सामाजिक सुरक्ेचया 
उपाययोि्ना या ि्नतशेी य्नगडडत 
असतात ि सरकार लोकाां्ना आच्थिक 
सुरक्ा तसेि सामाजिक कलयाणाचया 
आखले िातात पण तयातू्न ्ेन्मीि 
अपेक्क्त फलश्ुती ्ाती येईल असे 
्नसत.े आपण आपलया आच्थिक 
सुरक्ेिी ि सामाजिक कलयाणािी 
मापदांड पातळी िाढित ्ना्टी  
तोपययंत शा्ित सलक्य प्रयत्न शकय 
्नसतात. तयामुळे आच्थिक सुजस्ती 
य्नमाथिण करणे ि तयाचया िोडीला 
समािािी बो् तरिणे ्े आि्यक 
असत.े लशक्ण, आरोगय ि कौशलय 

सामाजजक सुरक्षेचया उपाययोज्ना 
या ज्नतषेशी त्नगडडत असतात व 
सरकार लोकां्ना आर््वक सुरक्ा तसषेच 
सामाजजक कलयाणाचया योज्ना दषेत 
असतषे तया वयकती व कुटंुबषे यां्ना 
लाभदायी असतात.पारंपररक पदधती्नषे 
पाहहलषे तर काही समाजातील उणणवा 
भरू्न काढणयासा्ठी लाभा्थींची 
त्नवड कषे ली जातषे तया्ुनसार काय्वक्रम 
आखलषे जातात पण तयातू्न ्नषेहमीच 
अपषेक्क्त फलश्रुती हाती यषेईल, असषे 
्नसतषे. आपण आपलया आर््वक 
सुरक्षेची व सामाजजक कलयाणाची 
मापदंड पातळी वाढवत ्नाही  
तोपयांत शाशवत सलक्य प्रयत्न शकय 
्नसतात. तयामुळषे आर््वक सुजस्ती 
त्नमा्वण करणषे व तयाचया जोडीला 
समाजाची बोट तरवणषे हषे आवशयक 
असतषे.

उमणी गोसवामी

या क्ेत्ात आता रोिीरो्टीचया सांधी 
आ्ेत तयामुळे भरतीि येणार 
आ्े म्णिे अ्थिवयिस्ा का्टी 
प्रमाणात सुधारणार आ्े. लोकाांिी 
सामाजिक अिस्ा उांिािणे म्तिािे 
आ्े. िांचित घ्काांिी िीि्नमा्न 
उांिािणे गरिेिे आ्े. केिळ 

िाती, समुदाय, धमथि याांचया ्छायेत 
्नागररकाांिे कलयाण साधणयािे 
मापदांड ककतपत योगय आ्ेत ्ा 

कषे वळ जाती, समुदाय, धम्व यांचया 
्ायषेत ्नागररकांचषे कलयाण 
साधणयाचषे मापदंड फ्कतपत योगय 
आहषेत हा प्रश्न आहषे. भारतातील 
लोकांचया गरजा प्रचंड आहषेत. 
दाररद्यात जीव्न जगणाऱयां्ना 
वर काढणषे व तयां्ना शाशवत 
प्रयत्नातू्न आर््वक उन्नतावस्ा 
दषेणषे ही सरकारची मो्ठी जबाबदारी 
आहषे. लोकसंखयषेतील काही समुदाय 
हषे आर््वक मागास आहषेत. तयांची 
सामाजजक ओळख वषेगळी आहषे. 
तयां्ना पुढषे आणणषे तयांची आर््वक 
अवस्ा सुधारणषे आवशयक आहषे. 
तसषे झालषे तरच तयां्ना तयांचषे जीव्न 
सुधारणयाची संधी समळषेल.

रचतं्न
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प्र््न आ्े. भारतातील लोकाांचया 
गरिा प्रिांड आ्ेत. दाररद्यात 
िीि्न िगणारयाां्ना िर काढणे ि 
तयाां्ना शा्ित प्रयत्नातू्न आच्थिक 
उन्नतािस्ा देणे ्टी सरकारिी मोठी 
िबाबदारटी आ्े. लोकसांखयेतील का्टी 
समुदाय ्े आच्थिक मागास आ्ेत.
तयाांिी सामाजिक ओळख िेगळी 
आ्े. तयाां्ना पुढे आणणे तयाांिी 
आच्थिक अिस्ा सुधारणे आि्यक 
आ्े. तसे झाले तरि तयाां्ना तयाांिे 
िीि्न सुधारणयािी सांधी लमळेल. 
साधारण ि लक्य य्नधाथिररत प्रयत्नात 
सामाजिक ि आच्थिक मागासलेपण 
याांिा वििार एकाििेळी करणे 
आि्यक आ्े. सरकार्ेन दललत, 
आददिासी ि अलपसांखयाकाांचया 
आच्थिक सुरक्ा ि कलयाणासाठी 
केलेलया उपाययोि्नाांिे मूलयमाप्न 
केले तर सिथिसाधारण उपायाांिा वििार 
केला ्ना्टी तर िेगळे ि य्नराशादायी 
चित् सामोरे येईल. ई्िरिांद्र  वि�ा 
सागर ि वििेका्नांद याांचयासारखया 
समािसुधारकाां्नी समािात जसत्याांिी 
जस्ती उांिािणयाला म्ति ददले 
आ्े. तयाांचया मत े जसत्याांिी 
आच्थिक ि सामाजिक जस्ती 
सुधारण ्टी यातील पद्लटी पायरटी 
आ्े. अललकडचया का्टी योि्नात 
मद्लाां्ना स्ा्न ददलेले ददसत.े
तयात सामाजिक आच्थिक बदलािी 
बीिे आ्ेत. सरकारिी उजजिला 
योि्ना ्े तयािेि उदा्रण आ्े. ्टी 
योि्ना कुणा धालमथिक समुदायासाठी 
्ना्टी ककां िा िातीसाठी्टी ्ना्टी पण 
गररबाांसाठी आ्े. दाररद्यरेषखेालटील 
कु्ुांबाां्ना तयािा फायदा आ्े. 3 
एवप्रल 2017 पययंत या योि्ेनिे 
ककमा्न 20 दशलक् लाभा्णी आ्ेत 

अ्नुसूचित िाती, िमाती , मुसलटीम 
समािातील मद्लाां्ना तयािा लाभ 
झाला आ्े. पांतप्रधा्नाां्नी 2016 मधये 
्टी योि्ना िा्टीर करता्ना दाररद्य 
रेषखेालटील कु्ुांबाां्ना 50000000 
गॅस िोडणया देणयािे उदददष् 
ठेिले ्ोत.े मद्लाां्ना लाकूडफा्ा 
िापरािा लागतो, धुरामुळे फुफफुसे 
खराब ्ोतात. का्टी मद्ला गोिरया 

िापरतात तयाां्ना्टी धुरािा त्ास ्ोतो. 
तयामुळे या मद्लाां्ना ताशी 400 
लसगरे् ओढणयाइतका आरोगयास 
अपाय ्ोतो. तयामुळे उजजिला 
योि्ना तयाांचया फाय�ािी ्ोती. 
तयाां्ना सिच्छ इांध्न लमळालया्ेन तया 
कु्ुांबातील लाकूडफा्ा गोळा करणारटी 
मुले आता लशकू लागलटी आ्ेत. या 

कु्ुांबाांिा डॉक्राांिा खिथि कमी झाला 
आ्े. ् िस्नािे रोग कमी ् ोत आ्ेत. 
मुलाां्ना आरोगयदायी घरे लमळत 
आ्ेत कारण यत्े आता धूर ्ना्टी. 
्टी सुरूिात आ्े. ि्नध्न योि्ना ्े 
दसुरे एक उदा्रण. यात कुठलया 
समािाला डोळयापुढे ठेिले ्नव्त.े 
पण िे लोक बँककां ग प्रणालटीचया बा्ेर 
आ्ेत तयाां्ना तयात आणणे ् ा उददेश 
्ोता. तयाां्ना आच्थिक सेिा देणयािे 
सरकार्ेन ठरिले ्ोत.े ठेिी, किथि, 
विमा, य्नितृ्ती िेत्न या सेिा तयात 
्ोतया. या योि्ेनमुळे गरटीब लोकाां्ना 
शूनय पशैात खात े उघडता आले. 
तयाां्ना डबेब् ि के्र

़
डड् काडते लमळालटी. 

पूिणी ्टी पसेैिालयाांिी मकतदेारटी ्ोती. 
आता ि्नध्न योि्ेन्ेन  सगळे चित् 
बदलले आ्े. सरकारटी फायदे, अ्नुदा्ेन, 
लशषयितृ्या  आता  खातयात िमा 
्ोत आ्ेत. मधयस्ाांपासू्न मुकती 
लमळालटी आ्े. तयािा सामाजिक ि 
आच्थिक पररणाम मोठा झाला आ्े. 
लोकाां्ना आच्थिक अचधकार लमळाले 
आ्ेत. विलशष् ग्ाांसाठी सामाजिक 
सुरक्ा ि कलयाण योि्ना राबिता्ना 
तया विलशष् पदधती्ेन तयार केलया 
पाद्िेत. सांबांचधताांिे आच्थिक ि 
सामाजिक उन्नय्न ् ोणयासाठी तयाांिे 
सामाजिक अड्ळे दरू केले पाद्िेत. 
अलपसांखयाकाांसाठीचया योि्नात 
लशक्ण, रोिगार ि सक्मीकरणािर 
भर आ्े. सरकार्ेन 2014-15 
ि 2015-16 मधये ्नई मांझील 
ि उसताद (अपगे्डड ांग सकीलस अडँ 
रेिय्नांग इ्न रॅिडडश्नल आ थ्िस अडँ 
क्राफ्स फॉर डवे्लपमें्) या योि्ना 

असलकडचया काही योज्नात 
महहलां्ना स्ा्न हदलषेलषे हदसतषे.
तयात सामाजजक आर््वक बदलाची 
बीजषे आहषेत. सरकारची उजजवला 
योज्ना हषे तयाचषेच उदाहरण आहषे. ही 
योज्ना कुणा धासम्वक समुदायासा्ठी 
्नाही फ्कंवा जातीसा्ठीही ्नाही पण 
गररबांसा्ठी आहषे. दाररद्यरषेषषेखालील 
कुटंुबां्ना तयाचा फायदा आहषे. 
3 एवप्रल 2017 पयांत या 
योज्नषेचषे फ्कमा्न 20 दशलक् 
लाभा्णी आहषेत. अ्नुसूरचत जाती, 
जमाती , मुसलीम समाजातील 
महहलां्ना तयाचा लाभ झाला आहषे. 
पंतप्रधा्नां्नी 2016 मधयषे ही 
योज्ना जाहीर करता्ना दाररद्य 
रषेषषेखालील कुटंुबां्ना 50000000 
गॅस जोडणया दषेणयाचषे उदहदषट 
्ठषेवलषे होतषे.
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सुरू केलया. तयात अलपसांखयाकाां्ना 
विकासाचया मुखय प्रिा्ात आणणे ् ा 
्ेतू ्ोता. ्नई मांिीलिा ्ेतू लशक्ण 
ि कौशलयविकास ्ा ्ोता. शाळेत 
्नापास ्ोऊ्न बा्ेर पडलेलयाां्ना 
यािा फायदा ्ोता. उसताद योि्ेनत 
अलपसांखयाकात पारांपररक कला ि 
कौशलय याांिा विकास, कारागीराांिे 
उन्नय्न घडिणे ्ा ्ेतू ्ोता. कें द्रटीय 
अ्थिसांकलपात 2016-17 मधये 
्नई मांिीलसाठी 175 को्टीांिी 
तरतूद करणयात आलटी ्ोती. उसताद 
योि्ेनत 22 को्टीांिी तरतूद केलटी 
्ोती. पण या दोन्टी योि्नात 
लशक्ण, कौशलय विकास ि रोिीरो्टी 
यािर भर ्ोता. अलपसांखयाक 
मांत्ालया्ेन 18200000 वि�ारयायं्ना 
4740 को्टीांचया लशषयितृ्याांिे 
िा्प केले. बेगम ्िरत म्ल 
लशषयितृ्ती योि्ेनत 1 लाख 38 
्िार 426    वि�ाच्थि्नीां्ना 166 
को्टीांिी लशषयितृ्ती देणयात आलटी. 
कौशलय विकास कायथिक्रमात 40 
्कके मद्लाांस् 5  लाख 20 
्िार युिकाां्ना फायदे देणयात आले 
सद भाि मांडप योि्ेनत 33 पदिी 
म्ावि�ालये ि 223 कौशलय कें दे्र 
सुरू करणयात आलटी. गेलया स्ा 
िषाथित गुरूकुलसारखया 18 य्निासी 
शाळा सुरू झालया. ते् रटीक ए ताललम 
योि्ेनत लशक्ण, ्ु्नार्ा् योि्ेनत 
कारागीराां्ना बािारपेठ सांधी देणयात 
आलया. तयासाठी उसताद सममा्न 
सांगम कायथिक्रमाांिे आयोि्न करणयात 
आले. पाि आांतरराषरिटीय लशक्ण 
सांस्ाां्नी या कायथिकमाांिे आयोि्न 
केले. अलपसांखयाकाांसाठी 100 

गुरूकुल पदधतीचया ्निोदय शाळा 
सुरू केलया. अलपसांखयाकाांिे लशक्ण 
ि रोिगारक्मता सुधारणे ् ा तयातील 
्ेतू ्ोता. ्टी िाांगलटी सुरूिात ्ोती. 
सरकार्ेन मद्लाांसाठी ्नई रोश्नी 

योि्ना राबिलटी. तयात मद्लाां्ना 
प्रलशक्ण देणयात आले. युिकाांसाठी 
मा्नस सारखया योि्ना राबिणयात 
आलया. तयात तयाांिी उ�ाेिकता 
कौशलये िाढिणयािा प्रयत्न झाला. 
पण सरकार्ेन यापेक्ा अचधक काम 
करणयािी गरि आ्े. सरकार्ेन 
लशक्णात अिू्न योि्ना राबिावयात. 
लशक्ण सांधी सुधारलया पाद्िेत. 
लशक्ण ्टीि कुठलया्टी वयकतीिे 
आयुषय बदलणयािी गुरूककललटी 
आ्े. तयातू्नि लोकाां्ना सामाजिक 
ि आच्थिक विकासाचया सांधी लमळू 
शकतात.  िांचित ि गरटीब कु्ुांबातील 

मुलाांपययंत पो्ोिणयािे प्रयत्न आणखी 
िाढिायला ्िेत. िे्े सािथििय्नक 
लशक्ण वयिस्ा पो्ोिलटी ्ना्टी तया 
समािात ि भागात ती पो्ोिलटी 
पाद्िे. शाळाां्ना सुविधा ददलया 
पाद्िेत. ते् े  पेयिल वयिस्ा ि 
प्रसाध्नगृ् े, िाि्नालये या सुविधा  
असलया पाद्िेत. लशक्काांमधये 
गुांतिणूक केलटी पाद्िे. मुला मुलटीां्ना 
लशषयितृ्या ददलया तर अ्ेनक मागास 
समािातील उचि लशक्णािी जस्ती 
बदलेल.तयासाठी लशक्णात गुांतिणूक 
्िी. रोिगाराचया सांधी य्नमाथिण 
केलया पाद्िेत. तयासाठी मुलाां्ना 
पात् ब्निले पाद्िे तीि सामाजिक 
सुरक्ेतील खरटी गुांतिणूक असणार 
आ्े. तयालशिाय आपण या सागरात 
तरू शकणार ्ना्टी.

nnn

लेणखका इकाॅ्नाॅलमक ्ाइमस 
मधये स्ाययक सांपादक अस्ून 
विकास आणण सामाजिक क्ेत् या 
विषयाचया अभयासक आ्ेत.
email: urmi.goswami@gmail.com

ववसशषट गटांसा्ठी सामाजजक सुरक्ा 
व कलयाण योज्ना राबवता्ना तया 
ववसशषट पदधती्नषे तयार कषे लया 
पाहहजषेत. संबंरधतांचषे आर््वक व 
सामाजजक उन्नय्न होणयासा्ठी 
तयांचषे सामाजजक अड्ळषे दरू कषे लषे 
पाहहजषेत. अलपसंखयाकांसा्ठीचया 
योज्नात सशक्ण, रोजगार 
व सक्मीकरणावर भर आहषे. 
सरकार्नषे 2014-15 व 2015-
16 मधयषे ्नई मंझील व उसताद 
(अपग्षेडडगं सकीलस अडँ ट्रषेत्नगं 
इ्न टॅ्रडडश्नल आट्वस अडँ क्राफटस 
फॉर डषेवहलपमेंट) या योज्ना सुरू 
कषे लया. तयात अलपसंखयाकां्ना 
ववकासाचया मुखय प्रवाहात आणणषे 
हा हषेतू होता. ्नई मंजीलचा हषेतू 
सशक्ण व कौशलयववकास हा होता.

Deeieeceer DebkeÀ

ऑगसट २०१७

वसतू आणण 
सषेवा कर (GST)
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प्रा. डॉ. आर. कषे . ्नाळषे

भारतातील सामाजजक सुरक्ा कायदषे

भारतातील मोठे उ�ाेग, लघु उ�ाेग, कु्टीरो�ाेग ि ्छो्े 
उ�ाेग असे िार प्रकारिे उ�ाेग िालत 
आ्ेत. देशातील ि म्ाराषरिातील 
प्रतयेक वयकती आपलटी आच्थिक ि 
सामाजिक उन्नती करणयासाठी 
िेगिेगळया वयिसायात कायथिरत 
असलयािे ददसू्न येत.े अलटीकडील 
काळात प्रतयेक वयिसायािी रि्ना 
बदलत असू्न कमी खिाथित िासतीिे 
उतपाद्न करणयासाठी उतपादक िगाथि्ेन 
िुनया ि पाांरपाररक यांत् े ि तांत्ािा 
िापर बांद केला असू्न आधुय्नक 
्नितांत्ािा िापर िाढविला आ्े. 
उतपाद्न प्रकक्रयेत आधुय्नक यांत्ाचया 
िाढतया िापरामुळे आिारपण, 
अपघात आणण अपघाती अपांगति, 
मतृयू यासारखी सांक्े य्नयलमत 
उदभित आ्ेत. म्ाराषरिातील 
िेगिेगळया वयिसायात काम करता्ना 
अपांगति येणे, आिारटी पडणे, बेकारटी, 
िदृधति, मतृयू ्ोणे इतयादटी सांक् 
प्रसांगी कामगार कमी उतपन्नामुळे 
सितःिे रक्ण  करू शकत ्ना्टी. 
अशा विविध सांक्कालटी्न अापत्ती्ना 
तोंड देता यािे, यासाठी समािा्ेन ि 
सरकार्ेन मदतीिा ्ात पुढे केला 
पाद्िे. कामगाराां्ना सिथि प्रकारिी 
मदत करणयािी िबाबदारटी सितः 
कामगार, मालक ि सरकार याांिी 
असत.े म्णू्नि याला ‘सामाजिक 

सुरक्क्तता’ असे सांबोधले िात.े 

भारतासारखया समाििादटी 
समािरि्ेनिे उदददष् असणारया 
आणण कलयाणकारटी सरकार 
असणारया देशात सामाजिक 
सुरक्क्तता फार म्त्िािी आ्े. 
म्ाराषरिात औ�ाेचगक समाि 
अजसततिात आणणयासाठी देखील 
सामाजिक सुरक्क्तता म्त्िािी ठरत.े 
ग्ामीण भागात बेकारटी, अधथिबेकारटी, 
दाररद्यािी अिस्ा, अज्ञा्न, दैििाद 
इतयादटी दोष असणारया देशात ि 
म्ाराषरिातील कामगाराां्ना अ्ेनक 
सांक्ाां्ना सामोरे िािे लागत.े तवे्ा 
कामगाराां्ना सांरक्ण लमळणे ्टी 
काळािी गरि ब्नलटी आ्े. प्रसतुत 
लेखात सामाजिक सुरक्क्तता अ्थि ि 
कायदे यािा आढािा देणयािा प्रयत्न 
करणयात आला आ्े.

सामाजजक सुरक्क्तता महणजषे काय?     

भारतात सामाजिक सुरक्क्तता 
म्त्िािी समिलटी िात.े ‘सामाजिक 
सुरक्क्तता’ या सांकलप्ेनचया प्रमुख 
वयाखया पुढटीलप्रमाणे सपष् केलया 
आ्ेत. कामगाराां्ना सांक्काळात 
सा्ायय करणयासाठी सरकार्ेन 
काय�ादिारे जया तरतुदटी केलेलया 
आ्ेत, तयाां्ना एकबत्तररतया 
सामाजिक सुरक्क्तता असे म््ले 
िात.े सर विलयम बेव्रटीि याांचया 

उतपाद्न प्रफ्क्रयषेत आधुत्नक 
यंत्राचया वाढतया वापरामुळषे आजारपण, 
अपघात आणण अपघाती अपंगतव, 
मतृयू यासारखी संकटषे त्नयसमत 
उदभवत आहषेत. महाराषट्रातील 
वषेगवषेगळया वयवसायात काम करता्ना 
अपंगतव यषेणषे, आजारी पडणषे, बषेकारी, 
वदृधतव, मतृयू होणषे इतयादी संकट 
प्रसंगी कामगार कमी उतपन्नामुळषे 
सवतःचषे रक्ण  करू शकत ्नाही. 
अशा ववववध संकटकाली्न अापत्ी्ना 
तोंड दषेता यावषे, यासा्ठी समाजा्नषे व 
सरकार्नषे मदतीचा हात पुढषे कषे ला 
पाहहजषे. कामगारां्ना सव्व प्रकारची 
मदत करणयाची जबाबदारी सवतः 
कामगार, मालक व सरकार यांची 
असतषे.

आढावा
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मत,े ‘सामाजिक सुरक्ा’ म्णिे 
बेकारटी, अज्ञा्न ि आिारपण 
याविरुदधिे आक्रमण ्ोय.’ 
आांतरराषरिटीय कामगार सांघ््ेन्नुसार  
‘सामाजिक सुरक्ा’ म्णिे अशा 
प्रकारिी सुरक्क्तता की, जयामधये 
कामगाराांिर आणलेलया धोकयाबाबत, 
तयाां्ना योगय यांत्णेमाफथि त सांरक्ण 
देणयासाठी समािा्ेन केलेलटी सुसजि 
वयिस्ा ्ोय.’

कलयाणकारटी राजयामधये 
औ�ाेचगक समािाचया य्नलमथितीसाठी 
सुरक्ा सोयी आि्यक ठरतात. 
प्रामुखया्ेन विकस्नशील देशात 
बेकारटी, अधथिबेकारटी, अलशक्क्तपणा, 
दैििाद, अांधश्दधा इतयादटीिा पगडा 
िासत असतो. कामगाराां्ना िेत्न 
कमी असलया्ेन ि िासति िेत्नाचया 
सुविधा अतयांत अलप असलया्ेन 
तयाां्ना कु्ुांबािे पाल्नपोषण करणे 
अिघड िात.े

राजयघ््ेनचया 41 वया 
कलमा्नुसार सरकार्ेन सामाजिक 
सुरक्ा उपाय देशातील लोकाां्ना 
उपलबध करू्न देणयािी िबाबदारटी 
सिीकारलटी आ्े. सामाजिक 
सुरक्क्ततचेया उपायाांिी िैलशष्य़े 
पुढटीलप्रमाणे साांचगतलटी िातात. 
कामगाराां्ना सामाजिक सुरक्ा सोयी 
काय�ा्नुसार देता येतात. कामगाराां्ना 
आिारपणात पगारटी रिा लमळत.े 
अपघात, बेकारटी, शारटीररक अक्मता, 
िदृधति इतयादटीमधये कामगाराां्ना 
मदत लमळत.े कामगाराां्ना सामाजिक 
विमयादिारे मदत लमळत.े सामाजिक 
सुरक्क्तता राखणे ्े म्ाराषरि 
सरकार्ेन म्तिािे कतथिवय मा्नले 
आ्े.

सामाजजक सुरक्क्तता कायदषे :

सरकार्ेन सामाजिक 
सुरक्क्ततसेाठी पुढटील िेगिेगळे 

कायदे केलेले आ्ेत. 

कामगारां्ना ्नुकसा्न भरपाई 
दषेणयाबाबतचा कायदा - 1923 :

भारतात 20 वया शतकाचया 
सुरुिातीचया काळात आधुय्नक 
यांत्ािा िापर िेगा्ेन िाढत गेला 
आणण यातू्न कामगाराांिे धोके िाढत 
गेले. कामगाराां्ना अपघाताचयािेळी 
सांरक्ण देणयािी आि्यकता 
िा्ू लागलटी. अपघात, आिार, 
अपांगति, मतृयू इतयादटीसाठी 
्नुकसा्न भरपाई मागणयात येऊ 
लागलटी. म्णू्न भारतात 1923 

मधये ‘कामगाराां्ना ्नुकसा्न भरपाई 
देणयाबाबतिा कायदा’ करणयात 
आला. या काय�ा्ुनसार कामगार 
कामािर असता्ना अपघातामुळे 
अपांगति आलयास ककां िा तयािा 
मतृयू झालयास तयाला ककां िा तयाचया 
कु्ुांबबयाां्ना ्नुकसा्न भरपाई ददलटी 
िात.े कामगारािा मतृयू झालयास 

रु. 50,000 त ेरु. 2.28 लाख ि 
अपांगति आलयास रुपये 60,000 त े
रु. 2.74 लाख या दरमया्न ्नुकसा्न 
भरपाई ददलटी िात.े

कामगार राजय ववमा कायदा - 1948 

कारखानयात काम करणारया 
कें द्र ि म्ाराषरि राजय कामगाराां्ना 
मा्नलसक ि शारटीररक ताणतणाि 
साततया्ेन स््न करािे लागतात. 
अलटीकडील काळात तयामधये िाढ 
्ोत असू्न तयािा तयाचया आरोगयािर 
प्रयतकूल पररणाम ्ोत आ्े. 
आिारपणाचया काळात तयास आच्थिक 
मदत लमळािी या उददेशा्ेन 1948 
मधये ्ा कायदा करणयात आला. या 
काय�ामुळे आिारपणातील लाभ, 
अपांगति आलेलयाां्ना लाभ इतयादटी 
लाभ कामगाराां्ना लमळत आ्ेत. 
1998 मधये या कायदया्ुनसार 
देशात 1,450 दिाखानयाांतू्न 
66.13 लाख कमथििारटी कायथिरत ् ोत.े 
तर आिारपणातील लाभ रुपये 929 
को्टी इतका ्ोता. त्ावप कामगार 
आणण मालक याां्नी विमा योि्ेनस 
म्णािा तसा प्रयतसाद ददलेला ्ना्टी.

भववषयत्नवा्वह त्नधी कायदा - 1952  

सेिाय्नितृ्त ि म्ातारपण ्े 
कामगाराांचया आयुषयातील अतयांत 
अिघड ददिस आ्ेत. य्नयलमत 
उतपन्न लमळणे बांद झालया्ेन 
कामगाराां्ना साततया्ेन आच्थिक 
मदत व्ािी या ्ेतू्ेन 1952 
मधये ्ा कायदा करणयात आला. 
या कायदया्ुनसार 20 पेक्ा िासत 
कामगार असलेलया 173 उ�ोगाां्ना 
्ा लाभ लमळत असू्न कामगाराांिी 
सांखया 145 लाख इतकी आ्े. 
सधया सिथिक्ेत्ात कामगाराांिी पेनश्न 

राजयघट्नषेचया 41 वया कलमा्नुसार 
सरकार्नषे सामाजजक सुरक्ा उपाय 
दषेशातील लोकां्ना उपलबध करू्न 
दषेणयाची जबाबदारी सवीकारली आहषे. 
सामाजजक सुरक्क्ततषेचया उपायांची 
वैसशषटय़षे पुढीलप्रमाणषे सांरगतली 
जातात. कामगारां्ना सामाजजक 
सुरक्ा सोयी काय�ा्नुसार दषेता 
यषेतात. कामगारां्ना आजारपणात 
पगारी रजा समळतषे. अपघात, 
बषेकारी, शारीररक अक्मता, वदृधतव 
इतयादीमधयषे कामगारां्ना मदत 
समळतषे. कामगारां्ना सामाजजक 
ववमयादवारषे मदत समळतषे. 
सामाजजक सुरक्क्तता राखणषे 
हषे महाराषट्र सरकार्नषे महतवाचषे 
कत्ववय मा्नलषे आहषे.



³eespevee
67peguew, 2017 

1 ्नोव े्ंबर 2005 पासू्न बांद करणेत 
आलटी असू्न आांलशक ततिािर 
ती ्नवया्ेन सुरू केलटी आ्े. परांतु 
तयािा परतािा अय्नज्ित सिरुपािा 
असलया्ेन तयास कामगाराांिा िाांगला 
प्रयतसाद लमळत ्नसलयािे ददसू्न 
येत आ्े. 

माततृव काळातील लाभ कायदा - 
1961 :

कें द्र ि म्ाराषरि राजय सत्ी 
कामगाराां्ना तयाांचया बाळांतपणापूिथि 
बाळांतपणा्नांतर सिेत्न रिा लमळत.े 
्ा कायदा खाणी, मळे, कारखा्ेन, 
सकथि स, सरकारटी उ�ाेग इतयादटीां्ना 
लागू करणयात आला असू्न तयािा 
कालािधी स्ा मद्नयाांपययंत 
िाढविणयात आला आ्े. यालशिाय 
प्रसूती काळात सत्ी कामगाराां्ना 
ि�ैकीय खिाथिसाठी का्टी रोख रककम 
ददलटी िात.े मोफत औषधे, मूल 
साांभाळणे ि इतर सोयी पुरविलया 
िातात. तसेि बाळांतपणाचया रिेिर 
असता्ना सत्ी कामगाराां्ना कामािरू्न 
काढू्न ्ाकता येणार ्ना्टी.

 गॅ्चयुइटी दषेयक कायदा - 1972 :

भारतात सिातांत्योत्तर काळात 
कामगाराां्ना िासतीिी सामाजिक 
सुरक्क्तता पुरविणयासाठी सरकार 
साततया्ेन प्रयत्नशील आ्े. 
कामगारास तयाचया य्नितृ्ती्नांतर 
आच्थिक मदत व्ािी या उददेशा्ेन 
1972 मधये ् ा कायदा पास करणयात 
आला. या काय�ा्नुसार िेिढटी िषते 
्नोकरटी केलटी असेल तया प्रतयेक 
िषाथितील 15 ददिसाांचया पगाराइतकी 
एकूण रककम गॅ्चयुइ्टी म्णू्न 
लमळत.े ्टी रककम स्ावया िेत्न 
आयोगात िाढलटी असू्न ती सातवया 

िेत्न आयोगात िाढणयािी शकयता 
आ्े. कामगाराांचया सामाजिक 
सुरक्क्ततसेाठी ती िाढणे आि्यक 
आ्े. म्ाराषरिातील कामगाराां्ना्टी 
यािा फायदा ्ोईल.

त्नषकष्व : 

कामगाराां्ना सामाजिक 
सुरक्क्तता काय�ा अांतगथित आच्थिक 
मदत ्ोत आ्े. कामगारास तयाचया 
अपघाता्नांतर मतृयू आलयास 

ककां िा अपांगति आलयास आच्थिक 
मदत लमळत.े यामधये अपांगतिािी 
रककम िासत आ्े. राजयविमा 
योि्ेनतील स्भागी कामगाराां्ना 
विविध प्रकारिे लाभ लमळतात. 
उदा. आिारपणातील लाभ, ि�ैकीय 
लाभ, बाळांतपणातील लाभ इतयादटी. 
कामगाराां्ना िदृधापकाळात तयाांचया 
मूळिेत्ना्नुसार पेनश्न लमळत.े सधया 
या योि्ेनत खूप मोठा बदल करणयात 
आला आ्े. भविषयय्निाथि् य्नधीचया 
रकमेबरोबर कामगाराां्ना तयाचया 

य्नितृ्ती्नांतर गॅ्चयुइ्टी लमळत.े सधया 
्टी रककम िाढविणयात आलटी आ्े. 
सत्ी कामगाराां्ना माततृि काळातील 
सिथि प्रकारिे लाभ लमळत आ्ेत. 
उदा. सिेत्न रिा, मोफत ि�ैकीय 
सुविधा इतयादटी. म्ाराषरिातील 
कामगाराां्ना तयाचया आिारपणाचया 
काळात आच्थिक मदत लमळत.े ्टी 
रककम आि्यक इतकी ि िेळेत 
लमळत ्ना्टी असा अ्नुभि येतो.

उपाय :

कामगाराां्ना तयाांचया अपघाताचया 
ि अपांगतिाचया सिरुपात आच्थिक 
मदत लमळालटी पाद्िे. तयाचयािर 
तयािे पुढटील िीि्न अिलांबू्न आ्े. 
कामगाराां्ना कामाचया दठकाणी 
अलपदरात ि्ा, ्नाष्ा लमळणे 
आि्यक आ्े. कामगाराां्ना 
कामाचया दठकाणी, कामाचया िेळेत 
एक तास विश्ाांती लमळालटी पाद्िे. 
कामगाराांिे कामािे तास य्नज्ित 
करु्न तयाां्ना सिथि प्रकारचया रिा 
लमळालया पाद्िेत. राजय सरकार्ेन 
यािा गाांलभयाथि्ेन वििार करािा. 
कामगाराां्ना कामाचया दठकाणी 
आि्यक िागा, सुयथिप्रकाश, खेळती 
्िा लमळालटी पाद्िे. तयाचयािर 
तयािे आरोगय अिलांबू्न आ्े. 
कामगाराां्ना िदृधापकाळात लमळणारटी 
पेनश्न योि्ना पूिणीचया पेनश्न 
योि्ेनप्रमाणे लमळणे आि्यक आ्े. 
म्ाराषरिातील राजय कामगाराां्ना 
अ�ाप सातिा िेत्न आयोग लागू 
केलेला ्ना्टी, तो लागू करणयात 
यािा. म्ाराषरिातील सत्ी कामगाराां्ना 
तयाांचया ्नसैचगथिक आपत्तीकाळात 
तयाांचया आि्यकत्ेनुसार सिलती 
लमळालया पाद्िेत. म्ाराषरिातील सत्ी 
कामगाराां्ना प्रापतीकरात पूिणीप्रमाणे 

राजयववमा योज्नषेतील सहभागी 
कामगारां्ना ववववध प्रकारचषे लाभ 
समळतात. उदा. आजारपणातील 
लाभ, व�ैकीय लाभ, 
बाळंतपणातील लाभ इतयादी. 
कामगारां्ना वदृधापकाळात 
तयांचया मूळवषेत्ना्ुनसार पषेनश्न 
समळतषे. सधया या योज्नषेत खूप 
मो्ठा बदल करणयात आला आहषे. 
भववषयत्नवा्वह त्नधीचया रकमषेबरोबर 
कामगारां्ना तयाचया त्नवतृ्ी्नंतर 
गॅ्चयुइटी समळतषे. सधया ही रककम 
वाढववणयात आली आहषे. सत्री 
कामगारां्ना माततृव काळातील सव्व 
प्रकारचषे लाभ समळत आहषेत
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सिलती �ावयात. कामगाराां्ना 
कामाचया दठकाणी करमणूक सुविधा 
लमळािी. कामगाराांचया पालयािा 
शकै्कक खिथि उतपादक िगाथिकडू्न 
करणयात यािा. कामगाराांसाठी 
सामाजिक सुरक्ा काय�ािी वयापती 
िाढविलटी पाद्िे. विशषेतः म्ाराषरि 
राजय सरकार्ेन यासाठी प्रयत्नशील 
असले पाद्िे. कारण म्ाराषरिातील 
कामगाराांिी सांखया िासत आ्े.

म्ाराषरि राजय ्े देशात 
औ�ोचगकीकरणाचया दृजष््ेन अगे्सर 
राजय आ्े. औ�ोचगकीकरणाचया 
िाढतया प्रकक्रयेत कामगाराांिी सांखया 
घ्त आ्े. मालक िगाथिकडू्न उतपाद्न 
िाढटीचया योि्नाांसाठी आधुय्नक यांत् 
ि तांत्ािा अिलांब केला िात आ्े. 
तयामुळे कामगाराांिर बेकारटीिी पाळी 
येत आ्े. कामगाराां्ना प्रलशक्ण देऊ्न 

उतपाद्न िाढटीचया योि्नाांिा अिलांब 
करणे कामगाराांचया द्तािे ठरणार 
आ्े, यािा उतपादका्ेन वििार करािा. 
म्ाराषरिात कामगाराांचयासाठी विविध 
कलयाणकारटी योि्ना अजसततिात 
आणलया आ्ेत. म्ाराषरिातील 
कामगाराां्ना सिथि प्रकारचया रिा, 
आरोगय सुविधा, सांक्समयी 
सांरक्ण, आच्थिक मदत इतयादटी 
सुविधा लमळत असू्न मालक िगथि ि 
राजय सरकारकडू्न तयािी पु्नरथिि्ना 
केलटी आ्े. गरटीब कामगाराां्ना 
सामाजिक सुरक्ा अांतगथित मदत 
केलटी िात असू्न तयामधये म्ाराषरि 
राजय सरकारकडू्न िाढ केलेलटी आ्े. 
विशषेतः मद्ला िगाथिस तयािा मोठा 
फायदा ्ोत आ्े. पोललस खात,े 
आरोगय खात,े लशक्ण खात ेइतयादटी 
खातयाकडू्न कामगाराां्ना सामाजिक 

द्ताचया सुविधा पुरविलया िात 
आ्ेत. स�ःजस्तीत कें द्र ि राजय 
सरकार्ेन सामाजिक सुरक्क्तता 
काय�ाांिी वयापती िाढिू्न ि 
तयाांिी का्ेकोरपणे अांमलबिाि्नी 
करणयासाठी सिथि पातळीिरू्न प्रयत्न 
करािा ि कामगाराां्ना ददलेलया 
सामाजिक सुरक्क्तता योि्नाांिे 
मुलयमाप्न करािे म्णिे खरया 
अ्ाथि्ेन कामगाराांिे द्त साधले 
िाईल.

      nnn

लेखक श्ी लशि-शा्ू 
म्ावि�ालय, सरुड                                         
जि. कोल्ापरू  ये्े  वयािसाययक 
अ्थिशासत् विभागप्रमखु आ्ेत.                                           
Email – ramlingnale@gmail.
com
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ववकास आराखडा

पांतप्रधा्न ्नरेंद्र मोदटी याां्नी 26 मे रोिी आसाम 
राजयामधील यत्नसुणखया जिलहयामधये 

बाांधणयात आलेलया भवय पुलािे उदघा््न केले. ्ा 
पूल भारतामधील सिायंत लाांब पूल आ्े. प्रलसदध 
गायक-सांगीतकार ि "ब्हमपुत्िेे पुत्’ असलेलया 
भूपे्न ्झाररका याांिे ्नाि या पुलास देणयात येईल, 
अशी घोषणा पांतप्रधा्नाां्नी उदघा््नप्रसांगी केलटी.

शा्ित विकासासाठी पायाभूत सुविधा 
विकलसत करणयािी आि्यकता पांतप्रधा्नाां्नी 
अधोरेणखत केलटी. केिळ आसामि ्नव्े; तर सांपूणथि 
भारतासाठी ्ा पूल एक आलभमा्नासपद बाब 
असलयािे पांतप्रधा्न म्णाले ्ोत.े या पुलामुळे 
आसाम ि अरुणािल प्रदेश ्टी राजये अचधक ििळ 
येतील. आच्थिक समदृधीचया ्नवया िा्ा उपलबध 
्ोतील. आम्टी ्ा भाग आच्थिक विकासािे कें द्र 
म्णू्न विकलसत करणयासाठी प्रयत्नशील आ्ोत. 
या पुलाचया माधयमामधू्न भारतास दक्क्ण पूिथि 
आलशयास्टी िोडणयात येईल, असे्टी पांतप्रधा्नाां्नी 
्नमूद केले ्ोत.े 

ती्न माचगथिका असलेला ् ा सेतू 9.5 कक.मी., लाांबीिा 
असू्न ब्म्पुत्ा ्नदटीिी उप्नदटी असलेलया लोद्त ्नदटीिर 

तो बाांधणयात आला आ्े. या पुलामुळे आसाममधील 
धोला आणण साददया ्टी दो्न दठकाणां िोडलटी गेलटी 
आ्ेत. यामुळे आसाम आणण शिेारटील अरूणािल प्रदेश 
्टी दो्न राजये बारमा्टी रसतया्ेन िोडलटी गेलटी आ्ेत. या 

पुलामुळे आसाम आणण अरुणािलप्रदेश या राजयाांमधील 
अांतर तबबल 165 कक.मी. ्ेन कमी ्ोणार अस्ून स्ा 
तासाांऐििी आता केिळ एका तासामधये प्रिास सांपिता 

येणार आ्े. यातू्न पेरिोल आणण डडझलेचया रूपात 
दररोि सुमारे 10 लाख रुपयाांिी इांध्न बित ्ोणार 
आ्े. 

अरुणािलिी सीमा शिेारटी 
देशाां्ना लागू्न असलयामुळे 
वयू्ातमदृषटया्टी या पुलािे 
िेगळे म्ति आ्े. यालशिाय 
तया भागात आगामी काळात 
उभारणयात येणार असलेलया 
अ्ेनक िलविदयुत प्रकलपाचया 
दृष्टी्ेन्टी ्ा पूल म्तिािा 
ठरणार आ्े. ्ा पूल ईशानय 
भारतातील रसत े बाांधणी 
िलदगती्ेन करणयासाठी कें द्रटीय 
भूपषृठ िा्तूक मांत्ालया्ेन 
आखलेलया ’सपेशल ऍकसलरे्ेड 
रोड डवे्लपमें् प्रोगॅ्म फॉर 
्नॉ्थि-ईस् (SARDP-NE) 
अांतगथित बाांधणयात आला असू्न 
तयासाठी सुमारे 2,056 को्टी 
रुपये खिथि आला आ्े.   

पूल बाांधणयात आलेलया 
दठकाणी पूिणी लोद्त ्नदटीिे पात् ओलाांडणयासाठी केिळ 
्नाि आणण बो्टीिाि पयाथिय उपलबध ्ोता, तो्टी केिळ 
ददिसाि. पूरजस्ती असता्ना तर इतर कोणताि पयाथिय 
उपलबध ्नसे. 

भारतातील सरावाधिक लांबीचा सेतू

              nnn
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्ोपोग् ाफ ी 
्ा शबद 

सिथिस ाध ा रणप णे 
परृिीचया पषृठभागाचया सखोल अभयासासांदभाथित िापरला 
िातो. एखादया भूभागािी िासतविक िैलशषटये िसे की, 
डोंगर, खोरे, ्न�ा, तलाि, समुद्र आणण म्ासागर तसेि 
मा्निय्नलमथित बदल उदा. रसत,े पूल, धरण, रेलिे मागथि 
आणण श्रे तयात समाविष् असतात.

एखा�ा दठकाणािा अक्ाांश, रेखाांश ककां िा 
समुद्रसपा्टीपासू्निी उांिी ठरविणयासाठी 
्ोपोग्ाफी ् े साध्न आ्े. िलम्नीिे सितेक्ण 
करणयाचया पदधतीशी यािे साधमयथि 
आढळत.े सिथिसाधारणपणे स्ापतय अलभयांत,े 
पयाथििरण तज्ञ् आणण श्रय्नयोि्नकार 
याांचयाकडू्न ् ोपोग्ाकफक मॅप अ्ाथित ्नकाश े
िापरले िातात. यालशिाय भ्कां ती करणारे 

्ौशी लोक, 

आपतकालटी्न सेिा देणारया 
सांस्ा आणण इयत्ास अभयासक 
याांचयाकडू्न्टी ्ोपोग्ाकफक मॅप 
िापरले िातात. विविध रांगाचया 
खुणा, चिन्े, आणण रेखा््ेन यादिारे 
्ोपोग्ाकफक मॅप ब्निले िातात. ्े 
्नकाश ेबत्लमतीय भूपषृठािे दविलमतीय 
सादरटीकरण असत.े तयात सांबांचधत 
िागेिे परृिीिरटील दठकाण, आकार 
आणण ्नसैचगथिक तसेि मा्निय्नलमथित 
िैलशषटये दशथिविलेलटी असतात.

्ोपोग्ाफीसाठी िगभरात प्रामुखया्ेन ्े् सितेक्ण 
आधाररत पदधत िापरलटी िात.े अांतर आणण को्न 
मोिणयासाठी ्ोपोग्ाफीमधये ’्ेडोललटस’ सारखी 
उपकरणे िापरलटी िातात. यातू्न ् ोपोग्ाकफक मॅवपांगसाठी 
आि्यक असलेलटी डडजि्ल इमेजिांगस् सिथि प्रकारिी 
आधारभूत माद्ती सांकललत केलटी िात.े या माद्तीिी 
साांगड आकाशातू्न तसेि उपग््ादिारे काढणयात 
आलेलया ्छायाचित्ाांशी घालू्न सांबांचधत पषृठभागािा 
सांपूणथि आराखडा ककां िा चित् तयार केले िात.े समुद्र आणण 

म्ासागरािे माप्न करणयासाठी ’सो्नार’ 
पदधतीिा अिलांब ्ोपोग्ाकफमधये केला 
िातो. जयात पाणयाखालटी धिय्नल्रटी सोडू्न 
तया भागािी खोलटी, रुां दटी आदटी बाबीांिा शोध 
घेतला िातो. गलोबल पोझशय्नांग लसस्टीम 
अ्ाथित, िीपीएस तांत्ज्ञा्नामुळे ्ोपोग्ाकफक 
मॅवपांगिे काम पुषकळ प्रमाणात सोपे झाले 
आ्े. अयतशय दगुथिम भागािे ्ोपोग्ाकफक 
मॅप तयार करणयासाठी या तांत्ज्ञा्नािा 
विशषेकरू्न लाभ लमळत आ्े.

टोपोग्ाफी

आपणास 
माद्त 
आ्े 
का?
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कें द्र सरकारची आशवासक कामरगरी 
- सशवाजी सरकार

िगातलया सगळयात मोठया शास्न प्रणालटीांपैकी एक असलेलया शास्न प्रणालटीिे वयिस्ाप्न करणे सोपे 
्ना्टी. पण वयिस्ेत प्रामाणणकता आणणयाचया य्न्िया्ेन केलेलया ्नरेंद्र मोदटीांचया ्ेनततृिातील राषरिटीय लोकशा्टी 
आघाडी सरकाचया प्रयत्नाां्ना यश आलेले ददसू्न येत आ्े.

अ्ेनक देशाांशी केलेलया कराराांमुळे काळा पैसा मॉररशस, सायप्रस आणण लसांगापूर मागते भारतात िळिणयािे 
मागथि बांद झाले आ्ेत. या पूिणी अिैध मागाथि्ेन काळा पसैा पाांढरा करू्न तो सायप्रस, मॉररशस, आणण लसांगापूर 
देशातू्न भारतात आणला िात असे. 

सरकार्ेन जसितझलयंड आणण इतर युरोवपय्न देशाांशी माद्तीचया देिाणघेिाणीिा करार केला आ्े. हया 
करारा्ुनसार सप े्ंबर 2019 पासू्न जसिस बँका भारतीय वयकतीांचया सिथि वयि्ाराांिी माद्ती भारत सरकारला 
देतील. हयामुळे काळा पसैा पाांढरा करणयािे मागथि बांद ्ोतील. 

अिधै मागाथि्ेन कमािलेला पसैा आणण कर िुकुिू्न केलेलटी बित आता काळा पसैा अघोवषत परदेशी उतपन्न 
तसेि सांपत्ती आणण कर ि कर य्नधाथिरण कायदा हया सियंकष आणण कडक काय�ाचया कक्ेत आला आ्े. हया 
काय�ात कडक दांड आणण कारिाईिी तरतूद आ्े. 

2014 त े2016 या कालािधीत प्रापतीकर विभागा्ेन 43,000 करोड रुपयािी अघोवषत सांपत्ती शोधू्न 
काढलटी. कें द्रटीय म्सूल सचिि ्समुख अचधया याां्नी 2 िुल ै2016 रोिी ्टी माद्ती ददलटी.

 काळा पैसा उघड करणयाबाबत 2016 मधे देशातलटी आििरिी सिाथित मोठी मो्टीम ्ाती घेणयात आलटी 
्ोती. तयात ककमा्न 65,250 को्टी रुपयाांिी अघोवषत सांपत्ती िा्टीर झालटी. अघोवषत सांपत्ती िा्टीर करणारयाां्ना 
सिलत देणारटी योि्ना सरकार्ेन आणलटी तयाअांतगथित ् टी सांपत्ती िा्टीर झालटी आणण तयातू्न सरकारला कर सिरुपात 
29,361 को्टी रुपये लमळाले.    

 बे्नामी सांपतत्ती प्रयतबांधक कायदा केिळ बे्नामी सांपत्तीलाि लक्य करत ्ना्टी तर अशी सांपत्ती य्नमाथिण ्ोऊ 
्नये यािी्टी दक्ता घेतलटी िात.े खरांतर, ्ा कायदा 18 िषायंपूिणीि तयार झाला ्ोता, मात् तयािी अांमलबिािणी 
मोदटी सरकार आलयािर 1 ्नोव े्ंबर 2016 सालटी झालटी. ्ा कायदा म्णिे अिधै सांपत्ती कमािणयािे मागथि बांद 
करणयािा सिाथित प्रभािी मागथि असलयािे मा्नले िात.े या कायदयाचया आधारे अांमलबिािणी सांिाल्नालय आणण 
प्रापतीकर विभागा्ेन वयिस्ा सिच्छ करणयासाठी अ्ेनक पािले उिललटी आ्ेत. 

अ्ेनक खाणीांिे िा्प लललािाचया माधयमातू्न करणयास सुरुिात झालयामुळे या प्रकक्रयेत मोठे बदल झाले 
आ्ेत. कोळसा खाणक्ेत्, सपेकरिम आणण खाणीांिे ऑ्नलाई्न लललाि पदधती्ेन वितरण सुरु झाले असू्न तयािी 
मागदथिशथिक ततिे तयार करणयात आलटी आ्ेत. तयामुळे भविषयात कुठलया्टी सरकारला ्े य्नयम आणण पदधती 
बदलता येणार ्ना्टी. 

 देशाबा्ेर्टी पांतप्रधा्न ्नरेंद्र मोदटी याां्नी काळया पशैाविरुदधिा लढा ्ाांबिला ्ना्टी. 5 सप े्ंबर 2016 रोिी 
पांतप्रधा्न मोदटी याां्नी सितः म्तिाचया िी 20 लशखर पररषदेत युरोप आणण इतर देशाांमधये कर िुकिेचगरटीसाठी 
असणारटी सुविधा बांद करणयािा प्रसताि माांडला. यामुळेि िी -20 राषरिाां्ना आच्थिक गैरवयि्ार, काळा पसैा आणण 
द्शतिादाला लमळणारया य्नधीविरोधात युधद पुकारणे भाग पडले. 

्टी कदाचित सुरुिात ्ोती. सिाथित मोठी कारिाई 8 ्नोव े्ंबर 2016 रोिी रात्ी 8 िािता झालटी. पांतप्रधा्नाां्नी 
500 आणण 1000 रुपयाचया िल्नी ्नो्ा बांद करणयािी घोषणा केलटी. आणण तयामुळे सुमारे 15 लाख को्टी 
रुपयाांिा काळा पसैा बा्ेर य्नघाला. या विमुद्रटीकरणामुळे सांपूणथि देश ढिळू्न य्नघाला. देशभरातलया बँकाांसमोर 
िुनया ्नो्ा बदलू्न घेणयासाठी ्नागररकाां्नी लाांबि लाांब राांगा लािलया. या प्रकक्रयेत झालेला अतो्नात त्ास आणण 
कष् ्नागररकाां्नी स््न केले, कारण तयातू्न देशािी सिच्छता ्ोत ्ोती. 
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प्रापतीकर विभागाचया तपासा्ुनसार सुमारे 18 लाख लोकाां्नी बेद्शोबी पसेै विविध बँक खातयात 
िमा केले ्ोत.े तया सिायं्ना िमा केलेलया रकमेिे सपष्टीकरण मागणारया ्नो्टीसा धाडणयात आलया आ्ेत. 

सरकार्ेन केलेलया या विमुद्रटीकरणािी िागयतक वित्तीय सांस्ाां्नी तारटीफ केलटी. भारत ्ा आता उ�ाेगाांसाठी 
उत्तम देश झाला आ्े असे मत अांतरराषरिटीय ्नाणेय्नधी्ेन ्नोंदिले. पांतप्रधा्न मोदटी याां्नी देशात िसतू आणण 
सेिा कर लागू करणयासाठी केलेलया प्रयत्नाांिे आलशयाई बँके्ेन 4 मे 2017 रोिी कौतुक केले. देशातील सगळे 
अप्रतयक् कर या कराति समाविष् ्ोणार असू्न तयासोबति ददिाळखोरटी काय�ािी्टी अांमलबिािणी ्ोईल. 
आलशयाई बँकेिे अधयक् ताके्टीको ्नाकािो याां्नी, िालू आच्थिक िषायंत भारतीय अ्थिवयिस्ेिा विकासदर 7.4 
्ककयाांपययंत िाढेल आणण पुढटील आच्थिक िषाथिसाठी ्ा दर 7.6% रा्टील असा अांदाि ितथििला आ्े. हयामुळे 
देशात उ�ाेग-पूरक िातािरण य्नमाथिण ्ोईल, असे्टी त ेम्णाले.  

  सते्तिर आलया्नांतर सुरुिातीचया काळाति सरकार्ेन कलयाणकारटी योि्नाांमधये ्ोणारा भ्रष्ािार आणण 
गळती रोखणयासाठी विशषे प्रयत्न केले. तयासाठी ्े् लाभ ्सताांतरण योि्ना ‘िाम’ म्णिेि ि्नध्न, आधार 
आणण मोबाईलशी िोडणयात आलटी. यातू्न 65 मांत्ालये आणण विभागाांचया 536 योि्नाांसाठी लमळणारे अ्नुदा्न 
्े् लाभारयायंचया खातयात पो्ोिविणयात यश आले.   

उजिला म्णिेि दाररद्यरेषखेालटील कु्ुांबाांमधये सियांपाकाचया गॅस (GAS) िी सुविधा देणे या योि्ेनपासू्न 
त े उिाला म्णिेि देशाचया का्नाकोपरयापययंत सौर ऊिाथि पो्ोििणे या योि्नाांमधू्न विशषेतः मद्लाांचया 
आयुषयात आ्नांद य्नमाथिण करणयात आला. यामुळे वििेिे दर्टी कमी झाले आणण उ�ोगाांसाठीचया खिाथित्टी बित 
झालटी. मोदटी सरकारिी ती्न िषते म्णिे िांचिताांसाठी सांधी, आणण ्नवया आशा य्नमाथिण ्ोणयािा उदय झाला 
आ्े असे म््ले तर अयतशयोकती ठरणार ्ना्टी.

nnn

 (लेखक ददललटी ये्ील िररषठ पत्कार आ्ेत. त ेविविध सामाजिक रािकीय विषयाांिर साततया्ेन लेख्न 
करत असतात. लेख सौिनय -पत्सिू्ना कायाथिलय) 

प्रकाश्न ववभागाची ्नवी पुसतकषे

एका पुसतकाची फ्करकोळ  
ववक्री

फ्कंमत 30 रुपयषे प्रतयषेकी

चार पुसतकांचा संच
100 रु.



peguew, 2017 
³eespevee

74



(A{Zdm`©)

n¥îR�o 504 385

M
P

S
C

 U
P

S
C
 

k
s
a
g

a
r
fo

c
u

s
  

`
md

a 
pŠ

c
H
� 
H
�a
m.

 d
 B

V
a 

ñn
Y
m© 
n
ar
j
m§g

mR
�r 
  

  
Q
�o{c

J
«m_

 O
Z
©c
 O

m°B
©Z
 H

�a
Ê
`
mg

mR
�r

n¥îR�o 168 145n¥îR�o 392 325

n¥îR�o 504 385

n¥îR�o 384 295

n¥îR�o 216 175 Am`moJmÀ`m Zì`m
YVuZwgma d dmT�coë`m
H�m{R�Ê`nmVirZwgma
aMZm Ho�cocr nwñVHo�

Or mª {dÚmÏ` ~amo~aM
à mnH� mJ© rmÜ` -_ Xe©H�h

` g ! yAä m VmV  AZ² Ë`mVZM
Våh H� c !w mcm {e d o OmVo !

125n¥îR�o 144

265n¥îR�o 320 n¥îR�o 952

n¥îR�o 464

Yojana Marathi (Monthly) July 2017
RNI No. MAHMAR/2009/32156
Reg No.G/NMB/137/2016-18

Published Date: 12th July,  2017
Date of Posting : 16th July, 2017

Umesh Ujgare

Posted at - Mumbai - Patrika Channel Sorting Office,GPO, Mumbai - 400 001.




