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प्रतयक् रीज रापरापके्ा 
जासतीच े रीज नबल आल े
असले आनण रीज कंपनीचया 

काया्वलयात तक्ार घेऊन गेलयानंतर 
नतरे कोणी्ी तमु्ाला नीट उत्तर देत 
नसलयाचा प्रसगं कधी तमुचयारर आला 
आ् ेका ? नकंरा तमुचया मोबाईलरर 
तमु्ी साततयाने कॉल ड्ॉपचा सामना 
करत असाल आनण याबद्दल कोणाकडे 
दाद मागायची याबाबत तमु्ाला मान्ती 
नसले नकंरा तमु्ाला एखाद्या मालमत्तचेा 
मालकी ्कक तमुचया सरतःचया नारारर 
करून घयायचा आ् े आनण तयासाठी 
अनेक काया्वलयांचया चकरा मारत 
आ्ात तरी्ी तयाचा का्ी उपयोग ्ोत 
नसले तर ? अशा अनेक प्रसंगांना 
आपलयापकैी ब्तुेकांना ने् मी तोंड 
द्यारे लागते. सरकारी काया्वलये नकंरा 
सरकारी ससंरामधये अनेकदा लोकांचया 
समसया ऐकलया जात ना्ीत नकंरा तयांना 
साधे सपष्ीकरण्ी नदल ेजात ना्ी. 

अरा्वत, कोणतीच यंरिणा पणू्वपण े
दोषमकु्त नसते. प्रतयेक नठकाणी का्ी ना 
का्ी उणीरा नकंरा कमतरता असतात. 
परंत ू या उणीरा नकंरा कमतरता जर 
नागनरकांचया मलूभतू न्ताला बाधा 
आणत असतील तर तयांच े ननराकरण 
करण े अतयारशयक ठरते. ग्ा्काने 
तक्ार केलयास आपली यंरिणा नकती 
चांगली आ् े ् े दाखरनू देणयाची ती 
एक उत्तम सधंी आ् ेअस ेआपण मानल े
पान्जे. म्णनूच एखादया सशुानसत 
लोकशा्ीसाठी सार्वजननक तक्ार 
ननरारण ्ा एक चांगला  मापदंड ठरू 
शकतो. 

आपलया राजयघटनेने नागनरकांना 
अनेक अनधकार प्रदान केल े आ्ते. 
पंरत ूलोकांचया दैनंनदन तक्ारीचं ेननरारण 

करणाऱया काय्वक्म यंरिणचेा अभार ् े
भारतीय प्रशासन वयरसरेतील एक 
कचचा दरुा ठरल े आ्.े अनलकडील 
का्ी रषा्वत देशातील अनेक सरकारांनी 
सामानय माणसांचया तक्ारीच े ननरारण 
करणयासाठी पढुाकार घेऊन सशुासन 
देणयाचा प्रयत्न केला. 1994 साली 
आणली गेललेी ‘नागनरकांची सनद’ 
अरा्वत नसटीझनस चाट्वर ्ा तया 
प्रयत्नांचाच एक भाग ् ोता. नागनरकांचया 
या सनदीमधये तक्ार ननरारण यंरिणा 
आनण तयांचया पययंत कस े पो्चायच े
याची मान्ती तसचे या सनदेची उनद्दषे् 
आनण दृष्ीपरि सार्वजननक तक्ार ननरारण 
नरभागातफफे  जा्ीर करणयात आल े
्ोते. ददुदैराने अनेक सरकारी काया्वलये 
आनण ससंरा यांनी नागनरकांचया सनदेची 
फारशी गांभीया्वने दखल घेतली ना्ी. 
तयामळेु ग्ा्कांचया पनरनसरतीत का्ीच 
फरक पडला ना्ी. 

अशा नसरतीत 2005 साली 
मान्तीचा अनधकार कायदा अरा्वत 
‘आर.टी.आय’ अनसततरात आला. 
सार्वजननक तक्ार ननरारण सदंभा्वत ्ा 
कायदा मैलाचा दगड ठरला, कारण 
या कायद्यामळेु नागनरकांचया तक्ारीचंी 
दखल घेणयाची जबाबदारी सबंधीत 
अनधकाऱयांरर रेटपण ेआली, तसचे दोषी 
अनधकाऱयांना दंड भरारा लागणयाची्ी 
शकयता ननमा्वण झाली. तक्ारदारांना 
सर्व प्रकारचया फाईली  आनण कागदपरि े
नमळणयाचा अनधकार नमळालयामळेु 
भ्रष्ाचारारर अंकुश ननमा्वण झाला, तसचे 
तक्ारीच ेननरारण ठरानरक रेळेत करण े
अनधकाऱयांसाठी बंधनकारक झाल.े 

सधया ई-शासन तसचे ‘नकमान 
शासन कमाल प्रशासन’ या सकंलपानांची 
चलती असलयामळेु इटंरनेट आनण 

मोबाईल आधानरत तक्ार ननरारण 
वयासपीठांच े म्तर राढल ेआ्.े तयाच 
अनषंुगाने ‘स ेंट्रलाईज पन्लक नग्व्नेस 
नरडेस ऍनड मॉननटनरंग नससटीम’ ्ी 
रेब आधानरत सरेा सरुू करणयात 
आली. या सरेेअंतग्वत नरनरध मंरिालय 
आनण नरभागाशी सबंधीत तक्ारी 
एकाच नठकाणी नसरकारलया जातात. 
याच प्रमाण े ‘प्रगती’, ‘माय गव््वरमेंट’ 
आनण ‘ई-ननरारण’ यासारखे इटंरनेटरर 
आधानरत वयासपीठ ग्ा्क तक्ार 
ननरारणासाठी उपल्ध करून देणयात 
आल ेआ्.े यानशराय दरूधरनी, बँकीग 
आनण आरोगय यासारखया क्ेरिासाठी 
अनकु्मे ट्राय, बँकीग ओमडूसमन आनण 
एम.सी.आय या तक्ार ननरारण यंरिणा 
सरापन करणयात आललेया आ्ते. 

काया्वलय असो की घर अशा 
सर्वच नठकाणी मन्ला या अनयाय आनण 
शोषणाचया सरा्वनधक बळी ठरतात. अस े
प्रकार रोखणयासाठी सरकारने अनेक 
कायदे केल ेआ्.े तयाचबरोबर मन्लांना 
अनयाय अतयाचाराची तक्ार देता यारी. 
यासाठी `शी' अरा्वत एस.एच.ई. बॉकस 
यासारखया सनुरधा उपल्ध करून नदलया 
आ्ते. 

लोकशा्ीचा मधयरतणी धागा ्ाच 
आ् ेकी, सरकार सर्व प्रकारची धोरण े
आनण उपक्म यासाठी नागनरकांप्रती 
जबाबदार असले. तयामळेु केरळ 
पनरणामकारक आनण काय्वक्म सार्वजननक 
तक्ार ननरारण यंरिणाच नागनरकांचा 
नरश्ास प्राप्त करू शकते. असा नरश्ास 
ननमा्वण झाला तरच ‘लोकांच ेलोकांसाठी 
असलले ेसरकार’ अशी खारिी देशातील 
नागनरक आपलया सरकारबद्दल बाळग ू
शकतील.

nnn
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प्रभावी साव्वजनिक तक्ार निवारण 

सरुशासन ्ी राष्टाचया 
नरकासाची गरुुनकलली 

आ्.े तसचे सपंणू्व वयरसरा पारदश्वक 
आनण जलद बनरणयासाठीच े
अनतशय म्तराच े पाऊल आ्.े 
एरढेच ना्ी तर नागरीकें द्ीत 
ऑनलाईन सरेांचा नरसतार 
करण े ् े काय्वक्म आनण प्रभारी 
लोकप्रशासनाच ेकाम आ् ेजेणकेरुन 
शासनाचा पारदश्वक कारभार आनण 
उत्तरदानयतर ्े् ी राष्टनरकासासाठी 
तेरढेच म्त्राच ेआ्.े तंरिज्ान ् े
नागनरकांचया सक्मीकरणासाठीच े
तसचे शासनाचया उत्तरदानयतरासाठी 
म्तराच ेआ्.े माननीय पंतप्रधानांच े
धयेय ‘नकमान शासन आनण कमाल 
सशुासन’ ्े् ी लक्ात ठेरण ेगरजेच े
आ्.े 

तंरिज्ानामळेु प्रक्ीया जरी 
बदलली असली तर यानठकाणी नोंद 
घेणयासारखी बाब म्णजे सार्वजननक 
तक्ार प्रणाली ्ी प्रनतसादक्म 
प्रशासनाचा तेरढाच म्तराचा घटक 
्ोय. तक्ार ननरारण प्रनक्या ्ी 
एखाद्या ससंरेचया काया्वनरषयीचा 
म्तराचा अनभप्राय ्ोय. कें द् 
सरकारने इटंरनेट आधारीत 

कें द्ीत अशा सार्वजननक तक्ार 
ननरारण आनण देखरेख नरभाग 
(सेंट्रलाईजड पन्लक ग्ीरनससे 
नरडे्स अँड मॉननटरीगं नससटीम) 
सरापन केला आ्.े या माधयमातनू 
नागरीकांना तक्ार नोंदरता येईल. 
तक्ार ननरारण आनण देखरेख 
नरभागाकडे नागनरकांना कोणतया्ी 
क्णी, कोणता्ी नरभाग/मंरिालय/
ससंरेनरषयी तक्ार दाखल करता 
येईल. यनुनक नोंदणी क्माकांचया 
आधारे तक्ार कोणतया टपपयारर 
आ् ेयाची्ी नोंद घेता येईल. तसचे, 
प्रतयक् (मॅनयलूी) दाखल केललेया 
तक्ारी्ी नडजीटल सररुपात पोट्वलरर 
टाकणयात येतात. या प्रणालीचया 
माधयमातनू नरनरध नरभाग/
मंरिालयांना योगय ती काय्वरा्ी 
करुन काय्वरा्ी अ्राल देणयास 
सांनगतल ेजाते. नागनरकांना यनुनक 
नोंदणी क्मांकाचया माधयमातनू ् े
सर्व पा्ायला नमळते.        

याचरेळी, का्ी तक्ारी 
या सार्वजननक तक्ार ननरारण 
नरभागाचया अखतयानरत येतात 
की ना्ी, ्े् ी पान्ल े जाते. 
कारण, बऱयाचरेळी का्ी मदु्दे 

के. बी. इयेपि

तंत्रज्ािामरुळे प्रक्रीया जरी 
बदलली असली तर यानिकाणी 
िोंद घेणयासारखी बाब म्हणजे 
साव्वजनिक तक्ार प्रणाली 
्ही प्रनतसादक्षम प्रशासिाचा 
तेवढाच म्हतवाचा घटक ्होय. 
तक्ार निवारण प्रनक्या ्ही 
एखाद्ा संस्ेचया काया्वनवषयीचा 
म्हतवाचा अनभप्राय ्होय. कें द्र 
सरकारिे इंटरिेट आधारीत 
कें द्रीत अशा साव्वजनिक तक्ार 
निवारण आनण देखरेख नवभाग 
(सेंट्रलाईज्ड पन्लक ग्ीवनसेस 
नरडे्स अ्ँड मॉनिटरीगं नससटीम) 
स्ापि केला आ्ेह.

नवशे्षण
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नयायप्रनरष् नकंरा नयायालयाचया 
ननकालाशी सबंंनधत असतात. 
का्ी रैयनक्तक आनण कौटुंनबक 
सररुपाच ेराद असतात; मान्तीचया 

अनधकाराअंतग्वत का्ी तक्ारी 
असतात; देशाचया एकातमेरर प्रभार 
्ोईल अशा तक्ारी आनण नमरि 
राष्टांसबंंधी असललेया तक्ारीरंर 
सलला/सचूना नदलया जातात. 

भारतातील साव्वजनिक तक्ार 
निवारण प्रणाली 

सार्वजननक तक्ार ननरारण 
नरभाग जो पंतप्रधान काया्वलय, 
राष्टपती सनचरालय, सार्वजननक 
तक्ार सचंालनालय (कॅनबनेट 
सनचरालय), प्रशासकीय 
सधुार आनण सार्वजननक तक्ार 

नरभाग (डीएआरपीजी) तसचे 
ननरृत्तीधारकांसाठीच े पोट्वल या 
सरायंसाठी एकानतमक अशी 
सीपीजीआरएएमएस प्रणाली आ्.े 
या माधयमातनू दाखल झाललेी 
तक्ार सबंंनधत नरभागाकडे रग्व 
करण ेसलुभ जाते.   

प्रशासकीय सधुार आनण 
सार्वजननक तक्ार नरभाग 
(डीएआरपीजी) ्ा नरभाग 
तक्ारीसंबंंधी ननण्वय घेणारा 
नरभाग आ्,े याच नरभागाकडून 
तक्ारीच े ननरीक्ण करुन सबंंनधत 
नरभागाला कळरल ेजाते. 1961 
चया ऍलोकेशन ऑफ नबझनेस 
रुलस अंतग्वत ् ेकाय्व केल ेजाते. 
् े ननयम कामाच े सररुप जस े
(a) सर्वसामानयपण े सार्वजननक 
तक्ारीचं े ननरारण करण;े आनण 
(b) कें द् सरकारशी सबंंनधत तक्ारी 
डीएआरपीजीकडे रग्व करण.े  
तक्ारी, नरकें द् पद्धतीने ननयमानसूार 
सबंंनधत मंरिालय/ नरभागाने दरू 
करारयाचया आ्ते.  

प्रतयेक मंरिालय/नरभागात 
तक्ार ननरारणासाठी नोडल 
अनधकारी असतो. या वयनतनरक्त 
प्रतयेक मंरिालय/नरभागाला सांनगतल े
जाते की तक्ार ननरारण करताना 

उनचत कारण समजनू देणयात 
यारे. प्रतयेक मंरिालय/नरभाग/
ससंरेने तक्ार ननरारणासाठी सरतंरि 
सचंालक ननयकु्त करणयाची सचूना 
केली आ्.े सीपीजीआरएएमएसने 
प्रतयेक नरभागाचया प्रमखुासाठी 
डॅशबोड्व तयार केला आ्.े तयाद्ारे 
प्रलंनबत तक्ारीचंी नोंद ठेरनू सबंंनधत 
नरभागाला कळरल ेजाते. यानठकाणी 
एक म्तराची बाब म्णजे पंतप्रधान 
सदु्धा तक्ारीरंर लक् ठेरनू असतात. 
प्रतयेक मन्नयाला ते प्रो-ऍकटीव् 
गरन्वनस अँड टायमली इमपलमेेनटेशन 
(प्रगती) या माधयमातनू तक्ारीचंा 
आढारा घेतात. 

निवारणाचे प्रमाण

गेलया तीन रषा्वत एकूण 
तक्ारीचंी सखंया राढली आ्.े 
तयाचप्रमाणात तक्ारननरारणाच े् ी 
प्रमाण राढल ेआ्,े ्  ेम्तराच ेआ्.े 
तक्ार ननरारणाच े प्रमाण (मागील 
रषणीचया प्रलंनबत तक्ारीसं्) 
खालील तकतयाचया माधयमातनू 
पा्ता येईल. नोव् ेंबर 2017 
पययंतची ्ी आकडेरारी आ्.े 

देशभर एकच सार्वजननक तक्ार 
ननरारण प्रणालीचया माधयमातनू 
नागरीकांच े समाधान झाल े पान्जे 
्ा दृष्ीकोन आ्.े आमची अशी 

वष्व तक्ारी निवारण निवारण प्रमाण
2015 1049751  797453 76
2016 1479862 1229428 83
2017 

(नोव् ें 17)

1728194 1601544 93

(स्ोत: सीपीजीआरएएमएस)        

प्रतयेक मंत्रालय/नवभागात 
तक्ार निवारणासािी िो्डल 
अनधकारी असतो. या वयनतनरक्त 
प्रतयेक मंत्रालय/नवभागाला 
सांनगतले जाते करी तक्ार 
निवारण करतािा उनचत कारण 
समजिू देणयात याव.े प्रतयेक 
मंत्रालय/नवभाग/संस्ेिे तक्ार 
निवारणासािी सवतंत्र संचालक 
नियरुक्त करणयाची सचूिा केली 
आ्ेह. सीपीजीआरएएमएसिे 
प्रतयेक नवभागाचया प्रमरुखासािी 
्ॅडशबो्ड्व तयार केला आ्ेह. 
तयाद्ारे प्रलंनबत तक्ारीचंी 
िोंद िेविू संबंनधत नवभागाला 
कळवले जाते.
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भनूमका आ् े की, राजयांनीसदु्धा 
आपली तक्ार ननरारण प्रणाली 
कें द्ीय सार्वजननक तक्ार ननरारण 
प्रणालीशी जोडली पान्जे. जयामळेु 
सीपीजीआरएएमएसरर राजयांसबंंधी 
आललेया तक्ारीचंी योगय दखल 
घेता येईल. का्ी राजयांची सरतःची 
तक्ार ननरारण प्रणाली आ्.े 
सीपीजीआरएएमएस ्ी प्रणाली 
सर्व राजयांशी जोडणयात आली 
आ्.े यानठकाणी लक्ात घेणयाची 
बाब म्णजे राजयांसबंंधी दाखल 
झाललेया तक्ारी सबंंनधत राजयांकडे 
्सतांतरीत केलया जातात, तया 
कें द् सरकारकडून मॉननटर केलया 
जात ना्ीत. सीपीजीआरएएमएस 
आतापययंत नऊ राजय आनण 
कें द्शानसत प्रदेशात सराननक भाषेत 
काय्वरत आ्.े यात ्नरयाणा, 
ओनडशा, राजसरान, नमझोराम, 
मेघालय, उत्तराखंड, झारखंड, पंजाब 
आनण पदुचुचरेी यांचा समारेश आ्.े      

िविवीि घ्डामो्डी

सीपीजीआरएमएसच े नरीन 
सॉफटरेअर अद्ययारत असनू 
नागरीकें द्ी आ्.े यात सबंंनधत 
मंरिालयाकडे तक्ार रग्व करणयाची 
सनुरधा, एकाच प्रकारचया तक्ारीचंी 
रेगळी नोंद ठेरण,े तक्ारीचं े
डुपलीकेशन टाळणयासाठी रन टाईम 
रनजसट्रेशन सनुरधा, प्रलंनबत तक्ारीचं े
रगणीकरण, सराननक भाषेची ननरड ्  े
पया्वय उपल्ध आ्ते. 

यानशराय, नागनरकांना पीजी 

पोट्वलरर कॉमन सनर्वस सेंटरचया 
माधयमातनू नाममारि शलुक भरुन 
आपलया भागातच तक्ार दाखल 
करता येते. प्रलंनबत तक्ारीसबंंधी 

मान्ती देणयासाठी टोल फ्ी 
क्मांकाची सनुरधा उपल्ध करुन 
देणयात आली आ्.े तसचे मोबाईल 
अ ॅपचया माधयमातनू आपलया 
तक्ारीची नेमकी नसरती मान्त करुन 
घेता येते. ऑकटोबर 2015 मधये 
मोबाईल अ ॅपची सरुुरात करणयता 
आली असनू पीजी पोट्वलररुन ्ा 
अ ॅप डाऊनलोड करता येतो. मोबाईल 
अ ॅप ्ाताळणयास सोपा असा यजूर 
फ्ें डली आ्.े ् ेयनुनफाईड मोबाईल 
अ ॅनपलकेशन फॉर नय-ूएज गरन्वनस 
(उमंग) चया माधयमातनू करणयात 
आल ेआ्.े  

 

तक्ानिवारण नवशे्षण

प्रभारी तक्ारननरारणासाठी, 
म्तराच े आ् े ते ननयनमतपण े
तक्ारीचं ेमलूयमापन करण.े ननयोजन 
आनण प्रनक्येतसदु्धा बऱयाचरेळी 
बदल करणयासाठी तक्ारीचंी मदत 
्ोते. सरेा सलुभ आनण अनधक 
प्रभारीपण े ननकाली काढण े ्चे 
याच ेधयेय आ्.े सधयाचया पॉलीसी 
नन प्रनक्यांमधये पद्धतशीरपण े बदल 
करुन जनतेला तक्ारीचंी सधंी कमी 
नमळेल, ् े पा्णयाची आरशयकता 
आ्.े 

्ीच बाब लक्ात घेऊन 
करानलटी कॉननसल ऑफ इनंडयाने 
ननरारण नरशे्षण अभयास 
(ग्ीरनससे ऍनानलसीस सटडी) 
केला. सीपीजीआरएएमएस 
पोट्वलचया माधयमातनू प्राप्त झाललेया 
आघाडीचया 20 तक्ारीचं े नरशे्षण 
करुन पद्धतशीर सधुारणा करणयाची 
नशफारस केली. या अभयासातनू 
सार्वजननक तक्ार ननरारण 
प्रणालीमधये 81 सधुारणा सचुरणयात 
आलया. प्रकलप ननयोजन घटक 
(प्रोजेकट मॅनेजमेंट यनुनट) सरापन 
करुन तक्ारीरंर लक् ठेरणयात येते. 
नशफारस केललेया 81 सधुारणांपकैी 
सबंंनधत नरभागांनी 35 सधुारणा 
अंमलात आणलया आ्ते. तयापकैी 
प्रमखु म्णजे, रेलरे नतकीट रद्द 
केलयानंतर सरयंचनलत रककम 
परतारा, बँकाचया माधयमातनू 
पनेशनच े नरतरण करणयासाठी एक 
नखडकी पद्धती, रेलरे डबे सरच्छ 

प्रभावी  तक्ारनिवारणासािी, 
म्हतवाचे आ्हे ते नियनमतपणे 
तक्ारीचें मलूयमापि करणे. 
नियोजि आनण प्रनक्येतसरुद्ा 
बऱयाचवळेी बदल करणयासािी 
तक्ारीचंी मदत ्होते. सेवा 
सरुलभ आनण अनधक प्रभावीपणे 
निकाली काढणे ्ेहच याचे धयेय 
आ्ेह. सधयाचया पॉलीसी नि 
प्रनक्यांमधये पद्तशीरपणे बदल 
करुि जितेला तक्ारीचंी संधी 
कमी नमळेल, ्ेह पा्हणयाची 
आवशयकता आ्ेह.
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करणयासाठी एकानतमक प्रणाली, 
आयकर परतावयाच ेई-व्रेीनफकेशन, 
50,000 रुपयापययंत सतरर आयकर  
परतारा इ. 

पढुील 20 मंरिालय/नरभाग 
यांचा अभयास करुन तयासबंंधीचा 
अ्राल ऑगसट 2017 मधये जा्ीर 
करणयात आला. या अ्रालाचया 
माधयमातनू उत्तम सार्वजननक 
सरेांसाठी आनण तक्ारीचं े प्रमाण 
कमी ्ोणयासाठी 100 पद्धतशीर 
उपाय सचुरल ेआ्ते.      

पानरतोषक योजिा

सार्वजननक तक्ार ननरारणात 
चांगली कामनगरी करणाऱयांसाठी 
डीएआरपीजीने नतमा्ी प्रमाणपरि 
देणयाची योजना सरुु केली आ्.े 
यासाठी केरळ तक्ारीचंी सखंयाच 
ना्ी तर नरनरध मंरिालय, नरभाग, 
ससंरा तसचे तक्ारकतया्वचा 
अनभप्राय्ी लक्ात घेतला जातो. 
आतापययंत 21 प्रमाणपरि नरतरीत 
करणयात आली आ्ते. 2016-

17 मधये 12 मंरिालय, नरभागांना 
प्रमाणपरि नरतरीत करणयात आली. 

या वयनतनरक्त, फेब्रुारी 2016 

पासनू सार्वजननक तक्ार ननरारण 
कॉल सेंटर्ी सरुु करणयात आल े
आ्.े याचया माधयमातनू आघाडीचया 
40 मंरिालय, नरभाग, ससंरांना 
जलद तक्ारननरारणासाठी दोन 
मन्नयांपके्ा अनधक काळ प्रलंनबत 
असललेया तक्ारीचंी आठरण करुन 
नदली जाते. या कॉल सेंटरचया 
माधयमातनू दरमन्नयाला 20,000 
ते 22,000 कॉलस केल ेजातात. 

तक्ारननरारणासाठी 
डीएआरपीजीकडून ननयनमत बैठकांच े
आयोजन केल ेजाते. 2017 मधये 
66 कें द्ीय मंरिालय, नरभागाचया 
पाच आढारा बैठका झालया आ्ते.  

िागनरकांची सिद

नागनरकांची सनद ्ा 
सशुासनाचा आणखी एक म्त्राचा 
पलै ूआ्.े शासकीय नरभागाकडून 
् े नलखीत सररुपात नदल े जाते, 
जयात ग्ा्कांची पसतंी, तक्ार 
ननरारणासाठीच े नठकाण आनण 
इतर तपशील असतो. सरेा प्रदान 
करणयासाठीची ्ी बांनधलकी असते. 
नागरी सनदेला कायद्याचया कक्ेत 
आव्ान नदल े जाऊ शकत ना्ी, 

मारि नागनरकांचया सक्मीकरणासाठी 
् ेआरशयक आ्.े नागरी सनदेचा 
मखुय उद्देश म्णजे नागरी सरेा 
जनकें द्ी ठेरनू तयांना परुरठयानसूार 
प्रदान करणयाऐरजी मागणीनसूार 
प्रदान करण े आ्.े http://
goicharter.nic.in या पोट्वलचया 
माधयमातनू नरनरध मंरिालय, नरभाग, 
ससंरांची मान्ती अपलोड करणयात 
आली आ्.े  

अंनतमतः या सर्व उपक्मांचा 
उद्देश नागनरकांना प्रभारी आनण 
जलद सरेा प्रदान करुन सशुासनाची 
नननम्वती करण े्ा आ्.े सशुासनाची 
नननम्वतीची राटचाल योगय नदशनेे 
सरुु झाली आ्.े तरापी, यानठकाणी 
एक बाब समजनू घयारयाची आ् े
ती म्णजे शासनात नागनरकांची 
भनूमका ्ी अनतशय म्तराची आ्.े

nnn

लखेक कें द् सरकारचया प्रशासकीय 

सधुारणा अानण सार्वजननक तक्ार 

ननरारण खातयाच े सनचर आ्ते. 

email: secy-arpg@nic.in

uesKekeÀebvee DeeJeenve
³eespevee ceeefmekeÀemeeþer uesKe HeeþefJeleeb vee uesKekeÀeb veer UNICODE (Mangal)  
or KRUTI DEV ³ee HeÀe@vì ceO³es®e DeeHeues uesKe HeeþJeeJesle, ns vece´ DeeJeenve.
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जगातलया  कुठलया्ी 
राजयवयरसरेत 

सार्वजननक तक्ारी या प्रशासनाचया 
काय्वपद्धतीच े म्तराच े ननदश्वक 
असतात. लोकशा्ी वयरसरेत, 
सरकारची रैधता ्ी मखुयतरे 
जनतेचया नरश्ासारर आनण 
पानठं्यारर अरलंबनू असते. ्ा 
नरश्ास ब्तुांशरेळा सरकारचया 
प्रशासनाचया काय्वक्मतेरर आनण 
गणुरत्तरेर अरलंबनू असतो. 
प्रभारी आनण काय्वक्म सार्वजननक 
ससंरा जनतेचया नरश्ासाचया गारेचा 
पाया रचतात, तयाररच, जनतेचया 
नरश्ासाची इमारत बांधली जाते.या 
इमारतीचा आधारसतंभ सार्वजननक 
प्रशासन आनण सरेा नमळणयाबाबतच े
जनतेच ेसमाधान ् ाच असतो. जनता 
समाधानी नसले, तर देशात मोठया 
उलरापालरी घडू शकतात, ्  ेआपण 
इनत्ासात पान्लच आ्.े लोकशा्ी 
देशांमधये शांततामय मागा्वने तर 
नबगर लोकशा्ी वयरसरेत कधीकधी 
न्संचेया मागा्वने सत्ता उलटरली 
जाते. मारि जनतेचया तक्ारीचं ंयोगय 
रेळी ननरारण केलं तर जनक्ोभ 
कमी ्ोऊ शकतो. जर या तक्ारी 

साव्वजनिक तक्ार निवारण : प्रशासिासमोरचे आव्हाि

्डॉली अरोरा

तशाच रान्लयात तर ्ा असतंोष 
राढत जातो. तयामळेुच सार्वजननक 
तक्ारीच े ननरारण प्रशासनासमोरच े
मोठे आव्ान ठरल े आ्.े मारि ् े
आव्ान अनतशय गुंतागुंतीच े आ् े
आनण तयाच े ननरारण करणयासाठी 
ब्आुयामी अरधान आनण ब्पुदरी 
कारराई आरशयक असते. यात 
आरशयक बाबी म्णजे:

१. तक्ारीचंी योगय रेळेत 
दखल घेण,े जेणकेरून जनतेला 
आपलया वयरा मांडणयासाठी एक 
वयासपीठ नमळेल.

२. तक्ार ननरारणासाठी 
पनरणामकारक वयरसरा ननमा्वण 
करून तक्ारीचं े प्रभारी ननरारण 
करण.े

३. भनरषयात अशी तक्ार पनु्ा 
येऊ नये यासाठी तक्ारीचया मळूाशी 
जाऊन ती सोडरण ेआनण आरशयक 
असले नतरे धोरणातमक नकंरा 
ससंरातमक बदल करून तक्ारमकु्त 
प्रशासन ननमा्वण करण.े आता 
प्रश्न असा आ् े की सार्वजननक 
जनतक्ारीचं े सररूप कस े बदलत 
आ्,े ् ेआपण कस ेसमजनू घेतो 

नचनकतसा

प्रभावी आनण काय्वक्षम 
साव्वजनिक संस्ा जितेचया 
नवश्ासाचया गा्ेचा पाया 
रचतात, तयावरच, जितेचया 
नवश्ासाची इमारत बांधली 
जाते.या इमारतीचा आधारसतंभ 
साव्वजनिक प्रशासि आनण सेवा 
नमळणयाबाबतचे जितेचे समाधाि 
्हाच असतो. जिता समाधािी 
िसेल, तर देशात मोठया 
उल्ापाल्ी घ्ड ू शकतात, ्ेह 
आपण इनत्हासात पान्हलच आ्हे. 
लोकशा्ही देशांमधये शांततामय 
मागा्विे तर नबगर लोकशा्ही 
वयवस्ेत कधीकधी न्हंसेचया 
मागा्विे सत्ा उलटवली जाते.
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आनण तयानसुार तयांच े ननरारण 
करणयाचया पद्धतीत बदल करतो.

तक्ार संकरु ल:

सार्वजननक तक्ारीचं े ननरारण 
नकंरा प्रनतबंध करणयापरूणी तयातील 
गुंतागुंत समजनू घेण ेअतयारशयक 
आ्.े सरकारचया नरनरध यंरिणा, 
काय्वप्रनक्या, नरनरध मंरिालये, 
नरभाग आनण ससंरा, मग तया 
कें द्, राजय नकंरा सराननक सरराजय 
ससंराचया प्रशासनाशी सबंंनधत 
तक्ारी अस ूशकतात. आनण एखादी 
सरेा देणयाची जबाबदारी राजयाकडून 
खाजगी क्ेरिातील अररा नागरी 
सरेा ससंरेतील नरनशष् सरेा 
परुरठादाराकडे जाते, तेव्ा तया 
नरभागाशी सबंंनधत तक्ारीमंधये्ी 
राढ ्ोते. या तक्ारीचया एकूण 
रतु्वळात बरेच न्तसबंंधी गट 
असतात. मग कायदे तयार 
करणारे, प्रशासक, वयरसरापक, 
कम्वचारी, ननयामक, सरेा 
परुरठादार आनण घटनातमक आनण 
कायदेशीर वयरसरेनसुार अनधकार 
नमळालले े सर्वसामानय नागनरक, 
या सगळयांचा या तक्ारीशंी सबंंध 
असतो. अनेक तक्ारी, ननयकु्ती, 
काया्वलयीन पनरनसरती, रेतन, भत्त,े 
सरेा वयरसरा, सरेा परुरठा खंनडत 
करण ेनकंरा इतर कामाशी सबंंनधत 
तक्ारी असतात. यापकैी अनेक 
तक्ारी, या नरकास योजना, तयांची 
अंमलबजारणी, तयांचयाशी सबंंनधत 
मदु्दे, लाभारयायंना रेळेत ननधी नमळण े
अशा बाबीशंी या तक्ारी सबंंनधत 

असतात. नकंरा मग आरोगय, 
नशक्ण नकंरा बँक अररा  ततसम 
सरेा रेळेत अररा योगय प्रकारे न 
नमळण,े लाभारया्वना तयांच े्कक न 
नमळण ेअशा सररूपाचया असतात.  
प्रतयेक क्ेरिात तक्ारीचं े मदु्दे समान 
सररूपाच े असतात, मारि का्ी 

मदु्दे प्रशासनाची जबाबदारी आनण 
नागनरकांच े्कक याचयाशी सबंंनधत 
असतात. उदा्रण द्यायच ेझालयास, 
नशक्णाशी सबंंनधत तक्ारी, यात मग 
शलुक परतारा, बदली प्रमाणपरि, 
पदवया, परीक्ा ननकाल, नशषयरृत्ती, 
सशंोधन ननधी, नशक्कांची उपल्धता 
आनण नशक्णाशी सबंंनधत इतर मदु्दे 
ननयामक ससंरांची भनूमका, अशा 
तक्ारी अनेक लोकांशी सबंंनधत 
असतात. तयात नरद्यारणी, प्ररेश 
घेऊ इनच्छणारे, नशक्क, प्रशासक, 

ननयामक अररा नशक्णससंरा, या 
सरायंच ेन्तसबंंध गुंतलले ेअसतात.

सार्वजननक तक्ारी रेगरेगळया 
पनरनसरतीत येऊ शकतात-लाभ 
नकंरा अनधकारांनरषयीच े राद, 
ननयमांच ेअर्व  लारण,े पदाचा नकंरा 
सत्तचेा गैररापर केलयानरषयीचया 
तक्ारी, चकुीच े ननण्वय, एखाद्याला 
झकुते माप देण,े भेदभार, भ्रष्ाचार 
नकंरा एखादे मदु्दे गाळण े नकंरा 
अशा सररूपाचया तक्ारी, या 
तक्ारी रैयनक्तक सररूपाचया नकंरा 
एखादा समू् , नरनशष् समदुायाच े
लोक एकरि येऊन या तक्ारी मांडू 
शकतात. गेलया का्ी रषा्वत नलंग, 
जात नकंरा जमाती या आधारारर 
भेदभार अररा मन्ला, अनसुनूचत 
जाती-जमातीनंा असललेया नरनरध 
नरशषे अनधकारांच े ्नन, उललंघन 
झालयाचया  तक्ारीचंी सखंया 
राढली आ्.े का्ी समू् ांचया नकंरा 
सघंटनाचया तक्ारी नरनरध सररूपाचया 
अस ू शकतात. उदा्रणार्व, 
नरसरानपत लोकांचया समसया, 
रनरासी, नदवयांग, नोकरी शोधणारे, 
नरद्यारणी, नशक्क, सरकारी कम्वचारी, 
्ातमाग नरणकर, फेरीराल,े सफाई 
कम्वचारी (मैला उचलणारे कम्वचारी), 
करदाते.. इतयादी इतयादी.. समू्  
तक्ारी या्ी नरनशष् योजनांच े
लाभारणी, नकंरा नरनशष् गट, जस,े 
गरीब, बेरोजगार, नरधरा रगैरे.. 
नकंरा मग का्ी सरेा रापरणारे, 
मोबाईल रापरकतफे, नरमा रापरकतफे, 
पाणी रापरणारे, रीज ग्ा्क अस े
रेगरेगळे समू्  रैयनक्तक तक्ारी 

साव्वजनिक तक्ारी 
वगेवगेळया पनरनस्तीत 
येऊ शकतात-लाभ नकंवा 
अनधकारांनवषयीचे वाद, 
नियमांचे अ ््व  लावणे, 
पदाचा नकंवा सत्चेा गैरवापर 
केलयानवषयीचया तक्ारी, 
चरुकरीचे निण्वय, एखाद्ाला 
झरुकते माप देणे, भेदभाव, 
भ्रष्ाचार नकंवा एखादे मरुद्े 
गाळणे नकंवा अशा सवरूपाचया 
तक्ारी, या तक्ारी वयैनक्तक 
सवरूपाचया नकंवा एखादा सम्ूह, 
नवनशष् समरुदायाचे लोक एकत्र 
येऊि या तक्ारी मां्ड ूशकतात.
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दाखल करू शकतात, जया अनेकदा 
नरनशष्ठ जागा नकंरा रेळेशी ननगडीत 
असतात. मारि अशा तक्ारीचं े
ननरारण एकनरित केल ेजाऊ शकते, 
तसचे अशा सामनू्क तक्ारी पनु्ा 
उद् भर नयेत, म्णनू धोरणातमक 
सधुारणा नकंरा प्रशासकीय पातळीरर 
ननण्वय घेतल ेजाऊ शकतात.

यंत्रणा नवकनसत करणे:

सरातंरिोत्तर भारतात, 
राजकारणयांना राजकीय पानठं्याची 
जसजशी गरज भास ू लागली, 
तसतस े सार्वजननक जन तक्ारीचंा 
दबार तयांना जाणर ू लागला. 
राजयांकडून असणाऱया अपके्ा 
पणू्व करणयास असमर्व ठरलयाने, 
लोकांमधली नाराजी समजनू घेऊन 
ती दरू करणयासाठी एक यंरिणा 
असण े आरशयक ठरल े ्ोते. 
साठचया दशकाचया समुाराला, 
जनतेचया तक्ारीचं े ननरारण 
करणयासाठी प्रशासकीय सधुारणा 
करण े राजयकतयायंसाठी आरशयक 
ठरल े ्ोते. मारि, १९८७ साली 
झाललेया मखुयमंतयांचया बैठकीत 
प्रनतसादातमक आनण नागनरक-कें द्ी 
प्रशासनासाठीचा कृती आराखडा 
मंजरू केलयानंतर जनतक्ार ननरारण 
करणयासाठी एक यंरिणा उभारणयाचया 
कामाला गती नमळाली. यानंतर 
तीन म्तराचया यंरिणा ननमा्वण 
करणयासाठी ठोस प्रयत्न करणयात 
आल-े नागनरकांची सनद, मान्ती 
आनण सनुरधा कें द्े आनण सार्वजननक 
जनतक्ार यंरिणा...कें द् आनण राजय 
सरकारांची सर्व मंरिालये, नरभाग 

आनण ससंरासाठी ह्ा यंरिणा ननमा्वण 
करणयात आलया. सरुुरातीला या 
यंरिणा मोठया उतसा्ाने काम करत 
असत. जनतक्ार नरभागाकडून 
येणाऱया सर्व ननदफेशांच े तंतोतंत 
पालन केल े जाई. नंतर सरकारने 
सरीकारललेया सरेोत्तम मॉडेलचया 
कें द्सरानी देखील सार्वजननक 
जनतक्ार नरभाग ्ोता आनण ते 
मॉडेल नंतर कामनगरी मलूयांकनात 
म्तराचा घटक ठरल.े  तक्ार 
ननरारण यंरिणतेील सधुारणामधल े
दोन म्तराच ेमैलाच ेदगड म्णजे, 
मंरिालये, नरभाग, ससंरा यात 
सार्वजननक जनतक्ार कक्ाची 
नननम्वती, म्णजे आता तक्ारीच े
ननरारण ्ी ्ी एका नरनशष् 
अनधकाऱयाची जबाबदारी रा्ील. ह्ा 
अनधकाऱयाची ननयकु्ती सार्वजननक 
जनतक्ार नरभागातफफे  केली जाईल. 
जया ससंरामधये जनतक्ारीचं े प्रमाण 
खपू जासत आ्,े आनण जया ससंराना 
रेट जनतेशी सपंक्व  येतो, अशा 
ससंरामधलया तक्ार ननरारणारर 
्ा अनधकारी देखरेख ठेरेल. भारत 
सरकारमधील समुारे ९४ मंरिालये, 
नरभाग,ससंरा अशा सर्व नठकाणी 
आललेया जनतेचया तक्ारीचया 
ननरारणाची एकीकृत पधदत सरुु 
करण े आनण ती योगय पद्धतीने 
चालरणयासाठी, रेबबर कें द्ीकृत 
जनतक्ार ननरारण आनण देखरेख 
वयरसरा  (CPGRAMS) तयार 
करणयात आली. या वयरसरेमळेु 
जनतेला कुठून्ी, कुठलया्ी रेळी 
आपली तक्ार दाखल करता येऊ 

शकते आनण तयाचा पाठपरुारा्ी 
करता येतो. या वयरसरेमळेु सबंंनधत 
अनधकारी, नरभाग नकंरा ससंरा 
यांना्ी या तक्ारी आनण तयाचया 
ननरारणाचया प्रनक्येरर देखरेख 
ठेरता येते, जर गरज भासली तर 
तक्ार ननरारणाचया प्रनक्येत ् सतक्ेप 
करण,े रेळेत का्ी दरुुसतया करण े
तसचे का्ी प्रनतबंधातमक उपाय्ी 
करता येतात.

भारत सरकारची नरनरध 
मंरिालये, नरभाग आनण ससंरामधलया 
तक्ार ननरारण यंरिणचेया कामाचा 
२००८ साली आढारा घेणयात 
आला. तयारेळी ्ी यंरिणा अनतशय 
प्रभार्ीन असलयाच ेलक्ात आल.े 
तयाच ेकारण म्णजे, परेुस ेअनधकारी 
नसण,े मनषुयबळाची कमतरता, 
अनधकाऱयांचया इच्छाशक्तीचा 
अभार, का्ी अनधकाऱयांना तर 
नागनरकांचया सनदीनरषयी देखील 
मान्ती नव्ती. सार्वजननक जनतक्ार 
नरभागाकडे जनतेचया तक्ारीपके्ा 
तयांचया सरतःचया कम्वचाऱयांचया 
अनधक तक्ारी ्ोतया. प्रशासनाला 
अनधक प्रनतसादातमक बनरणयाचया 
दृष्ीने, मोठया अपके्ेने ्ी वयरसरा 
बनरणयात आली ्ोती. मारि ददुदैराने 
जागृतीअभारी, तंरिज्ानाचा अभार, 
जनतेची उदासीनता, या सगळयामळेु 
्ी यंरिणा फारशी रापरली गेली ना्ी 
तंरिज्ानात गुंतरणकू आनण क्मता 
बांधणीसाठी प्रनशक्ण अशा बाबी 
असनू्ी तक्ार ननरारण वयरसरा 
फारशी प्रगती करु शकली ना्ी. 
या सगळया प्रयत्नानंतर्ी जनतक्ार 
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ननरारण ् े एक कठीण आव्ान 
म्णनू कायम रान्ल ेआ्.े

उदयोनमरुख पनरनस्ती

गेलया अनेक रषा्वत मान्ती 
तंरिज्ानाचा रेगाने ्ोणारा प्रसार 
अनधकानधक लोकांना इटंरनेट 
सनुरधा नमळण,े यंरिणनेरषयी 
राढती जनजागृती या सगळयामळेु 
सार्वजननक जनतक्ार ननरारण 
वयरसरेचा रापर नकतयेक पटीने 
राढला आ्.े ‘प्रगती' म्णजेच 
कृतीशील प्रशासन आणी कालबधद 
अंमलबजारणी या सरकारचया 
उपक्मामळेु तसचे सोशल नमनडयामळेु 
तंरिज्ानात जनतेची रुची राढते 
आ्.े डीएआरपीजी आनण डीपीजी 
या तक्ार ननरारण काया्वलयांनशराय 
पंतप्रधान काया्वलय्ी तक्ार दाखल 
करणयासाठीची प्रमखु ससंरा झाल े
आ्.े २०१४ पासनू दाखल ्ोत 
असललेया तक्ारीमंधये सात पटीने  
राढ झाली आ्.े ् ी राढ तक्ारीमंधये 
झाली आ् े नक तक्ार ननरारण 
वयरसरेरर नरश्ास बसलयामळेु 
झाली आ् े ्ा रादाचा मदु्दा ्ोऊ 
शकतो, मारि एक उललखेनीय बाब 
म्णजे या दाखल तक्ारीपंकैी अनेक 
तक्ारी दोन मंरिालयांशी सबंंधीत 
्ोतया. २३% तक्ारी अर्वमंरिालयाशी 
तर १७% तक्ारी मान्ती आनण 
तंरिज्ान मंरिालयाशी सबंंनधत ्ोतया. 
या तक्ारीचंया ननरारणाच े प्रमाण 
अनतशय उत्तम आ्.े एकूण ९७% 
तक्ारीचंा ननपटारा करणयात आला 
आ्.े मारि, नरनरध नरभागांशी 

सबंंनधत तक्ारी ननरारणाच े प्रमाण 
आनण कालारधी यात अंतर आ्.े 
या तक्ार ननरारणासाठी लागणारा 
रेळ आनण तयामागची कारण ेयाचा 
अभयास केलयास तयातनू तक्ार 
ननरारण वयरसरा सधुारणयास रार 
नमळ ू शकेल. एखाद्या मदु्द्याबाबत 
नरशे्षण केलयास ते अनधक अर्वपणू्व 
ठरेल, मारि तयासाठी दाखल झाललेया 

तक्ारीचंी नरभागणी अचकूपण ेतसचे 
ढोबळ मानाने न करता नरषयाशी 
सबंंनधत अभयास करून केली असण े
आरशयक आ्.े ् े काम प्रमखु 
तक्ार ननरारण ससंरा करतात. 
एखाद्या नठकाणी गरजेच ेअसलयास 
तक्ार ननरारण करणाऱया  ससंरेनं 
तयाची पनुनर्वभागणी करायला ्री. 
जेणकेरून ऑनलाईन नरशे्षणात 
तक्ारीच े नननचित सररूप समजल े
जाऊ शकेल. प्रधानमंरिी सतरारर 

तक्ार ननरारण जलदगतीने 
करणयाबाबत लक् नदल ेजाते आनण 
तक्ारीचा ननपटारा एका मन्नयाचया 
आत ्ोईल यासाठी आग्् धरला 
जातो ् े सपष् आ्.े २३ माच ्व 
२०१६ रोजी ‘प्रगती' उपक्माचया 
झाललेया बैठकीत सार्वजननक 
तक्ारीचंया ननपटाऱयानरषयी चचा्व 
झाली. सरा्वनधक तक्ारी दाखल 
्ोणारी २० मंरिालये/नरभाग यांचया 
तक्ारीनंरषयी नरशषेतराने चचा्व 
करणयात आली. या तक्ारी जलद 
गतीने सोडनरणयासाठी काय्वपद्धतीत 
सधुारणा करारी तसचे तक्ारी कमी 
व्ावयात यासाठी धोरणांचा आढारा 
घेऊन तयात सधुारणा करारी अस े
ननदफेश सबंंनधत मंरिालयांना देणयात 
आल.े एखादी तक्ार सबंंनधत 
मंरिालयाची नसले आनण ती तयांचया 
नरभागात दाखल झालयास ती प्रमखु 
ससंरेकडे पाठनरणयात मंरिालयांनी 
अनारशयक नरलंब केला आ्,े ् े
्ी जनतक्ार ननरारण नरभागाने 
लक्ात आणनू नदलं. अशाच प्रकारे 
मंरिालयाचया अखतयारीतील एखाद्या 
काया्वलयाकडे तक्ार पाठनरलयास 
ती तयांचया नरभागाची ना्ी, ् े
कळनरणयात्ी सबंंनधत काया्वलयांनी 
बराच रेळ लारला, तयामळेु 
प्रलंनबत तक्ारीचंी सखंया राढली, 
अस े या बैठकीत लक्ात आल.े 
तयामळेु सबंंनधत मंरिालये आनण 
नरभागांनी तयांचयाकडे आललेया 
तक्ारीचंी तरनरत पा्णी करारी 
आनण तयांचयाशी सबंनधत नसललेया 
तक्ारी पाच नदरसांचया आत परत 

प्रधािमंत्री सतरावर 
तक्ार निवारण जलदगतीिे 
करणयाबाबत लक्ष नदले जाते 
आनण तक्ारीचा निपटारा एका 
मन्हनयाचया आत ्होईल यासािी 
आग््ह धरला जातो ्ेह सपष् 
आ्ेह. २३ माच्व २०१६ रोजी 
‘प्रगती' उपक्माचया झालेलया 
बैिकरीत साव्वजनिक तक्ारीचंया 
निपटाऱयानवषयी चचा्व झाली. 
सवा्वनधक तक्ारी दाखल ्होणारी 
२० मंत्रालये/नवभाग यांचया 
तक्ारीनंवषयी नवशेषतवािे चचा्व 
करणयात आली.
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पाठरावया, अशी सचूना देणयात 
आली. ्ीच  सचूना मंरिालयाचया 
अखतयारीतील काया्वलये आनण 
ससंरांना्ी देणयात आली आ्.े ् े
नननचितच कौतकुासपद आ्.े मारि 
पोट्वलरर तक्ार ननरारणाच े जे 
सररूप नदसते ते प्रतयक् जनमनीररच े
रासतर ना्ी.

तक्ार निवारण नवरुधद तक्ारी 
निकाली काढणे:

प्राप्त तक्ारी लरकरात लरकर 
ननकालात काढणयाचया उतसा्ात, 
का्ी नरभाग/ससंरा तक्ारकतया्वला 
दसुऱया काया्वलयाकडे नकंरा आपलया 
्ाताखालचया नरभागाकडे जाणयास 
सांगतात. का्ी प्रकरणात तर, जया 
नरभागानररुधद तक्ार असले तयाच 
नरभागाकडे रग्व करणयात येते, तर 
का्ी प्रकरणात, तक्ारकतया्वला, 
सबंंनधत नरभागाचया संकेतसरळारर 
नकंरा तक्ार ननरारण सनमतीकडे 
जाणयाचा सलला देऊन तक्ार 
ननकाली काढली जाते. ्ी ननरीक्ण े
सीपीजीआरएएमएस सकेंतसरळारर 
दाखल केललेया तक्ारीचंया मया्वनदत 
नमनुा सरफेक्णारर आधानरत 
आ्ते. तक्ार ननरारणासबंंधीचया 
खऱया समसया सोडनरणयासाठी सर्व 
मंरिालये, नरभाग आनण ससंरा यांचया 
तक्ार ननरारण पद्धतीचा सखोल 
अभयास करण े गरजेच ेआ्.े जया 
तक्ारीचं ेननरारण झाल ेआ्,े अशा 
प्रकारांत सधुदा, तक्ारकतया्वच े
खरोखर समाधान झाल े आ् े
नक केरळ सरकारी बाज ू तयांना 

कळरली गेली आ्,े ् े ठररारे 
लागेल. तक्ार ननरारण पधदत 
आनण तक्ारकतयायंच ेअनभप्राय यांचा 
वयरनसरत अभयास केलयानंतरच 
यारर प्रकाश पडू शकेल. अनेक 
प्रकरणांत, तक्ारकतया्वला कारण ेन 
देताच, ती बंद केली जातात यानरषयी 
डीएआरपीजी ने देखील नचतंा वयक्त 
केली आ्.े डीएआरपीजी ने प्रकरण े
बंद करताना योगय करण े देणयाची 
सचूना केली आ्.े [1] तरीदेखील 
अनेक प्रकरणात ती  नदली जात 
ना्ीत.

संघराजय वयवस्ेतील मािनसकता:

सीपीजीआरएएमएस कडे 
दाखल करणयात आललेया तक्ारी 
राजय सरकारांशी सबंंनधत असतात, 
यात उत्तर प्रदेश, म्ाराष्ट आनण 
नदलली आघाडीरर आ्ते. तक्ारीचं े
सररूप आनण तयामागची कारण े
तपासण े सयंनुक्तक ठरेल. का्ी 
राजयांनी सार्वजननक सरेा ्मी 
कायदा लाग ू केला आ्.े अशा 
राजयांमधये तक्ारीचं े प्रमाण राढल े
आ् ेनक घटल ेआ्,े ् े्ी तपासता 
येईल. का्ी राजयांमधये प्रतयेक 
बाबीसाठी कें द्ाकडे पा्णयाची प्ररृत्ती 
राढली आ् े का? नकंरा का्ी 
नरनशष् प्रकरण े कें द् सरकारचया 
अखतयारीतली आ्ते असा समज 
झाला आ् ेका? राजयांशी सबंंनधत 
तक्ारी सगळया राजयांना पाठनरलया 
जातात की ना्ी ् े ्ी तपासण े
आरशयक आ्.े जर तया सबंंनधत 
राजयांकडे पाठनरलया जातात तर, 

तयांचया कडून उत्तर येणयासाठी रांबारे 
लागते नक तया लगेचच ननकाली 
काढलया जातात ् े ्ी तपासायला 
्रे. सीपीजीआरएएमएस कडे 
अलीकडे आललेया का्ी तक्ारीचं ं े
नरशे्षण केलयारर आमचया अस े
लक्ात आल े की तक्ार कतया्वला 
राजय सरकारकडे जाणयास सांनगतल े
गेल े आनण तयाची तक्ार सबंंनधत 
राजय सरकारकडे न  पाठरता ती  
ननकाली काढणयात आली. तयामळेु 
या तक्ारीच े ननरारण झाल े ना्ी. 
सीपीजीआरएएमएस सघंराजय 
वयरसरेला धकका न लारता तक्ार 
ननरारणाचया बाबतीत जनतेला सर्व 
सनुरधा देणयाची भनूमका पार पाडत 
आ् े की ना्ी ् े बघण े म्तराच े
ठरेल. राजये तक्ार  ननरारणासाठी 
काय काम करतात आनण तयांचया 
पोट्वलच े यश ्ी तयांची जबाबदारी 
आ्,े मारि एखादी जनतक्ार दाखल 
झालयास आनण तयात अनधकार 
क्ेरिाचा राद ननमा्वण झालयास कें द् 
सरकारची सनुरधा प्रदान करणयाची 
जबाबदारी तयांना टाळता येणार 
ना्ी. तक्ार ननरारण वयरसरेच े
फनलत जनतेसमोर यायला ्रे.

सरकारी सेवांची खाजगी क्षेत्रात 
तरतदू:

शासनानरषयीच े जनतेच े मत 
बदलणयासाठी जया नठकाणी सरेा 
कें द्े खाजगी क्ेरिाला चालरायला 
नदली आ्ते, अशा नठकाणी 
तक्ारदारांचा सरेा ्कक अबानधत 
ठेरणयासाठी आनण तक्ारीचं े
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तक्ारीचंया बाबतीत नरनरध 
प्रानधकरणामधये समनरय असणयाचा 
नकंरा नसणयाचा्ी मदु्दा असतो. अशा 
तक्ारीचंया बाबतीत ् े गुंतागुंतीच े
मदु्दे तसचे ठेऊन तक्ारकतया्वला 
रेगरेगळया प्रानधकरणामधये 
नफररत ठेरणयापके्ा अशा तक्ारी 
सोडनरणयासाठी परसपरांशी समनरय 

साधनू प्रनतसाद देणारी एक यंरिणा 
बननरण ेजासत उपयकु्त ठरेल. अशा 
गुंतागुंतीची नोंद घेऊन तयाचयाशी 
सबंंनधत यंरिणा ् ी तया तया पातळीरर 
तयार केली जारी म्णजे जनतेला 
सबंंनधत यंरिणकेडे जाते येईल आनण 

अिेक तक्ारीचंया बाबतीत 
नवनवध प्रानधकरणामधये समनवय 
असणयाचा नकंवा िसणयाचा्ही 
मरुद्ा असतो. अशा तक्ारीचंया 
बाबतीत ्ेह गरुंतागरुंतीचे मरुद्े 
तसेच िेऊि तक्ारकतया्वला 
वगेवगेळया प्रानधकरणामधये 
नफरवत िेवणयापेक्षा अशा 
तक्ारी सो्डनवणयासािी 
परसपरांशी समनवय साधिू 
प्रनतसाद देणारी एक यंत्रणा 
बिनवणे जासत उपयरुक्त िरेल. 
अशा गरुंतागरुंतीची िोंद घेऊि 
तयाचयाशी संबंनधत यंत्रणा 
्ही तया तया पातळीवर तयार 
केली जावी म्हणजे जितेला 
संबंनधत यंत्रणेक्ेड जाते येईल 
आनण तयांचया तक्ारीचें योगय 
पातळीवरच निवारण ्होऊ 
शकेल.

पनरणामकारक ननरारण ्ोणयासाठी 
जबाबदारी नननचिती केली पान्जे. 
का्ी प्रकरणात ननयामक प्रानधकरण े
तयार केली असनू अशा ससंरांचया 
सरायत्ततेरर प्रश्न उपनसरत केल े
आ्ते. या ननयामकांरर राजय आनण 
खाजगी वयक्ती नकंरा ससंरांचा 
प्रभार असले तर तक्ारीचं े प्रभारी 
ननराकरण करणयाचया तयांचया 
क्मतेरर नरपरीत पनरणाम ्ोतो. 
मारि ननयामक ससंरांची जबाबदारी 
लक्ात घेता तयांना नदललेी सरायत्तता 
्चे एक आव्ान ठरू शकते. 
तयामळेुच अशा ससंरांची जनतेप्रती 
जबाबदारी नननचित करण े आनण 
तयासाठी तयांचा वयर्ार पारदश्वक 
बननरण ेआरशयक आ्.े ्ी तक्ार 
ननरारणाची पधदत आनण ननण्वय 
घेणयामागच ेतक्व शास्त यारर जनतेला 
प्रनतनक्या देणयासाठी रार नदला तर, 
तयांचया बाबतीतलया तक्ारी कमी 
्ोणयास मदत ्ोऊ शकेल तसचे 
सरेा परुरठादारांनररुधदचया तक्ारीचं े
तयांना प्रभारीपण े ननरारण करता 
येईल.

जबाबदारी संबंधीचे मरुद्े

अनेक तक्ारीमंधये का्ी 
गुंतागुंतीच े मदु्दे आनण नरनरध 
नरभागांचया काय्वक्ेरिांचा सबंंध 
असतो. अशा रेळी ्ी गुंतागुंत 
सोडरनू कायदे, ननयमन, पधदती, 
काय्वक्ेरि या सगळयांचया बाबतीत 
आधी ससुपष्ता आणनू मग ती 
सबंंनधत नरभागांकडे ननरारणासाठी 
पाठरली गेली पान्जे. अनेक 

तयांचया तक्ारीचं ेयोगय पातळीररच 
ननरारण ्ोऊ शकेल. जनतेला 
तक्ार ननरारण यंरिणशेी स्ज 
सपंक्व  साधणयाची सनुरधा नदली 
तर या यंरिणचे े नरकें द्ीकरण ्ोऊ 
शकेल मारि तयाच रेळी सराननक 
पातळीररचया अनधकाऱयांच े का्ी 
परू्वग्् असतील अररा जयाचया 
नररोधात तक्ार आ् े तयाचयाचकडे 
ती  ननरारणासाठी नयारी लागण ेअसा 
पचे्ी ननमा्वण ्ोऊ शकतो. तयासाठी 
तक्ार ननरारणासाठी एखादी सरायत्त 
ससंरा असारी नकंरा तक्ारकतया्वच े
समाधान न  झालयास तयानररोधात 
अपील करणयाची सनुरधा असारी. 
कें द्ीकृत ऑनलाईन यंरिणा ् ेउनद्दष् 
सधया करू शकेल. अशा यंरिणमेळेु 
जनतेला या नरभागाकडून तया 
नरभागाकडे खेटे घालत बसणयाची 
गरज पडणार ना्ी. तसचे तक्ार 
ननरारणाचया पधदतीत पारदश्वकता 
रा्ील आनण तयाचया प्रगतीचा 
आढारा्ी रेळोरेळी घेता येईल. 
मारि ऑनलाईन यंरिणचेा प्रभार ्ा 
आज्ी का्ी परीनसरतीरंर अरलंबनू 
आ्,े जस े की (अ) नागनरकांना 
आरशयक तंरिज्ान उपल्ध करून 
देण ेआनण ऑनलाईन तक्ार दाखल 
करण े तसचे तयाचया प्रगतीनरषयी 
मान्ती जाणनू घेणयाचा प्रश्न कसा 
सोडनरला जाईल. (ब) जनतक्ारीचं े
ननरारण करणयासाठी असललेया 
यंरिणचेी जबाबदारी कशी नननचित 
करता येईल. तयामळेुच ऑनलाईन 
यंरिणसेोबत  जनतेचया तक्ारी दरू 
करणयासाठी असललेया इतर यंरिणा 
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जस ेलोक अदालत, जन सनुारणी, 
सामानजक लखेापरीक्ण, मोबाईल अ ॅप 
या सनुरधा्ी सरुूच ठेरायला ्वया. 
म्णजे जयांना सीपीजीआरएएमएस 
मधये तक्ार दाखल करता येणार 
ना्ी तयांचयासाठी या सनुरधांचा 
पया्वय उपल्ध रा्ील.

साव्वजनिक जितक्ार - 
एक संधी

जनतेला सरेा देणाऱया का्ी 
ससंरा आनण प्रशासन यांचयाशी 
ननगडीत समसया आनण आव्ाने 
यांच े पडसाद आपलयाला या 
जनतक्ारीत बघायला नमळतातच. 
मारि तयाच सोबत का्ी ठरानरक 
नरषयांबद्दलचया तक्ारीतनू वयक्त 
्ोणारा जनक्ोभ समजनू घेऊन 
तयाच े रेळीच ननराकरण करणयाची 
सधंी सरकारला नमळते. अशा 
तक्ारीबंद्दल जागरूक असणं ्ी 
तयाचया ननरारणासाठीची पन्ली अट 
आ्.े म्णनूच जनतेचा नरश्ास 
सपंादन करणयाच े उनद्दष् असले 
नकंरा प्रशासनात सधुारणा करायची 
असले तर जनतेचा आराज दाबनू 
टाकणयापके्ा तो बा्रे पडू देणयासाठी 
प्रोतसा्न नदल े पान्जे. जनतेचया 
तक्ारीचं ंयोगय नरशे्षण करून तया 
रेळेत सोडनरलया तर सार्वजननक 
ससंरांचया कामनगरीचा योगय आढारा 
घेणयास मदत ्ोते. एखादी समसया 
सोडनरणयासाठी सरकारने सरतःच 
तया तक्ारीच े ननरारण करण े ् े
कधी कधी इतके प्रभारी नसद्ध ्ोणार 
ना्ी नजतके जनतेकडूनच सचूना 

सलला मागनू तयानसुार ससंरेचया 
काय्वपधदतीत नकंरा धोरणात सधुारणा 
करून जनतेचया स्भागातनू आनण 
मोकळया मनाने अशा तक्ारीचंी 
दाखल घेऊन तयांच े ननराकरण 
केलयास ते जासत प्रभारी ठरू 
शकेल. अशा तक्ारी भनरषयात येऊ 
नये यासाठी्ी काय करता येईल या 
नरषयी जनतेकडूनच सचूना मागरता 
येतील. प्रशासकीय वयरसरेत 
सधुारणा करणयासाठी सर्व सबंंनधत 
घटकांकडून आललेया तक्ारी सचूना 
नकंरा शंका यांच ेपधदतशीर आकलन 
उपयकु्त ठरू शकेल. सगळयाच 
तक्ारी सरकारचया अनधकृत तक्ार 
ननरारण यंरिणकेडे दाखल केलया 
जात ना्ी आनण तयामळेु जनतेला 
अनधकारी यंरिणांशी सपंक्व  साधणयास 
अडरळे येतात ् ेलक्ात घेऊन इतर 
अनौपचानरक माधयमांकडून येणाऱया 
तक्ारी आनण सरंादाची दखल 
घेतलयास प्रशासनात नननचितच 
सधुारणा करता येईल.

तक्ारी दाखल ि ्होणयाचया 
पनरनस्तीचे आकलि

एखाद्या ससंरेनरषयी आललेया 
तक्ारीतनू तयांची कामनगरी आनण 
तयाचयाशी सबंंनधत प्रशासनाचा अंदाज 
आपलयाला बांधता येतो तयाचरेळी 
एक नचतंेची बाब या नठकाणी लक्ात 
घेण ेआरशयक ठरते. मारि एखाद्या 
नरभागानरषयी तक्ारी येत नसतील 
तर तयाबद्दल आनंद नकंरा अनभमान 
बाळगणयाची गरज ना्ी, कदानचत 
तयाचा सबंंध जनतेचया तक्ारीनंा 

राचा फोडणयासाठी आरशयक 
यंरिणचेा अभार, जनतेला राटणारी 
भीती नकंरा जनतेला वयरसरेनरषयी 
असललेया नरश्ासाचा अभार अशी 
कारण ेअस ूशकतात. अनेक तक्ारी 
नरनरध कारणांनी उघड ्ोत ना्ी. 
तयामागे तया दीघ्वकाळ दाबलया 
जाणयाची भीती अररा तयांचया 
ननरारणासाठी योगय माग्व न सापडण,े 
तक्ारी दाखल करणयासाठी लागणारा 
रेळ आनण श्रम नकंरा तक्ारीनंा 
प्रनतसाद देणयाचया क्मतेनरषयी 
अनरश्ास ्ी कारण ेअस ूशकतात. 
एक अशी प्रशासन यंरिणा बननरण े
जयात तक्ारीनंा जागाच रा्णार 
ना्ी ् ेआपल ेअंनतम उनद्दष् अस ू
शकते, मारि तया्ीपके्ा म्तराच े
आ् ेते ् ेकी आललेया तक्ारीचंी 
योगय आनण रेळेत दखल घेऊन 
तयाच े प्रभारी पधदतीने ननराकरण 
करणाऱया अनेक यंरिणा उभारण,े 
यातनू या तक्ारीचं े काळजीपरू्वक 
नरशे्षण करून तयारर योगय तया 
उपाय योजना नकंरा धोरण े तयार 
करण ेआनण काय्वपद्धतीत सधुारणा 
करण ेम्तराच ेआ्.े

nnn

लनेखका इनंडयन इननसटटयटू ऑफ 
पन्लक अ ॅडनमननसट्रेशन मधये 
राजयशास्ताचया प्राधयापक असनू 
अनेक शासकीय आनण शकै्नणक 
सनमतयांरर तयांनी काम केल ेआ्.े
email: aroradolly@hotmail.com
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देशाचा ६९ रा प्रजासत्ताक 
नदरस तमाम भारतीयांसाठी 

भारत जगातील एक सरा्वत मोठे 
लोकशा्ी प्रजातंरि असलयाची नवयाने 
जाणीर करून देणारा ठरला. भारत 
् ेलोकांनी ननरडललेया शासनाद्ारे 
लोकांच,े लोकांसाठी चालरलले े
राष्ट आ् ेआनण म्णनूच देशातलया 
प्रतयेक नागनरकाला सरकारला 
जबाबदार धरणयाचा अनधकार आ्.े 
तरानप, अकाय्वक्म नोकरशा्ीची 
नकड या लोकशा्ीवयरसरेला मारक 
ठरत आली आ्.े तयामळेु सरकारी 
प्रशासनाबाबत नकंरा खाजगी 
वयरसायांनररुद्ध तक्ार मांडणयासाठी 
लोकांकडे प्रभारी वयासपीठ 
उपल्ध ना्ी जे लोकशा्ीतंरिाची 
मलूभतू गरज मानल ेजाते. म्णनू 
नागनरकांचया तक्ारीचं ेयोगय ननरारण 
्ोईल अशी एक प्रभारी यंरिणा 
तयार करणयाच े आव्ान सधयाचया 
सरकारसमोर आ्.े 

यासबंंधी उपाययोजना करताना 
सधयाचया सरकारने नागनरकांसाठी 
आधीचया तक्ार ननराकरण यंरिणांच े
नडनजटाइझशेन करणयाबरोबरच 
नरनरध शासनकय नरभाग, मंरिालये 
यांचयाबाबतीत नागनरकांना तयांचया 
तक्ारीचंी दखल घेतील अशा 

प्रशासिाची नत्रसतू्री- दानयतव, कत्ववय आनण पारदश्वकता

नरीनतम तक्ार ननरारण सरेा 
सरुू करून नागनरकांना अनधक 
सक्म अनधकार देणयाचया नदशनेे 
पढुाकार घेतला आ्.े परंत,ु या 
यंरिणा नकतपत प्रभारी र काय्वक्म 
आ्ते ् ा रादाचा मदु्दा ठरतो. तसचे, 
खाजगी सरेा  परुरठादारांबाबत 
ग्ा्कांना कोणती्ी तक्ार ननरारण 
यंरिणा नकंरा लोकायकु्त नसलयामळेु 
दरूसचंार सारखया अनेक क्ेरिांमधये 
सरेांचया प्रभारी ननयामक वयरसरेत 
अडरळे येतात. यातनूच दरूसचंार 
ननयामक प्रानधकरण- Telecom 
Regulatory Authority of India 
(TRAI) सारखया ननयामक यंरिणांच े
म्तर अधोरेनखत ्ोते. 

नागनरकांचा नरश्ास 
नजंकणयासाठी एक काय्वक्म र 
प्रभारी तक्ार ननरारण यंरिणा उभी 
करण े आरशयक असते ्ी बाब 
आजरर ददुदैराने दलु्वनक्तच रान्ली 
्ोती. सर्वच क्ेरिांत रसत ूआनण सरेा 
ग्ा्कांपय यंत पो्चतील याकडेच 
प्रामखुयाने लक् कें द्ीत ्ोते. रसत ू
रा सरेा नदलयानंतर ग्ा्कांची मते, 
तक्ारी इ. जाणनू तया दरू करणयाला 
फारस े म्तर नदल े जात नव्ते. 
यात्ी भारतीय ग्ा्काला आपलया 
तक्ारीचं े ननराकरण करणयाबाबत 

उदय एस. मे्हता

नमंमासा

भारत ्ेह लोकांिी निव्डलेलया 
शासिाद्ारे लोकांचे, लोकांसािी 
चालवलेले राष्ट्र आ्हे आनण 
म्हणिूच देशातलया प्रतयेक 
िागनरकाला सरकारला जबाबदार 
धरणयाचा अनधकार आ्हे. 
त्ानप, अकाय्वक्षम िोकरशा्हीची 
नक्ड या लोकशा्हीवयवस्ेला 
मारक िरत आली आ्ेह. तयामरुळे 
सरकारी प्रशासिाबाबत नकंवा 
खाजगी वयवसायांनवरुद् तक्ार 
मां्डणयासािी लोकांक्ेड प्रभावी 
वयासपीि उपल्ध िा्ही जे 
लोकशा्हीतंत्राची मलूभतू गरज 
मािले जाते.
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प्रामखुयाने तीन सतरारर आव्ानांना 
तोंड द्यारे लागते. यात सर्वप्ररम, 
तक्ारदाराला म्णजेच ग्ा्कांना 
बरेचदा तयांचया तक्ारीचं ेननराकरण 
करणयासाठी उपल्ध वयासपीठ 
अररा यंरिणबेाबत मान्ती नसते. 
दसुरे म्णजे, जरी तयांना योगय 
ननराकरण यंरिणबेाबत मान्ती 
असली तरी अनेकदा तया यंरिणपेय यंत 
पो्चण े सर्वसामानय ग्ा्कांचया 
आराकयाबा्रेच े ठरते. नतसरे 
आव्ान म्णजे, जरी ग्ा्काने 
आपल े गार्ाण े उपल्ध सरकारी 
यंरिणमेाफ्व त मांडल ेतरी तक्ारदाराला 
तयाचया तक्ारीबाबत योगय रेळेत 
योगय समाधान नमळेल, याबाबत 
कोणती्ी शाश्ती देता येत ना्ी. 
या तीन सतरीय आव्ानांचा परू्वग्् 
जरी ठेरला ना्ी तरी एक बाब 
मारि नननचितपण ेसांगता येईल की, 
मळुातच भारतीय ग्ा्कांमधये रसत ूरा 
सरेांबाबत तक्ार करणयाची मनोरृत्ती 
र वयार्ानरक सररूपात सामानजक 
भान ठेऊन रसत ू र सरेांतील 
कमतरता नकंरा दोषांनररोधात तक्ार 
मांडणयाचया इच्छाशक्तीचा अभार 
नदसनू येतो. तयामळेु शासनाकडून्ी 
प्रभारी तक्ार ननरारण यंरिणा उभी 
करणयाबाबत आजरर फारसा 
पढुाकार घेतला गेललेा ना्ी. परंत,ु 
अर्ववयरसरा सक्म करणयासाठी 
् े नचरि बदलणयाची आरशयकता 
आ्.े यासाठी ग्ा्कन्त जपल े
जाणयाबरोबरच ग्ा्कांना तयांचया 
अनधकारांबाबत अनधक सजग 
करणयाचयादृष्ीने प्रयत्न ्ोण े
आरशयक आ्.े 

या आव्ानांरर मात 
करणयासाठी आनण सर्व नागनरकांना 
सोयीसकर रान्ल अशा सशक्त 
तक्ार ननरारण यंरिणचे ेसपष् सररूप 
नरेंद् मोदी यांचया नेतृतराखालील 
सरकारने नागनरकांसमोर ठेरल े
आ्.े पंतप्रधान नरेंद् मोदी यांनी 
सत्तचेी सरूि ् ाती घेतलयापासनू प्रभारी 
प्रशासनाची नरिसरूिी अंनगकारली 
आ्.े तयांचया दृष्ीकोनातनू चांगल े
प्रशासन म्णजे दानयतर, कत्ववय 
आनण पारदश्वकता या तीन ततरांरर 

चालरणयात आलले े लोकशासन. 
आपलया प्रशासनवयरसरेचा पाया 
मजबतू करणयासाठी सधयाचया 
सरकारने सर्वसामानय नागनरक र 
शासनावयरसरेला रेट जोडणयाचया 
दृष्ीने पढुाकार घेताना मान्ती र 
तंरिज्ानाची कास धरून नडजीटाईझड 

तक्ार ननरारण वयरसरा सरुू 
केलया. यामधये प्रामखुयाने रेलरे 
मंरिालयाने सरुू केललेी ननरारण 
तर तेल नैसनग्वक राय ू आनण 
पटे्रोनलअम मंरिालयाची इ-सरेा तसचे 
शासनकय र खाजगी सरेांबाबत 
तक्ार नोंदरणयासाठी प्रगती नामक 
एक ब्उुद्देशीय तक्ारी ननरारण 
वयासपीठ इ.चा उललखे करता येईल. 
सरकारने ग्ा्कांचया तक्ारीनंा 
स्जसोप ेवयासपीठ उपल्ध करून 
देउन का्ी प्रमाणात पन्लया दोन 
आव्ानांरर मात केली आ्.े 
तरानप, नतसरी समसया, म्णजेच 
दाखल केललेया तक्ारीरंर योगय 
रेळेत योगय कारराई ्ोण,े अद्याप्ी 
सटुललेी ना्ी. 

२०११ पासनू पानरत ् ोणयाचया 
प्रनतक्ेत असलले ेलोकपाल नरधेयक 
लोकांचया प्रशासनाबाबत, रसत ू र 
सार्वजननक तसचे खाजगी सरेांबाबत 
असललेया तक्ारीनंा शासन दरबारी 
पो्चरणारे एक प्रभारी माधयम 
ठरू शकेल अस े तज्ांचा कयास 
आ्.े तसचे सरकार सरेा परुरठा 
र तक्ार ननरारण योजना -२०१५ 
लाग ू करणयाबाबत्ी नरचाराधीन 
आ्,े परंत,ु मया्वनदत सररूपामळेु या 
योजनेचया काय्वक्मतेबाबत बरीच 
साशंकता आ्.े 

सरकारद्ारे नरनरध मंरिालयांचया 
सकेंतसरळांरर सरुू करणयात 
आललेया ऑनलाइन तक्ार ननरारण 
यंरिणा खरोखरच आजचया मान्ती 
तंरिज्ान काळाला साजेसा र एक 
सततुय पढुाकार आ्.े परंत,ु आज्ी 
भारतातील बरयाचशा प्रदेशांत 

एक बाब मात्र निनचितपणे 
सांगता येईल करी, मरुळातच 
भारतीय ग्ा्हकांमधये वसत ू वा 
सेवांबाबत तक्ार करणयाची 
मिोवतृ्ी व वयाव्हानरक 
सवरूपात सामानजक भाि िेऊि 
वसत ू व सेवांतील कमतरता 
नकंवा दोषांनवरोधात तक्ार 
मां्डणयाचया इच्ाशक्तीचा 
अभाव नदसिू येतो. तयामरुळे 
शासिाक्डिू्ही प्रभावी 
तक्ार निवारण यंत्रणा उभी 
करणयाबाबत आजवर फारसा 
परुढाकार घेतला गेलेला 
िा्ही. परंतरु, अ ््ववयवस्ा 
सक्षम करणयासािी ्ेह नचत्र 
बदलणयाची आवशयकता आ्ेह.
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मान्ती र तंरिज्ानाला परूक 
अशा नकमान पायाभतू सनुरधा 
नसलयामळेु र तंरिज्ानाबाबत मान्ती 
नसलयामळेु या सरेांचा उपयोग सर्व 
लोकांना करता येत ना्ी. यासाठी 
सर्वसामानय जनता र सराननक 
शासन यांचयातला दरुा ठरेल असा 
लोकायकु्त अनधकारी लोकांचया 
तक्ारी शासनापययंत पो्चरणारा 
प्रभारी लोकसरेक ठरू शकतो. 
नकमान भारतासारखया ग्ामीण 
र कृषीप्रधान देशात लोकपाल 
अनधकारी लोकशा्ी वयरसरेला 
अनधक मजबतूी देऊ शकेल. बँका, 
रीज र नरमा इ. सारखी क्ेरि ेरगळता 
बाकी सर्व म्तराचया क्ेरिात अजनू्ी 
ग्ा्क र सरेाप्रदाते यांचयातला दरुा 
म्णनू काम पा्णारी लोकपालसमान 
यंरिणा लाग ूझाललेी ना्ी.  

लोकआयकु्तावयनतनरक्त अजनू 
एक पया्वयी तक्ार ननरारण वयरसरा 
म्णजे क्ेनरिय ननयामक मंडळांना 
अनधक सक्म करण.े ्ी ननयामक 
मंडळे खाजगी सरेा प्रदातयांचया 
सरेांबाबत नागनरकांचया तक्ारीनंा 
अनधक योगयप्रकारे सोडर ूशकतील, 
तसचे अनेक तक्ारीनंा सरकारपययंत 
प्रभारीनरतया पो्चर ू शकतील. 
ननयामक मंडळांना जयादा अनधकार 
देणयामागे ्ीच तक्व सगंती आ् ेकी, 
बरयाचदा सरकारचया तलुनेत या 
ननयामक मंडळांपय यंत पो्चण े तेरे 
आपली तक्ार मांडण े ग्ा्कांना 
अनधक सोईच े ठरते. तयामळेु ्ी 
क्ेनरिय ननयामक मंडळे शासन 
र नागनरक यांचयातील दरुा या 
सररूपातील यंरिणा म्णनू अनधक 
उत्तमप्रकारे काम करू शकतात. 

जासतीच े अनधकार देणयाबरोबरच 
या ननयामक मंडळांना लोकांचया 
सरेेसाठी ततपर असणयाला उत्तरदायी 
करणे् ी नततकेच आरशयक ठरते. 
जस ेदर पाच रषायंनी जनादेश नजंकून 
नरीन सरकार आपल े मलूय आनण 
गणुरत्ता नसद्ध करते, तयाप्रमाण ेया 
ननयामक मंडळांनी्ी लोकांना उत्तम 
सरेा देणयाबाबत कटीबधद असणयाची 
गरज आ्.े तरच ्ी यंरिणा प्रभारी 
ठरू शकेल. 

आपलया देशात अनेक क्ेरिात 
ननयामक मंडळे आ्ते परंत ुतयांना 
प्रदान करणयात आलले े अनधकार 
मया्वनदत असनू तयांच े काय्वक्ेरि्ी 
फारस े वयापक ना्ी. उदा. 
दरूसचंार सरेा क्ेरिाच े दरूसचंार 
ननयामक म्ामंडळ- (Telecom 

Regulatory Authorty of India- 
TRAI). गेलया का्ी रषायंत देशात 
दरूसचंार वयरसरेत प्रचडं क्ांती 
झाली र दरूसचंार सरेा देशाचया 
कानाकोपरयात पो्चली आ्.े तसचे 
अनेक खाजगी सरेा प्रदातयांचा 
नशरकार्ी या सरेेत झाललेा आ्.े 
या पाश््व भमूीरर दरूसचंार ननयामक 
म्ामंडळाने अनधक प्रभारीपण े
काम करणयासाठी राढीर अनधकार 
नमळारेत, याबाबत शासनासमोर 
२०१६ या रषणी एक सनरसतर 
अ्राल सादर केला. या अ्रालात 
दरूसचंार क्ेरिात तीन सतरीय 
सरेातक्ार ननरारण यंरिणा सरापन 
करणयाबाबत मदु्देसदू सकंलपना 
मांडणयात आली ्ोती. यामधये 
दरूसचंार सरेा प्रदाते, ग्ा्क तक्ार 
ननरारण मंच, र दरूसचंार सरेेतील 
लोकपाल या तीन सतरांरर दरूसचंार 
सरेेची तक्ार ननरारण यंरिणा 
चालरली जारी, अस े म्टल े ्ोते. 
परंत,ु या अ्रालारर अजनूपययंत 
पाठपरुरठा र कोणता्ी ननण्वय 
न झालयामळेु ग्ा्कांना दरूसचंार 
सरेेबाबतचया तयांचया तक्ारी 
सोडरणयासाठी प्ररम दरूसचंार नरराद 
सोडरणकू मंडळ आनण अनपलीय 
नयायानधकरण अरा्वत Telecom 
Disputes Settlement and 
Appellate Tribunal (TDSAT) 
कडे आपली तक्ार नोंदरारी लागते. 
तया नंतरचया टपपयात दरूसचंार 
नरभाग अरा्वत the Department 
of Telecommunications (DoT) 
र कें द्ीय लोक तक्ार ननरारण 
र देखरेख प्रणाली अरा्वत - 
Centralized Public Grievance 

लोकआयरुक्तावयनतनरक्त 
अजिू एक पया्वयी तक्ार 
निवारण वयवस्ा म्हणजे क्षेनत्रय 
नियामक मं्डळांिा अनधक 
सक्षम करणे. ्ही नियामक 
मं्डळे खाजगी सेवा प्रदातयांचया 
सेवांबाबत िागनरकांचया 
तक्ारीिंा अनधक योगयप्रकारे 
सो्डव ू शकतील, तसेच 
अिेक तक्ारीिंा सरकारपययंत 
प्रभावीनरतया पो्हचव ूशकतील. 
नियामक मं्डळांिा जयादा 
अनधकार देणयामागे ्हीच 
तक्व संगती आ्हे करी, बरयाचदा 
सरकारचया तरुलिेत या नियामक 
मं्डळांपययंत पो्हचणे ते् े आपली 
तक्ार मां्डणे ग्ा्हकांिा अनधक 
सोईचे िरते.
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Redress And Monitoring 
System (CPGRAMS) यांचयाकडे 
तक्ार मांडारी लागते. अनयरा 
शरेटचा पया्वय म्णजे कायदेशीर 
मागा्वने कोटा्वत आपल े म्णण े
मांडारे लागते. जरळजरळ ्ीच 
नसरती इतर क्ेरिात्ी आ्.े तयामळेु 
ग्ा्कांसाठी आपलया तक्ारी 
मांडणयासाठी एक सोईसकर वयरसरा 
देशात उपल्ध ना्ी, ् े भारतीय 
लोकशा्ी वयरसरेला मारक ठरेल 
अस ेएक कट ूसतय आ्.े 

तसचे, देशातील अफाट 
भौगोनलक नरसतार लक्ात घेता केरळ 
सरेाक्ेरिानन्ाय एक लोकआयकु्त 
ननयकु्त करून भागणार ना्ी. तर 
कें द् र राजय सरकारचया पढुाकाराने 
लोकायकु्तांचया कामाला परूक र 
स्ाययभतू ठरतील अशी ग्ा्क 
वयर्ार नरभाग- Department 
of Consumer Affairs (DoCA), 
ग्ा्क सनुरधा कें द् नकंरा ग्ा्क 
कलयाण सरेा मंडळे इ. सरेा कें द् 
सरापन करून लोकायकु्ताला समांतर 
र परूकपण े्ी कें द् चालरली गेली 
पान्जेत. ग्ा्कांना एका नननचित 
दरूधरनी क्मांकाररून आरशयक 
मान्ती परुरण,े सकेंतसरळारर 
येणारया ग्ा्कांचया तक्ारीनंा 
उत्तरे देण,े तसचे या कें द्ात काम 
करणयारया प्रनशनक्त कम्वचारयांनी 
ग्ा्कांचया तक्ारी योगय प्रकारे 
दाखल करून घेऊन तयांना योगय 
समपुदेशन करण े इ. काय्व करण े
अपनेक्त आ्.े 

ग्ा्क सनुरधा कें द् ्ी परूणी 
सरुू करणयात आललेी शासन 
सरेा ग्ा्कांचया तक्ारी ं दाखल 
करून घेणारी प्रभारी वयरसरा 
म्णनू काय्वरत ्ोती. परंत,ु का्ी 
करणासतर अचानकपण े शासनाने 
्ी कें द् बंद करणयाचा ननण्वय 
घेतला. सीयटूीएस इटंरनॅशनल 
जयपरू येरे का्ी सरेांसाठी ग्ा्क 
सनुरधा कें द् चालरली. नरनरध 
माधयमांतनू, कधी प्रतयक् जाऊन, 
सोईसकर भाषेत तक्ार दाखल करता 
येणयाची सोय असलयामळेु, तक्ार 
दाखल करणयाबरोबरच ग्ा्कांना 
तयांचया समसयेबाबत योगय मान्ती 
र माग्वदश्वन्ी नमळत असलयामळेु 
लोकायकु्तांपके्ा या ग्ा्क सनुरधा 
कें द्ाचया सरेेचा लाभ घेणयाकडे 
लोकांचा अनधक कल असलयाच े
लक्ात आल.े १८ मन्नयांचया 
कालारधीत या ग्ा्क कें द्ांत 
नरनरध क्ेरिांतील सरेांशी सबंंनधत 
बरयाच तक्ारी नोंदरलया गेलया. 
जरळजरळ ११ टकके तक्ारी या 
नरत्तीयक्ेरिाशी सबंंनधत ्ोतया. 

ग्ा्क अनधकारांसाठी काम 
करणारया सरयंसरेी ससंरांनी 
ग्ा्कांचया न्तासाठी पया्वयी वयरसरा 
म्णनू काम करणारी शासनप्रमानणत 
ग्ा्क सनुरधा कें द् चालरली 
जारीत, असा आग्् धरला पान्जे. 
तयामळेु ग्ा्कांना एक सोईची 
तक्ार ननरारण र ग्ा्क ्कक 
माग्वदश्वक अशा वयरसरेचा लाभ 
नमळेल तसचे ग्ा्क सरंक्ण कायदा 

१९८६ अंतग्वत राष्टीय र राजय 
आयोग आनण र नजल्ा मंचांद्ारे 
सरापन करणयात आललेया ग्ा्क 
नरराद सोडरणकू नयायालयांररील 
- (Dispute Redressal Agencies 
established under the Consumer 
Protection Act, 1986 the 
National Commission, State 
Commissions and District 
Forums.) अनतनरक्त कामांचा 
भार्ी कमी ्ोणयास मदत ्ोईल.  

३० रषायंपरूणी ग्ा्कांचया 
तक्ारी सदंभा्वतलया खटलयांरर 
जलद गतीने नयायननराडा देणयासाठी 
या नयायालयांची सरापना करणयात 
आली ्ोती. परंत,ु ्ळ ू ्ळ ू
ईतर नयायालयांप्रणाण े या नरशषे 
नयायालयांत्ी प्रलंनबत खटलयांच े
प्रमाण राढ ूलागल.े तनर्ी, राष्टीय 
ग्ा्क तक्ार ननरारण आयोगाचया 
सकेंतसरळाररील मान्तीप्रमाण े
सरापनेपासनू या ग्ा्क नयायालयांनी 
राष्टीय आयोगासमोर आललेया 
तक्ारीपंकैी ८६ टकके, राजय ग्ा्क 
आयोगाचया एकूण तक्ारीपंकैी ८७ 
टकके तर नजल्ा आयोगासमोरील 
एकूण तक्ारीचंया ९२ टकके 
तक्ारीरंर यशसरी नयायननराडा 
केललेा आ्.े तनर्ी का्ी शकै्नणक 
अभयास अ्रालांनसुार ् े खटल े
ग्ा्क सरंक्ण कायद्यात नमदू 
करणयात आललेया काळापके्ा्ी 
अनधक काळ लांबल े तसचे या 
नयायालयांत दाखल करणयात 
आललेया एकूण खटलयांपकैी ४ 
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लाखांपके्ा अनधक खटल े अजनू्ी 
प्रलंनबत आ्ते. तयामळेु नयायात 
नरलंब म्णजे एकप्रकारे नयाय 
नाकारणचे र देशात ग्ा्कन्ताचा 
कोणी राली ना्ी, असाच प्रतयय 
भारतीय ग्ा्कांना रारंरार येतो, 
अस े म्णता येईल. तनर्ी, अशा 
प्रलंनबततेची कारणी नममांसा केली 
असता मोठया सखंयेने नरक्त असणारी 
पदे, अपरुया पायाभतू सनुरधा, तसचे 
राजय आनण कें द् सरकारमधील 
समनरयाचा अभार ् े मदु्दे समोर 
येतात. या समसया र प्रभारी 
ग्ा्क तक्ार ननरारण यंरिणचेी 
आरशयकता लक्ात घेऊन नकुतयाच 
मांडणयात आललेया ग्ा्क सरंक्ण 
नरधेयक २०१८ मधये जलदनरतया 
ग्ा्क तक्ार ननरारण करणयास 
सक्म अशा कें नद्य ग्ा्क संरक्ण 
म्ामंडळ (Central Consumer 
Protection Authority-CCPA) ची 
सरापना करणयाचा मदु्दा मांडणयात 
आला आ्.े ्ी नरीन वयरसरा 
नकतपत जलद नयायननराडा करेल, 
् ेयेणारया काळातच सपष् ्ोईल. 

ठरानरक क्ेरिासाठी पणू्वकालीन 
ननयंरिक यंरिणचेा अभार र तयात्ी 
नरनरध शासनकय नरभाग र 
मंरिालयांचया तक्ार ननरारण यंरिणांचा 
परसपरांशी असणारा असमनरय ्ी 
देखील एक म्तराची समसया आ्.े
जयामळेु नरनशष् क्ेरिाचया सरेांबाबत 
ग्ा्कांचया तक्ारी नदघ्व काळापययंत 

सोडरलया जात ना्ी. याबाबात 
उदा्रण द्यायच ेझालयास इ-कॉमस्व 
क्ेरिाचा उललखे करता येईल. 
राष्टीय ग्ा्क स्ायय दरूधरनी 
क्मांकारर २०१४-१५ या रषा्वत 
इ- कॉमस्वशी सबंंनधत १३,८१२ 
तक्ारी नोंदरलया गेलया. २०१५-
१६ मधये २३,९५५ नवया 
तक्ारीचंी भर पडली. तर रष्व 
२०१६-१७ मधये ५०,७६७ 
नवया तक्ारी नोंदरणयात आलया. 
ननकड लक्ात घेऊन्ी शासनातफफे  
इ-कॉमस्वसारखया क्ेरिाशी सबंंनधत 
ग्ा्कांचया तक्ारी ्ाताळणयासाठी 
पणू्व रेळ तक्ार ननयंरिक ननयकु्त 
करणयाबाबत कोणता्ी पढुाकार 
घेतला जात ना्ी. एकीकडे येणारया 
काळात कें नद्य ग्ा्क सरंक्ण 
म्ामंडळ सरापन ्ोऊन ग्ा्कांचया 
समसयांरर रेळेत उपाययोजना 
सचुरलया जातील, अशी आशा 
वयक्त ्ोत असतांना दसुरीकडे 
श्री सनुशनक्त भारतीय ग्ा्क 
आपलया तक्ारीनंा न्रटर, फेसबकु 
र ततसम सोशल नमडीयातनू वयक्त 
कनरत आ्ते.  

पंतप्रधान नरेंद् मोदी यांनी 
नकुतेच सबंंनधत वयरसरेचा 
आढारा घेऊन र राढत असणारया 
ग्ा्क तक्ारीचंया सखंयेबाबत र 
प्रभारी र काय्वक्म ग्ा्क तक्ार 
ननरारण यंरिणा नसणयाबाबत नचतंा 
वयक्त केली. यारर तरनरत पारल े

उचलणयाची तयारी दाखरताना 
पंतप्रधानांनी प्रसशासनकय वयरसरेत 
का्ी म्तराच े बदल्ी सचुरल े
आ्ते. जयामळेु जलदगतीने 
ग्ा्कांचया तक्ारी सोडरता येतील.  
कें नद्य ग्ा्क सरंक्ण म्ामंडळाचया 
सरापनेबरोबरच सक्म अनधकार 
असललेी क्ेरिीय ननयंरिक मंडळे, 
पणू्वरेळ लोकायकु्त अनधकारी, 
ग्ा्क सनुरधा कें द् इ. बरोबरच कें द् 
र राजय सरकार तसचे शासनकय 
नरभाग र मंरिालयांमधील योगय 
समनरयातनू ग्ा्कांचया अनेक 
समसया दरू करणयात शासन एक 
वयापक प्रभारी वयरसरा ननमा्वण 
करणयात यशसरी ्ोऊ शकेल, 
असा नरश्ास्ी पंतप्रधानांनी वयक्त 
केला. आता येणारया काळात 
भारतीय ग्ा्कांसमोरील आव्ाने 
सोडरणयाची खरी कसोटी मोदी 
सरकारचया दानयतर, कत्ववय आनण 
पारदश्वकता या तीन मलूयांचा 
अंनगकार असललेया प्रशासन 
वयरसरेसमोर आ्.े 

      nnn 

उदय एस. मे्ता सीयटूीएस 
इटंरनॅशनलच े उप काय्वकारी 
सचंालक असनू नसद्धार्व नारायण 
तयाच नठकाणी सशंाेधक अा्ते.
email: usm@cuts.org
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वसत ू र सरेांची खरेदी 
करणारा या अरा्वने ग्ा्क 

्ा श्द वयर्ारात रापरला जातो. 
परंत ु ग्ा्क सरंक्ण कायद्यातील 
वयाखयेनसुार (यानंतर ग्ा. स.ं का.) 
खरेदी करणाऱयाचया समंतीने रसत ू
र सरेांचा रापर करणारा ्ा सदु्धा 
ग्ा्क असतो. अरा्वतच  समाजातील 
प्रतयेक आबालरृद्ध वयनक्त ्ी  
ग्ा्कच असते.रय, नलंग, नशक्ण, 
सामानजक र आनर्वक सतर, धम्व, 
जात, या सरायंचया पलीकडची 
अशी ग्ा्क ्ी सजं्ा आ्.े आज  
ग्ा्क ्ा समाजातील सरा्वत मोठा 
गट असनू तो आपलया खरेदीद्ारा 
अर्ववयरसरेचया चक्ाला गती 
देत असतो. शतेी, कारखानदारी, 
वयापार, रा्तकू, बँका, नरमा इ. 
सर्व वयरसाय ् ेग्ा्काचया गरजा 
परुरणयासाठी चालरल ेजातात. या 
अरा्वने ग्ा्क ्ा अर्ववयरसरेचा 
कें द्नबंद ूनकंरा ‘राजा' असतो !

प्रतयक् बाजारपठेेत वयर्ार 
करताना मारि ग्ा्काला तसा अनभुर 
येत ना्ी. नकंब्नुा सघंनटत वयापारी 
र उतपादक रगा्वपढेु असघंनटत र 
सरतःच े्कक र जबाबदाऱया यांची 

ग्ा्हक तक्ार निवारण यंत्रणा

मान्ती नसललेा  ग्ा्क ् ा सरतःला 
अस्ायय, दबु्वल आनण आराज 
नसललेा (voiceless) समजतो. 
सामानय भाजी नरके्तयापासनू ते मोठे 
वयापारी, उतपादक कंपनया, सरेा 
परुरणारी आसरापने, नबलडस्व इ. 
कडून तयाची फसरणकू ,अडरणकू 
झाली तरी ्ा अनयाय तो ननमटूपण े
स्न करतो. खरेदी केललेया रसत ुर 
सरेा यांचयाबद्दल तयाची का्ी रेळा 
तक्ार असते. परंत ुआतमनरश्ासाचा 
अभार, तक्ार कशी र कोठे 
करायची याबद्दलच ेअज्ान, आळस, 
तक्ार करून्ी नतचा उपयोग ्ोईल 
याबद्दलची साशंकता इ. कारणांमळेु 
तो तक्ार करत ना्ी. १९९० 
मधये कें द् सरकारने नरीन आनर्वक 
धोरणाचा सरीकार केलयापासनू 
या पनरनसरतीत रोडाफार बदल 
नदसनू येऊ लागला. खाजगीकरण, 
उदारीकरण आनण जागनतकीकरण 
यांचा समारेश असललेया या नरीन 
धोरणामळेु बाजारपठेेत क्ांनतकारक 
बदल नदसनू येऊ लागल.े १९९० 
परूणी ग्ा्कांना अनेक रसत ु र  
सरेांचया बाबतीत टंचाईशी सामना 
करारा लागत अस.े सकुटस्व, 

लनलता करु लकणणी

उपाय

 समाजातील प्रतयेक 
आबालवदृ् वयनक्त ्ही  ग्ा्हकच 
असते.वय, नलंग, नशक्षण, 
सामानजक व आन ््वक सतर, 
धम्व,जात , या सवायंचया पलीक्डची 
अशी ग्ा्हक ्ही संज्ा आ्हे. आज  
ग्ा्हक ्हा समाजातील सवा्वत 
मोिा गट असिू तो आपलया 
खरेदीद्ारा अ ््ववयवस्ेचया 
चक्ाला गती देत असतो. शेती, 
कारखािदारी, वयापार, वा्हतकू, 
बँका, नवमा इ. सव्व वयवसाय ्ेह 
ग्ा्हकाचया गरजा परुरवणयासािी 
चालवले जातात.  या अ्ा्विे 
ग्ा्हक ्हा अ ््ववयवस्ेचा कें द्रनबंद ू
नकंवा 'राजा' असतो !
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रेनफ्जरेटस्व यांसारखी गरजेची 
साधने, टेनलफोनसारखया आरशयक 
सरेा, यांची खरेदी करणयासाठी 
नोंदणी (बनुकंग) करारी लागण े
ग्ा्कांचया अंगरळणी पडल े ्ोते. 
परंत ु नरीन आनर्वक धोरणामळेु 
देशाचया अर्ववयरसरेची दारे परकीय 
भांडरल, रसत ु र सरेांची आयात 
यासाठी का्ी प्रमाणात खलुी झाली. 
तयाला तंरिज्ानातील प्रगतीची जोड 
नमळाली. देशीनरदेशी उतपादने यांनी 
खचाखच भरललेी दकुाने आनण 
मॉलस जागोजागी नदस ू लागल.े 
बँक, नरमा, टेनलफोन इ. सरेांचया 
बाबतीत ग्ा्कांना ननरड करणयाची 
भरपरू सधंी उपल्ध झाली. के्नडट 
काड्व, नेटबँनकंग, खरेदीसाठी शनूय 
वयाजदराने नमळणारी कजफे इ.मळेु 
नखशात रोख रककम नसली तरी 
खरेदी करण े शकय ्ोऊ लागल.े 
आता तर तंरिज्ानातील प्रगतीमळेु 
खरेदीसाठी प्रतयक् बाजारात 
जाणयाची्ी गरज उरललेी ना्ी. 
ऑनलाईन खरेदी द्ारा ननरननराळया 
सकेंतसरळांररून घरबसलया खरेदीच े
वयर्ार पणू्व करण ेशकय झाल ेआ्.े  
पण या बदलाबरोबरच का्ी नरीन  
प्रश्न्ी ननमा्वण झाल ेआ्ते. गरज 
नसताना र करनचत ऐपतीबा्रे  
खरेदी करणयाची प्ररृत्ती राढत आ्.े 
ऑनलाईन खरेदी केललेया मोबाईल 
फोन ऐरजी साबणाची रडी पदरात 
पडलयाचया घटना्ी अधनूमधनू ऐकू 
येऊ लागलया आ्ते.परदेशातील 
उतपादकांकडे केललेया तक्ारीची 
दाद लागत ना्ी असा अनभुर का्ी 

ग्ा्क घेत आ्ते.सदुैराने शासनाने 
बाजारपठेेचया  या बदलललेया 
सररूपाची र ग्ा्कांचया प्रश्नांची 
दखल घेऊन तक्ार ननरारणाचया 
अनधक ग्ा्कानभमखु वयरसरा 
कायद्याद्ारे ननमा्वण केलया आ्ते.  
तयांचा आढारा या लखेात घयारयाचा 

आ्.े 

जागनतक सतरारर मानय 
झाललेया ग्ा्कांचया आठ मलूभतू 
्ककयांमधये तक्ार ननरारणाचा ् कक 
्ा एक म्तराचा ् कक आ्.े ग्ा्क 
सरंक्ण कायद्यात्ी या ्ककाचा 
सपष् उललखे केललेा आ्.े नकंब्नुा 
ग्ा्कांचया या ् ककाच ेसरंक्ण करण े
् ेया कायद्याच ेमखुय उनद्दष् आ्.े  
र तयाचया पतू्वतेसाठी ग्ा्कांचया 
तक्ारीचं ेसलुभतेने, कमी खचा्वत र 

जलद गतीने ननरारण करणयासाठी 
एक खास वयरसरा या कायद्याने 
ननमा्वण केली आ्.े  नतचा उपयोग 
करणयापरूणी तक्ार करणयासाठी 
ग्ा्कांना उपल्ध असललेया अनय 
पया्वयांची प्ररम मान्ती घेऊ.  

१ ) उतपादकांची तक्ार निवारण 
वयवस्ा 

नद सटॅडंड्व ऑफ रे्स अँड मेझस्व 
(पकेॅज कमोनडटीज) रुलस १९७७ 
चया बाबतीत २००७ मधील एका 
शासकीय आदेशानसुार प्रतयेक 
पकॅबंद रसतचूया रेष्णारर तया 
रसतनूरषयीची तक्ार ग्ा्कांनी 
जया वयक्तीकडे / काया्वलयाकडे 
करारयाची तयाचा पत्ता, टेनलफोन 
क्मांक, र उपल्ध असलयास इ 
मेल आयडी इ. मान्ती प्रनसद्ध करण े
बंधनकारक केलले ेआ्.े  पकॅबंद 
रसत ू या सदरात न मोडणाऱया 
उतपादनांचया बाबतीत उतपादकांचया 
सकेंतसरळारर ्ी मान्ती देण े
आरशयक आ्.े आज बाजारपठेेतील 
सपधफेमळेु ब्सुखंय उतपादक ननःशलुक 
(टोल फ्ी) क्मांकारर तसचे 
सकेंतसरळारर तक्ार करणयाची 
सनुरधा उपल्ध करून देत आ्ते.  
रसतमूधये नबघाड झालयास ्मी 
काळात  (र नंतर्ी) दरुुसती सरेा 
नमळरणयासाठी आरशयक पत्त,े 
दरूधरनी क्मांक प्रनसद्ध करणयाच े
बंधन्ी उतपादकांरर आ्.े  रसत ू
र सरेेबद्दल तक्ार ननमा्वण झालयास 
ग्ा्कांनी या मान्तीचा उपयोग 
करून प्ररम उतपादकाकडे तक्ार 
करारी.  अनधक मान्ती https://
legalmetrology.maharashtra. 

जागनतक सतरावर मानय 
झालेलया ग्ा्हकांचया आि 
मलूभतू ्हककयांमधये तक्ार 
निवारणाचा ्हकक ्हा एक 
म्हतवाचा ्हकक आ्हे. ग्ा्हक 
संरक्षण कायद्ात्ही या 
्हककाचा सपष् उललेख केलेला 
आ्ेह. नकंब्हरुिा ग्ा्हकांचया 
या ्हककाचे संरक्षण करणे 
्ेह या कायद्ाचे मरुखय उनद्ष् 
आ्ेह.  व तयाचया पतू्वतेसािी 
ग्ा्हकांचया तक्ारीचें सरुलभतेिे, 
कमी खचा्वत व जलद गतीिे 
निवारण करणयासािी एक 
खास वयवस्ा या कायद्ािे 
निमा्वण केली आ्हे.
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gov.in रर उपल्ध आ्.े 

२) बँक ,पोसट,टेनलफोि,वीज इ. 
सेवांबाबतची तक्ार निवारणाची 
वयवस्ा 

खाजगी र सार्वजननक क्ेरिातील 
बँका, टेनलफोन कंपनया ,तसचे 
सरकारी पोसट ऑनफस ेइ.ना तयांचया 
प्रतयेक शाखेत / काया्वलयात तक्ार 
ननरारण वयरसरेची मान्ती ग्ा्कांना 
स्ज नदसले अशा पद्धतीने प्रदनश्वत 
करण े बंधनकारक आ्.े अशा 
आसरापनांमधये कननष्ठांपासनू रनरष्ठ 
अनधकाऱयांपय यंत तक्ार ननरारणाची 
एक वयरसरा केललेी असते. नतचा 
उपयोग ग्ा्कांनी तयाच क्माने 
करारा अशी अपके्ा असते.   
सार्वजननक बँकांचया प्रतयेक 
शाखेमधये तेरील वयरसरापक नकंरा 
ररीष्ठ अनधकारी नरनशष्ठ नदरशी 
ग्ा्कांचया तक्ारी ऐकणयासाठी 
उपल्ध असतात. तो नदरस र रेळ 
शाखेमधये ठळकपण ेप्रदनश्वत करण े
आरशयक आ्.े  या वयरसरेचा 
उपयोग ग्ा्क करू शकतात.  

पोसट, बँक इ. सरेेबाबतचया 
तक्ारी / सचूना यांची नोंद 
करणयासाठी तयांचया प्रतयेक 
काया्वलयात तक्ारर्ी उपल्ध 
असते.  नतची मागणी  ग्ा्क 
करू शकतात.  तसचे सराननक 
पोसटमासतर, पोसटल सपुनरंटेंडेंट  
यांचयाकडून तक्ारननरारण न 
झालयास नरभागाचया पोसटमासतर 
जनरल कडे पाठरणयाच े तक्ारपरि 
कोणतया्ी पोसट ऑनफसमधये 

नदलयास ते नरनाशलुक तयांचयाकडे 
पाठरणयाची वयरसरा आ्.े दर 
तीन मन्नयांनी चीफ पोसट मासटर 
जनरल (म्ाराष्ट सक्व ल) ् े डाक 
अदालत आयोनजत करतात.  नतची 
तारीख ,रेळ र जागा इ. ची सचूना 
रृत्तपरिातनू नदली जाते. नतचा्ी 
उपयोग ग्ा्क करू शकतात.  

अनधक मान्ती indiapost.gov.in 
रर.  

रीज कायदा २००३ नसुार 
रीज परुरठा करणाऱया प्रतयेक 
आसरापनाला ग्ा्कांचया तक्ारी 
सोडरणयासाठी एक अंतग्वत तक्ार 
ननरारण कक् (इटंन्वल ग्ीव्नस 
रेनडरेसल सले --आय.जी.आर. 
सी.) सरापन करण े बंधनकारक 
आ्.े  आसरापनाकडे आललेया 
तक्ारीबंाबत या कक्ांनी दोन 
मन्नयांचया मदुतीत ननण्वय द्यारयाचा 
आ्.े  या मदुतीत ननण्वय न 
नमळालयास, अररा तयांनी नदललेया 
ननण्वयाने समाधान न झालयास ग्ा्क 
सघंटना तसचे आसरापन यांचया 
प्रनतननधीचंा समारेश असललेया 
तक्ार ननरारण मंचाकडे (कंझमुर 
ग्ीव्नससे रेनडरेसल फोरम) ग्ा्क 
तक्ार करू शकतात.  रीज 
परुरठादारांनी या कक्ांचा / मंचांचा 
पत्ता रीज नबलारर ्छापण ेआरशयक 
आ्.े  

रीज, नरमा, बँक या 
सरेांबाबतचया तक्ारी करणयासाठी 
नन:शलुक (टोल फ्ी) फोन वयरसरा्ी 
उपल्ध आ्.े  

बँक, नवमा, वीज या सेवांसािी 
लोकपाल 

बँक, नरमा, रीज या क्ेरिातील 
ग्ा्कांचया तक्ारीचं ेननरारण अंतग्वत 
तक्ार ननरारण वयरसरेकडून न 
झालयास नरनशष् मदुतीत लोकपाल 
(ombudsman) कडे तक्ार 
करणयाचा पया्वय ग्ा्कांना आ्.े  
मारि सरेा परुरठादाराकडे तक्ार 
न करता रेट लोकपाल यांचयाकडे 
तक्ार करता येत ना्ी.  तसचे 
ग्ा्क र अनय नयायालयांकडे 
तक्ार दाखल केललेी असलयास 
लोकपाल ती तक्ार सरीकारत 
ना्ीत.  तक्ार दाखल करणयासाठी 
कोणते् ी शलुक द्यारे लागत ना्ी.  
तसचे तयासाठी रकील देणयाची्ी 
गरज नसते.  ऑनलाईन तक्ारी्ी 
सरीकारलया जातात.  तक्ारअजा्वचा 
नमनुा लोकपालांचया सकेंतसरळांरर 
उपल्ध असतो.  अनधक मान्तीसाठी 

नवमा---

bimalokpal.mumbai@gbic.co.in 

वीज --- 
www.mercombudsman.org.in 

बँक--- 
www.bankingombudsman.rbi.org.in 

म्ाराष्ट राजय र कें द् सरकार 
यांची ग्ा्क मदत रान्नी (्लेप 
लाईन)

ग्ा्कांना तक्ार ननरारणाबाबत 
माग्वदश्वन र मदत करणयासाठी 
म्ाराष्ट शासनाची मदत रान्नी 
सपटेंबर २०११ पासनू काय्वरत 
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आ्.े  नतची काय्वरा्ी कंझमुर 
गायडनस सोसायटीचया मदतीने केली 
जात आ्.े  १८०० २२ २२६२ 
या क्मांकारर नकंरा १९६७ या 
क्मांकारर (फक्त  बी.एस.एन.एल. 
र एम.टी.एन.एल. ग्ा्कांसाठी) 
फोनने मराठी, न्दंी रा इगं्जीत  
सपंक्व  साधनू ग्ा्क माग्वदश्वन घेऊ 
शकतात.  नकंरा ई  मेलद्ारे  लखेी 
तक्ार्ी करू शकतात.  अनधक 
मान्ती mahafood.gov.in रर 
नमळेल.  

कें द् सरकारचया मदत रान्नीचा 
उपयोग करणयासाठी १८०० ११ 
४०००नकंरा १४४०४ येरे सपंक्व  
साधारा.  www.nationalconsumer 
helpline.in येरे यानरषयी अनधक 
मान्ती नमळ ूशकेल.  

सवयंसेवी ग्ा्हकसंघटिांची 
माग्वदश्वि कें द्र े

ग्ा्क चळरळीला प्रोतसा्न 
देणयाचया, नरशषेतः ग्ामीण भागात 
ग्ा्क चळरळीचा प्रसार करणयाचया 
म्ाराष्ट शासनाचया धोरणाचा 
एक भाग म्णनू एक सदसयीय 
ग्ा्क कलयाण सनमतीची नेमणकू 
शासनाने केली आ्.े ्ी सनमती 
ग्ा्क चळरळीचया प्रसारासाठी 
करारयाचया उपाययोजनांचया 
बाबतीत शासनाला सलला देते.  
पनरणामी आज म्ाराष्टातील  
ग्ा्क चळरळ केरळ नजलह्ांतच 
नव् े तर तालकुयांपय यंत पो्ोचली 
आ्.े नठकनठकाणी सरयंसरेी ग्ा्क 
सघंटना ग्ा्कांच े सघंटन, ग्ा्क 

जागृती, तक्ारीबंाबत माग्वदश्वन 
इ. उपक्म करत आ्ते.  नरशषे 
उललखेनीय बाब अशी की तक्ारदार 
र नररुद्ध पक् यांचयामधये मधयसरी 
करून प्रश्न सोडरणयाचया तयांचया 
प्रयत्नांमळेु ग्ा्क नयायालयांररील 
तक्ारीचंा भार कमी ्ोणयास मदत 
्ोत आ्.े  मुंबई ग्ा्क पंचायतीची 
११ माग्वदश्वन कें द्े बृ्नमुंबई, 
डोंनबरली, पणे (रायगड ), र पणु े
येरे काय्वरत आ्ते.  

शासनाचया ग्ा्क कलयाण 
ननधीतनू ग्ा्क सघंटनांना नरनरध 
उपक्मांसाठी आनर्वक सा्ायय्ी 
केल ेजाते. 

ग्ा्हक संरक्षण कायदा 
(ग्ा. सं. का.)१९८६ 

तक्ार ननरारणाचया  ररील 
पया्वयांचा अरलंब करून्ी तक्ार 
सटुली ना्ी तर शरेटचा ननरा्वणीचा 

उपाय म्णनू तक्ारदार ग्ा.स.ं  
कायद्याचा उपयोग करू शकतात. 
नकुतयाच सपंललेया ससंदेचया 
न्राळी अनधरेशनात ररील कायदा 
रद्द करून तयाऐरजी बदलतया 
बाजारपठेेतील  पनरनसरतीला ससुगंत 
असा नरीन कायदा करणयासाठी 
ग्ा्क सरंक्ण नरधेयक २०१७ 
ससंदेत मांडणयात आल े आ्.े  
येतया अंदाजपरिकीय अनधरेशनात 
ते पानरत ्ोऊन तयाच े कायद्यात 
रूपांतर ्ोणयाची अपके्ा आ्.े  
सकंनलपत कायद्यामळेु ्ोणाऱया 
म्तराचया बदलांचा योगय नठकाणी 
उललखे केललेा आ्.े  

या कायद्यामधये ग्ा्कांचया 
तक्ारीचं े सलुभतेने ननरारण 
करणयासाठी प्रतयेक नजलह्ात 
नकमान एक ग्ा्क तक्ार ननरारण 
मंच,  प्रतयेक राजयासाठी एक ग्ा. 
त. नन.आयोग र नदलली येरे राष्टीय 
आयोग अशी तीन सतरांरर रचना 
केललेी आ्.े  रु. २० लाखांपय यंतचया 
मलूयाचया तक्ारी नजल्ा मंचाकडे 
(प्रसतानरत कायद्यात ्ी  मया्वदा रु. 
एक कोटीपंय यंत राढरली आ्)े, रु. 
२० लाख ते रु. एक कोटीपय यंतचया 
तक्ारी राजय आयोगाकडे (प्रसतानरत 
कायद्यात रु.१०कोटी), र रु.एक 
कोटीररील मलूयाचया (प्रसतानरत 
कायद्यात रु. १० कोटी) तक्ारी 
राष्टीय आयोगाकडे ग्ा्कांना दाखल 
करता येतात.  यानशराय नजल्ा 
मंचाचया ननण्वयाररील अनपल ेराजय 
आयोगाकडे, राजय आयोगाचया 
ननण्वयाररील अनपल े राष्टीय 

 ग्ामीण भागात ग्ा्हक 
चळवळीचा प्रसार करणयाचया 
म्हाराष्ट्र शासिाचया धोरणाचा 
एक भाग म्हणिू एक सदसयीय 
ग्ा्हक कलयाण सनमतीची 
िेमणकू शासिािे केली आ्ेह. 
्ही सनमती ग्ा्हक चळवळीचया 
प्रसारासािी करावयाचया 
उपाययोजिांचया बाबतीत 
शासिाला सलला देते.  पनरणामी 
आज म्हाराष्ट्रातील  ग्ा्हक 
चळवळ केवळ नजल्हांतच िव्हे 
तर तालरुकयांपययंत पो्होचली 
आ्ेह.
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आयोगाकडे र राष्टीय आयोगाचया 
ननकालाररील अनपल े सरवोचच 
नयायालयाकडे तक्ारदार करू 
शकतात.  नजल्ा मंचाकडे दाखल 
करारयाचया तक्ारीचया मलूयानसुार 
रु. १००/- ते रु. ५००/- , 
राजय आयोगापढुील तक्ारीचया 
मलूयानसुार रू. २०००/- ते रु. 
४०००/- र राष्टीय आयोगाकडे 
तक्ारीसाठी रु. ५०००/- इतके 
माफक शलुक भरारे लागते.  

तक्ारीचं ेकारण उद् भरलयापासनू 
दोन रषायंचया मदुतीत तक्ार 
दाखल करारी लागते. तर अपील 
करणयाची मदुत मंच/आयोग यांच े
ननकालपरि नमळालयापासनू तीस 
नदरस इतकी आ्.े ग्ा्क सरतः 
तक्ार/अपील दाखल करू शकतो. 
तसचे सनुारणीचया रेळी सरतःची 
बाज ूमांडू शकतो. तयासाठी रकील 
देणयाची गरज ना्ी. (मारि रनकलांना 
मजजार्ी ना्ी.) तक्ारननरारणाची 
्ी वयरसरा नयायालयसदृश वयरसरा 
असनू कायद्याचा कीस न काढता 
नैसनग्वक नयायाचया ततरानसुार मंच 
/आयोग यांनी प्रकरणेे ्ाताळारीत 
अशी अपके्ा आ्.े सरतः ग्ा्क, 
र तयाचया मृतयनंूतर तयाच े रारस, 
नोंदणीकृत ग्ा्क सघंटना, समान 
तक्ार असललेया अनेक ग्ा्कांचया 
रतीने एक नकंरा अनधक ग्ा्क, 
राजय र कें द् सरकार तक्ारदार ् ोऊ 
शकतात. सदोष रसत,ू सरेेतील 

उणीर, अननुचत र ननबयंधातमक 
वयापारी प्ररा (एका रसत ू नकंरा 
सरेेचया खरेदीची अट म्णनू दसुरी 
रसत ु नकंरा सरेा खरेदी करणयाच े
बंधन घालण)े, रसतरूर ्छापललेया 
एम.आर. पी.  पके्ा नकंरा कराराने 
ठरललेया नकंमतीपके्ा जासत नकंमत 
आकारण,े असरुनक्त रसत/ुसरेा 
परुरण े इ. बाबतीत मंच/आयोग 
यांचयाकडे तक्ार दाखल करता 
येते. मारि वयरसायाचया ्तेनूे 
खरेदी केललेया रसत/ुसरेा यांचया 
बाबतीत तक्ार करता येत ना्ी.  
अरा्वत ्छो्या प्रमाणारर, सरतःचया 
कुटुंबाचया ननरा्व्ासाठी केललेा 
वयरसाय ्ा वयारसानयक ्ते ू
मानला जाणार ना्ी अस ेसपष्ीकरण 
कायद्यात नदलले ेआ्.े 

सदोष रसत ु बदलनू नमळण,े 
नकंरा ती परत करून नतचयासाठी 
खच ्व केलले ेपसै ेपरत नमळण,े सदोष 
रसत ु र सरेेमळेु नकुसान झाल े
असले तर नतची भरपाई नमळण े
इ. नदलासा तक्ारदाराला मंच /
आयोग यांचयाकडून नमळ ू शकतो.  
तसचे वयरसरा सधुारणयाचया दृष्ीने 
अननुचत वयापारी प्ररा, ननब यंधातमक 
प्ररा, नदशाभलू करणाऱया र खो्या 
जान्राती, धोकादायक रसत/ुसरेांचा 
परुरठा यांना आळा घालणयासाठी 
आरशयक आदेश देणयाचा अनधकार 
मंच /आयोग यांना आ्ते. प्रसतानरत 
ग्ा.स.ंकायद्यात अशा प्रकरणात जबर 

दंड, तसचे कारारासाची नशक्ा देण,े 
असरुनक्त/सदोष माल बाजारातनू 
काढनू घेणयाचा आदेश परुरठादारास 
देण,े नदशाभलू करणाऱया जान्राती 
बंद करण े इ. अनधकार सकंनलपत 
कें द्ीय ग्ा्क सरंक्ण प्रानधकरणाला 
नदलले ेआ्ते. मंच / आयोग यांचया 
आदेशाची अंमलबजारणी अनय 
नयायालयांचया आदेशांचया पद्धतीने 
्ोते. गेलया समुारे २७ रषायंचया 
या कायद्याचया कारनकददीत एकूण 
४८,६८, ९९१ तक्ारी नरनरध मंच 
/आयोग यांचयाकडे दाखल झालया.  
तयापकैी जरळ जरळ ९१.२३ % 
तक्ारीचंया बाबती ननकाल देणयात 
आला. या आकडयांररून या 
कायद्याने ग्ा्कांना नकती नदलासा 
नदला आ् ेयाची कलपना येईल.  

आज म्ाराष्टातील प्रतयेक 
नजलह्ात एक र यानशराय मुंबई, 
पणु,े ठाण,े नागपरू येरे ५ अनतनरक्त 
अस े एकूण ४१ नजल्ा मंच र 
एक राजय आयोग काय्वरत आ्.े  
आयोगाच े सनक्व ट बेंच नागपरू ,पणु े
र औरंगाबाद येरे्ी काम करतात.  
प्रसतानरत ग्ा. स.ं  कायद्यात अनधक 
प्रभारी र ग्ा्कसने् ी तरतदुी 
असलयाने तो ग्ा्कांना अनधक 
चांगल े सरंक्ण देऊ शकेल असा 
नरश्ास राटतो.  

अनधक मान्ती ncdrc.nic.in 
या सकेंतसरळारर उपल्ध आ्.े  
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नबल्डस्वपीन्डत ग्ा्हकांिा नदलासा 
देणारे रेरा प्रानधकरण 

गृ्ननमा्वण क्ेरिात पारदश्वकता 
तसचे नशसत आणणारा रेरा कायदा 
(नरअल इसटेट रेगयलुशेन अँड 
डेव्लपमेंट) १ मे  २०१७ पासनू 
लाग ू करून या बाबतीत देशात 
प्ररम क्मांक नमळरणयाचा मान 
म्ाराष्ट राजयाने नमळरला आ् े्ी 
अनभमानाची बाब आ्.े गृ्ननमा्वण 
प्रकलप ्ाती घेणाऱया प्रतयेक 
नरकासकाला (प्रमोटर) तयाचया  
प्रकलपाची म्ारेरा या प्रानधकरणाकडे 
नोंदणी करण,े प्रकलपाची सपंणू्व 
मान्ती देण े र ग्ा्कांसाठी ती 
सकेंतसरळारर प्रनसद्ध करण े
बंधनकारक आ्.े (५०० चौ.  
मीटस्व क्ेरि अररा ८ सदननकांपके्ा 
कमी सदननका असलले े ल्ान 
प्रकलप यातनू रगळलले ेआ्ते). 

गृ्ननमा्वण प्रकलपाचया आकष्वक 
जान्रातीनी गरज ूग्ा्कांना भलुरनू 
तयांची आयषुयभराची कमाई लबुाडून 
गायब ्ोणारे लबाड नबलडस्व, 
सदननकेची संपणू्व नकंमत आगाऊ 
घेऊन बांधकामाला अक्मय नरलंब 
लारणारे चलाख नबलडस्व, ननकृष् 
दजा्वच ेबांधकाम ग्ा्कांचया गळयात 
मारून नामाननराळे ् ोणारे बेजबाबदार 
नबलडस्व यांचया कारनामयांनी बेजार 
झाललेया ग्ा्कांना आता रेरा 
प्रानधकरणाकडे तक्ार करून नयाय 
नमळरण े सोप े झाल े आ्.े रिसत 
ग्ा्क रु. ५०००/- इतके माफक 
शकु भरून ऑनलाईन तक्ार करू 
शकतात. तक्ारीबाबतचा ननण्वय ४५ 
नदरसात देणयाच ेबंधन प्रानधकरणारर 

आ्.े नरशषे उललखेनीय बाब अशी 
की सरापनेपासनू अलीकडेपययंत 
दाखल झाललेया समुारे १००० 
तक्ारीपंकैी ब्सुखंय तक्ारी 
सदननकेचा ताबा रेळेरर न 
नमळालयाबद्दलचया आ्ते. परंत ु
अशा प्रकरणात ्ोणारा जबरदसत 
दंड आनण अपकीतणी टाळणयासाठी 
अनेक नबलडस्वनी तडजोडीने प्रकरण 

नमटरणयाचा माग्व पतकरला आ्.े 
आता नबलडस्व र ग्ा्क यांचयातील 
तक्ारी तडजोडीने सोडरणयासाठी 
ग्ा्कांचया र नबलडस्व यांचया 
सघंटनांचया  प्रनतननधीचंा समारेश 
असलले ेसामंजसय मंच (conciliation 
फोरम) लरकरच काय्वरत ्ोतील.  
दोन्ी पक्ांची समंती असले तर 
केरळ रु,१०००/- शलुक भरून 
तडजोडीने तक्ार सोडरणयाचा 

पया्वय आता उपल्ध झाला आ्.े  
तयामळेु प्रानधकरणाररील कामाचा 
ताण कमी ्ोणयास मदत ्ोईल.  
अनधक मान्ती https://maharera.
mahaonline. gov.in रर नमळेल.  

म्ाराष्टातील ग्ा्कांना तक्ार 
ननरारणासाठी उपल्ध नरनरध 
पया्वयांची रोडकयात  मान्ती आपण 
घेतली. आपली तक्ार सटुलयाने 
आपलयाला नदलासा तर नमळतोच. 
तयाचबरोबर उतपादक/वयापारी 
सतक्व  ्ोऊन रसत ुर सरेांचा दजा्व 
सधुारणयाची र पया्वयाने अर्ववयरसरा 
मजबतू ्ोणयाचया प्रनक्येला चालना 
नमळते ् े लक्ात घेऊन जबाबदार 
ग्ा्क म्णनू आपण आपलया 
राजरी तक्ारी योगय रेळी, योगय 
नठकाणी, योगय प्रकारे करून 
देशाचया प्रगतीला ्ातभार लारला 
पान्जे.  

nnn

लनेखका मुंबई ग्ा्क 
पंचायतीचया नरश्सत आ्ते. 
email: divakarkulk@gmail.co

आता नबल्डस्व व ग्ा्हक 
यांचयातील तक्ारी त्डजो्डीिे 
सो्डवणयासािी ग्ा्हकांचया व 
नबल्डस्व यांचया संघटिांचया  
प्रनतनिधीचंा समावशे असलेले 
सामंजसय मंच (conciliation 
फोरम) लवकरच काय्वरत 
्होतील.  दोन्ही पक्षांची संमती 
असेल तर केवळ रु,१०००/- 
शरुलक भरूि त्डजो्डीिे तक्ार 
सो्डवणयाचा पया्वय आता 
उपल्ध झाला आ्हे.  तयामरुळे 
प्रानधकरणावरील कामाचा ताण 
कमी ्होणयास मदत ्होईल. 

आगामी अकं

माच्व 2018 
कें द्रीय अ ््वसंकलप 

2018 -19
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िरा भारत २०२२ ्ी 
सकंलपना रुजरताना 

‘नकमान शासन, कमाल प्रशासन’ 
्ा तयाचा  प्रमखु पलै ूआ् ेआनण 
सार्वजननक तक्ार ननरारण ्ी 
तयाची आधारशीला आ्,े् े लक्ात 
घेतल े पान्जे.भारतात गेलया का्ी 
रषायंत इ-प्रशासन राबरताना, 
नरलक्ण आनण अतयंत प्रगत 
अशा माधयमाद्ारे नरकासाच े जे 
अनेक उपक्म ्ाती घेणयात आल े
आ्ते, तयाचयाशी ‘नकमान शासन, 
कमाल प्रशासन’ या सकंलपनेचा 
ननकटचा सबंंध आ्.े मान्ती आनण 
तंरिज्ानात झाललेया प्रगतीमळेु 
अनेक सार्वजननक सरेा ऑनलाइन 
पद्धतीने परुरण े शकय झाल ेआ्.े 
कें द् सरकारचया इलकेट्रॉननकस आनण 
मान्ती तंरिज्ान नरभागाचया, राष्टीय 
इ-प्रशासन नरभागाचया अंदाजानसुार, 
नरनरध कें द्ीय मंरिालये आनण राजय 
सरकारांना समुारे ३५००्नू 
अनधक इ-सरेा देऊ करणयात आलया 
आ्ते.राष्टीय मान्ती कें द्ाचया 
अंदाजानसुार, नरनरध मंरिालये आनण 
राजय सरकारांची समुारे ८००० 
्नू अनधक पोट्वल आनण सकेंतसरळे 
(रेबसाईट) कें द्ामाफ्व त चालरली 
जातात.

इ- प्रशासिाचया स्हाययािे साव्वजनिक तक्ार निवारण

्डॉ. योगेश सरुरी आनण देश गौरव सेखरी

सेवोत्म आनण कें द्रीय 
साव्वजनिक तक्ार निवारण 
आनण देखरेख प्रणाली

कें द् सरकारचया नरनरध मंरिालये 
आनण नरभागांचया सार्वजननक 
तक्ारीबंाबत मखुय धोरण आखण,े 
देखरेख आनण समनरयाच े काम 
प्रशासकीय सधुारणा आनण 
सार्वजननक तक्ारी नरभागामाफ्व त 
केल े जाते.या नरभागामाफ्व त 
‘सरेोत्तम’ ्ी पद्धत नरकनसत 
करणयात आली आ्.ेसरेोत्तम 
याचाच अर्व सार्वजननक सरेेबाबतची 
उतकृष्ता! या योजनेंतग्वत प्रतयेक 
सरकारी नरभागाकडे, आपला 
नरभाग कोणतया मखुय सरेा परुरते 
तयाची रूपरेषा,तया सरेांची मानके 
आनण कालबद्धता, सार्वजननक तक्ार 
ननरारण यंरिणा आनण सार्वजननक 
सरेांच ेनरतरण, मानकांच ेमलूयमापन 
आनण सधुारणा याची प्रणाली 
या सर्व बाबीचंी मान्ती देणारी 
नागनरकांची सनद असण ेआरशयक 
असते. यानशराय,ग्ा्क प्रनतसाद 
(नफडबॅक), कम्वचारी प्ररेणा आनण 
पायाभतू सनुरधा या सरेा नरतरण 
पद्धत सक्म करणाऱया बाबीरंर, या 
नरभागांनी भर देण ेआरशयक आ्.े

कें द्र सरकारचया 
इलेकट्रॉनिकस आनण मान्हती 
तंत्रज्ाि नवभागाचया, राष्ट्रीय 
इ-प्रशासि नवभागाचया 
अदंाजािरुसार, नवनवध कें द्रीय 
मंत्रालये आनण राजय सरकारांिा 
सरुमारे ३५००्हिू अनधक 
इ-सेवा देऊ करणयात आलया 
आ्ेहत. राष्ट्रीय मान्हती कें द्राचया 
अदंाजािरुसार,नवनवध मंत्रालये 
आनण राजय सरकारांची सरुमारे 
८०००्हिू अनधक पोट्वल 
आनण संकेतस्ळे (वबेसाईट) 
कें द्रामाफ्व त चालवली जातात.

नवशेष लेख
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प्रशासकीय सधुारणा आनण 
सार्वजननक तक्ारी नरभागाने, 
‘कें द्ीय सार्वजननक तक्ार ननरारण 
आनण देखरेख प्रणाली’ २००७ 
पासनू सरुू केली आ्.े कें द् 
सरकारने पढुाकार घेऊन या प्रमखु 

उपक्माची नननम्वती केली आ्.े
यामधये सार्वजननक तक्ारीचंी दखल 
घेण े तयारर देखरेख ठेरण े आनण 
् ेकरत असताना ्ी कामकाजाची 
पद्धत, कें द्ीकृत, पारदश्वक, 
जबाबदार, नरश्ासा््व आनण काय्वक्म 
असण ेआरशयक आ्.े ऑनलाइन 
नकंरा टपालाने नकंरा प्रतयक् 
येऊन जया तक्ारी केलया जातात, 
तयाची नोंदणी करण,ेननरारण करण े
यासाठीचा सकेंतसरळारर आधानरत 
असा ्ा प्रमानणत आनण एकानतमक 
रापर करणयाचा माग्व आ्.ेसधया 
१३९ मंरिालये/ नरभाग/  राजये/ 
कें द्शानसत प्रदेश आनण इतर 
नशखर ससंरा ‘कें द्ीय सार्वजननक 
तक्ार ननरारण आनण देखरेख 
प्रणाली’शीजोडणयात आलया आ्ते.
न्दंी भाषेत्ी ्ी प्रणाली उपल्ध 
आ्.ेदेशातील नऊ राजये आनण 
कें द्शानसत प्रदेशांमधये ्ी प्रणाली 
तेरील प्रादेनशक भाषांमधये उपल्ध 
आ्.ेयामधये ्रयाणा, ओनडशा, 

नमझोरम, राजसरान, मेघालय, 
पदुचुरेी, उत्तराखंड, झारखंड आनण 
पंजाब यांचा समारेश आ्.े

  या प्रणालीद्ारा प्रशासकीय 
सधुारणा आनण सार्वजननक तक्ारी 
नरभागाकडे आललेया तक्ारी सबंंनधत 

मंरिालये/नरभागांकडे 
पाठरलया जातात.
या तक्ारीचं े ननरारण 
सबंनधत मंरिालय नकंरा 
नरभागाकडून नरकें नद्त 
पद्धतीने केल ेजाते. कें द् 
सरकारकडे आललेया 
सार्वजननक तक्ारीचं े
प न र ण ा म क ा र क 

वयरसरापन ्ोऊन ननराकरण व्ारे 

यासाठी नरभागातफफे  ननयनमतपण े
पनरनसरतीचा आढारा घेतला 
जातो,परीक्ण केल ेजाते.का्ी राजय 
सरकारे तयांचया राजयातील तक्ारीरंर 
देखरेख ठेरणयासाठी या प्रणालीचा 

रापर करतात.अनभुराररून अस े
नदसनू आल ेआ् ेकी,या प्रणालीचया 
कामाची सरुुरात तर चांगली झाली 
आ् े मारि,सार्वजननक तक्ारी या 
प्रणालीत योगय प्रकारे नमळणयासाठी 
आनण तयांच े जलद  ननरारण 
्ोणयाचया दृनष्ने ्ी प्रणाली एक 
म्त्राच ेकें द् ्ोणयासाठी प्रणालीचया 
यंरिणते कायम सधुारणा घडरनू 
आणनू ती अद्ययारत ठेरण ेगरजेच े
आ्.ेतयाचप्रमाण,ेजया नरभागांमधये 
मोठया प्रमाणारर तक्ारी येतात तया 
नरभागांमधील उपल्ध मान्तीचा 
उपयोग या तक्ारीचंी खोलरर 
दडललेी कारण ेकोणती आ्ते याचा 
शोध घेणयासाठी आनण सधुारणांचा 
नेमका भर कशारर देण ेआरशयक 
आ् े याचा  पनरणामकारकनरतया 
शोध घेणयासाठी ्ोण ेगरजेच ेआ्.े
सबंनधत नरभाग/मंरिालये/सघंटना 
यांचयाशी ्ी प्रणाली चांगलयाप्रकारे 
एकातम ्ोऊन एक समांतर यंरिणा 
नरकनसत ्ोण ेआरशयक आ्.े

 प्रशासकीय सधुारणा आनण 
सार्वजननक तक्ारी नरभाग, अनेक 
नानरनयपणू्व योजना सरुू करून 
सरतःची जबाबदारी पार पाडत 
आ्.ेयामधये सार्वजननक तक्ारी 
कॉल सेंटर,न्रटर सरेा यांचा तर 
समारेश आ्चे पण तयाचबरोबर 
कें द्ीय सार्वजननक तक्ार ननरारण 
आनण देखरेख प्रणाली आता 
आणखी का्ी रैनशष्ये घेऊन 
आपली नरी आरृत्ती सरुू करणार 
आ्.ेमान्ती तंरिज्ानारर आधानरत 
तक्ार ननरारणाचा जासतीत जासत 
लोकांनी लाभ घयारा यासाठी का्ी 
प्रोतसा्नपर परुसकार योजना सरुू 

प्रशासकरीय सरुधारणा आनण 
साव्वजनिक तक्ारी नवभागािे, 
‘कें द्रीय साव्वजनिक तक्ार 
निवारण आनण देखरेख प्रणाली’ 
२००७ पासिू सरुरू केली आ्हे. 
कें द्र सरकारिे परुढाकार घेऊि 
या प्रमरुख उपक्माची निनम्वती 
केली आ्हे.यामधये साव्वजनिक 
तक्ारीचंी दखल घेणे तयावर 
देखरेख िेवणे आनण ्ेह करत 
असतािा ्ही कामकाजाची 
पद्त, कें द्रीकृत, पारदश्वक, 
जबाबदार, नवश्ासा्ह्व आनण 
काय्वक्षम असणे आवशयक 
आ्ेह.
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करणयात आलया आ्ते.या अंतग्वत 
चांगलया कामनगरीबद्दल प्रशसतीपरि 
देणयात येते.यानशराय आणखी 
लक्ात घेणयाजोगी बाब म्णजे 
सधुारणांरर देखरेख ठेरणयासाठी 
ऑनलाइन डॅशबोड्वची नननम्वती 
करणयात येणार आ्.े

साव्वजनिक सेवा नवतरण 
कायदा

कें द् सरकारने,रसत ू आनण 
सरेांच ेकालबद्ध नरतीने नरतरण ्ोण े
आनण तक्ारीचं े् ी रेळेत ननरारण 
्ोण े् ा नागनरकांचा ् कक आ्,ेअशा 
सररूपाच े एक नरधेयक,२०११, 
नडसेंबर, २०११ मधये लोकसभेत 
मांडल.ेरसत ूआनण सरेांच ेकालबद्ध 
नरतीने नरतरण ्ोण े ्ा प्रतयेक 
नागनरकाचा ्कक आ्,ेनागनरकांची 
सनद प्रकानशत करण े अननराय्व 
आ्,ेनागनरकांचया सनदेच ेअनपुालन 
न करणाऱयांचया नररोधात तक्ार 
ननरारण यंरिणा,कामात ्लगजणीपणा 
दाखरणाऱया अनधकाऱयारर दंडातमक 
कारराई आनण अज्वदाराला तेरढयाच 
रकमेची नकुसान भरपाई,अशा  
अनेक प्रकारचया तरतदुी या 

नरधेयकात प्रसतानरत ्ोतया.
मारि,१५री लोकसभा नरसनज्वत 

झालयाने ते नरधेयक रद्द झाल.े
याबाबतचया नवया कायद्यासबंंधी 
नरचार चाल ू असलयाच े समजते. 
दरमयान,या सदंभा्वत एक योजना 
सरुू करणयाचा नरचार असनू नतचया 
अंमलबजारणीतील अनभुरांचा 

उपयोग सधुानरत कायदा करताना 
उपयोगी ठरेल,असा 
नरचार तयामागे आ्.े

उमंग

इ - प्र श ा स न ा त 
मोबाइल फोनच ेम्त्र 
राढत असलयाने 
सरकारने नकुतेच 
यनुनफाईड मोबाइल 

अॅनपलकेशन फॉर नय-ूएज गव्न्वनस 
(याचीच इगं्जी आद्याक्रे घेऊन 

‘उमंग’् ेनार तयार केल)े म्णजेच 
‘उमंग’् े अॅपलीकेशन सरुू केल.े
नवया काळातील प्रशासनासाठी 
उपयोगी ठरेल अस े ् े मोबाइलरर 
रापरता येईल अस े अॅपलीकेशन 
आ्.े इलकेट्रॉननकस र मान्ती 
तंरिज्ान मंरिालय आनण राष्टीय 
इ-प्रशासन नरभाग यांनी ‘उमंग’ ् े
अॅप नरकनसत केल ेआ्.ेदेशभरातील 
सर्व भारतीय नागनरकांना,’उमंग’ 
एक समान वयासपीठ परुरते.
यामधये कें द् सरकारपासनू ते 
सराननक सरकारी ससंरा आनण इतर 
नागनरक कें नद्त सरेा, इ-सरकारी 
सरेा माधयमातनू लोकांना उपल्ध 
्ोतात.कें द् आनण राजय सरकारांच े
नरनरध नरभाग,सराननक ससंरा आनण 
खाजगी ससंरांकडून घेणयात येणाऱया 
इतर उपयकु्त सरेा ‘उमंग’ या 
अॅपद्ारे परुरलया जातात.

यामधये एकसधं पद्धत 
रापरणयात आली असनू,नागनरकांना 
एकच अनपु्रयोग (अॅपलीकेशन) 
रापरून ब्नुरध सरकारी सरेांचा 
लाभ घेता येतो.समाट्वफोन,टॅ्लटे 
आनण डेसकटॉप या सर्व माधयमांद्ारे 
् े अॅपलीकेशन रापरणयाची सधंी 
उपल्ध करून देणयात आली आ्.े

माय जीओव्ही (My Gov)- एक 
सरकारी उपक्म 

माय जीओव्ी डॉट इन (My 
Gov.in) ्ा एक अननयसाधारण 
आनण म्त्राचा असा सरकारी 
उपक्म आ्.ेपंतप्रधानांनी २०१४ 
मधये ्ा उपक्म सरुू केला.
सामानय नागनरकांचा  मोठया 
प्रमाणारर स्भाग, ् े याच े

इलेकट्रॉनिकस व मान्हती 
तंत्रज्ाि मंत्रालय आनण 
राष्ट्रीय इ-प्रशासि नवभाग 
यांिी ‘उमंग’ ्ेह अॅप नवकनसत 
केले आ्हे.देशभरातील सव्व 
भारतीय िागनरकांिा,’उमंग’ 
एक समाि वयासपीि परुरवते.
यामधये कें द्र सरकारपासिू ते 
स्ानिक सरकारी संस्ा आनण 
इतर िागनरक कें नद्रत सेवा, 
इ-सरकारी सेवा माधयमातिू 
लोकांिा उपल्ध ्होतात.कें द्र 
आनण राजय सरकारांचे नवनवध 
नवभाग,स्ानिक संस्ा आनण 
खाजगी संस्ांक्डिू घेणयात 
येणाऱया इतर उपयरुक्त सेवा 
‘उमंग’ या अॅपद्ारे परुरवलया 
जातात.
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म्त्राच े रैनशष्य ठरल े आ्.े
मान्तीचा प्रसार करण ेआनण जनमत 
अजमारण,े ्ा या वयासपीठाचा 
एक अनरभाजय घटक बनला आ्.े
देशातील प्रशासन प्रनक्येमधये 
नागनरकांना आराज देणयाच,े तयांच े
मत नोंदरणयाचा अनधकार देणयाच े
काम या सकेंतसरळाने केल ेआ्.े 
देशाच ेनागनरक या नातयाने ते या 
प्रनक्येमधये स्भागी ्ोऊ शकतात 
तसचे सरतःचा कृतीशील स्भाग 
नोंदरनू ते सरकारी उपक्मांची 
अंमलबजारणी्ी करू शकतात.
अंदाजे १०लाख ७८ हजार माय 
जीओव्ी सकेंतसरळाचा रापर करत 
आ्ते यातील उपक्मांत आपल े
योगदान देत आ्ते,स्भाग नोंदरत 
आ्ते. यानशराय, जया सचूनांचा, 
मजकुराचा रापर कृतीशील काय्वक्म 
ठररताना उपयकु्त ठरेल अशा दर 
आठरडयाला समुारे १०,००० 
पोसट या सकेंतसरळाकडे येतात.

इतर िागनरककें द्री सेवा

 अनेक राजय सरकारे 
नागनरकांचया तक्ारी नोंदरनू 
घेणयासाठी ऑनलाइन वयासपीठाचा 
रापर करत आ्ते,्ी खरेच 
आनंददायी बाब आ्.ेअशाच का्ी 
उपक्मांपकैी उत्तर प्रदेशातील 
लोकराणी या प्रकलपाची दखल घेण े
इरे म्त्राच ेठरते. या प्रकलपामधये 
नागनरकांना   नकओसक कें द्ांचया 
स्ाययाने स्जपण े सरकारी 
कामकाजासबंंधी तक्ारी नोंदरता 
येतात आनण तक्ार नोंदरलयापासनू 
१५ नदरसांचया आत नतच े
ननरारण्ी केल े जाते.याचबरोबर             

इ- प्रशासनाचया स्ाययाने तक्ार 
ननरारण करणयासाठी, जनसनुारणी 
अररा इ-संराद पोट्वल्ी केरळ 
याच कारणासाठी ननमा्वण करणयात 
आल े आ्.ेआता लोकराणीमधये 
येणाऱया सर्व तक्ारी या पोट्वलरर 
उपल्ध ्ोतात.

आधं्रप्रदेश सरकारने् ी 
सरकार आनण नागनरक यांचयात 
इ-दरुा ननमा्वण करणयासाठी 
‘ ए प ी ऑ न ल ा इ न ड ॉ ट क ॉ म ’ 
‘aponline.com’ या राजय 
सरकारचया अनतशय सर्वसमारेशक 
अशा ऑनलाइन पोट्वलची नननम्वती 
केली आ्.े्ी एकानतमक तक्ार 
ननरारण रान्नी आ्.ेयामधये मान्ती 
नमळालया नमळालया तयाचयारर 
लगेचच प्रनक्या केली जाऊन 
प्रनतसाद नदला जातो. आधं्रप्रदेशचया 
ततकाळ प्रशासन उपक्माचा तो 
एक भाग आ्.ेया रान्नीला ‘लोक 
प्ररम’(नपपल फसट्व) नकंरा ‘ड्लय ू
ड्लय ूड्लय ूडॉट नमकोसमॅ डॉट एपी 
डॉट जीओव्ी डॉट इन’ (‘www.
meekosam.ap.gov.in’) अस े
म्टल े जाते.सपटेंबर,२०१७मधये 
नपपल फसट्व ् े मोबाइल अॅप 
सरुू करणयात आल.े केरळमधये 
ऑनलाइन तक्ारी नोंदरणयासाठी 
इ-पनर्रण ् े अॅप सरुू करणयात 
आल.े तयाचप्रमाण े एसएमएस, 
व्ॉटसअ्ॅप, इ-मेल द्ारे्ी तक्ारी 
नोंदरता येऊ लागलया.

सरकार ते िागनरक यांचया 
वयनतनरक्त इतर साव्वजनिक 
तक्ारीबंाबत

  सार्वजननक तक्ारी म्टल ेकी 
तया केरळ सरकारी नरभागांशीच 
सबंंनधत असतात अस े ना्ी. 
नागनरकांना इतर्ी अनेक तक्ारी 
अस ू शकतात. उदा्रणार्व- ते 
जेव्ा एखादी रसत ूखरेदी करतात 
नकंरा एखादी सरेा रापरतात,तेव्ा 
तयाबाबतची तक्ार असलयास 
ती बाब ग्ा्क सरंक्णाअंतग्वत 
येते. सरकारचया ग्ा्क वयर्ार 
नरभागाने ‘एकानतमक तक्ार ननरारण 
यंरिणा’ ् े पोट्वल सरुू केल ेआ्.े
ग्ा्क असमाधानाचया का्ी तक्ारी 
असतील तर तया नोंदरणयासाठी  
एखादे वयासपीठ असारे या उद्देशाने 
या पोट्वलची नननम्वती करणयात आली 
आ्.े यामधये स्भागी असणाऱया 
ग्ा्क,सरकारी ससंरा,खाजगी 
ससंरा,ननयमन करणारे आनण 
कॉल सेंटर अशा सरायंना एकच 
वयासपीठ असारे,या ्तेनूे ् ेपोट्वल 
ग्ा्क वयर्ार नरभागातफफे  ननमा्वण 
करणयात आल ेआ्.े

भनवषयातील दृनष्कोि

सार्वजननक सरेा आनण तक्ार 
ननरारण याबाबतची भनरषयातील 
राटचाल कशी असले याचा नरचार 
करायचा झाला तर तयासाठी का्ी 
मलूभतू तत्रांची पनरपतूणी करण े
आरशयक आ्.े लोकांना सरेा 
परुरताना तया च े् रा नररन्त म्णजे 
वयर्ार करताना प्रतयक् वयक्तीशी 
तो केला जाऊ नये.रोख पशैांमधये 
वयर्ार नसारा आनण कागद नररन्त 
म्णजे कागदपरिांचा फाफटपसारा 
नको, अशा सररूपाचया असण े
आरशयक आ्.ेम्णजेच ् ेवयर्ार 
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नडनजटल व्ायला ्रेत.तयासाठी 
लागणारी नडनजटल जोडणी आनण 
नडनजटल ओळख सरायंना परुरण े
आरशयक आ्.ेआधारचया स्ाययाने 
रेट लाभ ्सतांतरण योजनांसारखया 
लाभ देणाऱया योजनांची उनद्दष्पतूणी 
करण,े अज्व आनण काय्वपद्धतीमंधये 
सोपपेणा आणण ेआनण इ-वयासपीठ 
परुरण,ेअशा बाबी्ी म्त्राचया 
ठरतात.      

सशुासन कस ेअसारे याबाबत 
सनचरांचया एका गटाने एक अ्राल 
सादर केला.तयामधये तयांनी आपली 
का्ी ननरीक्ण े नोंदरली आ्ते.
सरेा नरतरण अनधकाऱयांमधये क्मता 
बांधणीची गरज,ज्ान अद्ययारत 
करण,ेकाय्वपद्धती सवुयरनसरत करण,े 
योगय देखरेख,सरकारी कम्वचाऱयांचया 
मनोरृत्तीमधये बदल घडरनू 
आणनू अनधक पारदश्वक आनण 
जबाबदार,नरश्ासा््व प्रशासनासाठी 
तयांची मनोभनूमका तयार करण,े 
आनदंचा तयात  समारेश आ्.े
सरेांचा अनधकार या   कायद्यांतग्वत 
नागनरकांत तयांचया अनधकारांबाबत 
जागरूकता ननमा्वण ्ोण ेआरशयक 
आ्.े या कायद्यानरये नरनंती आनण 
अज्व दाखल करणयासाठी लागणाऱया 
प्रणाली आनण  काय्वपद्धती साधया-
सोपया आनण नानरनयपणू्व करण ेतसचे 
इ-प्रशासनाद्ारे ् े अज्व-नरनंतया 
दाखल करणयाच े पया्वयी साधन 
उपल्ध करून देण,े अशा सचूना्ी 
सनचरांचया गटाने केलया आ्ते. 
यानशराय,नागरी समाज आनण 
प्रसारमाधयमे यांच ेनरधायक स्काय्व 
नमळणयासाठी तयांना या प्रनक्येत 
जोडून घेणयासाठीची ससंरातमक 
यंरिणा उभारण ेगरजेच ेआ्.ेतयांचया 

स्काया्वमळेु या नवया प्रणालीबंाबतच े
पनुर्वअनभयांनरिकीकरण ्ोऊन 
जागरूकता राढीस लागलयास 
आनण तयांचा पानठंबा नमळालयास 
अज्व दाखल करणयाची ्ी प्रनक्या 
नरना-गैरसोयीची ्ोईल, अस ेमत्ी 
या गटाने प्रदनश्वत केल ेआ्.ेया सर्व 
सचूनांची दखल कें द् आनण राजय 
सरकारांनी प्राधानयाने घेण ेआरशयक 
आ्.े

मान्ती आनण सपंक्व  
तंरिज्ानाचा सरीकार केलयामळेु 
सरकारमधये नरनरध पातळयांरर 
लक्णीय प्रगती नदसनू येत आ्.े
सरकारी कम्वचाऱयांचया बायोमेनट्रक 
उपनसरतीपासनूच सरुुरात करूया.् े
एक म्त्राच ेउदा्रण ठरल ेआ्.े
तयाचप्रमाण े देशभरातील नरनरध 
योजनांचया लाभारथींचया मान्तीच े
नडनजटायझशेन,तसचे तयाला आधार 
क्मांक जोडण,ेपॉईंट ऑफ सले 
मनशनचया स्ाययाने लाभारथींची 
ओळख पटरण े आनण तयांना 
अनधप्रमाणन देण े आनण शरेटी 
आधारशी जोडललेया बँक खातयात 
ननधी ्सतांतनरत करण.ेया सर्वच 
उदा्रणांररून अस े नदसनू येईल 
की सरकारी सरेा लोकांना नरतरीत 
करणयात खपूच सधुारणा घडून 
आलया आ्ते

‘आधार’मळेु अनेक फायदे 
झाल े आ्ते.लाभारथींचया यादीतनू 
नकली,बनारट,खोटया लोकांची 
नारे गाळनू टाकणयात आली आनण 
योजनांचा लाभ खऱया वयक्तीनंा 
नमळ ू लागला.रेट लाभ ्सतांतरण 
योजने अंतग्वत (डीबीटी भारत 
डॉटजीओव्ीडॉटइन-् े सकेंतसरळ)

(dbtbharat.gov.in) सरयंपाकाचा 
गॅस, अननधानये यासाठी या 
अगोदरच अनदुान नमळण ेसरुु झाल े
आ्.े तयाचप्रमाण,े२०१७मधये 
खतांचया अनदुानासाठी एक रेगळया 
प्रकारच ेलाभारणी प्रनतमान (मॉडेल) 
राबरणयात आल.े

 इ-ताल वबे पोट्वल (e-Taal 
web portal)

इ-प्रशासन प्रकलपांमधील 
इलकेट्रॉननक वयर्ारांचा प्रसार 
करणयासाठी इ-ताल ् े रेब पोट्वल  
सरुू करणयात आल.ेकेरळ २०१७ 
या एका कॅलेंडर रषा्वत,या पोट्वलचया 
मदतीने, ३५०० सरेांचयाद्ारे ३० 
अ्जपके्ा जासत वयर्ार करणयात 
आल.ेया रषा्वत दर नदरशी समुारे 
८२ दशलक्पके्ा जासत वयर्ार 
झाल.े् े प्रमाण २०१३मधये दर 
नदरशी केरळ ६.५ दशलक् इतके 
्ोते.पढेु नदललेया तक्ता क्माने ्ी 
मान्ती देणयात आली आ्.े

इ-सरेा ्ा नागनरकांचया 
सपंक्व पद्धतीचा एक म्त्राचा भाग 
्ोऊ लागला आ्,े्चे या  राढतया 
आकडेरारीररून सपष् ्ोते.

सधयाचया काळात मोबाइल 
फोन,समाट्व फोन आनण व्ॉटसअ्ॅप 
सारखया अॅपलीकेशनचा देशाचया 
अगदी दगु्वम भागात्ी मोठया 
प्रमाणारर ्ोत असललेा सरीकार 
आनण  रापर बघता,येतया का्ी 
रषायंतच, नजरे मानरी ्सतक्ेप 
करारा लागतो, अशी करनचतच 
एखादी सरेा रा्ील. तंरिज्ानाचया 
प्रगतीच े्  ेभनरषयातील नचरि नककीच 
आशादायक आ्.े
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कें द्ीय सार्वजननक तक्ार 
ननरारण आनण देखरेख प्रणाली ्ा 
एक प्रमखु काय्वक्म म्णनू लोकांपढेु 
आला आ्.ेकेरळ कें द् सरकारच 
नव् े तर राजय सरकारे आनण 
उप-राजयपातळीरर्ी सार्वजननक 
तक्ारीचं े ननरारण करणयासाठी ् े
एक म्त्राच ेआनण मखुय वयासपीठ 
म्णनू उदयाला येणयाची क्मता 
यामधये आ्.ेतयामळेु या यंरिणा या 
पोट्वलशी जोडलया जाणयाची गरज 
आ्.े्ी प्रणाली सर्व प्रमखु प्रादेनशक 
भाषांमधये उपल्ध ्ोण े आरशयक 
आ्.े

येतया १५ रषायंचया कालखंडाचा 
नरचार करता भारतातील सरकारी 

करण,ेसामानजक लाभ नमळरण े
इतयादी सरेा लोकांना ऑनलाइन 
नमळायला ्वयात. तयासाठी प्रतयक् 
काया्वलयात जाणयाची रेळ येऊ नये 
नकंरा कोणतया्ी सरकारी यंरिणशेी 
प्रतयक् वयर्ार करारा लाग ू नये, 
यासाठी प्रयत्न करण े आरशयक 
आ्.े देशातील २० राजयांमधये 
सधया सार्वजननक नरतरण कायदा 
लाग ूकरणयात आला आ् ेआणखी 
का्ी राजयात्ी तो लाग ूकरणयाची 
गरज आ्.े

ग्ा्क तक्ारीचंा नरचार करता 
तयांच े ननरारण करणयासाठी मान्ती 
तंरिज्ान साधने अनधक काय्वक्म 
आनण पारदश्वक बनरणयाचया 

तक्ता क्मांक १ : इ- ताल अंतग्वत केल ेगेलले ेवयर्ार 

(आकडे दशलक् मधये)

वष्व एकूण वयव्हार वयव्हार- प्रनत नदि
२०१३ २,४१८    ६.५

२०१४ ३,५७७    ९.६
२०१५  ७,६०८    २०.७
२०१६ १०,८९८    २९.६
२०१७ ३०,१९१    ८२.५

 स्ोत : इतालडॉटजीओव्ीडॉटइन

कामकाजात सधुारणा ्ोऊन तेरील 
सरेांचा दजा्व जगातील इतर देशांशी  
बरोबरी करून सरवोतकृष् अस े
मानाच े सरान नमळरेल, यासाठी 
प्रयत्न करण े आरशयक आ्.े 
सरकार ते नागनरक यांचयातील सर्व 
सरेा ऑनलाइन ्ोण ेगरजेच ेआ्.े 
कोणता्ी परराना (लायसनस), 
पररानगी, प्रमाणपरि नमळरण,े नोंदणी 

दृष्ीने आपलयाला अजनू बरीच 
राटचाल करायची आ्.े मान्तीचा 
झपा्याने ्ोत असललेा प्रसार 
बघता नागनरक आता सरतःचया 
अनधकारांबाबत आनण सधंीबंाबत 
जागरूक ्ोऊ लागल े आ्ते.
अशा रेळी तक्ार ननरारणासाठी 
‘जागो ग्ा्क जागो’सारखे उपक्म 
म्त्राच े ठरतात. कॉनफोनेट या 

योजनेद्ारे देशातील ग्ा्क मंचांच े
सगंणकीकरण आनण तयांच े जाळे 
उभारण े(कॉनफोनेट) गरजेच ेआ्.े
तयामळेु ग्ा्क अनधकारांसबंंधीचया 
मान्तीचा ऑनलाइन प्रसार ्ोऊन 
यासबंंधीचया प्रकरणांचा जलदगतीने 
ननपटारा ्ोणयास मदत ्ोईल.

्ी सर्व पनरनसरती लक्ात घेता, 
नरा भारत-२०२२ याबाबतची 
धोरणातमक योजना बनरताना 
सार्वजननक तक्ार ननरारणासाठी 
इ-प्रशासन काय्वपद्धती रापरण े
गरजेच े आ्.े या पद्धतीमधये 
प्रगत, अद्ययारत आनण नानरनयपणू्व 
उपक्मांचा समारेश असारा. 
तयाचबरोबर,तयांचा जासतीतजासत 
उपयोग कसा केला जाईल याकडे्ी 
लक् देण ेगरजेच ेआ्.े 

रोडकयात, इ-प्रशासनाबाबत 
लोकांचयात जागरूकता ननमा्वण 
करून,तयानरषयीचया मान्तीचा 
प्रसार करून सार्वजननक तक्ार 
ननरारण पद्धत बळकट करून 
आनण नागनरकांचया अनधकारांच े
जतन करून जगापढेु भारताने एक 
आदश्व उदा्रण ठेरण ेगरजेच ेआ्.े 
तयामळेु राष्टाराष्टातील सलोखा, 
सौजनय आणखी दृढ ्ोणयास मदत 
्ोणार आ्.े

     nnn

डॉ.योगेश सरुी आनण श्री.देश गौरर 
सखेरी नीती आयोगाचया प्रशासन 
आनण सशंोधन नरभागाच ेसललागार 
आ्ते.या लखेात वयक्त करणयात 
आललेी मते तयांची रैयनक्तक 
आ्ते.
email : yogesh.suri@gov.in
email: dg.sekhari@nic.in
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सरवोचच नयायालयाने 
आरोगयाचा अनधकार 

्ा संनरधानाचया पनरच्छेद २१ 
अनसुार असललेया जीरनाचया 
अनधकाराचा अंतग्वत पलै ूआ् ेयास 
मानयता नदली असली तरी्ी याची 
अंमलबजारणी करणाऱया यंरिणा 
रसततुः  अनसततरात नसलयात 
जमा आ्ते. रासतरात, आरोगयाचा 
अनधकार आनण तया अनषंुगाने 
बंधनकारक असललेी कत्ववये यांना 
रैधाननक अनभवयक्तीत सरान नदल े
नसलयाने याची अंमलबजारणी 
घाईची राट ू शकेल. तक्ारी आनण 
गार्ाणयांच े ननरारण आरोगय सरेा 
देण ेआनण सरेेचया दजा्वची गणुरत्ता 
राखण े यांचा एक म्तराचा भाग 
आ्.े खासगी आनण सार्वजननक 
आरोगय आनण रैद्यकीय क्ेरिाने या 
सदंभा्वत अनेक रषा्वपासनू अनेक 
आव्ानांचा सामना केला असनू 
अनेक रषायंत आनण अलीकडील 
का्ी रषायंत तर लोक आनण रुगण 
यांचया तक्ार आनण गार्ाणीचया 
अनधक काय्वक्म ननरारणाची प्रनक्या 
नरकनसत केली आ्.े ददुदैराने 
लोकांचया तसचे रुगणांचया तक्ारी 
आनण गार्ाणी घेऊन तयारर तरनरत 
तोडगा शोधणारी एकच ससंरा, धोरण 

अररा सघंटना ना्ी. यानशराय, 
तक्ारी आनण गा्ा्वणी दाखल करून 
नतचा पाठपरुारा करणयासाठी प्रनक्या 
आनण कामकाज पद्धती सटुसटुीत 
ना्ी नकंरा आरशयक गती आनण 
समर्वनास् दाखल करून घेतली 
जात ना्ी. 

राष्टीय आरोगय धोरण २०१७ 
चया भाग १४.२ मधये नकलननकल 
आसरापनांचया ननयमनाबाबत सपष् 
उललखे ना्ी. का्ी रोडया राजयांनी 
नकलननकल आसरापना कायदा 
२०१० लाग ू केला असलयाच े
ननरीक्ण तयात नोंदरल ेआ्.े इतर 
राजयांनी ्ा कायदा मानय करारा 
यासाठी तयांचा पाठपरुारा केला 
जाईल. नकलननकल आसरापनांची 
दजा्वनसुार रग्वरारी करून आदश्व 
उपचार माग्वदश्वक ततरांचा सरीकार 
आनण चालना देण े ्ा प्रारंभ नबंद ू
ठरेल. नकलननकल आसरापनांमधये 
रुगणांचया ् ककांच ेसरंक्ण (मान्तीचा 
अनधकार, रैद्यकीय कागदपरि ेआनण 
अ्राल उपल्ध करून देण,े 
मान्तीपणू्व समंती, सकंेड ओनपननअन, 
गोपनीयता आनण खासगीपणाची 
जपणकू) ् े प्रनक्येतील प्रमखु 
आदश्व ठररण े ् े एक म्तराच े
पाऊल ठरेल. आरोगय सरेांचा 

आरोगय आनण वदै्करीय क्षेत्रातील तक्ारी आनण गाऱ्हाणे 

्डॉ. संजीव करु मार 

मं्ि

आरोगयाचा अनधकार आनण 
तया अिरुषंगािे बंधिकारक 
असलेली कत्ववये यांिा वधैानिक 
अनभवयक्तीत स्ाि नदले 
िसलयािे याची अमंलबजावणी 
घाईची वाट ू शकेल. तक्ारी 
आनण गार्हाणयांचे निवारण 
आरोगय सेवा देणे आनण सेवचेया 
दजा्वची गरुणवत्ा राखणे यांचा 
एक म्हतवाचा भाग आ्हे. 
खासगी आनण साव्वजनिक 
आरोगय आनण वदै्करीय क्षेत्रािे या 
संदभा्वत अिेक वषा्वपासिू अिेक 
आव्हािांचा सामिा केला असिू 
अिेक वषायंत आनण अलीक्डील 
का्ही वषायंत तर लोक आनण रुगण 
यांचया तक्ार आनण गार्हाणीचया 
अनधक काय्वक्षम निवारणाची 
प्रनक्या नवकनसत केली आ्हे.
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दजा्व, सरेेसाठी आकारललेी नकंमत, 
डॉकटरांचा ्लगजणीपणा आनण अरैध 
प्रकार यासदंभा्वत ननमा्वण झालले े
राद गार्ाणयांचा तातडीने ननपटारा 
करणयासाठी सरतंरि, सक्म रैद्यकीय 
नयायानधकरण सरापन करणयाची 
नशफारस धोरणात केली आ्.े 
प्रयोगशाळा आनण इमेनजंग सेंटर, 
स्ानययत पनुरुतपानदत तंरि, गभा्वशय 
भाडयाने देण,े सटेम पशेी बँनकंग, 
अरयर आनण पशेीचं े प्रतयारोपण 
आनण नॅनो औषधे यासारखया नरशषे 
सरेा यांसाठी प्रमाण ननयामक चौकट 
तयार करण े योगय ठरेल. पण 
याबाबत आज अरसरा अशी आ् े
की, प्रसतानरत रचना नकंरा यंरिणा 
अजनू्ी अनसततरात ना्ी. 

नकलननकल आसरापना कायदा 
(CEA) २०१० देशातलया 
सर्व नकलननकल आसरापनांची 
(सार्वजननक आनण खासगी) नोंदणी 
आनण ननयमनासाठी असललेा 
कें द्ीय कायदा आ्.े तयात या 
रुगणालयांकडून देणयात येणाऱया 
सनुरधा आनण सरेांचा नकमान दजा्व 
आनण रुगणांकडून ते आकारता येऊ 
शकणारे शलुक ननधा्वनरत केल ेआ्.े 
या प्रमाण गोष्ीचं ेपालन न केलयास 
कायद्यानसुार नदललेा नोंदणी परराना 
रद्द ्ोऊ शकतो आनण कायद्यात 
सांनगतललेा दंड आकारला जाऊ 
शकतो. परंत ु्ा कायदा CEA सर्व 
राजयांनी सरीकारललेा ना्ी. आनण 
आनण ्ीच सरा्वत जासत कमजोरी 
आ्.े याचा अर्व देशभरात सर्व 
रुगणालयांसाठी एकच एक नकमान 
सरसकट प्रमाण ना्ी. तरीसदु्धा, जरी 
CEA कायदा सर्व राजयांमधये लाग ू

असता तरी्ी तयात आनण  नरनरध 
रग्वरारीचया रुगणालयांसाठी सबंंनधत 
२५ ननयमानसुार ननधा्वनरत केललेा 
नकमान प्रमाण दजा्वमधये तक्ारीचंया 
ननरारणासाठी तरतदू समानरष् ना्ी.  
एखाद्या रुगणालयाला तातपरुती नकंरा 
कायमसररूपी नोंदणी कायद्यांतग्वत 
्री असले तर तयाला तक्ार 
ननरारण नरभाग ठेरणयाची परू्व अट 
ना्ी. पररानयासाठी अज्व करताना्ी 
याबाबत लखेी देणयाची नकंरा तस े
जा्ीर करणयाची आरशयकता ना्ी. 
यासदंभा्वत कायदा सरा्वत जरळ येतो 

ते म्णजे फक्त नरनशष् रुगणालयांचया 
रग्वरारीतलया रुगणालयांनी रुगण 
नागनरक सनद लारण े बंधनकारक 
आ् े परंत ु तयात्ी तक्ार ननरारण 
यंरिणा तयार करणयाची गरज ना्ी. 
याररून ्चे नदसते की, देशातलया 

सर्व रुगणालयांसाठी केरळ कें द्ीय 
ननयामक चौकट असली तरी्ी 
तयात वयनक्तगत रुगणाचया ्ककांचया 
अंमलबजारणी सदंभा्वत कसली्ी 
तरतदू ना्ी.

नकुतयाच दरुुसती केललेया 
ग्ा्क सरंक्ण कायदा (१९८६) 
अनसुार्ी ग्ा्क तक्ार दाखल करू 
शकतात. परंत ु ग्ा्क आनण सरेा 
या सजं्ेचा अर्व लारणयात भारतातील 
नरनरध नयायालयांमधये मतभेद 
असलयाने ्ा कायदा सार्वजननक 
आरोगय आसरापनांना लाग ू ्ोतो 
की ना्ी यारर राद आ्ते. सीपीए 
कायद्यातील सजं्ेनसुार, ग्ा्क 
म्णजे जो माल नकंरा सरेा नरकत 
घेतो आनण सरेा याचा अर्व नरनरध 
प्रकारचया सरेा असनू तयात आरोगय 
सरेेचा समारेश आ्.े परंत ुमोफत 
सरेा देण े तयात समानरष् ना्ी. 
तयामळेु सीपीएतनू  सार्वजननक 
आरोगय आसरापनांना रगळणयात 
आल ेआ् ेकारण या सरेा स्सा 
मोफत परुरलया जातात, अस े
रररर नदसते. मारि, या समजतुीला 
आव्ान देणयात आल ेअसनू सरवोचच 
नयायालयाने तसचे राष्टीय ग्ा्क 
तंटा ननरारण आयोगाचया का्ी 
ननकालात तयाचा अर्व सपष् केला 
आ्.े 

आरोगय आनण कुटुंब कलयाण 
मंरिालयाने रुगणालयांसाठी एक 
ननयमारली तयार केली असनू 
तयात सार्वजननक रुगणालयांच े
कामकाज वयरसरापन, प्रशासन, 
नरनरध नरभाग आनण प्रभाग या 
क्ेरिात सरुळीत चालारे यासाठी 

नकलनिकल आस्ापिा 
कायदा (CEA) २०१० 
देशातलया सव्व नकलनिकल 
आस्ापिांची (साव्वजनिक 
आनण खासगी) िोंदणी 
आनण नियमिासािी असलेला 
कें द्रीय कायदा आ्हे. तयात 
या रुगणालयांक्डिू देणयात 
येणाऱया सरुनवधा आनण सेवांचा 
नकमाि दजा्व आनण रुगणांक्डिू 
ते आकारता येऊ शकणारे 
शरुलक निधा्वनरत केले आ्हे. 
या प्रमाण गोष्ीचें पालि ि 
केलयास कायद्ािरुसार नदलेला 
िोंदणी परवािा रद् ्होऊ शकतो 
आनण कायद्ात सांनगतलेला 
दं्ड आकारला जाऊ शकतो.
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तयात तरतदुी केलया आ्ते तसचे 
नागनरकांची सनद समानरष् आ्.े 
ननयमारली ६१ अनसुार प्रतयेक 
सार्वजननक रुगणालयात तक्ार 
ननरारण यंरिणा उभारणयाचा नरचार 
केला असनू पनरनशष्ात कें द् 
सरकारी रुगणालयांसाठी नागनरक 
सनद समानरष् केली आ्.े या 
यंरिणनेसुार प्रतयेक रुगणालयात 
तक्ार ननरारण अनधकारी ननयकु्त 
करणयाची आरशयकता नमदू केली 
असनू तक्ार पटेी ठेरारी तसचे 
दाखल झाललेया तक्ारीचंी नोंदणी 
करून तयाला ननयनमत प्रनतसाद 
नदला पान्जे आनण तया पाठोपाठ 
कृती केली पान्जे. रुगणालयाचया 
प्रमखुांचया नेतृतराखाली एक सनमती 
तक्ारीरर देखरेख करणयासाठी 
असली पान्जे  आनण तयानंतर 
कृती केली पान्जे आनण नागनरक 
सनद अंमलबजारणीरर देखरेख 
करणयासाठी एक प्रधान अनधकारी 
नेमला पान्जे, इतकया गोष्ी 
अननराय्व केलया आ्ते. 

यासदंभा्वत एका उपाययोजनेचा 
नरचार करण े योगय ठरेल. राष्टीय 
आरोगय मोन्मेने आपलया राष्टीय 
आरोगय पोट्वलद्ारा मेरा असपताल 
नाराच े अॅप २०१७ मधये सरुु 
केल ेआ्.े मेरा असपताल ् ेभारत 
सरकारचया आरोगय मंरिालयाचा 
पढुाकार असनू रुगणांकडून अनभप्राय 
मागरणयासाठी लघ ु सदंेश सरेा 
(SMS), परदेशी रुगणांसाठी 
आऊटबाऊंड डायनलंग आनण रेब 
पोट्वल अशा रापरकता्व सने् ी  नरनरध 
चनॅलस उपल्ध करून नदल ेआ्ते. 

मोबाईल अॅप आनण रेब पोट्वलररून 
सात नदरसांत दाखल झाललेया 
रुगणालयाबाबत रुगण आपल े मत 
सात नरनरध भाषांमधये सादर करू 
शकतो. 

अगोदरच नोंदरललेा आपला 
अनभप्राय रुगण पनु्ा पा् ु शकतो. 
गोळा केललेया अनभप्रायांच ेनरशे्षण 
डॅशबोड्वचया सररुपात रुगणालये, 
नजल्ा, राजय आनण कें द् सतरारर 
नरनरध भागधारकांना उपल्ध करून 
नदल ेजाते. 

सर्व सार्वजननक रुगणालयांमधये 
आरोगय सरेा नरतरणाचा दजा्व 
उंचारणयाचया दृष्ीने योगय ननण्वय 
घेणयासाठी My Hospital ची मदत 
्ोते आनण तयामळेु रुगणांचा अनभुर 
समृद्ध ्ोतो. रुगण्ी काय्वक्म 
आनण योगय ती आरोगय काळजी 
प्राप्त करू शकतो. My Hospital 
अंनतमतः रुगण प्रणीत, प्रनतसादातमक 

आनण जबाबदार आरोगय सरेा 
पद्धती सरानपत करणयास मदत 
करणार आ्.े या अॅपरर तयाचया 
डॅशबोड्वरर एकूण अनभप्रायांची 
सखंया, रुगणालये, समाधानी आनण 
असमाधानी रुगण यांची मान्ती सादर 
केललेी असते आनण ्ी सखंया 
म्तरपणू्व आ्.े (समुारे २५ टकके) 
पण या मान्तीचा उपयोग कसा 
करून घेतला जातो आनण तयाच े
मोजमाप कस े केल े जाते ् े सपष् 
ना्ी. 

रुगणालये आनण आरोगय सरेा 
प्रदातयासाठी राष्टीय अनधसरीकृती 
मंडळ (NABH) ्ी भारतीय 
दजा्व मंडळाचया अंतग्वत आणखी 
एक यंरिणा असनू ती तक्ारी 
आनण अजायंचा ननपटारा करते. 
NABH ् े भारतीय दजा्व मंडळाच े
अंतग्वत घटक असनू आरोगय सरेा 
सघंटनांसाठी अनधसरीकृती काय्वक्म 
सरानपत आनण राबरणयासाठी तयार 
केल े गेल े आ्.े ग्ा्कांचया तीव्र 
इच्छेचया गरजा भागरणयासाठी 
आनण आरोगय उद्योगाचया प्रगतीसाठी 
प्रमाण ठररणयाकरता या मंडळाची 
रचना करणयात आली आ्.े 
उद्योग, ग्ा्क, सरकार यास् 
सर्व भागधारकांचा पानठंबा या 
मंडळाला असनू आपलया कारभारात 
ते सपंणू्व सरायत्त आ्.े तक्ारी 
आनण गार्ाणी ्ाताळणयासाठी 
मंडळाकडे ननधा्वनरत पद्धती असली 
तरी्ी जया रुगणालये आनण आरोगय 
सरेा प्रदातयांची मंडळाकडे नोंदणी 
नकंरा अनधसरीकृती कक्ेत आ्,े 

सव्व साव्वजनिक 
रुगणालयांमधये आरोगय सेवा 
नवतरणाचा दजा्व उंचावणयाचया 
दृष्ीिे योगय निण्वय घेणयासािी 
My Hospital ची मदत ्होते 
आनण तयामरुळे रुगणांचा अिरुभव 
समदृ् ्होतो. रुगण्ही काय्वक्षम 
आनण योगय ती आरोगय 
काळजी प्राप्त करू शकतो. My 
Hospital अनंतमतः रुगण प्रणीत, 
प्रनतसादातमक आनण जबाबदार 
आरोगय सेवा पद्ती स्ानपत 
करणयास मदत करणार आ्ेह.
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तयांचयासाठीच मंडळ काम करते.   

इनंडयन मेनडकल कौननसल अॅकट 
१९५६ अनसुार, मेनडकल कौननसल 
ऑफ इनंडयाने  आचारसनं्ता 
ननयम जारी केल े असनू २००२ 
(CoER) नोंदणीकृत रैद्यकीय 
वयारसानयकांसाठी वयारसानयक 
रत्वन, नशष्ाचार आनण नैनतकता 
याबाबत प्रमाण नननचित केल ेआ्.े 
योगय तया मेनडकल कौननसलकडे 
राजयाचया नकंरा एमसीआय कडे 
तक्ारीची नोंदणी करता येते. जर 
एखादा रैद्यकीय वयारसानयक 
गैररत्वन करताना आढळला तर 
सबंंनधत कौननसल तयास योगय 
राटेल ती नशक्ा देऊ शकते नकंरा 
तया रैद्यकीय वयारसानयकाच े नार 
रनजसटरमधनू रगळणयाचा नकंरा 
नरनशष् कालारधीसाठी ननदफेश 
देऊ शकते. ननरारक म्णनू या 
्टरणयाचया नशक्ेला वयापक प्रनसद्धी 
देणयात येते. संन्तेचा भंग केलयाचया 
प्रकारात इतर गोष्ीबंरोबर रुगणाकडे 
दलु्वक् करण,े रुगणाचया न्तांना 
प्राधानय न देण,े नलंग नननचितीचया 
चाचणया करण ेयांचा समारेश आ्.े 

इनंडयन मेनडकल असोनसएशन 
(IMA)  ्ी आधनुनक शास्तीय 
रैद्यकीय पधदतीचया डॉकटरांची 
एकमेर प्रानतनननधक राष्टीय सरयंसरेी 
सघंटना आ् े जी डॉकटरांचया 
न्ताकडे आनण तयांचया कलयाणाकडे 
वयापक अरा्वने लक् देते. IMA ची  
सरतःची मधयसरी आनण तक्ार 
शाखा आ् ेनजचयाकडे तक्ारी येत 

असतात आनण मन्नयातनू एकदा 
बैठक भरून तयात दाखल झाललेया 
तक्ारी घेणयात येऊन राजयाचया 
मखुयालयाचया माधयमातनू ननरारण 
केल ेजाते. IMA मखुयालय मधयसरी 
आनण तक्ार ननरारण शाखेकडे 
१६२ तक्ारी आलया आनण 

तयापकैी ८८ तक्ारी राजय/सराननक 
शाखांकडे पाठरणयात आलया तर 
मखुयालयात ५५ तक्ारीचं ेननरारण 
करणयात आल ेआनण एकूण प्रलंनबत 
तक्ारीचंी सखंया १९ उरली आ्.े 
राष्टीय ग्ा्क ्लेप लाईनकडे्ी 
सपंक्व  साधता येतो आनण रैद्यकीय 
दलु्वक्ासाठी तक्ार दाखल करता 
येते. रैद्यकीय वयरसाय ्ा उदात्त 
वयरसाय असनू डॉकटरने सयंनुक्तक 
प्रमाणातील कौशलय आनण ज्ान 
रापरल े पान्जे आनण सयंनुक्तक 

प्रमाणात काळजी घेतलीच पान्जे, 
अस े तयांच े ननरीक्ण आ्.े प्रतयेक 
प्रकरणाचया नरनशष् पनरनसरतीत 
अनतशय जासत नकंरा अनतशय कमी 
काळजी आनण सक्मता नको, ्चे 
कायद्याला ्रे आ्.े 

नदलली आनण गरुगारमधील 
खासगी रुगणालयांत तसचे देशातील 
नरनरध सार्वजननक आरोगय सरेा 
रुगणालयांत अलीकडे घडललेया का्ी 
गाजललेया प्रकरणाररून सपष् आनण 
रासतनरक ततपरतेने तक्ारी आनण 
गार्ाणी दरू करणारी यंरिणा तयार 
करणयाची तातडीची गरज आ् ेजी 
रुगण आनण लोकसने् ी असले तसचे 
ती स्ज उपल्ध आनण दजफेदार 
असले. सर्व सार्वजननक आनण 
खासगी रुगणालयांत पनरणामकारक 
अंमल बजारणी करणाऱया यंरिणचेा 
अभार ददुदैरी आ्.े २०१७ मधये 
जा्ीर झाललेया राष्टीय आरोगय 
धोरणात रचन नदलयाप्रमाण ेननयामक 
प्रानधकरण सरापन करणयाचया नदशनेे 
अजनू बराच पलला गाठायचा आ्.े  

nnn

लखेक सजं्ापन अानण माधयम 
क्ेरिातील तज् असनू मागील 26 
रषायंपासनू या क्ेरिात काय्वरत आ्ते. 
तयांनी देश नरदेशातील अनेक 
नामांनकत सरयंसरेी ससंरा तसचे 
देशातील अनेक राजय सरकारे 
तसचे कें द् सरकारचया मंरिालयांसाठी 
काम केल ेआ्.े

email: sanjeevbcc@gmail.com

इंन्डयि मेन्डकल 
असोनसएशि (IMA)  ्ही 
आधरुनिक शास्तीय वदै्करीय 
पधदतीचया ्डॉकटरांची एकमेव 
प्रानतनिनधक राष्ट्रीय सवयंसेवी 
संघटिा आ्ेह जी ्डॉकटरांचया 
न्हताक्ेड आनण तयांचया 
कलयाणाक्ेड वयापक अ्ा्विे 
लक्ष देते. IMA ची  सवतःची 
मधयस्ी आनण तक्ार शाखा 
आ्ेह नजचयाक्ेड तक्ारी येत 
असतात आनण मन्हनयातिू 
एकदा बैिक भरूि तयात 
दाखल झालेलया तक्ारी घेणयात 
येऊि राजयाचया मरुखयालयाचया 
माधयमातिू निवारण केले जाते.
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सर्वसामानय नागनरकांचया 
आरोगय नरषयक 

जाणीरेत सधुारणा आनण ननरोगी 
नागनरकांची सखंया राढनरण े
् े कोणतया्ी देशाचया नरकास 
मागा्वतील प्रमखु धयेय असते. 
भारतासारखया रेगाने नरकनसत 
्ोणाऱया अर्ववयरसरा असललेया 
देशांना ् े धयेय साधणयासाठी 
नमळणारी बाह् मदत लक्णीयनरतया 
कमी ्ोत आ्.े तयाबरोबरच 
अशा देशांची करातनू नमळणारा 
म्सलू राढरणयाची क्मता मया्वनदत 
असलयामळेु तयांना आरोगय नरषयक 
प्रश्न सोडनरणयासाठीचा दरडोई खच ्व 
राढनरण ेशकय ्ोत ना्ी.

भारतात, आरोगयाचया क्ेरिासाठी 
अनधक प्राधानयक्माने ननधी उपल्ध 
करुन नदला, तर ननधीचया स्ोतांचया 
बाबतीत आधीच अडचणीनंा तोंड 
देणाऱया इतर सामानजक नरभागांचया 
अर्वपरुरठयात काट्छाट ्ोणयाचा 
धोका आ्.े स्स्कातल े नरकास 
धयेय (एमडीजी) गाठणयाचा 
अपणू्व धयास पणू्व करणयासाठी 
आनण शाश्त नरकास धयेय 
(एसडीजी), गाठणयाचया दृष्ीने माग्व 

आरोगययंत्रणेसािी िानवनयपणू्व अ ््वपरुरविय़ाचया कलपिा

कनवता नसंग

आखणयासाठी नरकसनशील देशांना 
पानठंबा देणयासाठी आरोगय क्ेरिाला 
जासत ननधी उपल्ध करुन देणयाऱया 
नानरनयपणू्व कलपना राबरण े आनण 
आरोगय क्ेरिात गुंतरललेया पशैांचा 
उपयोग करुन जासतीत जासत 
उत्तम आरोगयसरेा प्राप्त करुन 
घेण,े यासाठीची शक्ती आनण 
काय्वक्मता राढनरण े् ेउत्तम पया्वय 
आ्ते. घरोघरी सरुनक्त नपणयाचया 
पाणयाची राढती उपल्धता, आरोगय 
नशक्णात सधुारणा आनण गरीबी 
दरू करणयाचया नदशनेे एकंदर 
एमडीजीसाठी लक्णीय प्रगती 
झाललेी नदसते आ्.े आरोगयनरषयक 
उद्देशय पणू्व करुन लक्य साधणयाचया 
नदशनेे् ी समाधानकारक सधुारणा 
नदसते आ्.े जागनतक पातळीरर 
एचआयव्ी, टीबी आनण मलनेरया 
यांचया प्रसाराला आळा घालणयासाठी 
मोठया प्रमाणारर मोन्मा ्ाती 
घेतलया गेलया. सन 1990 नंतर 
माता मृतय ूआनण बालमृतयचु ेप्रमाण 
अनकु्मे 44 टकके आनण 53 
टकके कमी झाल.े भारताचा नरचार 
करायचा झाला, तर 1990 मधे 
दर 1000 बाळांचया जनमानंतर 

पनरप्रके्य

भारतासारखया वगेािे 
नवकनसत ्होणाऱया अ ््ववयवस्ा 
असलेलया देशांिा ्ेह धयेय 
साधणयासािी नमळणारी बा्ह 
मदत लक्षणीयनरतया कमी ्होत 
आ्ेह. तयाबरोबरच अशा देशांची 
करातिू नमळणारा म्हसलू 
वाढवणयाची क्षमता मया्वनदत 
असलयामरुळे तयांिा आरोगय 
नवषयक प्रश्न सो्डनवणयासािीचा 
दर्डोई खच्व वाढनवणे शकय ्होत 
िा्ही.
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88 अभ्वकांचा मृतय ु झाला ्ोता, 
तर 2015 मधये ्चे प्रमाण दर 
्जारी 35 अभ्वकांचया मृतय ुइतके 
खाली आणणयात यश आल ेआ्.े 
माता मृतयचूया बाबतीत दर एक 
लाख नरमातांमागे 1990 मधये 
556 मातांचा बाळंतपणात मृतय ू
झाला, तर 2015 मधये माता 
मृतयचूा दर, एक लाख नरमातांमधे 
167 माता मृतय ूइतका झाला. मारि 
नरजात अभ्वकांचया मृतयचू े प्रमाण 
1990चया 2/3 ने घटरणयाच े
आनण माता मृतयुंच ेप्रमाण 3/4 ने 
घटरणयाच ेलक्य अजनू साधय करता 
आलले ेना्ी.

एमडीजीचया काळात आरोगय 
यंरिणनेे गाठललेी धयेये, एमडीजीची 
अपणू्व धयेये साधय करणयासाठी 
आनर्वक मदतीचया नरनरीन स्ोतांची 
नननम्वती आनण शाश्त नरकासाच े
लक्य गाठणयासाठी तयांचा ्ोणारा 
उपयोग, याबाबत या लखेात नरचार 
नरमश्व केला आ्.े सधया भारत 
देश, नरनरध रोगांचया प्रसारनरषयक, 
लोकसखंया राढीचया प्रश्नाबाबत 
आनण पोषणयकु्त आ्ारांचया 
सकंलपनेनरषयीचया नसरतयंतरातनू 
जात आ्.े

खाजगी आनण सरकारी अशा 
दोन्ी क्ेरिांचा नरचार करता देशात 
आरोगयाचया जागरुकतेबाबतचा 
दरडोई खच ्व 2014 मधे देशाचया 
सरलू राष्टीय उतपादनाचया 4.7 
टकके इतका ्ोता. म्णजे 
साधारणपण े दरडोई 75 अमेनरकी 

डॉलस्व इतका खच ्व आरोगयनरषयक 
बाबीसंाठी केला जातो आनण यापकैी 
3/4 खच ्व खाजगी क्ेरिातला आ् े्  े
लक्ात घयायला ् रे. 2014-15 या 
रषणीचया राष्टीय आरोगयनरषयक नोंद 
ससंरेचया अ्रालानसुार भारतात कें द् 
सरकार आनण राजय सरकार नमळनू 
एकूण सरकारी खचा्वचया (टीजीई) 
3.8 टकके इतका खच ्व सरकार 
आरोगयाशी सबंंनधत समसयांरर 
उपाययोजना नकंरा नवया योजना 
राबरणयासाठी करते. भारताची 
सघंराजयातमक रचना लक्ात घेता 
एकूण देशाचया आरोगयनरषयक 
खचा्वचया 66 टकके राटा राजय 
सरकारांचा आ्.े येतया 2024-25 
या रषा्वपय यंत आरोगयनरषयक खच ्व 
देशाचया सरलू राष्टीय उतपादनाचया 
2.5 टकके राढरणयाच े आश्ासन 
राष्टीय आरोगय धोरण 2017 द्ारे 
देणयात आल ेआ्.े

‘स्हस्तकातले नवकास धयेय 
गािणयासािीचया काया्वतली 
सफलता आनण मया्वदा’

सपटेंबर 2000 मधये झाललेया 
सयंकु्त राष्टांचया म्ाअनधरेशनात 
सर्व देशांचया रैनश्क स्भागाची 
आनण 2015 पययंत पणू्व करायचया 
आठ सरयंघोनषत नरकास धयेयांची 
पतू्वता करणयासाठी मदत करणाऱया 
नरकास स्भागीदारांची घोषणा केली 
गेली. एमडीजी ने खालील आठ 
धयेयांसाठी काम करणयाची घोषणा 
केली आ्.े

 
अ) आतयंनतक भकू, उपासमार 
आनण गरीबी दरू करणे

ब) सार्वनरिक पातळीरर समाज 
प्रारनमक नशक्णाची सोय करणे

क) मन्ला सबलीकरण आनण 
नलंगभेद नररन्त समाज 
बांधणीसाठी प्रोतसा्न देणे

ड) बालमृतय ूकमी करणे

इ) नरमातांच ेआरोगय सधुारणे

फ) एचआयव्ी / एडस,् मलनेरया 
आनण इतर रोगांशी मकुाबला 
करणे

ग) पया्वररण रक्णाची शाश्ती देणे

 आनण

्) नरकास साधणयासाठी जागनतक 
पातळीरर भागीदारीला 
प्रोतसा्न देणे

या आठ बाबीपंकैी तीन 
बाबी आरोगयाचा मदु्दा कें द्सरानी 
धरुन ठररललेया आ्ते, तर 
इतर बाबीमंधये आरोगय ्ा इतर 
मदु्यांसोबतचा एक म्त्राचा मदु्दा 
आ्.े भारतात आरोगय ्ा नरषय 
केरळ कें द्ाच ेआरोगय आनण कुटुंब 
कलयाण मंरिालय आनण राजय तसचे 
सराननक सरराजय ससंरांचयाच 
अखतयारीतला ना्ी. तयाबरोबरच 
पाणी आनण सरच्छता नरभाग, मन्ला 
आनण बालनरकास नरभाग, समाज 
कलयाण, आनदरासीशंी सबंंनधत 
वयर्ार नरभाग, श्री नरकास, 
कृषी, उद्योग, पया्वररण, ग्ामीण 
नरकास आनण दळणरळण या इतर 
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नरभागांशी देनखल ‘आरोगय’ या 
नरषयाचा सबंंध येतो म्णनू या 
नरषयाबाबतच ेननण्वय आनण ननषकष्व 
फक्त आरोगय नरभागाशी सबंंनधत 
अशा मया्वदेत ठेरता येत ना्ीत.

रर उललखे केललेया इतर 
नरभागाचा देनखल ‘आरोगय’ या 
नरभागारर कमी जासत पनरणाम 
नदसनू येतो. भारतातलया नागनरकांच े
आरोगय सधुारणयासाठी जो ननधी 
लागतो तयाच े स्ोत राढरणयासाठी 
नरनरध गोष्ीनंा लागणारे कर 
आनण सरकार देत असललेी नरनरध 
प्रकारची अनदुाने यांचा्ी आढारा 
घेण े गरजेच े आ्,े कारण ् े कर 
आनण अनदुाने ससंग्वजनय आनण 
अससंग्वजनय रोगांरर ननयंरिण 
ठेरणयासाठी प्रनतबंधातमक भनूमका 
बजारतात. उदा्रणार्व ः आरोगयाला 
अपायकारक असणाऱया रसतूंना 
्ानीकारक म्णनू जा्ीर करायला 
पान्जे. तयाचप्रमाण े तया रसतूंरर 
मोठया प्रमाणात कर लारायला ् रेत. 
या करातनू गोळा ्ोणारा म्सलू 
आरोगयनरषयक प्रनतबंधातमक 
उपाययोजना करणयासाठी तसचे 
जनजागृती करणयासाठी रापरला 
जायला ्रा. जया रसतूंचा रापर 
उत्तम आरोगयासाठी आरशयक 
आ्.े तया मनषुयाला फायदेकारक 
आ्ते तयांना मोठया प्रमाणारर 
अनदुान द्यायला पान्जे. भारतात 
2017-18चया अर्वसकंलपात 
म्टलयानसुार जनतेचया आरोगयारर 
प्रतयक् नकंरा अप्रतयक् पनरणाम 
करणाऱया अनन धानये, खते आनण 

पटे्रोनलयम पदारायंसाठी, सरकारचया 
एकूण खचा्वचया 10 टकके ननधी 
रेगळा काढनू ठेरणयात आला आ्.े 
बारावया पंचरानष्वक योजनेत (आनर्वक 
रष्व 2012-13 ते 2016-
17) रषा्वला 2,42,152 कोटी 
रुपये आरोगयनरषयक प्रश्नांसाठी 
देणयात आल.े जे कें द्, राजय 
तसचे सराननक सरराजय ससंरांचया 
आरोगयासाठीचया अंदाजपरिकापके्ा 

1.74 पटीने जासत आ्.े म्णनूच 
नरनरध गोष्ीनंा नदल ेजाणारे अनदुान 
ठरानरक कालारधीने तपासायला 
्रे. अनदुानाचया पद्धातीचंा आढारा 
घेण ेआरशयक आ्.े

आरोगयाला अपायकारक 
रसतूंररच ेकर राढरलयामळेु जनता 
ननरोगी व्ायला मदत ्ोईलच 
नशराय आरोगयनरषयक काय्व 

करायला आनर्वक मदत्ी उपल्ध 
्ोईल. भारतातलया नागनरकांचा 
नरचार केला, तर दारु, दारुयकु्त 
पयेे, तंबाख ू आनण तंबाखजूनय 
पदार्व, मीठ आनण साखर यांचयारर 
अनतनरक्त कर लारला, तर तयामळेु 
जासतीचा म्सलू गोळा ्ोईलच 
नशराय या पदारायंचया अनतसरेनामळेु 
्ोणारे अनेक ससंग्वजनय तसचे 
अससंग्वजनय रोग टाळता येतील. 
कारण ह्ा गोष्ी म्ाग झालयाने 
अनेक लोक तयांची खरेदी आनण 
रापर कमी प्रमाणात करतील. 
आजारांच े प्रमाण कमी झालयामळेु 
आरोगय यंरिणरेर येणारा ताण कमी 
व्ायला मदत ्ोईल. सधयाचया 
काळात ससंग्वजनय आनण इतर 
रोगांमळेु ्ोणाऱया मृतयूंच े प्रमाण 
65 टकके आ्.े कर राढीमळेु 
ननमा्वण झाललेया नरत्तीय तटुीचा 
पनरणाम ननमन आनण मधयमरगणीय 
समाजातलया सामानजक-आनर्वक 
आनण सांसकृनतक घटकांरर पनरणाम 
करतील. तंबाख ूआनण तंबाखजूनय 
पदारायंरर लारललेया करांतनू 
जमा ्ोणारा ननधी कक्व रोग आनण 
हृदयरोगांचया रुगणांसाठी रेगळा 
काढनू ठेरता येईल. तयाचबरोबर 
तंबाखचूी लागरड करणाऱया 
शतेकऱयांच ेमन रळरनू तयांना उत्तम 
उतपादन आनण शाश्त आनर्वक 
फायदा करुन देणाऱया नपकांची 
लागरड करणयासाठी प्रोतसा्न 
नमळारे, यासाठी्ी या ननधीतनू का्ी 
प्रयत्न करता येतील.

तयाच प्रकारे दारु आनण दारुयकु्त 

तंबाख,ू दारु आनण 
आरोगयाला ्हानिकारक अशा 
इतर अनिपदा्ायंवर लावलेलया 
करांतिू जमा ्होणारा म्हसलू 
देशाचया अ ््ववयवस्ेत म्हत्वाची 
भनूमका बजावतात. तंबाख ू
सेवि, अनत मद्पाि, जासत 
नमिाचया वापरामरुळे ्होणारा 
उचच रक्तदाब, लठिपणा, 
साखरेद्ारे गो्डवा आणलेली, 
शरीराला अपायकारक 
िरणारी पेये आनण शारीनरक 
्हालचालीचंा आळस ्ेह सगळे 
धोकादायक घटक आनण 
असंसग्वजनय रोगांमरुळे देशातले 
62 टकके मतृय ू्होतात.
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पयेांरर लारललेया करातनू देनखल 
आरोगयाचया समसयांरर उपाययोजना 
करता येतील. तंबाख,ू दारु आनण 
आरोगयाला ्ाननकारक अशा इतर 
अननपदारायंरर लारललेया करांतनू 
जमा ्ोणारा म्सलू देशाचया 
अर्ववयरसरेत म्त्राची भनूमका 
बजारतात. तंबाख ू सरेन, अनत 
मद्यपान, जासत नमठाचया रापरामळेु 
्ोणारा उचच रक्तदाब, लठठपणा, 
साखरेद्ारे गोडरा आणललेी, 
शरीराला अपायकारक ठरणारी पयेे 
आनण शारीनरक ् ालचालीचंा आळस 
् े सगळे धोकादायक घटक आनण 
अससंग्वजनय रोगांमळेु देशातल े62 
टकके मृतय ू्ोतात.

साखर, नडझले, केरोसीन 
आनण कोळसा यासारखया पदारायंना 
नदलया जाणाऱया अनदुानांच े
पनुरारलोकन व्ायला ्रे आनण 
नवया रचनेमळेु बचत झाललेा ननधी 
पोषणमलूययकु्त आ्ाराचा परुरठा 
आनण सरच्छ, पनुन्वरीकरणीय ऊजा्व 
स्ोतांचया सशंोधनासाठी उपयोगात 
आणता येईल. नडझले, केरोसीन 
आनण सरयंपाकासाठी लागणाऱया 
कोळशारर अनदुान देणयाऐरजी 
द्ररुप पटे्रोनलयम गॅसरर सरकारने 
अनदुान देण े गरजेच े आ्.े फळे, 
दगुधजनय उतपादने, तसचे प्रनरनजनय 
उतपादने रापरणयासाठी जनतेला 
प्रोतसा्न देण ेआनण ननरोगी जीरन 
पद्धतीचा परुसकार करणयासाठी 
सर्वसामानय जनतेला आरा्न करण े
् े उपक्म सरकारने ्ाती घयायला 
्रे.

म्सलू उतपादनाचया दृष्ीने 
सरकारने याआधीच तंबाख ू
आनण तंबाखजूनय पदार्व, मद्याक्व  
आनण मद्ययकु्त पयेे, आरोगयाला 
्ाननकारक अनन पदार्व तसचे 
शक्व रायकु्त शीतपयेे या पदारायंरर 
कर लारलले े आ्ते. पण ते 
मोठया प्रमाणात राढरायला ्रेत, 
जेणकेरुन या सर्व गोष्ी खरेदी 
करण े ग्ा्कांचया आराकयाबा्रेच े
असले. कररचनेचया बदलतया 
यगुात या कराला खरे तर नसन टॅकस 
म्णजे ‘पापाचरण कर’ असचे नार 
द्यायला ्रे. ननरोगी जीरनपद्धती 
आचरणयाचया दृष्ीने ् े आरशयक 
आ्.े ननरोगी जीरनपद्धती कशासाठी 
तर ती प्रनतबंधातमक भनूमका 
ननभारनू जनतेत रोगांच ेप्रमाण कमी 
करेल, अससंग्वजनय रोगांच े प्रमाण 
कमी करेल, मानरी ससंाधनांना 
अध ू्ोणयापासनू राचरेल. यासाठी 
सधयाचा काळ अतयंत योगय 
आनण अचकू आ्.े कारण सधया 
भारताकडे राढतया लोकसखंयेचा 
प्रश्न आ रासनू उभा आ्.े या 
लोकसखंयेला ननरोगी जीरनपद्धतीची 
सरय अंगरळणी पडली तर राढती 
लोकसखंया ् ी देशासाठीची डोकेदखुी 
न ठरता एकप्रकारे लाभकारकच 
ठरेल. नैनतकदृष्या नरचार करता 
नरकास काया्वसाठी कक्व रोग 
रुगणालये बांधणयासाठी तसचे 
रोगननरारण आनण पनुर्वसन कें द्ांचया 
ननमा्वणासाठीचा ननधी तंबाख ूआनण 
मद्याका्वररचया कराचया म्सलूातनू 
नमळनरण े्ी कू्रता आ्.े

धोरणातमक दृष्या नरचार 
करता करांमधे नकरकोळ राढ केली, 
तर तयातनू फार पनरणाम साधता 
येणार ना्ी म्णनू करांमधे करारी 
लागणारी राढ भरीर असायला ् री. 
यामळेु जनतेचया खाणयानपणयाचया 
सरयीमंधे योगय बदल ्ोतील 
आनण तयांचया आयषुयातनू राईट 
सरयी कायमचया ्द्दपार ्ोतील. 
भारतासारखया देशात म्ागाई मोठया 
रेगाने राढत आ्.े म्णनू करातलया 
राढीचा योगय पनरणाम साधणयासाठी 
म्ागाई दराचा नीट नरचार करुनच 
तयाप्रमाण े करराढ करायला ्री. 
कें द् आनण राजय सरकारी पातळीरर 
जर ननयमांच े कठोर पालन केल े
गेल,े तरच करराढ योजनेतनू चांगल े
फायदे नमळतील. मोठया प्रमाणारर 
कररसलुीमळेु बेकायदेशीर गोष्ीचंा 
मो् ्ोऊन तसकरी आनण बनारट 
गोष्ीचंया वयर्ारांचा पद्धतशीर 
प्रसार ्ोऊ नये म्णनू देनखल 
ननयमांच े कठोर पालन आरशयक 
आ्.े करराढ केलयानंतर तयांची 
अंमलबजारणी आनण सक्तरसलुी 
यांच े पनरणामकारक पनरक्ण आनण 
योगय परसपर समनरय साधण ेअतयंत 
आरशयक आ्.े करराढ योजनेच े
इनच्छत पनरणाम जोरर नदसत 
ना्ीत आनण जयांचयारर राढीर 
कर लारल े आ्ते अशा रसतुंचा 
अरैध वयापार आनण रा्तकू जोरर 
रांबत ना्ी, तोरर या योजनेरर 
बारीक लक् ठेरनू तयाची कठोरपण े
अंमलबजारणी करायला ्री. 
तंबाख,ू मद्याक्व , मीठ, साखर 
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अिरु क्. उतपादि धोका पनरणाम आरोगययंत्रणेवर ताण 
देणारे घटक

प्रनतबंधातमक 
उपाययोजिा

1) तंबाखू धमू्रपान

चघळणे

कक्व रोग

हृदयनरकार

उपचारातमक

दःुखशामक

पनुर्वसनातमक

मोठया प्रमाणारर कर 
बसनरणे

2) अनतरेकी

मद्यपान

दारु नपऊन गाडी 
चालनरणे

असरुनक्त लैंनगक सबंंध

नशरीगाळ 

मार्ाण

रसते अपघात

कक्व रोग

यकृताच ेआजार

असरुनक्त

लैंनगक सबंंधामळेु 
पसरणारे आजार

उपचारातमक मोठया प्रमाणारर कर 
बसनरणे

3) मीठ उचच रक्तदाब हृदयनरकाराचा झटका उपचारातमक मोठया प्रमाणारर कर 
बसनरणे

4) शक्व रानमश्रीत

पयेे

लठठपणा कक्व रोग

हृदयनरकार

मधमुे्

उपचारातमक

रेदनाशामक

पनुर्वसनातमक

मोठया प्रमाणारर

कर बसनरणे

5) धानये लठठपणा मधमुे् उपचारातमक

रेदनाशामक

मोठया प्रमाणारर

कर बसनरणे

6) चरबीयकु्त पदार्व लठठपणा मधमुे्

हृदयनरकार

उपचारातमक

रेदनाशामक

मोठया प्रमाणारर कर 
बसनरणे

7) नडझले राय ूप्रदषूण श्सन ससंरेच ेनरकार उपचारातमक मोठया प्रमाणारर कर 
बसनरणे

8) कंडोम असरुनक्त लैंनगक सबंंध

नको असललेी 
गभ्वधारणा

ल ैंनगक सबंंधातनू 
पसरणारे आजार

प्रारनमक, दयुयम आनण 
नतसऱया पायरीरर 
घयायची काळजी

अनदुान

9) नरनरध रोगांररचया 
लसी

गोरर, कांनजणया 
यासारखे लसीकरणामळेु 
रोखता येणारे रोग

ससंग्वजनय रोगांचा प्रसार प्रारनमक, दयुयम आनण 
नतसऱया पायरीरर 
घयायची काळजी

अनदुान

10) ससंग्वजनय 
आजारांररचया 
उपाययोजनेसाठीची 
अतयारशयक औषधे

उपचारांचा अभार एडस,् क्यरोग, मलनेरया, 
सकू्मजीरांमळेु ्ोणारा 
जंतसुसंग्व

प्रारनमक, दसुऱया आनण 
नतसऱया पायरीरर 
घयायची काळजी

अनदुान

11) क्यरोगाच ेकमीत 
कमी रेळेत ननदान

योगय ननदानाचा अभार ननदान न झालयामळेु लपनू 
रान्ललेा क्यरोग

प्रारनमक, दसुऱया आनण 
नतसऱया पायरीरर 
घयायची काळजी

अनदुान

12) केरोसीन आनण 
जीराशम इधंनाला 
पया्वय म्णनू द्ररुप 
पटे्रोनलयम इधंन

राय ूप्रदषूण क्यरोग, श्सनससंरेच े
नरकार

प्रारनमक, दसुऱया आनण 
नतसऱया पायरीरर 
घयायची काळजी

अनदुान
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तसचे इतर ्ाननकारक उतपादनांरर 
लारललेया राढीर कराच े समर्वन 
करायला ्रे, तयासाठी सरकारला 
पानठंबा द्यायला ्रा. करांमधली ्ी 
प्रसतानरत राढ नयायय आ्.े कारण 
तयामळेु या उतपादनांचया रापरातनू 
्ोणाऱया आरोगयाचया ्ानीपासनू 
समाजाच ेरक्ण ् ोईलच. तयाचप्रमाण े
सरकारचा म्सलू देनखल राढेल. 
आरोगयाला अपायकारक ठरणाऱया 
या उतपादनांचा रापर नकंरा दरुुपयोग 
केलयाने ्ोणाऱया दषुपनरणामांरर 
उपाययोजना करता येईल. इतकया 
प्रमाणात तयांचयारर कर राढरायला 
्रेत. यासाठीचया नवया कररचनेचा 
आराखडा तयार करताना जया 
उतपादनांचया रापरामळेु लठठपणा 
राढीस लागतो आनण तयानंतर मधमुे् 
तसचे हृदयाशी सबंंनधत नरनरध 
समसया ननमा्वण ्ोणयाची शकयता 
असते. अशा सर्वच उतपादनांचा 
साकलयाने नरचार व्ायला ्रा. 
तंबाख,ू मद्याक्व  तसचे आरोगयाला 
अपायकारक खाद्यपदार्व आनण 
पयेांचया राढीर नकंमतीला यरुा 
आनण प्रौढ रगा्वने योगय प्रनतसाद 
द्यायला ्रा.

राढीर करांचया स्ोतातनू 
नमळाललेया जासतीचया ननधीपकैी 
का्ी भाग, ननकोप आरोगयाशी 
सबंंनधत गोष्ीनंा प्रोतसा्न आनण 
इतर प्रनतबंधातमक उपाय, पाणी 
तसचे ्रेचया शदु्धतेचा दजा्व 
उंचारण,े पोषक आ्ार आनण 
मधमुे्, हृदयरोग, कक्व रोग तसचे 
श्सनससंरेतलया अडरळयांशी 

सबंंनधत रोगांरर उपचार आनण 
प्रनतबंधातमक उपाययोजनांसाठी 
रापरायला पान्जे.

कर राढणयाबरोबरच, उतपनन 
राढीचा दसुरा स्ोत म्णनू अनदुानाकडे 
बघायला ्रे. अनदुानाची पद्धत्ी 
राढतया अर्ववयरसरेरर दबार आणते 
म्णनू अनदुानांचा आढारा घेऊन 
तयात का्ी बदल करता आल,े 

तर तयामळेु अर्ववयरसरेररचा ताण 
कमी ्ोऊन आनर्वक पाठबळात 
रोडी राढ ्ोऊ शकते. लठठपणाला 
कारणीभतू ठरणारे पदार्व, 
उदा्रणार्वः प्रनक्या केललेा तांदळू 
नकंरा मैदा यांसारखया अननपदारायंना 
मोठया प्रमाणारर अनदुान नदलले े
आ्.े तयांच ेपनुरारलोकन करायला 
्रे आनण अनदुानप्राप्त पदारा्वमधली 
पोषणमलूये राढरायला ्रीत.

भारतात डाळीच ेउतपादन आनण 
रापर नसरर मया्वदेत रान्ला आ्.े 
याउलट, तांदळू, गव्ासारखी धानये 
आनण साखर या पदारायंच े उतपादन 
आनण रापर दोन्ी राढतच जात 
आ्.े भारतात राष्टीय अनन सरुक्ा 
कायदा 2013 नसुार धानयांचया 
अनदुानारर सरकारने दररषणी 25 
अ्ज रुपये खच ्व करारा, अशी 
अपके्ा आ्.े मारि ्चे अनदुान 
धानयापके्ा नकतीतरी जासत प्रमाणात 
पोषक अशा डाळी, फळे, भाजीपाला 
आनण दधू यांसारखया पदारायंना 
नदल,े तर तयाच े सामानय जनतेचया 
आरोगयारर फार उत्तम पनरणाम 
नदसनू येतील.

ग्ा्क जे पदार्व खातात, पयेे 
नपतात नकंरा धमू्रपानासाठी जया रसत ू
रापरतात, फक्त तयांचयारर जासतीच े
कर लारनू नकंरा अनदुान कमी 
करुन सपंणू्व आरोगयाच ेउनद्दष् साधय 
्ोणार ना्ी. भारत सरकार जयांना 
मोठया प्रमाणारर अनदुान देते अस े
कोळसा, पटे्रोल आनण तयांच े इतर 
जीराशम इधंनांच ेप्रकार ् ेसर्व सकू्म 
कणांनी बनलले े आ्ते. जयांचया 
रापरानंतर श्सनससंरेला जंतसुसंग्व, 
श्सनससंरेतलया अडरळयांशी 
सबंंनधत नरकार, कक्व रोग, हृदयरोग 
आनण क्यरोगांची शकयता नकतयेक 
पटीनंी राढते.

सन 2015 चया आतंरराष्टीय 
नाणनेनधीचया अ्रालानसुार सरकार 
जगाचया सरलू राष्टीय उतपननाचया 
6.5 टकके उतपनन ऊजा्व आनण 
तयासाठीचया अनदुानारर खच ्व 
करते. इधंनाररच े सधयाच ेअनदुान 

भारतात ्डाळीचे उतपादि 
आनण वापर नस्र मया्वदेत 
रान्हला आ्हे. याउलट, तांदळू, 
गव्हासारखी धानये आनण साखर 
या पदा्ायंचे उतपादि आनण 
वापर दोन्ही वाढतच जात आ्हे. 
भारतात राष्ट्रीय अनि सरुरक्षा 
कायदा 2013 िरुसार धानयांचया 
अिरुदािावर सरकारिे दरवषणी 
25 अ्ज रुपये खच्व करावा, 
अशी अपेक्षा आ्ेह. मात्र ्ेहच 
अिरुदाि धानयापेक्षा नकतीतरी 
जासत प्रमाणात पोषक अशा 
्डाळी, फळे, भाजीपाला आनण 
दधू यांसारखया पदा्ायंिा नदले, 
तर तयाचे सामानय जितेचया 
आरोगयावर फार उत्म पनरणाम 
नदसिू येतील.
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पया्वररणाचया दृष्ीने सरच्छ 
ऊजा्व परुरणाऱया इधंनांना देण े
आनण आरोगयारर राईट पनरणाम 
करणाऱया इधंनांररच े अनदुान बंद 
करण े आरशयक आ्.े यामळेु 
जनसामानयांचया आरोगयात सधुारणा 
्ोईल आनण दनुम्वळ ऊजा्वस्ोतांची 
बचत्ी ्ोईल.

अनदुानांचया एकूण पद्धतीच े
पनुरारलोकन करुन टपपयाटपपयाने 
ती कमी करत जाऊन, पणू्व बंद 
करण े आनण आरोगयासाठी घातक 
पदारायंरर मोठया प्रमाणात कर 
बसनरण,े या दोन्ी गोष्ी राजकीय 
धोरणांना अनकूुल ना्ीत. पण 
तंबाख ूआनण मद्यसरेनाने आरोगयारर 
तसचे आनर्वक नसरतीरर येणारा ताण 
्ा गरीबांचया बाबतीत सगळयात 
जासत असतो. हृदयनरकार आनण 
हृदयनरकाराचा झटका ् ी भारतातली 
अशी आरोगयनरषयक आपत्ती आ्,े 
नजचयासाठी येणाऱया खचा्वमळेु अनेक 

कुटुंबे दानरद्यरेषेखाली ढकलली 
जातात.

दसुरी नचतंादायक बाब अशी 
की शतेीशी सबंंनधत अनदुाने बंद 
करणयाच े दषुपनरणाम शतेकऱयांना 
तसचे लघउुद्योगांना भोगारे 
लागतील. उदा्रणार्व ः नरडी तयार 
करणयाच े उद्योग आनण तंबाखजूनय 
उतपादनांचया उद्योगांरर, तंबाखरूरच े
अनदुान काढनू घेतलयाने खपू राईट 
पनरणाम ्ोतील. भारतातलया तंबाख ू
तसचे ऊस उतपादक शतेकऱयांना 
तयांचया मालातनू नगदी उतपनन नमळत 
असलयामळेु अस ेशतेकरी बऱयापकैी 
श्रीमंत असतात. पण तयांची ने् मीची 
नपके सर्वसामानयांचया आरोगयासाठी 
्ाननकारक आ्ते म्णनू तयांना इतर 
सरुनक्त नपकांची लागरड करायला 
प्रोतसा्न देताना तयांचया उतपननारर 
खपू राईट पनरणाम ्ोईल. कदानचत 
तयांना फक्त उपजीनरकेच े साधन 
नमळरनू नदल े अस े ्ोईल, तयातनू 

आधीचया नपकासारखे उत्तम उतपनन 
नमळरण े कठीण आ्.े अशा 
शतेकऱयांना तटुपुंजया उतपननाचया, 
सकंटात न टाकता तयांना नगदी 
नपकांकडून इतर नपकांचया 
लागरडीकडे रळरणयासाठी जे 
प्रयत्न करारे लागतील, जया मोन्मा 
्ाती घयावया लागतील. तयासाठीचा 
ननधी म्सलुातनू रेगळा काढनू 
नदला पान्जे. म्सलुासाठी राढीर 
कर लारणयातनू आनण अनदुानांची 
फेररचना करणयातनू ननमा्वण ् ोणाऱया 
पनरनसरतीच े चांगल े राईट पनरणाम, 
यासाठी धोरण आखणाऱयांनी नोंदरनू 
ठेरायला ्रेत. तसचे या बदलांमळेु 
जयांचया उपजीनरकेचया साधनांरर 
पनरणाम ्ोणार आ्.े तयांची 
नकुसानभरपाई कशी ्ोणार याच े
सपष्ीकरण्ी नमळायला ्रे.

nnn

लनेखका राष्टीय आराेगय नमशनचया 
सचंानलका (नरत्त) आ्ते. 
email: kavitasinghnrhm@gmail.com

प्रकाशि नवभागाची िवी परुसतके

एका परुसतकाची नकरकोळ  
नवक्री

नकंमत 30 रुपये प्रतयेकरी

चार परुसतकांचा संच
100 रु.
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करु ठलया्ी प्रशासकीय 
प्रनक्येत काय्वक्मता 

र प्रभार ्ा सार्वजननक तक्ार 
ननरारण प्रणालीतनू नदसनू येत 
असतो. कुठलया्ी प्रशासकीय 
प्रणालीत सार्वजननक तक्ारी या 
अपनेक्तच असतात.  तयांना रेळीच 
राट करून नदली तर लोकांचा 
प्रशासनाशी असललेा दृनष्कोन 
मैरिीपणू्व रा्णयास मदत ्ोते. भारत 
सरकारने या नदशनेे अनेक पारल े
टाकली आ्ते. सरवोचच पातळीरर 
यासाठी कें द् सरकारने दोन कें द्रतणी 
ससंरा सरापन केलया आ्ते. तयांची 
नारे खालीलप्रमाणे

१. प्रशासकीय सधुारणा र 
सार्वजननक तक्ारी नरभाग, कानम्वक, 
सार्वजननक तक्ारी र ननरृत्ती रेतन 
मंरिालय

२. सार्वजननक तक्ारी 
सचंालनालय, तक्ार ननरारण सनचर 
सरायी सनमती  (प्रमखु- मंनरिमंडळ 
सनचर) ् ी ससंरा नरनरध मंरिालयांचया 
तक्ार ननरारण ससंरांचया कामाचा 
आढारा घेते. 

नमळाललेया तक्ारीचंया आधारे 
तक्ार र कानम्वक खाते प्रश्नांचा 
नरचार करून नेमकया कुठलया तक्ारी 

मन्हलांसािी साव्वजनिक तक्ार निवारण कें द्रे

रारंरार येतात ् े ठररते. तयातनू 
प्रनक्यातमक सधुारणा सचुरलया 
जातात. सरकारी खातयांनी अशा 
प्रकारचया तक्ारी ्ाताळणयासाठी 
नरशषे अनधकारी ननयकु्त केल े
आ्ते. तयात प्रतयेक अनधकाऱयाच े
नार, ्दु्दा, खोली क्मांक, दरूधरनी 
क्मांक प्रतयेक काया्वलयात  सरागत 
कक् नकंरा नदसले अशा नठकाणी  
लारल े आ्ते. कामाचया नठकाणी 
मन्लांचया असललेया तक्ारी 
र घरात्ी तयांचयारर ्ोणाऱया 
अनयायाबाबत तक्ारी याची 
दखल घेतली जाते. स्स्कातील 
शाश्त उनद्दष्ात मन्लांनररोधातील 
भेदभाराला नतलांजली ्ा म्तराचा 
मदु्दा आ्.े यात नलंगभेद समानतेला 
म्तर नदल ेआ्.े मन्ला सक्मीकरण 
र शाश्त नरकास उनद्दषे् धोरण यात 
अनेक योजना सरकारने सरुू केलया 
असनू तयाचा तयांचया तक्ारी दरू 
करणयात चांगला उपयोग ् ोत आ्.े

मन्ला र बालनरकास खाते 
र सामानजक नयाय र सक्मीकरण 
मंरिालय यांनी नलंगभार समानता, 
स्ती-परुूष गणुोत्तर सधुारणा यारर 
भर नदला असनू स्ती भ्रणू्तया 
टाळणयासाठी उपाययोजना केलया 
आ्ते. या  खातयाने मलु,े मन्ला, 

व्ही. अमर्ु ावलली

फाेकस

कामाचया निकाणी मन्हलांचया 
असलेलया तक्ारी व घरात्ही 
तयांचयावर ्होणाऱया अनयायाबाबत 
तक्ारी याची दखल घेतली जाते. 
स्हस्रकातील शाश्त उनद्ष्ात 
मन्हलांनवरोधातील भेदभावाला 
नतलांजली ्हा म्हतवाचा मरुद्ा आ्ेह. 
यात नलंगभेद समाितेला म्हतव 
नदले आ्हे. मन्हला सक्षमीकरण 
व शाश्त नवकास उनद्षे् धोरण 
यात अिेक योजिा सरकारिे 
सरुरू केलया असिू तयाचा तयांचया 
तक्ारी दरू करणयात चांगला 
उपयोग ्होत आ्ेह.
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जयेष्ठ नागनरक, तृतीयपंरी यांना 
कामकरी मन्ला रसतीगृ्, 
एकनखडकी कें द्, अलपकालीन 
रासतवय गृ्,े रृद्धाश्रम, मन्ला, मलु े
र जयेष्ठ यांचयासाठी मदत वयरसरेच े
दरूधरनी ्लेपलाईन अशा अनेक 
सनुरधा नदलया आ्ते. या खातयाकडून 
सामानजक कायदे्ी राबरल ेजातात. 
तयात घरगतुी न्संा नररोधी कायदा 
२००५, ्ुंडा प्रनतबंधक कायदा 
१९६१, बालनररा् प्रनतबंधक 
कायदा २००६, मन्ला ल ैंनगक 
शोषण प्रनतबंधक कायदा २०१३, 
आईरडील र जयेष्ठ नागनरक मदत 
कायदा  २००७ या सारखया 
कायद्यातनू मन्ला, मलु,े जयेष्ठ 
नागनरक यांची सरुनक्तता भारतीय 
राजयघटनेनसुार जपली आ्.े 

भेदभाररन्त रागणकुीच ेआश्ासन 
देताना मन्लांना समानता र 
सरुनक्ततेची ्मी कलम १४ मधये 
नदली आ्.े कलम २१ अनरये 
प्रतयेक वयक्तीला  जगणयाचा र 
वयक्तीसरातंतयाचा अनधकार आ्.े 

घरातील मन्लांचया तक्ार 
ननरारणाची वयरसरा- घरगतुी 
न्संाचार ्ा सनमानाने जगणयाचया 
्ककाच ेउललंघन करणयाचा प्रकार 
आ्.े तयामळेु कलम २१ अनरये 
प्रनक्यातमक सरुक्ा देणयात आली 
आ्.े ् े खरे असल े तरी तयाची 
प्रतयक्ात सयुोगय अंमलबजारणी 
म्तराची ठरते. पण खासगी क्ेरिातनू 
नकंरा घराबा्रेील वयक्तीकंडून 
्छळरणकू  ्ोत असले तर तयाच े

भारतीय राजयघटिेिे कलम 
१५ उपकलम १ व ३ अनवये 
समाितेचे ततव जपले आ्हे. 
कलम १४ ्ेह सरुद्ा दरूगामी 
समाितेशी निगन्डत आ्हे.  
कलम १५ मधये भेदभावरन्हत 
वागणरुकरीचे आश्ासि 
देतािा मन्हलांिा समािता 
व सरुरनक्षततेची ्हमी कलम 
१४ मधये नदली आ्हे. कलम 
२१ अनवये प्रतयेक वयक्तीला  
जगणयाचा व वयक्तीसवातंत्याचा 
अनधकार आ्ेह.

Subscription Coupon
[For New Membership / Renewal / Change of Address]

I want to subscribe to :
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	 Address		 	 :	

    

    

 Phone No. / email  : __________________________________________________

 PIN   :       
Please	allow	us	4	to	6	weeks	to	the	despatch	of	the	first	issue.
P.S. : For Renewal / change in address, please quote your subscription number. 
meYeemeo MegukeÀ ceveer Dee@[&j efkebÀJee ef[ceeb[ [^eHeÀìÜejs heeþJeeJes, 
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भारतीय राजयघटनेने कलम 
१५ उपकलम १ र ३ अनरये 
समानतेच ेततर जपल ेआ्.े कलम 
१४ ् े सदु्धा दरूगामी समानतेशी 
ननगनडत आ्.े  कलम १५ मधये 
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ननराकरण करण े का्ीस े अरघड 
ठरते. तयामळेु कायद्यात खासगी 
नठकाणचा न्संाचार र  तयाररील 
उपाय यांचा सपष् उललखे असण े
आरशयक आ्.े  २०१२ मधये 
नदललीत घडललेया बलातकार र खनू 
प्रकरणात सरकारने ननभ्वया ननधी 
सरापन केला ्ोता. तयात मन्ला 
सरुक्ेचया योजनांची अंमलबजारणी् 
अपनेक्त ्ोती. मन्ला र 
बालकलयाण खातयाची ्ी प्रशंसनीय 
योजना ्ोती. तयाची राजयांनी्ी 
अंमलबजारणी केली. मन्ला र 
मलुीनंा सरुक्ा परुरणयासाठी मन्ला 
आयोग सरापन करणयात आला आ्.े 
तयात मन्ला ्कक उललंघन, ्ुंडा 
्छळाची प्रकरण,े घरगतुी न्संाचार, 
ल ैंनगक ्छळ, अप्रण, नरनयभंग, 
इतर कौटुं नबक भांडण े यारर राजय 
मन्ला आयोगाकडे दाद मागता 

येते. तयारर सनुारणी केली जाऊन 
तक्ारीचंी दखल घेतली जाते.

कामाचया नठकाणचया ्छळांचया 
तक्ारीचं े ननरारण- नरनरध खातयात 
काम करणाऱया सबंंनधतांना प्रनशक्ण 
देणयासाठी सामानजक कायद्यांची 
्सतपनुसतका तयार केली आ्.े 
कामाचया नठकाणी ल ैंनगक ्छळाचया 
सदंभा्वत नभत्तीपरिके तयार करणयात 
येतात. तयासदंभा्वत २०१३ मधये 
एक कायदा केललेा आ् े तयाचया 
प्रती सर्व नजलह्ांना पाठरणयात 
आललेया असनू तयाचया तरतदुी 
ठळकपण ेप्रदनश्वत करणयाच ेआदेश 
आ्ते. मेट्रो र बस सटेशनरर तयाची 
पोसटस्व लारललेी आ्ते. सरकारने 
शी बॉकस नाराची तक्ार ननरारण 
यंरिणा तयार केली असनू ती मन्ला 
र बाल नरकास मंरिालय चालरते 
तयासाठी (www.mwcdshebox.

nic.in) ्  ेसकेंतसरळ प्ारे. ल ैंनगक 
्छळाचया तक्ारीसंाठी एक नखडकी 
योजनेसारखी ्ी वयरसरा आ्.े 
मन्ला सघंनटत नकंरा असघंनटत 
क्ेरिात कुठलया्ी ्दु्द्यारर काम 
करीत असो, यात  तक्ारीचंी दखल 
घेतली जाते. तक्ार नोंदरणयास 
मदत केली जाते. कामाचया नठकाणी 
ल ैंनगक ्छळ ् ोत असललेी कुठली्ी 
मन्ला तेरे तक्ार नोंदर ू शकते. 
नंतर ती सक्म अनधकाऱयांकडे 
पाठरली  जाते. सरकारने सखी 
नाराची एक एक नखडकी योजना 
सरुू केली असनू तेरे न्संाचारग्सत 
मन्लांना मदत नदली जाते. खासगी, 
सार्वजननक, कौटुं नबक, सामदुानयक 
्छळाचया तक्ारीचंा यात समारेश 
्ोतो. मन्लांना रैद्यकीय, कायदेशीर, 
पोनलस अशी सर्व प्रकारची मदत 
यात नदली जाते. ओएससी कें द्ाचया 
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अनधकाऱयांना याच ेप्रनशक्ण नदलले े
असते. नजल्ा समाज कलयाण 
अनधकारी, सरंक्ण अनधकारी, 
सराननक पोनलस, नजल्ा कायदेशीर 
सरेा प्रानधकरण, सामानजक सघंटना 
यांना यात योगय तया सचूना 
नदललेया असतात.  आयसीडीएस 
र आरोगय खातयाचया अनधकाऱयांनी 
अनयायग्सत मन्लांसाठी सरेा 
सरुू केलया आ्ते. समपुदेशक 
ओएससी या रन  सटॉप कें द्ात 
नेमणयात आल ेअसनू तयांनी मन्ला 
र मलुीनंा माननसक र सामानजक 
पानठंबा देणयास सरुूरात केली आ्.े
कें द्ात न येणाऱया मन्लांना्ी तया 
तक्ार घेऊन आलयानंतर कें द्ाकडे 
पाठरणयात येते. यनुनव्स्वलायझशेन 
ऑफ नरमेन ्लेपलाइन ्ा नरा 
उपक्म सरकारने मन्लांना २४  
तास प्रनतसादाचया माधयमातनू सरुू 
केला आ्.े एकाच क्मांकारर 
सरकारचया सर्व मन्ला योजनांची 
मान्ती यात ्लेपलाइनरर नमळते. 
मान्तीची देराणघेराण राढरणयासाठी 
आनलाइन एमआयएस नससटीम 
सरुू केली आ्.े यात सकंतेसरळ 
अद्ययारत करून मान्ती नदली 
जाते. तयात कायदे र योजनांचया 
मान्तीचा समारेश आ्.े

तक्ार निवारणाचे इतर माग्व

मान्ती अनधकार कायदा- 
सार्वजननक कलयाण र प्रशासनाचया 
कृती र धोरणांबाबत या कायद्याचया 
रापरातनू मान्ती नमळरता येते. 
सरकारचया र सरेा परुरठादारांचया 
यात जबाबदाऱया काय आ्ते ् े
समजते.  

नागरी संन्ता- नागरी संन्तेत 
सरकारची रचने, दृनष्कोन यांची 
मान्ती नदललेी असते तयातनू 
मन्लांचया तक्ारीचं े ननरारण कस े
्ोणार ् े तयांना समजते, तयाची 
सगळी मान्ती यातील कागदपरिात 
असते. सबंंनधतांच ेअनधकार,  अपके्ा 
याची मान्ती असते. 

ग्ामसभा- खेडयात ग्ामसभा 
पातळीरर समाजाच ेसदसय मन्लांच े
प्रश्न सोडरतात. तयासाठी पंचायत 
राज प्रनक्येची मदत ्ोते.

बालगनु्गेार नयाय कायदा- 
मलुांना ते अलपरयीन असलयास 
गनु्ा नसद्ध झालयानंतर तरुूंगात 
न ठेरता सधुारगृ्ात ठेरल े जाते. 
मलुांनररोधात्ी गनु् े्ोत असतात. 
तयात तयांची तसकरी केली 
जाते. तयारर लक् ठेरारे लागते. 
बालकामगारांचया वयरा्ी असतात. 
तयांची प्रकरण े यात ्ाताळली 
जातात. तानमळनाडूत चाळीस ्जार 
मन्लांचया तक्ारी यात येत असतात. 
साधारण बाल नररा्ाचया स्ा 
्जार प्रकरणात ्सतक्ेप करणयात  
आला आ्.े 

रसतीगृ् कायदा- काम 
करणाऱया मन्लांना सरुनक्तता 
देणयासाठी खास रसतीगृ् े आ्ते. 
तेरे मलूभतू सनुरधा नदललेया असनू 
तयात अनन र सरुक्ा यांचा समारेश  
आ्.े

जयेष्ठ नागनरक कायदा- 
यात म्सलू नरभागीय पातळीरर 
लराद सरापन करणयात आल े
आ्ते. ते आईरडील र जयेष्ठ 
नागनरकांचया तक्ारी दाखल करून 
घेतात, तयात मलुांनी घराबा्रे 

काढण,े  उदरननरा्व्ासाठी पसै ेन देण े
या बाबीचंा समारेश आ्.े

निषकष्व

कुठलया्ी तक्ार ननरारण 
वयरसरेत मान्ती गोळा करण,े तयाच े
नरशे्षण करण,े आढावयासाठी 
सनमतया सरापन करण,े नकती 
तक्ारीचंी तड लारली याचा न्शबे 
ठेरण े आरशयक असते. नकती 
तक्ारी रनरष्ठ तक्ार ननरारण 
ससंरांकडे पाठरलया याची्ी नोंद 
आरशयक आ्.े तयाचरेळी सरकारी 
खातयाकडून चकुांची पनुरारृत्ती 
टाळली गेली पान्जे. सघंटनातमक 
ससंकृती यात ननमा्वण करून 
लोकसरेेची रचनबद्धता राखली 
गेली पान्जे.  तक्ार वयरसरापनाचा 
नरचार केला पान्जे. सार्वजननक 
ससंरांसाठी तक्ारी म्तराचया आ्ते. 
प्रशासनाची मजबतुी तयातनूच राढते 
र प्रनतष्ठा्ी सधुारते. तयासाठी 
तक्ारीचं े ननरारण नकती रेगाने र 
कस े् ोते ्  ेम्तराच ेआ्.े तयातनूच 
सधुारणा ् ोत जातात याबाबत आणखी 
मान्तीसाठी amuthakalyan@
gmail.com. या सकेंतसरळारर 
सपंक्व  करारा तसचे तानमळनाडू 
सरकारचया tnsocialwelfare.org 
सकेंतसरळाचा्ी रापर करारा.

nnn 

लनेखका तनमळनाडू सरकारचया 
समाजकलयाण नरभागाचया 
सचंालक असनू सामानजक 
नरषयाररील तनमळ भाषेतील 44 
कादंबरया तयांचया नारारर आ्ते. 
email:amuthakalyan@gmail.com
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भारतातलया उतपादन  
क्ेरिात  रस्तोद्योग 

क्ेरिाच े १३.५ % तर सकल 
राष्टीय उतपादनात २.१% योगदान 
आ्.े २०१६-१७ मधये एकूण 
ननया्वतीचया १४ %  रस्तोद्योग 
क्ेरिाची ननया्वत रान्ली.कृषी क्ेरिानंतर 
रोजगार परुरणारे ् ेमोठे क्ेरि आ्.े
(२०११ चया जनगणनेनसुार, ४५ 
दशलक् रेट रोजगारास्, १०५ 
दशलक् अंदानजत रोजगार) कपडा 
नननम्वती क्ेरिात  मन्लांच े प्रमाण 
लक्णीय असनू ७०% मन्ला 
आ्ते. मारि जागनतक बाजारपठेेत, 
भारतीय रस्तोद्योग क्ेरिाला, कठोर 
सपधफेस्, अनेक आव्ानांचा सामना 
करारा लागत आ्.े इतर देशांचया 
तलुनेत, जासत एकूण नकंमत, 
सपधा्वतमक नसललेी कर रचना 
इतयादीचा यात समारेश आ्.े 
एकसमान आनण कमी कर असललेी 
कर रचना असारी ्ी रस्तोद्योग 
क्ेरिाची साततयाने मागणी रान्ली 
आ्.े १२२ वया घटना दरुुसतीद्ारे, 
१ जलु ै २०१७ पासनू जीएसटी 
अरा्वत रसत ूआनण सरेा कर लाग ू
करणयात आला. उतपादकापासनू 

ते ग्ा्कापययंत, रसत ू आनण सरेा 
परुरणयारर एकच कर लाग ूकरणारी 
्ी कर प्रणाली आ्.े कें द् आनण 
राजय सरकारच ेसर्व अप्रतयक् कर, 
या जीएसटी मधये अंतभू्वत करणयात 
आल ेआ्ते. कें द्ीय नरत्त मंतयांचया 
अधयक्तेखाली असललेया रसत ू
आनण सरेा कर पनरषदेमधये राजय/ 
कें द्शानसत प्रदेशांच ेनरत्त मंरिी सदसय 
म्णनू असतील आनण ्ी पनरषद 
रसत ूआनण सरेा परुरणयारर लाग ू
करणयाच े कर दर नननचित नकंरा 
तयाची नशफारस करतात. 

रस्तोद्योगासाठी रसत ूआनण सरेा 
कर दर : रेशीम आनण ताग रगळता 
रस्तोद्योग क्ेरिातलया सर्व रसतूंरर 
रसत ूआनण सरेा कर लारणयात आला 
आ्.े  सरुरातीला सतुी आनण इतर 
नैसनग्वक धागयांरर ५%, नैसनग्वक 
सतु ५% तर मानरनननम्वत म्णजेच 
यांनरिक सतुारर १८%, नरणललेया  
कापडास् सर्व कापडारर ५%,आनण 
१००० रुपयांपके्ा कमी नकमतीचया 
रस्तांरर ५% आनण १००० पके्ा 
जासत नकमतीचया रस्तांरर  १२%, 
रोजगार नरषयक कामासाठी ५% 
(१८% ररून कमी करून) गानलच े

वस्तोद्ोग क्षेत्रावर वसत ूआनण सेवा कराचा पनरणाम – मलूयांकि

सी. नचिपपा

जागनतक बाजारपेिेत, 
भारतीय वस्तोद्ोग क्षेत्राला, किोर 
सपधधेस्ह, अिेक आव्हािांचा 
सामिा करावा लागत आ्हे. इतर 
देशांचया तरुलिेत, जासत एकूण 
नकंमत, सपधा्वतमक िसलेली कर 
रचिा इतयादीचा यात समावशे 
आ्ेह. एकसमाि आनण कमी कर 
असलेली कर रचिा असावी 
्ही वस्तोद्ोग क्षेत्राची साततयािे 
मागणी रान्हली आ्हे. १२२ 
वया घटिा द रुरुसतीद्ारे, १ जरुलै 
२०१७ पासिू जीएसटी अ्ा्वत 
वसत ू आनण सेवा कर लाग ू
करणयात आला.

माग्वक्मण
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आनण ततसम रसतूंसाठी १२%. 
रस्तोद्योग वयापार/उद्योग सघंटनानी 
या दरानरषयी नचतंा वयक्त करतानाच 
रस्तोद्योग क्ेरिातलया नरनरध 
रसतूंसाठी, तयांचया ननया्वतीसाठी 
यातनू सरलत नमळारी अशी मागणी 
केली आ्.े तयाच बरोबर एमएमएफ 
अरा्वत मानर नननम्वत सतुास् 
रस्तोद्योग क्ेरिासाठीचया सर्व मलूय 
साखळीला ५% कर लाग ू करारा 
अशी मागणी्ी तयांनी केली आ्.े 
तयांचया सर्व मागणया रसत ू आनण 
सरेा कर पनरषदेसमोर ठेरणयात 
आलया आ्ते. 

रस्तोद्योग क्ेरिारर रसत ूआनण 
सरेा कराचा पनरणाम : रस्तोद्योग 
क्ेरिारर रसत ू आनण सरेा कराचा 
पनरणाम जाणनू घेणयासाठी मलूय, 
उतपादन, रस्तोद्योग आयात-

ननया्वत,रोजगार यारर आधानरत 
मलूयमापन करारे लागेल. 
रस्तोद्योगाररचा नरशषेतः यांनरिक 
सतुाररचा १८% रसत ूआनण सरेा 
कर,कापडाररचा ५%, रोजगार 
नरषयक कामाररचा १८% कर, 
आयात करात २९% ररून 
१५% पययंत केललेी घट, ्ी भार 
राढीकडे आनण सपधा्वतमक नसललेया 
नकमतीकडे, कमी उतपादन,बेरोजगारी 
आनण उद्योग बंद करणयाकडे नेणारी 
ठरली असा रस्तोद्योग सघंटनेचा 
दारा आ्.े रसत ू आनण सरेा 
कराचा नकंमत, उतपादन,रस्त ननया्वत 
याररचा पनरणाम जाणनू घेणयासाठी 
तीन मन्नयांचा कालारधी परेुसा 
नसला तरी मुंबईतल े रस्तोद्योग 
आयकु्त काया्वलय,रानणनजयक 
मान्ती आनण आकडेरारी म्ा 
सचंालक काया्वलय,कें द्ीय रेशीम 

मंडळ, भारतीय कापसू म्ामंडळ, 
भारतीय ताग म्ामंडळ, राष्टीय 
्ातमाग नरकास म्ामंडळ यांचया 
कडून सकंनलत मान्ती आनण 
आकडेरारीरर आधानरत ्ा पनरणाम 
जाणनू घेणयाचा प्रयत्न करणयात 
आला आ्.े 

रस्तोद्योग क्ेरिातलया रसतूंरर 
जीएसटी चा पनरणाम: ्ोझीअरी, 
पॉनलसटर,यासारखया म्तराचया 
रस्तोद्योग रसतचुया नकमतीत जनू 
ते जलु ै२०१७ या काळात १५ 
% राढ आनण सपटेंबर २०१७ 
मधये घट म्णजेच जनू २०१७ 
चया नकमतीपके्ा ८ % घट झाली 
आ्.े तर यांनरिक कापडाशी सबंनधत 
रसतचूया नकमतीत याच काळात 
५ ते १५ टकके राढ  झालयाच े
खालील तकतयाररून नदसनू येते. 

अिरुक्मांक वस्तोद्ोग उतपादि 
सरुमारे नकंमत (रुपये) वाढ/घट रकािा३ 

वर रकािा  ४  
(Col (4) over 

Col.3)

सरुमारे नकंमत 
सपटेंबर 
२०१७ 

वाढ/घट  
(Col.6) to 
Col.3)जनू २०१७ जलु ै२०१७ 

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7
1 सतुी धागे  (20s) 200 195 (-)5 190 (-)10

(-2.5%) (-5%)
2 सतुी ्ोझीयरी धागे (30s 

comb)

229 229 0 212 (-)17

(-7.4%)
3 पॉलीसटर  / नरसकॉस 199 214.76 (+)15.8 215 (+)16

(+7.9%) (+8%)
4 पॉनलसटर. /सतुी n 

(70:30%)

161.28 173.23 (+) 11.9 143.4 (-)17.9

(+7%) (-11%)
परुढील पािावर 
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रसत ू आनण सरेा कराचा 
रस्तोद्योग उतपादनारर पनरणाम :  
रसत ूआनण सरेा कर परू्व आनण रसत ू
आनण सरेा कर पचिात, प्रती मन्ना 
रस्तोद्योग सबंनधत रसतचू े उतपादन 
यानरषयी आकडेरारी उपल्ध 
ना्ी. मारि,एनप्रल-जलु ै २०१६ 
आनण एनप्रल-जलु ै२०१७ मधलया 
रस्तोद्योग उतपाद्ाचया मान्तीचा 
उपयोग करून जीएसटी चा रस्तोद्योग 

उतपाद्ाररचा पनरणाम जाणनू घेता 
येईल. खाली नदललेया तकतयाररून 
सनूचत ् ोते की एनप्रल-जलु ै२०१७ 
या काळात, या आधीचया रषा्वचया 
याच काळाशी तलुना करता, यांनरिक 
सतुाच ेउतपादन ०.८% तर बारीक 
तंत ू धागयाच े उतपादन ६.४%ने 
घटल े् ोते तर सतु उतपादन २.७ % 
तर नमश्र आनण १०० % नबन सतुी 

धागयाच ेउतपादन १.८ % ने घटल.े 
तयाच प्रमाण े एनप्रल-जलु ै २०१७ 
या काळात, या आधीचया रषा्वचया 
याच काळाशी तलुना करता, कापड 
उतपादन्ी ०.१% ने घटल े मारि 
याच काळात नरकें नद्त क्ेरिातलया 
कापड उतपादनाचा याला अपराद 
असनू या काळात ् े उतपादन 
०.२ % राढल.े       

अिरुक्मांक वस्तोद्ोग वसत ू
उतपादि         ( आक्ेड दशलक्ष मधे)          

2016-
17 (P)

2016 (P) 
एनप्रल-जरुलै 

2017 (P) 
एनप्रल-जरुलै 

% रकािा ४ आनण 
५ मधला फरक 

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1 मानरनननम्वत धागे 1364 459 455 -0.9

2 मानरनननम्वत तंतमुय सतु 1159 377 401 +6.4
3 सतुी धागे 4056 1388 1351 -2.7

4 नमश्र आनण १००%नबन सतुी धागे 1606 543 533 -1.8

5 एकूण कातीर धागा 5662 1931 1884 -2.4

6 कापड 

(i) नगरणी नरभाग 2264 785 731 -6.9

(ii) नरकें नद्त नरभाग 61630 20896 20930 +0.2

६ क्मांक मधलया उप क्मांकाची बेरीज 63591 21681 21661 -0.1

स्तोत: रस्तोद्योग आयकु्त काया्वलय, मुंबई आनण सी सी आय 

5 एम एम एफ (30s 
नरसकॉस )

210 217 (+) 7 220 (+)10

(+3.3%) (+5%)
6 एम एम एफ (300डी 

पॉलीसटर)

147 173 (+)26 173 (+)26

(+18%) (+18%)
7 नलंट सतु 1 कॅनडी : 

355.62 नकलोग्ाम)

42,642 42,422 (-)220 40,930 (-) 1,712

(-0.5%) (-4%)

स्तोत : रस्तोद्योग आयकु्त काया्वलय मुंबई  आनण सी सी आ य 
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कापड ननया्वतीरर रसत ूआनण सरेा कराचा पनरणाम :

डी जी सी आय एडं एस चया जनू २०१७ मधलया रस्तोद्योग आनण कापड ननया्वत नरषयक खालील तकतयात 
नदललेया आकडेरारीररून ननया्वत समुारे ३००८.७ अमेनरकी डॉलस्व ्ोती जलु ै२०१७ तयात घट म्णजेच 
१०.७ % घट ्ोऊन २०१७ चया ऑगसट मधये तयात राढ म्णजेच + ५.७१ % राढ नोंदरनू ती २८४०.३० 
दशलक् रर पो्ोचली.

अिरु 
क्मांक. वस्तोद्ोग वसत ू

वस्तोद्ोग निया्वत 2017  (आक्ेड अमेनरकरी ्डॉलर मधये, दशलक्ष )

जिू जरुलै 
% रुपांतर 
रकािा 4चा 
रकािा  3

ऑगसट 
% रुपांतर 
रकािा 6चे 
रकािा 4

% रुपांतर 
रकािा 6 चे 
रकािा  3 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1 तयार कपडे 1515.9 1243.8 -17.9 1311.4 +5.43 (-)13.5

2 सतुी रस्त 814.6 766.6 -5.9 789.7 +3.01 (-)3.1

3 मानर नननम्वत रस्त 425.1 430.9 +1.4 462.5 +7.33 (-)8.8

4 लोकर आनण लोकरी 
रस्त 

0.0 30.8 - 31.4 +1.95 -

5 रेशीम उतपादने   18.8 16.6 -11.7 14.5 -12.65 (-)22.9

6 ्ातमाग उतपादने 33.4 32.3 -3.2 32.8 +1.55 (-)1.8

7 गानलच े 113.0 105.7 -6.5 131.8 +24.69 (+) 16.6

8 ताग उतपादने 27.9 30.7 +10.0 36.1 +17.59 (+)29.4

9 कारया आनण कारया 
उतपादने 

26.9 29.3 +8.9 29.9 +2.04 (+)11.2

एकूण रस्तोद्योग 
आनण कापड 

3008.7 2686.8 -10.7 2840.3 +5.71 (-)5.6

स्तोत : रानणनजयक मान्ती आनण आकडेरारी  म्ासचंालनालय, कोलकाता 

 ऑगसट २०१७ चया रस्तोद्योग ननया्वतीशी, जनू २०१७ मधलया  ननया्वतीची तलुना करता ऑगसट मधये 
ननया्वतीत ५.६% घट नदसनू येते, २०१७ चया जलु ैते ऑगसट या काळात ननया्वतीत १०.७% घट नदसनू येते. 

रस्तोद्योग आयातीरर रसत ूआनण सरेा कराचा पनरणाम : 

खाली नदललेया तकतयानसुार, जलु ै२०१७ मधये रस्त आनण कपडा आयातीत २४.५९% घट झालयाच ेनदसनू 
येत आ्.ेतयानंतर ऑगसट मधये ननया्वत ३८.६१% पययंत राढलयाच े नदसनू येत आ्,े कमी आयात कर,आनण 
बाजारातलया इतर घटकांमळेु ्ी राढ झाली असारी. २०१७ मधलया ऑगसटचया आयातीशी जनू मधलया 
आयातीशी तलुना करणाऱया तकतयात्ी रस्तोद्योग रसतूंचया आयातीत राढ नदसत आ्े
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अिरुक्मांक वस्तोद्ोग वसत ू
    वस्तोद्ोग आयात 2017 (आक्ेड अमेनरकरी ्डॉलस्व दशलक्ष)

जिू जरुलै % रकािा 3 ऑगसट % रकािा 4 % रकािा 3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
1 तयार कपडे 49.13 50.77 (+)3.34 76.95 (+)51.56 (+)56.6

2 सतुी कापड 283.95 157.44 (-)44.55 268.20 (+)70.35 (+)5.5

3 मानर नननम्वत रस्त 188.94 158.39 (-)16.17 181.77 (+)14.76 (-)3.8

4 लोकर आनण लोकरी 
रस्त 

29.72 30.11 (+)1.31 39.61 (+) 31.58 (-)33.3

5 रेशीम उतपादने 19.11 18.60 (-)2.70 20.92 (+)12.51 (+)9.5

6 ्ातमाग उतपादने 0.9 0.3 (-)62.47 0.8 (+)125.41 (-)11.1

7 गानलच े 6.52 4.73 (-)27.38 7.11 (+)50.24 (-)9.0

8 ताग उतपादने 7.23 20.97 (+)189.97 16.66 (-)20.56 (+)130.4

9 कारया आनण 
कारयाउतपादने 

0.5 0.6 (+)12.51 0.6 (+)0.47 (+)20

एकूण रस्तोद्योग 
आनण कापड 

586.05 441.96 (-)24.59 612.62 (+)38.61 (+)4.45

स्तोत :रानणनजयक मान्ती आनण आकडेरारी म्ासचंालनालय, कोलकाता  

रसत ूआनण सरेा कराचा  नरभागरार प्रभार

रेशीम : २०१७ चया जनू ते ऑगसट या काळात, रॉ नसलक उतपादन आनण रेशीम क्ेरिात रोजगार नननम्वतीत 
७०% ्नू राढ झाली अस ेनदसनू येते. ( खालील तक्ता प्ा) 

वसत ू

जीएसटीपवू्व   
नकमत जीएसटी  िंतर ची नकंमत 

(जिू 
2017)

जरुलै 
2017

रकािा (2)चया 
तरुलिेत वाढ/घट 

ऑगसट 
2017

रकािा 2चया 
तरुलिेत वाढ/

घट 
-1 -2 -3 -4 -5 -6

रॉ  नसलक उतपादन (एम टी ) 5474 7447 (+)1973 9713 (+) 4239

(+36%) (+77%)

ननयोनजत रोजगारनननम्वती (माणशी लाखात)  15.05 20.02 (+)4.97 26.25 (+)11.2

(+33%) (+74%)

स्तोत: सी एस बी, बेंगलरुू, टीप:रेशीम नकडे पालन ऑगसट पासनू सरुु ्ोते आनण रेशीम उतपादनात जलु ैपासनू 
राढ ्ोते.  

रेशीम नकडे कोश नकंमतीत जनू-सपटेंबर २०१७  या काळात घट झाली ्ोती, मारि रॉ नसलक रीळ याला अपराद 
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असनू याचया नकंमती मारि ऑगसट-सपटेंबर २०१७ मधये राढलया ्ोतया अस ंखालील तकतयाररून नदसनू येते - 

रेशीम नकडे कोश नकमतीतल ेचढ-उतार (रामाननारम बाजार पठे)       

वसत ू

जीएसटी पवू्व 
नकंमत जीएसटी िंतर ची नकंमत 

(जिू 2017) 
(सरुमारे नकंमत) 

(रुपये/नकलोग्ाम)

जरुलै 
2017

रकािा 2 
चया तरुलिेत 
वाढ/घट 

ऑगसट 
2017

रकािा 2 
चया तरुलिेत 
वाढ/घट 

सपटेंबर 
2017

 रकािा 
2 चया 
तरुलिेत 
वाढ/घट 

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8

क्ॉस ब्ीड ककून 387 344 (-) 43

(-11%)

376 (-)11

(-3%)

363 (-) 24

(-6%)

बायोरोलटाइन 489 408 (-)81 459 (-)30

(-6%)

462 (-)27

(-6%)

नफलचेर रॉ नसलक 3296 3248 (-)48 3255 (-)41

(-)15

3488 (+) 
192

(+6%)

स्तोत : कें द्ीय रेशीम मंडळ, बेंगलरुू 

ताग : २०१७ चया जनू ते 
सपटेंबर या काळात रॉ कॉटन चया 
नकंमती ४% घटलया मारि याला 
देशांतग्वत आनण आतंरराष्टीय 
बाजारपठेेतल ेचढ-उतार कारणीभतू 
असनू रसत ूआनण सरेाकराचा या 
नकमतीरर पनरणाम झाला ना्ी. 
कचचया तागाचया नकमतीरर जीएसटी 
चा कोणता्ी पनरणाम झाला ना्ी.
जलु ै२०१७ मधये सतुी आनण रेशीम 
धागयाचया परुरठयात घट झाली 
्ोती मारि अनेक ्ातमाग एजनसीनी 
जीएसटी  अंतग्वत नोंदणी न केलयाने 
परुरठयारर पनरणाम झाला ्ोता. 
या एजनसीनी जीएसटी अंतग्वत 
नोंदणी केलयानंतर ऑगसट/ सपटेंबर 

मधये पनरनसरतीत सधुारणा झाली.  
जीएसटी मळेु ्ातमागाचया रसतूंचया 
नकमतीत ५ ते १२% राढ झालयाच े
समजते.

रस्तोद्योगाररचया जीएसटी 
बाबत रस्तोद्योग वयापार सघंटना 
आनण नरणकरांची नचतंा/ ननषेध  
श्रात आनण देशभरातलया 
रस्तोद्योग समु् ातलया, रस्तोद्योग 
वयापार सघंटना, यंरिमाग नरणकर, 
तयार कपडा उद्योगांनी, सतु ते कपडा 
याररचा जीएसटी रद्द करणयाची 
तर यांनरिक धागे आनण रोजगार 
नरषयक कामाररचया जीएसटीत 
घट करणयाची मागणी करत १ ते 
२० जलु ै२०१७ दरमयान ननषेध 

केला. रस्तोद्योग वयापारी आनण या 
उद्योगातलया असरसरतेमळेु आनण 
बाजारात उतपादन उचलल े गेल े
नसलयाने  का्ी काळ या क्ेरिात 
उतपादन मंदारल े्ोते.         

वस्तोद्ोगातलया नवनशष् 
वसतूंवरचया जीएसटी सरुधानरत 
दराची अमंलबजावणी  

यांनरिक धागयाररचया जीएसटी 
मधये १८% ररून ५% नकंरा नकमान 
१२% पययंत घट करारी, रस्तोद्योग 
रोजगार कामाररचा जीएसटी शनूय 
करारा, कापडाररच ेआयात शलुक 
राढरारे, ्ातमाग आनण ्सतकला 
रसतूंना जीएसटी मधनू रगळारे 
यास् इतर मदु्यांबाबत नचतंा 
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उपनसरत करत  रस्तोद्योग सघंटना 
आनण वयापाऱयानी सरकारला 
ननरेदन नदल.े ् ेमदु्दे नरचारात घेरनू 
सरकारने रस्तोद्योग क्ेरिातलया का्ी 
रसतूंचया आनण रोजगार काया्वररचया 
जीएसटी दरात १८ % ररून ५% 
पययंत कपात केली. मानर नननम्वत 
धागयारर १८% ररून १२% पययंत 
तर अससल जरीरर  १२% ररून 
५% पययंत जीएसटी कमी करणयात 
आला. जया सरेापरुरठादाराची 
रानष्वक उलाढाल २० लाखापके्ा 
कमी आ् े(जमम-ूकाशमीर रगळता 
नरशषे प्ररगा्वतलया राजयांसाठी 
१० लाख) तयांना, ते आतंरराजय 
करपारि सरेा परुरठादार आल े
तरी्ी जीएसटी अंतग्वत नोंदणीतनू 
सटु देणयात आली.जयांची  रानष्वक 
उलाढाल १.५० कोटी पययंत आ् े 
अस ेलोक आता नतमा्ी  नरररणपरि 
भरून मानसक इनपटु के्डीट  टॅकस  
नमळर ू शकतात. जया करदातयांची 
सरासरी रानष्वक उलाढाल  
१.५० कोटी आ् े तयांनी, रसत ू
परुरणयासाठी  नमळाललेया आगाऊ 
रकमेचया रेळी जीएसटी भरणयाची 
आरशयकता ना्ी. तयाच रेळेला 
जीएसटी चकुता केला जाईल यामळेु 
ल्ान सरेा परुरठादाराला नकमत 
कमी राखणयासाठी मदत ्ोते.या 
सर्व उपाय योजना रस्तोद्योग क्ेरिाला 
प्रोतसा्न देतील आनण जागनतक 
उतपादन आनण मागणीशी ससुगंतता 
साधतील अशी अपके्ा आ्.े

मानरनननम्वत रस्तधागयांररचया 
जीएसटी मधये १८ % ररून १२ 
% पययंत कपात आनण कापडाररचया 
जीएसटी मधये ५% कपात यामळेु 
नरणकरांकडे, परतारा नमळणार 

ना्ी अस ेआय टी सी जमा ्ोणयाच े
प्रमाण कमी झाल ेआ् ेतयाचबरोबर 
भांडरलाचा ओघ सलुभ झाला 
आ्.े ततूा्वस अनमुाननत रककम 
परत करून ती ई रॉलटे  मधये 
नंतर समायोनजत करणयामळेु 
ननया्वतदाराचया नरत्तीय तरलतेचया 
प्रश्नारर कायमसररूपी तोडगा 
नमळणार आ्.े ईपीसीजी आनण 
ईओय ु योजनांद्ारे ननया्वतीसाठीचया 
कपडा उतपादनासाठी आरशयक 
गुंतरणकूीतनू सरलत आनण 
उतपादन ते वयापाऱयापय यंत कोणतया्ी 
परुरठयासाठी ०.१ % कर यामळेु 
वयापारी ननया्वतकांचा प्रश्न सटुणार 
आ्.े अससल जरीचा एच एस कोड 
५६०५ अंतग्वत समारेश करून 
तयाररचया जीएसटी मधये १२% 
ररून ५ % पययंत कपात केलयामळेु 
उतपादनाला चालना नमळणयाबरोबरच 
अनधक मन्लांसाठी रोजगार ननमा्वण 
्ोईल.   

१.५ कोटी उलाढाल असणाऱया 
लघ ु मधयम उद्योजकांना,नतमा्ी 
नरररणपरि भरून कर भरणा 
करायला आनण ननया्वतीसाठी माल 
सजज करताना रोखे आनण बँक ्मी 
सादर करणयातनू ननया्वतदारांना सटु 
देणयामळेु वयापार सलुभता येईल. 
अद्याप्ी का्ी मदु्दे आ्ते जयामळेु 
यांनरिक रस्तोद्योगारर मोठा पनरणाम 
्ोईल. तयामधये यांचा समारेश आ् े
१) मानरनननम्वत धागयारर १८ % 
जीएसटी,२)कपडा आयात ३)जमा 
आय टी सी परतावयाला पररानगी 
नसण े४) मालरा्तकुीरर १८ % 
जीएसटी ५) जी रेशीम एस टी चया 
कक्ेतनू ्ातमाग आनण ्सतकला 
रसतूंना न रगळण.े 

निषकष्व: जीएसटीचा 
रस्तोद्योग उतपादनारर झाललेा 
पनरणाम पा्ता नरसकॉस,पॉनलसटर 
यासारखया रसतचूया नकमती जलु ै
२०१७ मधये नकंनचत राढलया 
आनण नंतर ऑगसट २०१७ मधये 
खाली आलया.मारि याच काळात 
मानरनननम्वत धागयांचया नकमतीत 
राढ झाली,रस्तोद्योग उतपादन्ी 
या काळात घसरल.े२०१७ चया 
जनू-जलु ै मधये रस्तोद्योग ननया्वत 
१०.७ % नी घसरली आनण 
तयानंतरचया ऑगसट मधे तयात ६% 
राढ्ी झाली. ऑगसट २०१७ 
मधये कापड आनण रस्त आयात 
३८.६१ ने राढली, कमी आयात 
शलुक आनण बाजारपठेेतलया इतर 
बाबीमंळेु ्ी राढ झाली असारी. 
याररून  ् े लक्ात येते की, 
आयात शलुकात अशा प्रकारे राढ 
्री जयामळेु आयात कपडा आनण 
भारतात उतपादन केललेा कपडा 
यांची नकंमत सारखीच रा्ील.
नरभागरार आकडेरारीचा तक्ता, 
तयात दश्वरललेया काळात रेशीम 
उतपादन आनण रोजगारात राढ 
दश्वरतो.याररूनच ् े सपष् ्ोते 
की जीएसटी अंमलबजारणीचया 
काळात रस्तोद्योग क्ेरि मंदारल े
्ोते मारि दीघ्व काळात, या क्ेरिात, 
उचच उतपादन,ननया्वत आनण रोजगार 
नननम्वतीत जीएसटी मळेु गती प्राप्त 
्ोईल अशी अपके्ा आ्.े 

nnn 

लखेक कें द्ीय रस्तोद्योग खातयाच े
अनतनरक्त आयॅक सललागार आ्ते. 
email: c.chinnappa@nic.in
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