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सचूना
‘योजना’ ह े निती आयोगाचया 

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

नवकास या शबदाचा अ द्ू  वयक्ीसापके् 
आह.े प्रतयके वयकीिसुार नवकास या 

शबदाचा अ द्ू बदलतो. काही जणासंाठी 
नवकास महणज े अनि,वस्त्र आनण 
निवाऱयाची सोय. तर काही जणासंाठी  
अनि महणज े अनिसरुक्ा, वस्त्र महणजे 
सवत:ला  वयक् करणयाची सिंी आनण 
घर महणज ेडोकयावरील र्क् छपपर िवह,े 
तयािंा घरात जीम,पल ेएनरया अशा सोयी 
सनुविािंी असलले े घर  हवे असत.े

अनि सरुक्ा या अ्ादूिचे े आपण 
अनि या शबदाचा उललखे करतो. अनि 
सरुक्ते शतेकऱयाचं ेमहतवाच ेस्ाि आह.े  
अनि परुवठयात शतेकरी महतवाचा आह.े 
जया िागनरकािंा शतेकरी अनि परुवतो 
तसचे िोरणकतयाांिी  आतापयांत शतेकरी 
कलयाणाकडे दलुदूक् केल ेआह.े तयामळेुच 
कें द्र सरकारि ेशतेकऱयाचंया कलयाणासाठी 
नवनवि योजिा राबवत आह.े तसचे 
2022 पयांत  शतेकऱयाचं ेउतपनि दपुपट 
करणयासाठी कें द्र सरकारि े नििादूर केला 
आह.े

िसैनगदूक आपत्ीपासिू पीकाचं ेर्ार 
मोठी हािी होत.े तयामळेु शतेकऱयािंा 
आन द्ूक िकुसाि होत.े आता या 
िकुसािीचया वेळी शतेकऱयािंा पतंप्रिाि 
पीक नवमा योजिचे ेकवच नमळाल ेआह.े 
मृदा आरोगय पनत्केमळेु जनमिीची सनुपकता 
पाहिू शतेकरी नपकाचंी लागवड करु 
लागल ेआहते. पतंप्रिाि  कृषी समृद्धी 
योजिअंेतगदूत शतेकऱयािंा शतेमाल 
प्रनरिया उद्ोग उभारणीस आनण माकफे नटंगला  
प्रोतसाहि दणेयात यते आह.े शतेकऱयािंा 
तयाचंा शतेमाल दशेातंगदूत बाजारपठेेमधये 
कुठेही नवरिी करता यावा, यासाठी कें द्र 

सरकारि ेऑिलाइि िशॅिल ऍनग्रकलचर 
माकफे ट अ्ादूत ई-िाम सवेा कें द्र  सरुु केल े
आह.े शतेकरी कलयाणासाठी सरकारिे 
नवनवि योजिािंी अ द्ूसकंलपातही भरपरू 
तरतदू केली आह.े 

निवारा महणज े सवदूसामानयासंाठी 
परवडणारी घरे. परवडणाऱया घराचंया 
निनमदूतीसाठी कें द्र सरकारकडिू पतंप्रिाि 
आवास योजिा सरुु करणयात आली.  
या योजिअंेतगदूत 2022 पयांत सवदू 
सामानयाचं े घराच े सवपि साकार होणार 
आह.े 2022 मधय े भारताला सवातंत्य 
नमळिू 75 वषफे पणूदू होतील तयावेळी 
प्रतयके कुटुंबाला िळाच े किकेशि, 
शौचालय,वीजचेी सोय  असलले े पकके 
घर नमळणार आह.े 

नवकासात रसतयाचंी भनूमका महतवाची 
आह.े प्रतयकेाला कामावर जातािा   खडडे 
मकु् रसत ेआनण वाहि कोंडी िको आह.े 
कें द्रीय रसत ेआनण वाहतकू मंत्ालयाि ेमाच दू 
2019 पयांत 300 रसतयाचं े प्रकलप 
पणूदू करणयाचा नििादूर केला आह.े जिू 
2019 पयांत 127 राष्ट्रीय महामागदू 
राष्ट्रीय रसत े महामागफे प्रानिकरणाकडिू 
पणूदू करणयात यणेार आह.े तर रसत ेआनण 
वाहतकू मंत्ालयाकडिू 153 प्रकलपाच े
काम जिू 2019 पयांत  पणूदू करणयात 
यणेार  होत ेत ेआता माच दू 2019 पयांत 
पणूदू करणयात यणेार आह.े यासोबतच 
नडसेंबर 2018 पयांत समुारे शभंर 
प्रकलपाच ेकाम पणूदू केल े जाणार आह.े 
2018-19 यावषादूत समुारे 6 हजार 
नकलोमीटर रसत े बािंणयाच े राष्ट्रीय रसत े
महामागदू प्रानिकरणाि े ठरवल े आह.े 
यासोबतच दशेभरातील लहाि शहरामंधये 

‘उडडाि’ या योजिअंेतगदूत नवमाि सवेा 
सरुु करणयात आली आह.े

15 ऑगसट 2015 रोजी लाल 
नकललयावरुि भाषणात पतंप्रिािािंी 
दशेभरातील सवदू गावामंधय े  यतेया 
एक हजार नदवसात वीज पोहचवणार 
असलयाचा सकंलप केला. यासाठी कें द्रीय 
ऊजादू मंत्ालयाि े दीिदयाल  उपाधयाय 
ग्राम जयोती  योजिा सरुुवात केली 
आह.े पतंप्रिािाचंया सकंलपािंतर समुारे 
18,000 गावात वीज पोहचली आह.े 
1000 नदवसाचंया आत दशेातलया सवदू 
खेडयामंधय े वीज पोहचवणयाच े पतंप्रिाि 
िरेंद्र मोदीिंी घालिू नदलले े उनदष्ट पणूदू 
झाल ेआह.े 

कोणतयाही दशेाचया नवकासात 
तरुणाचंा सहभाग मोलाचा आह.े भारत 
तरुणाचंा दशे  आह.े दशेाचा नवकास 
करतािा या उजफेचा वापर र्ायदशेीर 
ठरणार आह.े कें द्र सरकरि ेिहेरु यवुा कें द्र 
आनण राष्ट्रीय सवेा योजिते समाजाचया 
नवकासासाठी तरुणािंा सहभागी करुि 
घेतल ेआह.े भारताचया शाश्वत आन द्ूक 
नवकासासाठी तरुणािंा सहभागी करुि 
घेणयात आल ेआह.े सकील इनंडया,सटाटदू 
अप इनंडया,मदु्रा योजिअंेतगदूत  तरुणािंा 
नवकासामधय ेसहभागी करुि घेणयात यते 
आह.े 

नवनवि सतरावर प्रयत्न केलयासच 
दशेाचा नवकास शकय आह.े कें द्र 
सरकारि ेसरुु केललेया नवनवि योजिमेळेु 
दशे शाश्वत नवकासाचया महामागादूकडे 
वाटचाल करत आह.े

nnn
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सावदूनत्क निवडणकुीिंतर एका 
मनहनयािे जलु ै २०१४ मधये 

ससंदेचया सयंकु् सत्ाला सबंोनित 
करतािा,पंतप्रिाि महणाल,े ‘देशाचया 
सवातंत्याला ७५ वषफे होतील 
तयावेळेपय ांत प्रतयेक कुटुंबाकडे, पाणी, 
सवचछतागृह,अखंड वीजपरुवठा यांिी 
यकु् असलले े पकके घर  असले.’ 
ह ेउनदिष्ट साधय करणयासाठी पंतप्रिाि 
आवास योजिा (पी एम ए वाय) नकंवा 
सवाांसाठी नकर्ायतशीर घरे ह ेअनभयाि 
सरुु करणयात आल.े या अनभयािाची 
दोि भागात नवभागणी करणयात आली.  
पी एम ए वाय ( ग्रामीण )ह ेग्रामीण 
नवकास मंत्ालयाचया अखतयारीत येते 
तर  आनण पी एम ए वाय ( िागरी )  
ह े गृहनिमादूण  आनण िागरी वयवहार 
मंत्ालयाचया अखतयारीत येते. 

जिू २०१५ मिे सरुु झाललेया पी 
एम ए वाय ( िागरी ) अनभयािाच ेउनदिष्ट 
आह,े िागरी भागात  २०२२पयांत 
समुारे १.२ कोटी परवडणाऱया दरातली 
घरे बांिण.ेसधयाचया सरकारचया चार 
वषादूचया कायदूकाळात गृहनिमादूण आनण 
िागरी वयवहार मंत्ालयािे ४७.५ 
लाख नकर्ायतशीर घरांसाठी मंजरुी 
नदली असिू ८ लाख घरे पणूदू करूि 
लाभा्थीकडे सपुदूदू करणयात आली 
आहते. तर २००४  ते २०१४  या 
काळात केवळ १३.४६ लाख घरांसाठी 
मंजरुी देणयात आली आनण ५.६५ 
लाख घरांचा ताबा देणयात आला.जे 
एि एि य ु आर एम सरुु करणयात 
आली तेवहा हा भारताचा सवादूत मोठा 

िागरी नवकास कायदूरिम मािणयात 
आला होता, मात्, जे एि एि य ुआर 
एम चया १० वषादूचया काळात मंजरू 
झाललेया घराचया  तलुिेत सधयाचया 
सरकारिे चार वषादूचया काळात चौपट 
नकर्ायतशीर घरांिा मंजरुी नदली आह.े

नागरीिरणाचा सवीिार

पी एम ए वाय (शहरी) 
च े यश जाणणयासाठी भारतात 
िागरीकरणानवषयी मािनसकतेत 
घडत असललेा बदल समजिू घेण े
आवशयक आह.े देशाचया इनतहासात 
प्र्मच कें द्र सरकारिे िागरीकरणाची 
सकंलपिा आपलीशी केली आह.े
भारताचया सवातंत्योत्र इनतहासात, 
िागरीकरणासाठी सहज सवीकार ि 
करणारा देश अशी आपली प्रनतमा 
होती.उत्पनि आनण रोजगार या 
दोिही बाबतीत कृषी क्ेत्  आपलया  
अ द्ूवयवस े्चा मखुय आिार  आह ेया 
तथयावर  ही िाखशुी आिानरत होती.
सधया कृषी क्ेत् ४० % रोजगार परुवते 
मात् भारताचया सकल मलूय विदूिातल े
या क्ेत्ाच े योगदाि १६.४ %पयांत 
कमी झाल ेआह.े याउलट सवेा क्ेत्ाच े
योगदाि  लक्णीय वाढल ेअसिू सधया 
ते ५५.२ % आह.े सवेा क्ेत् िागरी 
भागातच वसते.भारतीय िागनरकांचया 
वाढतया आकांक्ा  पाहता, सवेा क्ेत्ातच 
रोजगार नमळवणयासाठी जिता इचछुक 
असणार ह ेसाहनजकच आह.े २०३० 
पयांत भारतातली  समुारे ६०० दशलक् 
जिता  नकंवा ४०%  लोकसखंया 

किफायतशीर घरे : िुटंुबानंा कनवारा

- हरदीप एस. परुी

देशाचया इकतहासात प््मच 
िें द्र सरिारने नागरीिरणाची 
संिलपना आपलीशी िेली आहे.
भारताचया सवातंत्योत्तर इकतहासात, 
नागरीिरणासाठी सहज सवीिार न 
िरणारा देश अशी आपली प्कतमा 
होती.उत्पनन आकण रोजगार या 
दोनही बाबतीत िृषी क्ेरि  आपलया  
अ ज्ावयवस्ेचा मखुय आिार  आहे 
या तथयावर  ही नाखशुी आिाकरत 
होती.सधया िृषी क्ेरि ४० % 
रोजगार परुवते मारि भारताचया 
सिल मलूय विजानातले या क्ेरिाचे 
योगदान १६.४ %पयांत िमी झाले 
आहे.

उकदिष्ट
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भारतीय शहरात राहील असा कयास 
आह.े 

लोकसखंयेचा हा बदलता 
कल लक्ात घेऊि पंतप्रिािांिी 
िागरीकरणाचा सवीकार केला.शहरे 
आनण मािवी वसतया समावेशक,सरुनक्त 
आनण शाश्वत बिवण ेह ेशाश्वत नवकास 
उनदिषे्ट याच े  उनदिष्ट ११ च े ततव 
भारतािे आपलया नवकास आराखडयात 
आनण प्रयत्नात  अंनगकारल े आह.े
शाश्वत नवकास उनदिषे्ट आनण सयंकु् 
राष्ट्रांिी २०१५ मधये, २०३० 
नवकास कायदूरिमाचा औपचानरक 
सवीकार करणयाआिीपासिू भारतािे 
या ततवाचा अवलंब केला आह.े प्रिाि 
मंत्ी आवास योजिा (शहरी) अनभयाि 
जिू २०१५ मिे सरुु करणयात आल.े  

एस डी जी अ्ादूत शाश्वत 
नवकास उनदिष्ट अंतगदूत असलले ेउनदिष्ट 
२०३० पयांत साधय करणयाच ेलक्य 
ठेवणयात आल े आह े तर प्रिाि मंत्ी 
आवास योजिा (शहरी) साठी देशाचया 
सवातंत्याची 75 वषफे महणजे २०२२ 
पयांत प्रतयेक भारतीय कुटुंबाकडे  घर 
असले याची सनुिनचिती करणयाच े
उनदिष्ट ठेवणयात आल ेआह.े

वयापक िागरी नवकासाचया 
चच फेमधये मािनसक बदल घडलयािे 
नकर्ायतशीर घरांसदंभादूतही हा बदल 
घडला आह.े प्रिाि मंत्ी आवास योजिा 
(शहरी) अंतगदूत बांिणयात येणारी घरे 
महणजे दगड मातीचया केवळ चार 
नभंती आनण नवटा, नसमेंट िवह.े हा 
केवळ निवारा िवह ेतर ते घर आह.े 
प्रिाि मंत्ी आवास योजिा (शहरी) 
अंतगदूत बांिणयात येणाऱया  घरांमधये 
सवचछता गृह, वीजपरुवठा,िळाच ेपाणी 
आनण  घराघरात जाऊि कचरा गोळा 
करणयाची वयवस्ा आवशयक आह.े

सवादूत महतवाच े महणजे प्रिाि 
मंत्ी आवास योजिा (शहरी) अंतगदूत, 
घरातलया मनहलचेया िावािे नकंवा 
सयंकु्पण े घर िोंदवता येऊ शकते. 

प्रिाि मंत्ी आवास योजिा (शहरी) 
अंतगदूत कुटुंबािा केवळ छपपर नमळते 
एवढेच िवह े तर प्रनतष्ा, सरुनक्तता 
आनण भरभराट यांिी यकु् आयषुयासाठी 
सवदू सनुविाही नमळतात.  

राजयांचया भकूमिांची पनुकनजाकचिती

भारताकडे उत्म कलपिांची किीच 
कमतरता िवहती,आपलया शहरांचा 
कायापालट घडवणयासाठी,आपलया  
नवद्वतजिांिी तयावर  उपाय योजिा 
आनण नशर्ारसी सचुवणारे असखंय 
पपेर प्रनसद्ध केल.ेयाआिी अिेक वेळा 
या कलपिांिा मतूदू सवरूप येणयापवुथीच 

तया नत े्च ठपप रानहलया. प्रिाि मंत्ी 
आवास योजिा (शहरी) च ेयश महणजे 
वसत ू आनण सवेा प्रदाि करण े ही 
राजयाची सवादूत महतवाची जबाबदारी 
आह ेयासाठी पंतप्रिािांची  कटीबद्धता  
आह.े केवळ तानतवक चचादू करूि 
वसत ूआनण सवेा  परुवता येऊ शकत 
िाहीत.तया यशसवीपण े परुवणयासाठी 
अंमलबजावणी आवशयक आह ेआनण 
तयामधये साततयपणूदू देखरेख आनण 
मलूयांकिाचा समावेश आह.े  

प्रिािमंत्ी आवास योजिा (शहरी)
ची अंमलबजावणी चार  सतंभावर 
आिानरत आह.े झोपडपटटी पिुनवदूकास, 
एएचपी महणजे  भागीदारी ततवावर 

नकर्ायतशीर घरे, सी एल एस एस 
अ्ादूत पत आिानरत अिदुाि योजिा 
आनण बी एल सी महणजे लाभा्थी 
केनद्री बांिकाम.या चार सतंभाद्वारे 
नकर्ायतशीर घरांचा सपंणूदू आवाका  
या अनभयािात सामावला आह.े 
अनतशय नवपरीत नस्तीमधये राहणारे 
झोपडपटटीवासी, आन द्ूक दृषटया 
दबुदूल घटक आनण परवडणाऱया दरात 
बँकेकडूि नवत् परुवठा आवशयक 
असणारा मधयम वगदू आनण जयांचयाकडे 
जनमिीचा तकुडा आह े मात् तयावर 
घर बांिणयासाठी अनतनरक् नििीची 
आवशयकता असणारे लोक या सवाांचा 
यात समावेश होतो.सवादूत महतवाच े
महणजे या योजिेमिे अिेक पयादूयातिू 
निवडीचा मागदू उपलबि आह.े लाभा्थी 
आपलया गरजेिसुार सववोत्म पयादूय 
निवडेल यावर या अनभयािाचा नवश्वास 
आह.े

२०१४ चया सावदूनत्क 
निवडणकुीिंतर, लोकसभेतलया पनहलया 
भाषणात, पंतप्रिािांिी,सहकायादूतमक 
सघंीयवादाचया गरजेवर भर नदला 
होता. महतवाचया राजयाच ेमखुयमंत्ीपद 
भषूवलयामळेु यासदंभादूतलया मयादूदांची 
तयांिा जाणीव आह.ेअिेकवेळा,एखाद्ा 
अनभयािाची सकंलपिा मांडूि देशाचया 
राजिािीद्वारे तयाची अंमलबजावणी 
करतािा तयातला जोम गमावललेा 
असतो कारण  तयामधये राजयांिा 
नवचारात घेतलले े िसते.प्रिािमंत्ी 
आवास  योजिा ही सरकारचया अिेक 
नवकासातमक कायदूरिमांपकैी एक योजिा 
आह े जी सहकायादूतमक सघंीयवादावर 
आिानरत आह.े प्रिािमंत्ी आवास 
योजिा (शहरी )अंतगदूत राजय सरकार 
सवतः या प्रकलपांिा मंजरुी देते आनण 
काही नकरकोळ सचूिा असलयास तया 
कें द्रीय सतरावर केलया जातात.

या आिीचा ढाचा बदलत कें द्र 
सरकारिे उतप्ररेकाप्रमाण े भनूमका 
सवीकारली आह.े२०१७-१८ चया 
अ द्ूसकंलपात नकर्ायतशीर घरांिा 

 प्िान मंरिी आवास योजना 
(शहरी) अतंगजात बांिणयात येणारी 
घरे महणजे दगड मातीचया िेवळ 
चार कभंती आकण कवटा, कसमेंट 
नवहे. हा िेवळ कनवारा नवहे तर 
ते घर आहे. प्िान मंरिी आवास 
योजना (शहरी) अतंगजात बांिणयात 
येणाऱया  घरांमधये सवच्छता गहृ, 
वीजपरुवठा,नळाचे पाणी आकण  
घराघरात जाऊन िचरा गोळा 
िरणयाची वयवस्ा आवशयि 
आहे.
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पायाभतू दजादू देणयात आला आह ेआनण 
२०१८- १९ चया अ द्ूसकंलपात,या 
क्ेत्ासाठी नवत् परुवठयाला चालिा 
देणयासाठी, िॅशिल हाउनसगं 
बँकेअंतगदूत नकर्ायतशीर घरांसाठी 
नििी स्ापि करणयात येत आह.ेया 
उपाय योजिांबरोबरच  या अनभयािात 
खाजगी सहभागाला प्रोतसाहि 
देणयासाठी प्राप्ी कर कायद्ाचया 80-
IBA अंतगदूत आता नकर्ायतशीर 
घरांसाठीचया प्रकलपातलया िफयाला 
१०० %  वजावट नमळते.

प्रिािमंत्ी आवास योजिा (शहरी)
चया आकार आनण प्रमाणाचया कोणतयाही 
अनभयािाला तयाचया सरुळीत कायादूसाठी 
परेुशी नियामक यंत्णा लागते. 
प्रिािमंत्ी आवास योजिा (शहरी) ही 
वयापक प्रमाणात स्ावर  मालमत्ा 
अंतगदूत येत असलयािे अनिक योगय 
असण ेआवशयक आह.े

भारतात, स्ावर मालमत्ा क्ेत् 
महणजे प्रामानणकपणाला नशक्ा आनण 
नववेकहीि वतदूणकुीला इिाम असचे 
यापवूथी मािल े जात अस.ेराजकारणी-
अनिकारी-नबलडर यांच ेलागेबांिे यांच े
वच दूसव यावर होते.एखाद्ा वयक्ीला 
घर खरेदी करायच ेअसलयास तयाला 
भ्रष्ट पद्धतीचा अवलंब करण े भाग 
पडत अस े आनण तयािंतरही, खरेदी 
केललेी मालमत्ा तयाचया मालकाकडे 
सपुदूदू केली जाईल याची शाश्वती िस.े
या  पद्धतीला पणूदूनवराम देणयासाठी 
सरकारिे स्ावर मालमत्ा (नियमि) 
कायदा नकंवा रेरा २०१६  निमादूण 
केला.स्ावर मालमत्ा क्ेत् नियमिासाठी 
देशात ७० वषादूत प्र्मच रेरा निमादूण 
करणयात आला. ससंदेत समंत 
करणयात आललेया या कायद्ामळेु गृह 
खरेदीदाराची आयषुयभराची मेहितीची 
कमाई  आता देशाचया कायद्ाचया 
चौकटीपके्ा वरचढ होऊ पाहणाऱया 
आनण ही चौकट नखळनखळी करू 
पाहणाऱया भ्रष्ट वयवस े्चया दयेवर 
अवलंबिू रानहली िाही. घर खरेदी 

करणाऱयािा    नदवाळखोरी आनण 
िादारी कायद्ािे ििकोचया  शजेारी  
आणल,े तयाचबरोबर या क्ेत्ातलया 
भ्रष्ट बाबीचंा िायिाट करणयासाठी 
अनिक पाठबळ परुवल ेआहे

कनषिषजा :

भारताचया शहरी मागणीची 
पतूदूता करणयासाठी २०३० पयांत, 
देशाला, दरवषथी, ७०० ते ९०० 
दशलक् चौरस मीटर निवासी आनण 
वानणनजयक बांिकाम निनमदूती करावी  
लागेल अस े अिमुाि आह.े  िागरी 
राहणीमािासाठीची  िागनरकांची मागणी 
पणूदू करणयासाठी २०३० पयांत 

भारताला दरवषथी िवे नशकागो निमादूण 
करावे लागेल. 

देशात सरुु असलले े नियोजिबद्ध 
िागरीकरण लक्ात घेऊि प्रिािमंत्ी 
आवास योजिा (शहरी) च ेयश पानहल े
पानहजे. सवचछ भारत नकंवा कलीि 
इनंडया नमशि ह े जि चळवळ बिल े
आह.े गावे आनण शहरे हागणदारीमकु् 
वहावीत यासाठी केवळ सवचछतागृह े
बांिणयावर भर ि ठेवता, देशात 
मािनसकतेत बदल  घडवणयासाठीही 
प्रयत्न सरुु आहते. प्रिाि मंत्ी आवास 
योजिा (शहरी) अंतगदूत येणाऱया 

नकर्ायतशीर घरात बांिणयात येणाऱया  
४७.५ लाख  सवचछतागृहानशवाय 
५७ लाख वैयनक्क सवचछतागृह ेतर 
३. ८ लाख सामाईक सवचछता गृह े
बांिणयात येत आहते. अमृत योजिे 
अंतगदूत निवडणयात आललेया ५०० 
शहरांिा सावदूनत्क पाणी परुवठा आनण 
मलनिससारण वयवस े्त सिुारणा यामळेु 
या नकर्ायतशीर घरात राहणाऱया 
रनहवाशयांचया जीविमािात  सिुारणा 
होणार आह.े समाटदू शहरे अनभयािा 
अंतगदूत ९९ शहरांची निवड करणयात 
आली असिू यामिे िागनरकांचा  
वयापक सहभाग राहणार आह,ेशहराचया 
नवकासासाठी, नकर्ायतशीर घरात 
राहणाऱया िागनरकांिाही आपल े  मत 
मांडता येईल.  

आपलया अबदूि सेंटर मिला वयापक 
प्रभाव  प्रिािमंत्ी आवास योजिा 
(शहरी ) नवषद करते  तयाच बरोबर 
भारतातली शहरे उत्म दजादूची रहावीत 
यासाठी प्रयत्न करणयात येत आहते. 
भारतीयांसाठी सखुकर राहणीमाि 
परुवणयाचया पंतप्रिािांचया कटीबदधतेत 
ते प्रतीत होत आह.ेसबका सा्, 
सबका नवकास, सवाांसाठी नवकास ही 
या सरकारची मलुये आहते. प्रिािमंत्ी 
आवास योजिा (शहरी ) चया वयाप्ीची 
जगातलया इतर देशातलया अिभुवाशी 
तलुिा करता येणार िाही.  पनरणामी 
नकर्ायतशीर घरांचया  भारतीय 
मॉडेलचया यशावर जागनतक िागरी 
नवकासाच ेभनवतवय निनचित होईल.

nnn

लखेक कें द्रीय गृहनिमादूण आनण शहर 
नवकास खातयाच े राजयमंत्ी (सवतंत् 
पदभार) असिू सयंकु् राष्ट्रसघंात 
भारताच ेकायम प्रनतनििी महणिू तयांिी 
काम पाहील ेआह.े
ई मेलः minister-mohua@nic.in

सवच्छ भारत किंवा कलीन 
इंकडया कमशन हे जन चळवळ 
बनले आहे. गाव े आकण शहरे 
हागणदारीमकु्त वहावीत यासाठी 
िेवळ सवच्छतागहेृ बांिणयावर भर 
न ठेवता, देशात मानकसितेत बदल  
घडवणयासाठीही प्यत्न सरुु आहेत. 
प्िान मंरिी आवास योजना (शहरी) 
अतंगजात येणाऱया किफायतशीर 
घरात बांिणयात येणाऱया  ४७.५ 
लाख  सवच्छतागहृाकशवाय ५७ 
लाख वयैकक्ति सवच्छतागहेृ तर 
३. ८ लाख सामाईि सवच्छता गहेृ 
बांिणयात येत आहेत



8 जलुै 2018 9जलुै 2018

³eespevee³eespevee³eespevee

8 जलुै 2018

निगरीकरणाचा उदय झालयापासिू 
सरुनक्त निवारा नकंवा घर नमळवण े

ही प्रतयेक वयक्ीची, कुटुंबाची,गटांची 
आनण सरकारची मोठी नचतंा होती.
एकनवसावे शतक ह े शहरी शतक 
मािल े जाते कारण िागरीकरणाचया 
उदयािंतर प्र्मच ग्रामीण भागापके्ा 
जासत िागनरक शहरी, नवकनसत 
भागात वासतवय करत आहते. सधयाचया 
वेगवाि जगात, नवशषेतःवेगािे 
उदयाला येणाऱया अ द्ूवयवस्ांचया 
काळात शहरीकरणाच े पनरणाम नदसण े
अनिवायदू आह.े ग्रामीण भागातिू शहरी 
भागाकडे नवशषेतः महािगरांकडे आनण 
राजयांचया राजिानयांकडे अचािकआनण 
मोठया प्रमाणावर येणारा स्लांतनरतांचा 
ओघ ही सवदू शहरांमिील सगळयात 
महत्वाची समसया आह.े प्रतयेक 
शहरातलया घरांचया टंचाईमळेु शहरी 
भागातली पनिास टकके जिता 
झोपडपटटीत राहते.

गेलया काही दशकांत आपण 
बनघतल े की मोठया प्रमाणावर 
झालले े शहरीकरण, उतपनिाची वाढती 
पातळी आनण लोकसखंयेच े मोठया 
प्रमाणावर स्लांतर या सगळयांमळेु, 
भनवषयातलया वाढतया लोकसखंयेला 
सामाविू घेणयासाठी वाहतकूवयवस्ा, 
घरे, जमीि आनण इतर िागरी सवेांवर 
दबाव वाढत आह.े गेलया दशकात 
एकंदर लोकसखंयावाढीचा दर कमी 
झाला असला तरी शहरी भागातलया 

लोकसखंयेचया वाढीचा दर देशाचया 
वानषदूक लोकसखंयावाढीचया दराचया 
जवळ जवळ दपुपट रानहला आह.े
सि २०१३पयांत भारताचया शहरी 
भागाची लोकसखंया ६०कोटी(एकूण 
लोकसखंयेचया ५०% पके्ाही जासत), 
जी २०११ मधये ३७.७ कोटी होती. 
तसचे सि २०११ मधये एकूण शहरांची 
सखंया ५० होती ती २०३१पयांत ८७ 
पयांत पोहोचले.यानशवाय, शहरी भागाचा 
स्लू राष्ट्रीय उतपादिामिला वाटा 
७५% पयांत वाढेल, जो२००९-१० 
मधये ६२-६३% होता. (उचचानिकार 
सनमती,२०११ चया अहवालािसुार.) 
तयामळेु, आपलया शहरी जीविाचा दजादू 
उंचावायची पराकोटीची गरज आह,े 
तयाबरोबरच सधयाची आनण भनवषयातली 
घरांची टंचाई, आपलया शहरी 
नवभागातलया पायाभतू सनुविांमिलया 
िेहमीचया तटुीबाबतदेखील काहीतरी 
उपाय शोिायची गरज आह.े

शहरी गृहनिमादूणाबाबतचया 
तंत्ज्ञ गटािे २०११ मधये बारावया 
पंचवानषदूक योजिेत सरकारिे १ कोटी 
८७ लाख ८० हजार शहरी घरांचया 
टंचाईच ेअिमुाि वतदूवल ेहोते. या एकूण 
घरांमधये आन द्ूकदृषटया दबुदूल घटक 
(EWS) आनण निमि उतपनि गटातील 
(LIG) वयक्ीचं ेप्रमाण एकूण टंचाईचया 
समुारे ९६% आह.े गृहनिमादूण आनण 
शहरी दानरद्य निमुदूलि मंत्ालयाचया 
महणणयािसुार EWS आनणLIG यांची 

सधयाचया वगेवान जगात, 
कवशेषतःवगेाने उदयाला येणाऱया 
अ ज्ावयवस्ांचया िाळात 
शहरीिरणाचे पकरणाम कदसणे 
अकनवायजा आहे. ग्ामीण भागातनू 
शहरी भागािडे कवशेषतः 
महानगरांिडे आकण राजयांचया 
राजिानयांिडे अचानिआकण मोठया 
प्माणावर येणारा स्लांतकरतांचा 
ओघ ही सवजा शहरांमिील सगळयात 
महत्वाची समसया आहे. प्तयेि 
शहरातलया घरांचया टंचाईमळेु शहरी 
भागातली पननास टकिे जनता 
झोपडपटटीत राहते.

कनिाजार

माफि किमतीत सवाांसाठी घरे

- डॉ. रणजीत मेहता
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वानषदूक उतपनि मयादूदा  अिरुिमे एक 
लाख आनण एक ते दोि लाख अशी 
ठरनवणयात आली आह.े ग्रामीण भागात  
नकमाि ४ कोटी ३६ लाख ७० हजार 
घरांची कमतरता आह े असा अंदाज 
वतदूवणयात आला आह.े जयापकैी िववद 
टकके घरे दानरद्रय़रेषेखालील आहते. 
घरांची ही कमतरता भरूि काढणयासाटी 
सरकारचया अंदाजाप्रमाण े१कोटी ६२ 
लाख९० हजार िवीि परवडणाऱया 
घरांची गरज आह.ेतयाचबरोबर,सधया 
घराचया क्मतेपके्ा जासत वयक्ी वासतवय 
करत असललेया घरांमिील गददी कमी 
करणयासाठी १कोटी २६लाख७० 
हजार घरांची आवशयकता आह.े काही 
घरे अशीही आहते जयांिा दरुुसतीची 
गरज आह ेआनण तयांचयापय ांत मलुभतू 
सनुविादेखील अजिूपयांत पोहोचललेया 
िाहीत.

ही समसया लक्ात घेऊिच 
परवडणाऱया घरांची निनमदूती ह े मोदी 
सरकारचया  मखुय धयेयांपकैी एक  ठरल े
आह.े सरकारिे सि २०२२ पयांत 
प्रतयेकाला घर उपलबि करूि देणयाच े
वचि नदल ेआह.े ह े लक्य या क्ेत्ात 
काम करणाऱयांसाठी िाटयमयनरतया 
नवनवि सिंी आनण गरजा घेऊि आल े
आह े आनण ह े सवपि पणूदू करण े ह े
अनिक उजजवल भारत निनमदूतीकडे 
िेणारे पाऊल ठरू शकेल.

प्रिािमंत्ी आवास योजिेअंतगदूत 
शहरी भागातलया गनरबांसाठी भारत 
सरकारिे १७ जिू २०१५ ला ‘सि 
२०२२ पयांत सवाांसाठी घरे’ ही 
पनरवतदूिशील योजिा सरुु केली.

प्रिािमंत्ी आवास योजिा 
(PMAY) – सवाांसाठी घरे.

िागनरकांिा जरी कमी खचादूतली, 
सवसत घरे परुवणयाच ेप्रयत्न गेली अिेक 
वषफे सरुु आहते तरी २०१५ मधये सरुु 
करणयात आललेयाPMAY मळेु या 
प्रनरियेला िवी चालिा नमळाली.प्रिाि 

मंत्ी शहरी आवास योजिेत(PMAY-U) 
आिी सरुु  असललेया सगळया शहरी 
गृहनिमादूण योजिांचा समावेश होता 
आनण या योजिेच ेलक्य २०२२ पयांत 
प्रतयेकासाठी घर नमळविू देण ेहचे आह.े 
PMAY-U योजिेद्वारे २ कोटी घरांचया 
टंचाईचया समसयेवर उपाय करता येईल 
अशी कलपिा मांडली जात आह.े

या मोकहमेचे चार घटि आहेत:

अ–झोपडपटटी पिुनवदूकास 
(ISSR)

यामधये जनमिीचा सािि महणिू 
उपयोग केला जातो.सरकारी नकंवा 
खासगी जागेवर सधया अनसततवात 
असललेया झोपडपटटीचा पिुनवदूकास 
करूि पात्  झोपडीिारकांिा घरे देणारी 
ही योजिा आह.े या योजिेअंतगदूत 
राजयात या योजिेच े नियोजि आनण 
अंमलबजावणी करणाऱया प्रानिकरणांिा 
कें द्र सरकारकडूि प्रतयेक घरासाठी एक 
लाख या प्रमाणात अिदुाि नदल ेजाणार 
आह.े

ब–सहकारी ततवावर परवडणाऱया 
घरांची निनमदूती (AHP)

या योजिेत खासगी नवकासकांिा 

आन द्ूक मदत देऊि परवडणाऱया 
घरांचया निनमदूती प्रकलपात खासगी 
क्ेत्ाचा सहभाग वाढवला जातो. जया 
खासगी गृहप्रकलपांमधये नकमाि ३५% 
घरे आन द्ूकदृषटया दबुदूल घटकांसाठी 
बांिली आहते अशा प्रकलपांसाठी या 
वगादूतलया प्रतयेक घरासाठी दीड लाख 
रुपये अशा दरािे कें द्राकडूि मदत 
उपलबि करूि नदली जाते.

क – कजादूशी जोडललेी अिदुाि 
योजिा (CLSS)

या प्रकारचया योजिेत 
आन द्ूकदृषटया दबुदूल घटक, निमिउतपनि 
गट आनण मधयम उतपनि गटातलया 
िागनरकांिा गृहखरेदीसाठी ससं्ातमक 
कजदू उपलबि करूि नदल े जाते. 
या कजादूचया वयाजावरील अिदुाि 
प्रा्नमककजदूवाटप ससं्ांचया माधयमातिू 
परसपर कजदूदाराचया खातयावर जमा 
केल ेजाते. यामळेु गृहकजदू आनण तयाचा 
मानसक हप्ा दोनही लक्णीयरीतया कमी 
होतात.तयामळेु घर खरेदी करणाऱयांिा 
मोठा नदलासा नमळतो.

ड–लाभाथयाांसाठीची घराच े
बांिकाम नकंवा सिुारणांसाठीची योजिा 
(BLC)

या योजिेतिू आन द्ूकदृषटया 
दबुदूल घटकांमिलया  तसचे निमि 
उतपनि गटातलया प्रतयेक कुटुंबाला 
िवीि घर बांिणयासाठी नकंवा राहतया 
घरात सिुारणा करणयासाठी दीड लाख 
रुपयांची मदत कें द्र सरकारकडूि 
नदली जाते.चोवीस तास पाणीपरुवठा, 
सवचछतेची सोय आनण वीजपरुवठा 
उपलबि असणाऱया, परवडणाऱया 
पककया घरांचया बांिकामाची कलपिा 
प्रतयक्ात आणायच े सरकारच े लक्य 
आह.ेकें द्र सरकारकडूि दोि लाख कोटी 
रुपयांचया आन द्ूक मदतीचया माधयमातिू, 
२०२२ सालापयांत प्रिािमंत्ी आवास 
योजिेअंतगदूत आन द्ूकदृषटया दबुदूल 
घटक आनण निमि उतपनि गटासह 

ग्ामीण भागात  किमान 
४ िोटी ३६ लाख ७० हजार 
घरांची िमतरता आहे असा अदंाज 
वतजावणयात आला आहे. जयापैिी 
नववद टकिे घरे दाकरद्रय़रेषेखालील 
आहेत. घरांची ही िमतरता 
भरून िाढणयासाटी सरिारचया 
अदंाजाप्माणे १िोटी ६२ लाख९० 
हजार नवीन परवडणाऱया घरांची 
गरज आहे.तयाचबरोबर,सधया 
घराचया क्मतेपेक्ा जासत वयक्ती 
वासतवय िरत असलेलया 
घरांमिील गददी िमी िरणयासाठी 
१िोटी २६लाख७० हजार घरांची 
आवशयिता आहे
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बदलसवदू शहरी गनरबांसाठी दोि कोटी घरे 
बांिणयाचा सरकारचा प्रसताव आह.े 
यातलया प्रतयेक घरात शौचालय, 
सौभागय योजिेद्वारे वीज जोडणी, 
उजजवला योजिेद्वारे सवयंपाकाचया 
गॅसची जोडणी, नपणयाचया पाणयाची 
उपलबिता तसचे जि िि बँनकंगची 
सोय असले याची निनचिती करणयासाठी 
प्रिािमंत्ी आवास योजिेसोबत इतर 
योजिांच े एकत्ीकरण करणयात आल े
आह.े

ही योजिा मखुयतः शहरी 
नवभागासाठी असिू सवदू राजये आनण 
कें द्रशानसत प्रदेश तसचे शहरांमधये ती 
कायादूननवत करणयासाठी खालील घटक 
नकंवा पयादूय उपलबि आहते.

l खासगी नवकासकाचया मदतीिे 
जनमिीचा वापर करूि 
झोपडपटटीिारकांच े आहते तयाच 
जागेवर पिुवदूसि करण.े

l गृहकजादूला जोडललेया अिदुाि 
योजिेद्वारे दबुदूल घटकांिा 
परवडणाऱया घरांचया खरेदीसाठी 
प्रोतसाहि देण.े

l सरकारी-खासगी भागीदारी 
ततवावर परवडणाऱया दरातली घरे 
उपलबि करूि देण.े

l वयनक्गत पातळीवर लाभाथयादूला 
घर बांिणी नकंवा राहतया घराचया 
सिुारणसेाठी अिदुाि उपलबि 
करूि देण.े

या सवदू प्रयत्नांखेरीज, 
अ द्ूसकंलपात काही तरतदुी करूि 
देखील भारत सरकार सवाांसाठी घरे 
परुवणयाचा प्रयत्न करत आह.े

सि २०१७-१८ चया कें द्रीय 
अ द्ूसकंलपातलया काही तरतदुी 
बांिकाम क्ेत्ासाठी नदशा बदलवणाऱया 
ठरलया, नवशषेतः ‘२०२२ पयांत 
सवाांसाठी घरे’ ह े लक्य साधय 

करणयाचया दृष्टीिे तया खपू महत्वाचया 
ठरलया.
परवडणाऱया घरांचया निनमदूतीला 

प्रोतसाहि देणाऱया काही 
उपाययोजिा २०१७-१८ चया 
कें द्रीय अ द्ूसकंलपात जाहीर 
करणयात आलया.

गृहनिमादूण क्ेत्ाला उनजदूतावस्ा 
आणणयासाठी अ द्ूसकंलपात उललखेलले े
काही मदुिे खालीलप्रमाण ेआहते:-

l परवडणारे घर ह्या सनुविेला  
पायाभतू सनुविेचा दजादू देण.े

l सि २०१९ पयांत एक कोटी 
घरांची निनमदूती करण.े

l राष्ट्रीय गृहनिमादूण बँकेचया 
माधयमातिू २० हजार कोटी 
रुपयांचया कजादूसाठी पिुनवदूत्परुवठा 
करण.े

l प्रिाि मंत्ी आवास योजिेसाठी 
२३ हजार कोटी रुपयांची तरतदू 
करण.े

l बांिकाम क्ेत्ातलया नवकासकांिा 
नवरिी ि झाललेया घरांवर करात 
सवलत देणयाची तरतदू केली गेली 
कारण प्रकलप पणूदू झाललेया वषथी 
भांडवली िफयावर कर भरणयाची 

जबाबदारी तयांचयावर असले.

l परवडणाऱया घरांसाठी ३० आनण 
६० वगदू मीटर नबलट अप क्ेत्ाचया  
ऐवजी अिरुिमे ३० आनण ६० 
वगदू मीटर चटई क्ेत्ाची अट लाग ू
केली जाईल.

l स्ावर मालमत्सेाठीचया भांडवली 
िफयावरचया कराचा कालाविी 
तीि वषाांवरूि दोि वषाांपय ांत कमी 
करणयात आला.

l नवकलया ि गेललेया घरांसाठी, 
बांिकाम पणूदूतवाचा दाखला 
नमळालयािंतरचया एक वषादूसाठी 
कर भरणयातिू सटू.

l इनंदरा आवास योजिा भनवषयात 
६०० नजलह्यांमधये नवसतारायची 
योजिा 

l मालमत्तेिू नमळणाऱया भांडवली 
िफयाचा नहशोब करतािा 
सदंभादूसाठी िरायची तारीख 
०१/०४/१९८१ वरूि 
०१/०४/२००१ करणयात 
आली.

गृहनिमादूण क्ेत्ासाठी उचलणयात 
आललेया या पनरवतदूिशील पावलांच े
नवसतृत नववेचि खाली केल ेआह.े

परवडणाऱया घरांचया कनकमजाती क्ेरिाला 
पायाभतू सकुविांचा दजाजा 

हा भारत सरकारचा उललखेिीय 
उपरिम होता.परवडणाऱया घरांचया 
निनमदूतीच े क्ेत् पायाभतू सनुविेअनतगदूत 
आणावे ही खपू काळ प्रलंनबत मागणी 
पणूदू झालयाचा सकारातमक पनरणाम 
नदसिू आला आनण २०२२पयांत 
पयांत सवाांसाठी घरे या मोनहमेला 
मोठे प्रोतसाहि नमळाल.ेखासगी 
नवकासकांचया सहभागामळेु या क्ेत्ात 
सपिादू वाढली आनण तयाचा पनरणाम 
महणिू पनहलयांदाच घर खरेदी करणाऱया 
मधयमवगथीय आनण निमि मधयमवगथीय 

आक ज्ािदृषटया दबुजाल 
घटिांमिलया  तसेच कनमन उतपनन 
गटातलया प्तयेि िुटंुबाला नवीन 
घर बांिणयासाठी किंवा राहतया 
घरात सिुारणा िरणयासाठी 
दीड लाख रुपयांची मदत िें द्र 
सरिारिडनू कदली जाते.चोवीस 
तास पाणीपरुवठा, सवच्छतेची 
सोय आकण वीजपरुवठा उपलबि 
असणाऱया, परवडणाऱया पककया 
घरांचया बांििामाची िलपना 
प्तयक्ात आणायचे सरिारचे लक्य 
आहे.
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ग्राहकांिा जासत चांगलया दजादूच ेपयादूय 
उपलबि झाल.े

प्रिािमंत्ी आवास योजिेमळेु सवसत 
घरांचया निनमदूतीला अजिू एक चांगल े
प्रोतसाहि नमळाल.े या योजिेअंतगदूत 
९ लाखांपके्ा जासत गृहकजदू घेणाऱया 
ग्राहकांिा  र्क् ४% आनण १२ 
लाखांपके्ा जासत कजदू घेणाऱया 
ग्राहकांिा ३%वयाजदर आकारला 
जाईल अशी घोषणा सरकारिे केली 
आह.े मात्, आन द्ूकदृषटया दबुदूल घटक 
नकंवा निमि उतपनि गटातील ग्राहकांिा 
या योजिेचा लाभ नमळणार की िाही 
याबाबत अजिू सनंदगिता आह.े या 
योजिेअंतगदूत बांिलया जाणाऱया 
प्रकलपांचया पतूदूतेचया कालाविीची 
मयादूदादेखील ३ वषाांवरूि ५ वषाांपय ांत 
वाढवणयात आली.तयामळेु आता 
अनिकानिक प्रकलप िफयाशी निगडीत 
कर सवलतीला पात् ठरतील.जासत 
मागणी असिूही परवडणाऱया घरांचया 
निनमदूती क्ेत्ात आतापयांत खासगी 
नवकासकांचा सहभाग खपू मयादूनदत 
रानहललेा नदसतो.िफयाशी निगडीत 
करसवलतीबरोबरच या प्रकारचया 
गृहनिनमदूतीला पायाभतू सनुविेचा दजादू 
नदलयामळेु नवकासकांचा अस े प्रकलप 
जासत प्रमाणात हाती घेणयाकडे कल 
वाढेल आनण तयामळेु या क्ेत्ात खासगी 
नवकासकांचा सहभाग वाढेल.

सवसत किंवा परवडणाऱया घरांचे 
कनिष

सवसत नकंवा परवडणाऱया घरांचया 
निकषात बदल करणयात आला असिू 
अशी  घरे आता ३०/६० वगदू मीटर 
नबलट-अप क्ेत्ाऐवजी ३०/६० वगदू 
मीटर चटई क्ेत्ाची असतील. या 
बदलामळेु अस ेप्रकलप नवकासकांसाठी 
जासतीत जासत र्ायदेशीर ठरतील 
आनण खरेदीदारांसाठी देखील ह े
क्ेत् जासत आकषदूक होईल.नबलट 
अप क्ेत्ाऐवजी चटई क्ेत्ाचा वापर 

केलयामळेु, खरेदीदारांिा अनिक ऐसपसै 
घरे नमळतील आनण नवकासकांिाही 
तयांच े प्रकलप अनिक नवसतृत 
ग्राहकवगादूत नवकता येतील. ३० 
वगदू मीटरची मयादूदा ४ महािगरांचया 
महािगरपानलकांचया हदिीत लाग ूअसले 
तर महािगरांचया हदिीसभोवतालच ेक्ेत् 
आनण देशाचया उरललेया सवदू भागात  
६० वगदू मीटरची मयादूदा लाग ूहोईल.

स्ावर मालमत्तसेाठी भांडवली 
नफयािकरता गुंतवणुिीचा िालाविी 
३ वषाांवरून २ वषजा िरणयात 
आला. 

२०१७-१८ चया अ द्ूसकंलपात 
स्ावर मालमत्चेया बाबतीत दीघदूकालीि 
भांडवली िफयासाठी गुंतवणकुीचा 
कालाविी सधयाचया ३ वषाांवरूि २ 
वष ां करणयाची तरतदू करणयात आली.
या िवया नियमामळेु २ वषाांिंतर 
मालमत्ा नवकणाऱया िागनरकांवरच े
कराच े ओझ े लक्णीयरीतया कमी 

होईल आनण बांिकाम क्ेत्ात गुंतवणकू 
करायला प्रोतसाहि नमळेल. स्ावर 
मालमत्तेिू नमळणाऱया िफयाचा नहशोब 
करणयाकनरता सदंभादूसाठी आिार महणिू 
िरायचया वषादूत देखील सरकारिे बदल 
केल.ेयाआिी सदंभादूसाठी १९८१ ह े

वष ां िरल े जायच े जे आता २००१ 
करणयात आल े आह.े या िवया 
नियमामळेु लोकांिा तयांचया स्ावर 
मालमत्चेी वाढीव नकंमत नमळेल. 
जयामळेु तयांचा एकंदर भांडवली 
िर्ा कमी होईल. तसचे,नवकलया ि 
गेललेया घरांसाठी, पणूदूतवाचा दाखला 
नमळालयािंतरचया एका वषादूसाठीचया 
करावर सटू नदलयामळेु बांिकाम 
वयावसानयकांिा ्ोडा नदलासा नमळाला 
आह.े

राष्ट्रीय गृहनिमादूण बँकेकडूि 
२० हजार कोटी रुपयांचया वयनक्गत 
कजादूसाठी पिुनवदूत्परुवठा केला जाईल. 

सधया गृहकजादूचा भार असणारे, 
नवशषेतः जयांिा भतूकाळात कजदू घेतािा 
जासत वयाजदर लावणयात आला होता 
अशा कजदूदारांिा राष्ट्रीय गृहनिमादूण 
बँकेचया पिुनवदूत्परुवठा योजिेमळेु 
नदलासा नमळेल.

मालमत्चेया पिुनवदूकासासाठी 
सवाक्ऱया केललेया एकनत्त नवकास 
करारपत्ाला लाग ू होणारी भांडवली 
िफयावरचया कराराची जबाबदारी 

अ द्ूसकंलपािे यापवूथीची प्रचनलत 
प्रनरिया बदलिू टाकली आह े आनण 
अशा सपष्ट सचूिा नदलया आहते की 
जे जमीिमालक तयांचया मालमत्चेया 
नवकासासाठी नवकासकाबरोबर एकनत्त 
नवकास करार करतील तयांिा प्रकलप 
पणूदू झालयािंतर भांडवली िफयावरचा 
कर लाग ू होईल. खपू काळापासिू 
आवशयक असललेा हा एक महत्वपणूदू 
बदल होता.या बदलामळेु, या मदुद्ाबाबत 
अिेक गोष्टी सपष्ट झालया, सधयाचया 
अ द्ूनवषयक नियमांबाबत असललेया 
सनंदगितेमळेु सरकारी नवभागासोबत 
कायदेशीर वादांच े प्रसगं निमादूण होण े
नितयाच ेझाल े होते ते टळल.े महणजे, 
एकनत्त नवकास करार जर मालमत्चेया 
नवकासासाठी केललेा असले तर 
भांडवली िफयावरचा कर हा प्रकलप पणूदू 

प्िानमंरिी आवास योजनेमळेु 
सवसत घरांचया कनकमजातीला अजनू 
एि चांगले प्ोतसाहन कमळाले. 
या योजनेअतंगजात ९ लाखांपेक्ा 
जासत गहृिजजा घेणाऱया ग्ाहिांना  
फक्त ४% आकण १२ लाखांपेक्ा 
जासत िजजा घेणाऱया ग्ाहिांना 
३%वयाजदर आिारला जाईल अशी 
घोषणा सरिारने िेली आहे. मारि, 
आक ज्ािदृषटया दबुजाल घटि किंवा 
कनमन उतपनन गटातील ग्ाहिांना या 
योजनेचा लाभ कमळणार िी नाही 
याबाबत अजनू संकदगिता आहे.
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झालयाचया वषथी भरावा लागेल.भांडवली 
िफयावरचा कर कमी करणयासाठी 
केललेया इतर उपाययोजिांबरोबरच 
ह्या बदलामळेु र्क् जमीिमालकांिाच 
िवह ेतर बांिकाम वयावसानयक आनण 
नवकासक ससं े्ला देखील नदलासा 
नमळेल, तयांची जबाबदारी कमी होईल. 
या सकारातमक वातावरणामळेु,जमीि 
हसतांतरणाच ेवयवहार सिुारायला मदत 
होईल. गेली तीि वषफे बांिकाम क्ेत् 
नियमांचया संनदगितेमळेु ताणाखाली होते 
तयातिू बाहरे पडलयामळेु या क्ेत्ात 
जासतीत जासत जनमिीचया वयवहारांिा 
सरुुवात होईल.

जमीन सामाकयिपणे वापराची 
योजना 

आधं्रप्रदेश राजयाचया िवया 
राजिािीचया बांिकामासाठी भमूी 
अनिग्रहण नविेयकाचा वापर ि 
करता अिेक जमीिमालकांची जमीि 
सामानयकपण े या कामासाठी वापरात 
आणायची िानवनयपणूदू कलपिा या 
वषथीचया अ द्ूसकंलपात मांडणयात 
आली.भमूी अनिग्रहण नविेयकाचया 
पाश्वदू भमूीवर ह े एक महत्वाच े पाऊल 
आह.ेभमूी अनिग्रहण हा सतत वादाचा 

आनण चच फेचा मदुिा रानहला आह.े 
मोठया प्रमाणातलया नवकासासाठी तो 
एक मोठा अडसर ठरला होता आनण 
सवसत घरांचया क्ेत्ाचया नवकासावरही 
तयाचा वाईट पनरणाम होत होता. अिेक 
जमीिमालकांची जमीि सामानयकपण े
नवकासासाठी वापरायचया या िवया 
योजिेमळेु जनमिीशी सबंंनित वादाच े
मदुिे कमी होतील आनण नवकासाचा वेग 

वाढेल. भांडवली िफयावरचया करात सटू 
नदलयामळेु सरकारचया योजिेअंतगदूत 
राजिािीच ेशहर वसवायला जया जमीि 
मालकांची जमीि वापरली जाणार आह े
तयांचा सरकारवरचा नवश्वास वाढायला 
मदत होईल. मात्, आधं्र प्रदेश राजयाची 
पिुरदूचिा जया नदवशी झाली तया नदवशी 
महणजे २ जिू २०१४ रोजी, जया 
जमीि मालकांकडे जनमिीच े मालकी 
हकक होते आनण आहते अशाच जमीि 
मालकांिा कर सवलत नमळणार आह.े

शवेटी, सि २०२२पयांत 
सवाांिा हककाचा निवारा उपलबि 
करूि देणयासाठी भारत सरकार करत 
असललेया िविवया उपाययोजिांमळेु 
स्लू राष्ट्रीय उतपादिात भरीव वाढ 
होईल अशी आशा आपण करू शकतो.
गृहनिमादूण क्ेत् ह े तयाचयाशी सबंंनित 
समुारे २६५ इतर उद्ोगांशी प्रतयक्पण े
जोडल े गेल े असलयािे या क्ेत्ाची 
वाढ तयावर अवलंबिू असललेया इतर 
उद्ोगांचया वाढीला कारणीभतू ठरेल. 
सधया भारतात असललेी तरुण वगादूची 
मोठी लोकसखंया लक्ात घेता देशाला 
तयाचा उत्म र्ायदा करूि घेणयाची 
सिंी आह.े या मोठया सखंयेतलया 
तरुणांिा तेवढया प्रमाणात िोकऱया 

अ ज्ासंिलपाने यापवूवीची 
प्चकलत प्कक्रया बदलनू टािली 
आहे आकण अशा सपष्ट सचूना 
कदलया आहेत िी जे जमीनमालि 
तयांचया मालमत्तचेया कविासासाठी 
कविासिाबरोबर एिकरित 
कविास िरार िरतील तयांना 
प्िलप पणूजा झालयानंतर भांडवली 
नफयावरचा िर लाग ूहोईल. खपू 
िाळापासनू आवशयि असलेला 
हा एि महत्वपणूजा बदल होता.
या बदलामळेु, या मदु्द्ाबाबत 
अनेि गोष्टी सपष्ट झालया, 
सधयाचया अ ज्ाकवषयि कनयमांबाबत 
असलेलया संकदगितेमळेु सरिारी 
कवभागासोबत िायदेशीर वादांचे 
प्संग कनमाजाण होणे कनतयाचे झाले 
होते ते टळले.
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उपलबि करूि देणयासाठी आवशयक 
पावल ेउचलण ेदेखील नततकेच महत्वाच े
आह.े बांिकाम क्ेत् ह ेखपू पवूथीपासिूच 
कामगार कें नद्रत क्ेत् रानहल ेआह.े या 
क्ेत्ात  आन द्ूक आघाडीवर जशा अिेक 
गुंतागुंतीचया वयवहारांचा समावेश आह े
तसचे रोजगार नकंवा िोकऱया उपलबि 
करूि देणयातही ते आघाडीवर आह.े
भारताचया तरुण वगादूचया आकांक्ा पणूदू 
करणयात बांिकाम क्ेत्ािे मोठा वाटा 
उचलला आह.े तयाच ितथीवर या तरुण 
वगादूचा योगय उपयोग करूि घेतला तर 
तो मोठे लाभ नमळविू देऊ शकतो याच े
भािदेखील आपलयाला भनवषयात येईल.

भारत सरकारचया या िविवीि 
योजिांमळेु, अिेक लाभांश, 
अिदुािे,करातलया सवलतीसारखे 
र्ायदे आनण सगळयात महत्वाच ेमहणजे 
ससं्ातमक नवत्परुवठा यामळेु बांिकाम 
नवकासकांिा प्रोतसाहि नमळाल े आह.े 
तयामळेु परवडणाऱया घरांचया निनमदूती 
क्ेत्ात ह ेनवकासक मोठया प्रमाणात रस 
घेतील आनण या क्ेत्ात मोठी वाढ होईल 

अशी शकयता नदसत आह.ेपरवडणाऱया 
घरांचया निनमदूती क्ेत्ात२०१७ साली 
जािेवारी ते सपटेंबर या कालाविीत 
२७%ची वाढ झाली तर एकंदर 
निवासी गृहनिनमदूतीचा दर ३३% िे 
कमी झाला. ही पनरनस्ती कदानचत 
‘प्रिाि मंत्ी आवास योजिा- सवाांसाठी 
२०२२पयांत घरे’ या मोनहमांची यदु्ध 
पातळीवर अंमलबजावणी आनण नबगर 
बँनकंग नवत्परुवठा कंपनया आनण 
बँकांकडूि या क्ेत्ाकडे औपचानरक 
कजाांचा वाढता ओघ यामळेु झाली 
असणयाची शकयता आह.े

परवडणाऱया घरांचया निनमदूतीसाठीचा 
नवत्परुवठा हा सि २०२२पयांत 
समुारे ६ लाख कोटीचा उद्ोग झाललेा 
असले असा अंदाज वयक् होत आह,े 
तया वेळेस सरकारिे सवाांसाठी घरे 
नमळविू देणयाच े लक्य पणूदू केलले े
असले. देशभरात परवडणाऱया घरांचया 
निनमदूतीसाठी प्रोतसाहि देणयाकनरता 
सरकारिे अिेक कायदूरिम सरुु केल े
आहते.उपलबि आकडेवारीवरूि अस े

महणता येईल की सि २०१६-१७ 
मधये कजाांच े नवतरण आनण िवीि 
प्रकलपांची सरुुवात या दोनही बाबतीत 
परवडणाऱया घरांचया निनमदूती क्ेत्ात तीव्र 
वाढ झाललेी आह.े आन द्ूकदृषटया दबुदूल 
घटकांमधये गृहखरेदीचया क्मतेमधये वाढ 
करणयासाठी कजादूशी निगडीत अिदुाि 
योजिा पनरणामकारक ठरली आह.े

nnn

लखेक िवी नदललीतलया PHDCCI या 
ससं े्च ेप्रमखु सचंालक महणिू कायदूरत 
आहते.उद्ोगक्ेत्ाशी सबंंनित नवनवि 
िोरणनवषयक समसयांवर उपाययोजिा 
शोिणयासाठी ते भारत सरकार आनण 
राजय सरकारांसोबत काम करत आहते.
ई मेलः ranjeetmehta@gmail.com
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भारतीय अ द्ूवयवस े्चा मखुय 
आिार महणजे मेहित करणारे 

लाखो शतेकरी. अस े असतािाही, 
तयांच ेकलयाण हा बऱयाच काळापासिू 
एक दलुदूनक्त मदुिा आह.े मात् २०१४ 
मधये कें द्रात आललेया िवया आनण 
जासत सवेंदिशील सरकारिे, हा 
सामानजक -आन द्ूकदृषटया महत्वाचा 
मदुिा पढेु आणला. तेवहापासिू, शतेी 
नवकास महणजे, उचच उतपनि, रोजगार 
आनण तयाचा परीणाम महणिू आललेी 
समृधदी याद्वारे ग्रामीण जितेला 
बळकटी देण,े असा कें द्राचा शतेकरी 
कलयाणाचा दृष्टीकोि आह.े या 
नशवाय, प्रिािमंत्यांिी महटल े आह े
की, सि २०२२ मधये जेवहा देश 
सवातंत्याची पंचाहत्री साजरी करत 
असले तयावेळपयांत शतेकरयांच ेउतपनि 
दपुपट झाल े असले. याचा पाठपरुावा 
महणिू, कृनष मंत्ालयािे, शतेकरी 
कलयाणासाठी, एक सातकलमी िोरण 
आखल े आह.े यामधये शतेकरयांच े
उतपनि वाढावे महणिू नवनवि गंभीर 
आनण सभंावय घटकांचा समावेश आह.े 
उतपादि खचादूचा प्रभावीपण ेवापर करूि 
शतेजनमिीच े प्रनत एकक उतपादि 
वाढनवण;े कापणीिंतरच े िकुसाि 
कमी करण ेआनण मलूयवनिदूत करण;े 
महतवाचया जोखमीवंर सरुक्ा सरंक्ण 
नमळणयासाठी शतेीचया नवपणिामधये 
सिुारणा करण;े र्लोतपादि, 
पशपुालि, मतसयपालि, मिमाशी 
पालि, कुककुट पालि व एकानतमक 

शतेी यासारखया नवनवि सलंगि कायाांिा 
चालिा देणयासाठी  नवशषे लक् कें नद्रत 
करण;े यांसारखया महतवाचया मदुद्ांचा 
या िोरणात समावेश आह.े 

कवपणन मंरि

िकुतयाच झाललेया कें द्रीय 
अ द्ूसकंलप २०१८-१९ मधये 
सरकारिे एक महतवाच ेआनण बहइुनचछत 
पाउल उचलल.े २३ महतवाचया रबबी 
आनण खरीप नपकांिा तयांचया उतपादि 
मलूयांचया नकमाि दीडपट रककम 
नकमाि आिारभतू नकंमत महणजे एम 
एस पी महणिू जाहीर केली. त्ानप 
या घोषणचेया सम द्ूिा द्ू अशी यंत्णा 
बिनवण ेआवशयक होते की, एखाद्ा 
शतेी उतपादिाची नकंमत खलुया 
बाजारात एम एस पी पके्ा कमी झाली 
तरीही तया उतपादिाची खरेदी एम एस 
पी लाच झाली पानहजे. याची दखल 
घेविू िीती आयोगािे, कें द्र आनण राजय 
सरकारचया सललयािे, बाजाराचया 
अशा नवरूद्ध परीनस्तीतही शतेकरयांच े
कलयाण पाहील, अशा प्रकारची 
यंत्णा नवकनसत करण ेअनिवायदू केल े
आह,े काही नवनशष्ट परीनस्तीमधये 
शतेकरयांच ेअनतरीक् उतपादि नवकत 
घयायलाही सरकार वचिबधद असते. 
बाजारातील चढउतारांचया वेळी आठ 
शतेी उतपादिांची  नकंमत मलूय रोखिू 
ठेवणयाचा िोका पतकरूि मधयप्रदेश 
सरकारिे ‘भावांतर भगुताि योजिा’ 
महणजेच नकंमतीतील तटुीची नवत्परुवठा 

शेतिरयांचे िलयाण : बांकिलिीसह प्ािानय

- डॉ. जगदीप सकसेना

 शेती कविास महणजे, उचच 
उतपनन, रोजगार आकण तयाचा 
परीणाम महणनू आलेली समधृदी 
याद्ारे ग्ामीण जनतेला बळिटी 
देणे, असा िें द्राचा शेतिरी 
िलयाणाचा दृष्टीिोन आहे. या 
कशवाय, प्िानमंत्यांनी महटले आहे 
िी, सन २०२२ मधये जेवहा देश 
सवातंत्याची पंचाहत्तरी साजरी िरत 
असेल तयावळेपयांत शेतिरयांचे 
उतपनन दपुपट झाले असेल. याचा 
पाठपरुावा महणनू, िृकष मंरिालयाने, 
शेतिरी िलयाणासाठी, एि 
सातिलमी िोरण आखले आहे. 
यामधये शेतिरयांचे उतपनन वाढाव े
महणनू कवकवि गंभीर आकण संभावय 
घटिांचा समावशे आहे.

फोिस
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योजिा सरुू केली होती. तयाचप्रमाण,े 
या योजिेचया प्रा्नमक अहवालाला 
प्रोतसाहि देविू इतर राजयांिाही 
अशाप्रकारची योजिा राबनवणयानवषयी 
सचुनवल ेहोते. नकंमती आनण मागणीचा 
अंदाज याचा नवचार करूि,योगय िोरण े
आनण पद्धती नवकनसत करण,े वायदा 
आनण पयादूयी बाजाराचा उपयोग करण,े 
गोदाम जमा प्रणालीचा नवसतार करण,े 
नवनशष्ट आयात नियादूत सबंंिीचंया 
मदुद्ांबाबत वेळेवर निणदूय घेण,े या 
बाबीवंर सरकारच ेकाम सरुू आह े

दशेातील ८५ टकयाहंिू जासत 
शतेकरी लहाि आनण नकरकोळ श्णेीत 
बसतात, जयाचंयाजवळ नवरिीयोगय 
अनतनरक् माल, कमी असतो, तयामळेु 
तयािंा जासत वयवहार खच दू सहि करावा 
लागतो. तयामळेु सरकारि ेसि २०१५ 
मधय े इलकेट्ॉनिक राष्ट्रीय कृनष बाजार 
( इ - एि ए एम) सरुू केला आह.े 
परवािा आनण परतावयासाठी अड्ळे 
दरू करण े आनण शतेकरयाकंडिू  
नमळणारया परतावयात वाढ करण े ह े
याच ेउदिीष्ट आह.े आतापयांत १६ राजये 
आनण २ कें द्रशानसत प्रदशेाचंया ५८५ 
कृनष उतपनि बाजार सनमतया (ए पी एम 
सी), या ९० शतेी वसतूंचा ऑिलाईि 
वयापार चालणारया मंचामधय े सामील 
झालया आहते. सधया ९९ लाखापंके्ा 
जासत शतेकरी आनण एक लाख वयापारी 
या, प्रादनेशक भाषतेही वयवहार होणाऱया 
सवेेचा, लाभ घेत आहते. ज ेशतेकरी 
ए पी एम सी ला सलंगि िाहीत त ेया 
इ - एि ए एम सवेेचया र्ायद्ापंासिू 
वंनचत रानहल.े िकुताच सरकारि े या 
नदशिे े एक महतवाचा निणदूय घेतला, 
तो महणज े खेडेगावातील २२,००० 
छोटया बाजाराचं ेरूपातंर ग्रानमण कृनष 
बाजारात (जी आर ए एम एस) मधये 
करणयात आल.े ह ेजी आर ए एम एस 
इलकेट्ॉनिक पद्धतीि ेइ - एि ए एम ला 
जोडणयात यतेील, तसचे तयािंा ए पी एम 
सी चया नियमातंिू सटू दणेयात यइेल. 

यामळेु दगुदूम भागातील शतेकरयािंाही 
इ - एि ए एम सवेेमधय ेप्रवेश नमळिू 
र्ायदा घेता यइेल. सरकारि ेिकुताच 
या कारणासाठी २,००० कोटी रूपयाचंा 
कृनष बाजार पायाभतू नििी मंजरू केला 
आह.े 

शतेकरी कलयाण आनण समृद्धीचा 
आणखी एक प्रमखु कायदूरिम महणज,े 
‘प्रिािमंत्ी नकसाि सपंदा योजिा’. 
यामधय े नवपणि सहाययासह प्रनरिया 
आनण मलूयविदूि सनुविा नदलया 
जातात. या योजिचेा र्ायदा २० 
लाख शतेकरयािंा होईल असा अंदाज 

असिू, यामळेु वषदू २०१९-२० पयांत 
५ लाख लोकािंा, प्रतयक् / अप्रतयक् 
रोजगाराचया सिंी उपलबि होतील, 
आनण समुारे ३१,४०० कोटी रूपये 
इतकया गुंतवणकुीचा र्ायदा होईल. 
या योजिमेळेु मेगा रु्ड पाकदू  उभारल े
आनण चालनवल े जातील, एकानतमक 
शीतसाखळया आनण मलुयवनिदूत 
पायाभतू सनुविा याचंा नवसतार केला 
जाईल, अनिप्रनरिया आनण जति याचंया 
क्मतचेा नवसतार होईल, कृनष प्रनरिया 
समहूासंाठी पायाभतू सनुविाचंा नवकास, 
तसचे शतेकरयाचंया र्ायद्ासाठी 
मागास आनण पढुारलले े याचंयामधये 

सपंकदू  निमादूण केला जाईल. नवनवि कर 
प्रोतसाहि उपलबि करूि दवेिू, १००% 
े्ट परदशेी गुंतवणकुीला परवािगी 

दवेिू, कृनष प्रनरिया एककािंा सहज 
कजदू उपलबि होणयासाठी िाबाडदू कडिू 
२००० कोटीचंा नवशषे नििी उपलबि 
करविू, इतयादी मागाांिी सरकार, 
अनिप्रनरिया नवभागाला प्रोतसाहि दते 
आह.े शतेकरी मोठया प्रमाणात टॉमेटो, 
कादं,े आनण बटाटे याचंी लागवड करतात. 
या भाजया दशेभरात वषदूभर खाललया 
जाणारया महतवाचया भाजया आहते. 
मात् या भाजया िाशवंत असलयामळेु, 
हगंामी आनण प्रादनेशक उतपादिात 
पनरवतदूिशीलता आणलयाि े शतेकरी 
आनण ग्राहकािंा त्ास होव ू शकतो. 
या पाश्वदू भमूीवर,  सरकारि े िकुतीच 
५०० कोटी रूपयाचंी, ‘ऑपरेशि 
फलड’ चया ितथीवर ‘ऑपरेशि ग्रीि’ 
ही योजिा सरुू केली आह.े यामधय,े 
शतेीची उपकरण,े प्रनरिया सनुविा, 
नपकाचया नवपणिासाठी वयावसानयक 
वयवस्ापि, या गोष्टीिंा प्रोतसाहि 
दवेिू शतेकरी आनण ग्राहकाचं े रक्ण 
केल े जात.े यानशवाय कृनष वसतूंचया 
नियादूतीचया बाबतीत उदारीकरणामळेु 
शतेकरी नियादूत-कें नद्रत शतेीकडे वळल े
आहते.

शेतिरयांना कवत्तपरुवठा

जरी नवनवि बँक सिुारणा झालया 
तरी शतेीसाठी आवशयक असललेी कजफे 
नवनवि ससं्ांकडूि घेतािा, शतेकरयांिा 
नवनवि आवहािांिा सामोरे जावे लागते. 
तयामळेु, कृनष नवभागासाठी देणयात 
येणारया ससं्ातमक कजाांचया आकारात 
सरकार साततयािे वाढ करत आह.े ह े
२०१४-१५ मधये ८.५ लाख कोटी 
इतके होते तर आता ११ लाख कोटी 
इतके आह.े आता नकसाि रेिडीट 
काडादूची सनुविा 

मतसयवयवसाय आनण पशसुवंिदूि 
करणारया शतेकरयांिाही तयांचया 

शेतिरी िलयाण आकण 
समदृ्धीचा आणखी एि प्मखु 
िायजाक्रम महणजे, ‘प्िानमंरिी 
किसान संपदा योजना’. यामधये 
कवपणन सहाययासह प्कक्रया आकण 
मलूयविजान सकुविा कदलया जातात. 
या योजनेचा फायदा २० लाख 
शेतिरयांना होईल असा अदंाज 
असनू, यामळेु वषजा २०१९-२० 
पयांत ५ लाख लोिांना, प्तयक् / 
अप्तयक् रोजगाराचया संिी उपलबि 
होतील, आकण समुारे ३१,४०० 
िोटी रूपये इतकया गुंतवणुिीचा 
फायदा होईल.
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भांडवली गरजा भागनवणया साठी नमळ ू
शकते. तयानशवाय, कमी मदुतीचया 
पीक कजादूसाठी वयाज अिदुाि, 
कृनषपरूक कजादूत वाढ, आनण सामनूहक 
जबाबदारी गटांिा प्रोतसाहि या, पात् 
शतेकरयांिा वेळेवर आनण सलुभ कजदू 
नमळावे महणिू सरकारिे केललेया 
आणखी काही उपाययोजिा. सहकारी 
सोसायटया आनण तयांचया सदसयांिा  

आन द्ूक सहायय प्राप् होणयासाठी 
सरकारिे, राष्ट्रीय सहकारी नवकास 
महामंडळाचया अिदुािात लक्णीय वाढ 
केली आह.े

सधया बहसुखंय शतेकरी ह े
जनमिीच े मालक िसिू जनमि 
भाडेततवावर घेविू कसणारे लाभा्थी 
शतेकरी असतात. तयामळेु तयांिा 
पीक कजदू उपलबि होत िाहीत. 
महणिू या भाडेततवावर शतेी करणारया 
शतेकरयांिा पारंपनरक सावकारांकडिू 
जासत दराि े आनण जाचक अटीवंर 
कजदू घेण े भाग पडत.े या सकंटावर 
मात करणयासाठी भारत सरकारचया 
सचूििेसुार, िीती आयोगाि,े शतेजमीि 
भाडेततवावर देणयासबंंिी एक आदशदू 
कायदा नवकनसत करणयासाठी एक 
तज्ञ सनमती स्ापि केली होती. अशा 
प्रकारे लाभा्थी शतेकरयांिा र्ायदेशीर 
असा ‘आदशदू शतेजमीि भाडे करार 
कायदा, २०१६’ अनसततवात आला. 
आता शतेी आनण सबंंनित उपरिमांसाठी 
शतेजमीि भाडयािे देण ेहा जमीिमालक 
आनण लाभा्थी शतेकरी यांचयामिील 
कायदेशीर करार असतो. अशा प्रकारे 
जनमिीचा भाडेकरू, आन द्ूक ससं्ांकडिू 
कजदू घेव ू शकतो तसचे, पीक नवमा, 
आपत्ी निवारण इतयादी कें द्र तसचे 
राजय सरकारि े देव ू केलले े र्ायदेही 
तयाला नमळ ूशकतात.

सबंंनित छोटया िारकांच े उतपनि 
वाढावे महणिू तयांचया नवनवि उपरिमांिा 
उत्जेि देविू, शतेकरी उतपादक ससं्ा 

(एर् पी ओ) तसचे मनहला सव-मदत 
गटांिा सरकार प्रोतसाहि देत असत.े 
सहकारी सनमतीचंया ततवावर स्ापि 
झालले ेआनण वानषदूक वयवहार १०० 
कोटीपंके्ा कमी असललेया शतेकरी 
उतपादक ससं्ांिा आयकरामधये सटू 
आह.े

सरुकक्त उदरकनवाजाहािडे

शतेकरयाचया उदरनिवादूहाला नकंवा 
उतपनिाला िोकादायक ठरणारे घटक 
महणजे, नवनवि िसैनगदूक आपत्ी, 
नकडयांचा हलला आनण रोग पसरण,े 

तसचे हवामािातील नवनवि बदल. 
अशा प्रकारचया सकंटांचा परीणाम 
शतेकरयांचया उदरनिवादूहावर होऊ िये 
महणिू, नपकांिा जासतीत जासत सरंक्ण 
देणारी आनण नवमयाचा हप्ाही कमी 
असणारी िवीि सिुारीत प्रिािमंत्ी 
र्सल बीमा योजिा २०१६ चा 
शभुारंभ झाला. या योजिचेया नवमयाचया 
हप्यामधये शतेकरयाचा सहभाग अगदी 
कमी महणजे, रबबी नपकांसाठी १.५ %,  
खरीप नपकांसाठी २%  आनण वानषदूक 
बागायती नपकांसाठी ५%  इतका आह.े 

या योजिमेधये नवमा सरंक्ण वाढनवल े
असिू तयामधये हगंामािंतरची जोखीम 
तसचे १४ नदवसांपय ांत िकुसािाचा 
समावेश आह.े वैयनक्क शतेकरी 
पातळीवरचया मलूयांकिासाठी, परू नकंवा 
जलप्रलयासारखया आपत्ीचा समावेशही 
स्ानिक आपत्ी महणिू केला आह.े 
अचकूता आनण पारदशदूकता वाढावी 
यासाठी दरूस् सवेंदी तंत्ज्ञािाचा वापर 
तसचे आयटी साििांिी दावे देणयाच े
प्रमाण वाढवल े आह.े २०१८-१९ 
चया कें द्रीय अ द्ूसकंलपाचया वाटपामधये 
शतेकरयांिा अिकूुल अशा तरतदुीिंी 
सजज पीक नवमा योजिसेाठीची रककम 
१३००० कोटीपंय ांत वाढनवणयात 
येणार आह.े

दसुरया बाजिू े हवामाि बदलाचया 
आवहािाला सामोरे जाणयासाठी आनण 
आपला उदरनिवादूह सही सलामत 
ठेवणयासाठी, सवदू पयादूवरणीय क्ेत्ातील 
शतेकरयांिा प्रनशक्ण नदल ेजात आह.े 
६२३ नजलह्यांसाठी नवकनसत करणयात 
आललेया नजलहा आपत्ी योजिा, 
मखुय भागिारक महणिू शतेकरयाला 
सहभागी करूि घेविू, सपंणूदू देशभरात 
प्रसारीत करणयात येत आहते. कृनष 
नवज्ञाि कें द्रांचया दरूवर पसरललेया 
जाळयामार्दू त, प्रगत तंत्ज्ञािाि ेहवामाि 
ओळखिू, क्ेत् सतरावर नियनमतपण े
प्रनशक्ण आनण प्रातयनक्के नदली 
जातात. कृनष नवज्ञाि कें द्रांिी, १५१ 
गावे हवामाि दृषटया समाटदू गावे महणिू 
प्रमानणत केली आहते;  ती गावे आता 
इतर गावांसाठी आनण शतेकरयांसाठी 
आदशदू गावे महणिू काम करतात. 
यानशवाय शाश्वत शतेीसाठी राष्ट्रीय 
नमशि (िशॅिल नमशि र्ॉर ससटेिबेल 
ऍग्रीकलचर) ही ससं्ा हवामाि 
बदलासबंंनित मानहती आनण ज्ञाि 
वेळोवेळी प्रसारीत करीत असत.े

एकीकृत शतेी मॉडेल नकंवा प्रणाली 
ही, र्लोतपादि,पशपुालि आनण 

िृकष कवज्ान िें द्रांचया दरूवर 
पसरलेलया जाळयामाफजा त, प्गत 
तंरिज्ानाने हवामान ओळखनू, क्ेरि 
सतरावर कनयकमतपणे प्कशक्ण 
आकण प्ातयकक्िे कदली जातात. 
िृकष कवज्ान िें द्रांनी, १५१ गाव े
हवामान दृषटया समाटजा  गाव े महणनू 
प्माकणत िेली आहेत;  ती गाव े
आता इतर गावांसाठी आकण 
शेतिरयांसाठी आदशजा गाव े महणनू 
िाम िरतात. याकशवाय शाश्वत 
शेतीसाठी राष्टीय कमशन (नॅशनल 
कमशन फॉर ससटेनेबल ऍग्ीिलचर) 
ही संस्ा हवामान बदलासंबंकित 
माकहती आकण ज्ान वळेोवळेी 
प्सारीत िरीत असते.
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मतसयपालि याबरोबरच शतेातील 
नपकाला योगय आनण समनवययकु् 
असिू, नतचा अवलंब केलयास, प्रनतकूल 
परीनस्तीतही शतेकरयाचा उदरनिवादूह 
सरुनक्त राह ू शकतो., शतेीचया या 
िवया दृष्टीकोिामळेु, जनमिीचया प्रती 
एकक र्ायद्ात वाढ होते, तसचे, 
शतेीचया कुठलया िा कुठलया प्रकारातिू 
उतपनिाची खात्ी असलयामळेु, िोका 
कमी होतो. गेलया ४ वषादूत शास्त्रज्ञांिी, 
नवनवि कृनष पयादूवरणीय नवभागातील, 
लहाि आनण नकरकोळ शतेकरयांिा 
योगय ठरतील अस,े ३१ एकीकृत 
शतेीच ेआदशदू प्रकार नवकसीत आनण 
मानय केल े आहते. गाव पातळीवर 
ह े शतेीच े आदशदू प्रकार लोकनप्रय 
करणयासाठी, देशभरात नठकठीकाणी 
प्रातयनक्के आयोनजत करणयात येत 
आहते. या बहतुेक सवदू आदशदू 
प्रकारांचा र्लोतपादि हा मखुय घटक 
असला तरीही, तयाची क्मता जासत 
असलयामळेु, शतेकरयांचया उतपनिाचया 
वाढीसाठी, या प्रकारांचा सवतंत्पणहेी 
नवचार केला जाऊ शकतो.

र्लोतपादिाच े एकानतमक नवकास 
ह े िवीि अनभयाि अनतशय वयापक 
असिू, र्लोतपादिामधये यांनत्कीकरण, 
शीतगृह साखळी आनण मलूय 
साखळीचा नवकास, योगय तंत्ज्ञािाचा 
नवकास आनण हसतांतरण, तसचे 
दजफेदार लावणी सामग्रीची उपलबिता 
यासारखया घटकांिा सपंणूदूपण े पाठीबंा 
देते. उतपादिापासिू ते नवपणिापयांतची 
सपंणूदू साखळी एका नठकाणी नवकनसत 
करूि, बागायती नपकांचया लागवडीत 
एकनत्त िवीि दृष्टीकोि हा र्ायदेशीर 
नसद्ध झाला आहे

सवरूप बदलणारी - सेंद्रीय शेती 

वाढतया आरोगयनवषयक समसयांमळेु 
आपलया अनि प्रािानयांमधये एक बदल 
घडला असिू ते आता सेंद्रीय उतपादिांकडे 
झकुल ेआह.े हा कल भारतात तसचे 

परदेशातही वाढत असलयामळेु, सेंद्रीय 
उतपादिांचया नकंमती वाढत चाललया 
आहते. सदुैवािे भारताच े हवामाि 
आनण सामानजक- आन द्ूक परीनस्ती 
सेंद्रीय शतेीला अिकूुल आह,े आनण 
शतेकरयांिा प्रोतसाहि देविू तसचे, 
बाजाराचया बाबतीत आवशयक तो 
पाठीबंा देविू, आपण याचा परेुपरु 
उपयोग करूि घेव ू शकतो. याची 
दखल घेविू, भारत सरकारिे, स ेंद्रीय 
शतेीला प्रोतसाहि देणयासाठी आनण 
सेंद्रीय उतपादिांसाठी बाजारपठेांच ेजाळे 
नवकनसत करणयासाठी ‘परंपरागत 
कृनष नवकास योजिा’ सरुू केली 

आह.े समहूावर आिारीत दृनष्टकोि 
कायादूननवत केला गेला. तयामधये, ५० 
शतेकरयांिा एकत् आणिू तयांचया 
५० हकेटर जनमिीवर एकनत्तनरतया, 
बाजारात सेंद्रीय उतपादि महणिू मागणी 
असललेया बागायती नपकांची लागवड 
केली. प्रतयेक शतेकरयाला ३ वषादूसाठी 
५०,००० रूपयांची आन द्ूक मदत 
परुनवणयात आली. या वयनतनरक् सेंद्रीय 
समहूाला तयांचया उतपादिांच े सकंलि 
आनण वाहतकुीसाठी तरतदू महणिू रू 
१,२०,००० इतकी आन द्ूक मदत 
देणयात आली. या वषादूअखेर पयांत 

१०,००० सेंद्रीय समहूांच े लक्य 
साधय करणयासाठी, गेलया ४ वषादूत 
सरकारिे या योजिेअंतगदूत रू. ९४७ 
कोटी नवतरीत केल ेआहते. ह ेस ेंद्रीय 
समहू, आनदवासी, पावसाळी, डोंगराळ 
आनण दगुदूम भागात, ते् ील वंनचत 
शतेकरयांचया कलयाणासाठी नवशषे 
नवकनसत करणयात आल.े

सेंद्रीय पद्धतीमधये लागवडीचा खच दू 
२०% िे कमी होतो, तयामळेु निववळ 
िफयामधये २०% ते २५% िे वाढ होते. 
बरीचशी अिकूुल पनरनस्ती लक्ात 
घेऊि सरकारिे ईशानय नवभागात सेंद्रीय 
मलूय साखळी नवकासासाठी ‘नमशि'  
ही ४०० कोटी रूपयांची ३ वषाांची 
(२०१५-२०१८) योजिा सरुू 
केली. सि २०१६ मधये नसककीम ह े
भारतातील पनहल ेसेंद्रीय राजय महणिू 
घोनषत करणयात आल,े आनण तयािंतर 
ईशानयेकडचया राजयांिा मोठया 
प्रमाणात सेंद्रीय शतेी करणयासाठी 
प्रोतसाहि देणयात आल.े ईशानयेचा 
प्रदेश हा  सेंद्रीय उतपादिासाठी भारतीय 
कें द्र महणिू वेगािे उदयाला येत असिू, 
आता नियादूतीकडे लक् लागल ेआह.े

उतपननात वाढ

नवनवि तांनत्क अहवालांिा 
अिसुरूि, सरकार, शतेकरयांचया 
उतपनिात वाढ होणयाची खात्ी असललेया 
नवनवि शतेीनवषयक उपरिमांवर लक् 
कें द्रीत करत आह.े वाढीव अ द्ूपरुवठा 
आनण एकानतमक मिमाशी पालि 
नवकास कें द्रांची स्ापिा यामळेु मि 
उतपादिाला चालिा नमळालयामळेु, मि 
उतपादिािे गेलया ४ वषादूत एक िवा 
उचचांक गाठला आह.े मि उतपादिाचा 
एखादा छोटा, ५० खोकयांचा 
उपरिमही, शतेकरयाचया नियनमत 
उतपनिात २ ते अडीच लाख रूपयांची 
भर घाल ू शकतो. तयाचप्रमाण,े बांब,ू 
तयाचया प्रचडं वयावसानयक क्मतमेळेु, 
नहरवे सोि े महणिू ओळखला जातो. 

फलोतपादनाचे एिाकतमि 
कविास हे नवीन अकभयान अकतशय 
वयापि असनू, फलोतपादनामधये 
यांकरििीिरण, शीतगहृ साखळी 
आकण मलूय साखळीचा कविास, 
योगय तंरिज्ानाचा कविास आकण 
हसतांतरण, तसेच दजजेदार लावणी 
सामग्ीची उपलबिता यासारखया 
घटिांना संपणूजापणे पाठीबंा देते. 
उतपादनापासनू ते कवपणनापयांतची 
संपणूजा साखळी एिा कठिाणी 
कविकसत िरून, बागायती 
कपिांचया लागवडीत एिकरित नवीन 
दृष्टीिोन हा फायदेशीर कसद्ध झाला 
आहे.
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बाबंलूा, तयाच े नबगर वि नवभागातही 
वृक् महणिू वगथीकरण असलयामळेु खपू 
सघंषदू करावा लागला आह.े सरकारिे 
तो 'गवत' महणिू पनुहा वगथीकृत केला 
आनण तो विक्ते्ाचया बाहरे काढला, 
तयािंतर शतेीसाठी, कापणीसाठी, 
वाहतकू आनण हसतकलसेाठी कचचा 
माल महणिू तयाचा वापर होऊ लागला. 
बाबं ू क्ते्ाला समग्र पद्धतीि े प्रोतसाहि 
दणेयासाठी, िकुताच पिुरदूचिा केललेा 
१२९० कोटी रूपयाचंा, ‘राष्ट्रीय बाबं ू
अनभयाि’ हा प्रकलप सरुू झाला. मश्मू 
ह ेतयाचया उचच मागणीमळेु आनण घरगतुी 
आनण परदशेी बाजारपठेामंधय े नमळत 
असललेया र्ायदशेीर नकंमतीमळेु, प्रचडं 
वयावसानयक क्मता असलले े आणखी 
एक पीक.  शतेकरयाचंया उतपनिात 
वाढ होणयासाठी, घरामधय,े मयादूनदत 
साििामंधय े मश्मू वाढनवणयासाठी, 
आन द्ूक आनण तानंत्क सहायय नदल े
जात.े शतेकरयािंा अनतनरक् उतपनि 
नमळावे यासाठी, घराचया मागचया 
अंगणात, कुककुटपालि, बकरे आनण 

डकुकर पालि, तसचे तलावातील 
मतसयपालि याला सरकार प्रोतसाहि दते 
आह.े ‘मेरा गाव मेरा गौरव’ या एका 
अनभिव योजिअंेतगदूत, कृनष शास्त्रज्ञ 
४-४ जणाचं े गट करूि, शतेीमिील 
िवीि तंत्ज्ञािाच ेप्रातयनक्क आनण िवीि 
उपरिमासाठी ५ गावे निवडतात आनण 
दत्क घेतात. शतेकरयािंा तयाचं ेउतपनि 
वाढनवणयासाठी ज्ञाि, कौशलय आनण 
मानहती यािंी सशक् बिनवल ेजात.े

शतेकरी कलयाणाचया नदशिे ेआणखी 
एक पाउल महणज,े शतेकरयािंी तयाचंया 
उपयोगात िसललेया जनमिीवर सौर 
उजफेच े उपकरण बसवावे महणिू तयािंा 
प्रोतसाहि दणेयासाठी रूपरेषा बिनवणयाच,े 
सरकारच ेकाम सरुू आह.े यामळेु दहुरेी 
उदिशे साधय होइल, एक महणज े सौर 
पपं बसविू शतेाला नसचंि नमळेल, 
तसचे निमादूण झाललेया अनतनरक् उजफेचा 
परुवठा ग्रीडला केलयास उतपनिात 
वाढ होईल. नवतरण कंपनया नकंवा 
परवािािारकाकंडिू वाजवी रकमेचया 
दरावंर सौर ऊजादू खरेदी करीता एक 

यंत्णा स्ापणयासाठी, राजय सरकारािंा, 
प्रोतसाहि नदल ेजात आह.े

योगय िोरण े आखण,े  वयवहायदू 
कायदूरिम राबनवण े आनण योगय बजेट 
वाटप याद्वारा, सि २०२२ पयांत 
शतेकरयाच े उतपनि दपुपट वहावे या 
धयेयाचा, भारत सरकार प्रामानणकपण े
पाठपरुावा करत आह.े मात्, आह े
तेवढयाच शतेजनमिीपासिू अनिक 
उतपनि नमळनवणयासाठी, राजय सरकारे, 
सहकारी ससं्ा, शतेकरी सघंटिा, 
सबंंनित उद्ोग आनण शतेकरी या 
सवाांिी एकमतािे आनण समनवयािे, ह े
धयेय समजिू काम केल ेपानहजे.

nnn

लखेक भारतीय कृषी सशंोिि 
पनरषदेचया नहदंी प्रकाशिांच ेमाजी मखुय 
सपंादक असिू नवज्ञाि सवंादक आहते.
ई मेलः jgdsaxena@gmail.com
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भारत सरकारचया प्रकाशि नवभागाचया वतीिे नहदंी आनण 
इगं्रजी भाषेत दरवषथी प्रकानशत केली जाणारी सदंभदू पनुसतका 

India 2018/भारत २०१८ नवरिीसाठी उपलबि करूि देणयात 
आली आह.े प्रकाशि नवभागाचया सीबीडी बेलापरू, िवी मुंबई ये्ील 
कायादूलयात ह ेबहपु्रतीनक्त प्रकाशि नवरिीसाठी ठेवणयात आल ेअसिू 
तयाची नकरकोळ नवरिी नकंमत  रु.३५० इतकी आह.े एकाच वेळी 
तीि नकंवा जासत पनुसतका खरेदी करणाऱयांिा आकषदूक सवलत 
नदली जाणार आह.े नकमतीएवढया रकमेचा डीडी अ्वा मिी ऑडदूर 
‘Business Manager, Publications Division, Mumbai' चया िावे 
पाठनवलयास पनुसतका रनजसटर पोसटािे घरपोच पाठनवलया जातील. 
अनिक मानहतीसाठी इचछुकांिी पढुील पत्यावर सपंकदू  सािावा- 
Business Manager, Sales Emporium, Publications Division, 
701, ‘C' Wing, 7th Floor, Kendriya Sadan, Sector 10, 
CBD Belapur, Navi Mumbai-400614. 
Ph.No. 022-27570686, Email: dpdsenavimumbai@gmail.
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पाणी परुवठा व सवचछता मंत्ालयािे 
मागील साडेतीि वषाांत पयेजल 

आनण सवचछतेबाबत उललखेिीय 
कामनगरी केली. प्रादेनशक पाणी परुवठा 
योजिा, जलयकु् नशवार अनभयािाचया 
प्रभावी अंमलबाजवणीतील योगदाि 
महतवाच ेआह.ेयातील काही महतवपणूदू 
निणदूय व कामनगरीचा आढावा ् ोडकयात 
पढुीलप्रमाण.े

जलसवराजय-2 िायजाक्रम

महाराष्ट्रातील प्रतयेक गाव, खेडे, 
वाडया वसतयांिा शाश्वत पाणी परुवठा 
वहावा, यासाठी प्रतयेक गावाला पाणी 
परुवठा योजिा देऊि गाव टंचाई मकु् 
आनण टँकर मकु् करणयाचा नििादूर 
असिू तया दृष्टीिे गेलया साडेतीि 
वषादूत अिेक पाणी परुवठा योजिा सरुु 
करणयात आलया आहते. तयाचाच एक 
भाग महणिू राजयात जागनतक बँकेचया 
सहाययािे जलसवराजय-2 कायदूरिम 6 
वषदू (2014-2020) कालाविी 
कनरता राबनवणयात येत आह.े सदर 
कायदूरिमाचा खच दू 1284 कोटी रुपये 
इतका आह.े राजयातील ग्रामीण पाणी 
परुवठा व सवचछता सवेा सनुविांच े
नियोजि, अंमलबजावणी, सनंियंत्ण व 
शाश्वतता इतयादी बाबी साधय करण े
ह े जलसवराजय-2 कायदूरिमाच े उनदिष्ट 
आह.े

जागनतक बँकेकडूि नमळणारे 
अ द्ूसहायय ह े ‘प्रोग्राम र्ॉर नरझलट’ 
या नवत्ीय साििांतगदूत उपलबि होणार 

असिू उनदिष्टपतुथी आिानरत नििी 
संनवतरण निदफेशकांशी (Disbursement 
Linked Indicators-DLI)निगडीत 
आह.े असा उपरिम राबनवणारे महाराष्ट्र 
ह ेदेशातील पनहल ेराजय आह.े

जलसवराजय – 2 िायजाक्रमांतगजात 
राबकवले जाणारे उपक्रम :

जलसवराजय-2 कायदूरिमांतगदूत 
12 नजलह्यांमधये सहा महसलू 
नवभागातील प्रतयेकी 2 या प्रमाण े
राबवली जात आह.े या 12 
नजलह्यांची निवड क्ेत्ीय आवहािांिसुार 
पारदशदूकनरतया पवूदूनियोनजत निकषांद्वारे 
केललेी आह.े सदर नजलह ेखालीलप्रमाण े
आहते.

अ. 
क्र.

कवभाग कजलहे

1 अमरावती अमरावती, बलुढाणा

2 औरंगाबाद औरंगाबाद, िांदेड

3 कोकण रायगड, रत्नानगरी

4 िागपरू िागपरू, चदं्रपरू

5 िानशक जळगाव, 
अहमदिगर

6 पणुे पणु,े सातारा

जलसवराजय-2 कायदूरिमामिील 
भौनतक गुंतवणकू मखुय तीि  
घटकांतगदूत करणयात येणार आह.े
पाणी  परुवठा व सवचछता क्ेत्ाच े

पेयजल परुवठा, सवच्छतेबाबत महाराष्टाची आघाडी

- बबनराव लोणीिर

महाराष्ट शासनाचया 
पाणीपरुवठा व सवच्छता मंरिालयाने 
मागील साडेतीन वषाजाचया 
िालखंडात भरीव िामकगरी िेली 
आहे. गावागावांमधये कपणयाचे 
सवच्छ पाणी पोहचकवणयाबरोबरच 
मोठया प्माणावर शाैचालये 
उभारुन राजयाला हागणदारी मकू्त 
िरणयाचा प्यत्न िरणयात आला 
आहे. सवच्छतेसंबंिीत  या िामांमळेु 
नागकरिांचे आरोगय सिूारणयासही 
मदत होत आहे.

उपाय
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बळकटीकरण. शहरालगतचया 
भागातील जितेला वाढीव पाणी परुवठा 
व सवचछतेचया सवेा सनुविा परुनवण.े
पाणी गणुवत्ा बानित गावे वाडया/
वसतयांसाठी कमी खचादूचया रासायनिक 
दनूषतीकरण सौमय करणयासाठी 
करावयाचया उपाययोजिा.दगुदूम नकंवा 
पाणी टंचाई असललेया भागांमधये 
पजदूनयजल साठवण उपाययोजिा आनण 
अनतशोनषत पाणलोट क्ेत्ामधये जलिर 
सवरावर पाणी वयवस्ापि नवकनसत 
करण.े

अ) शहरालगतचया भागातील 
जितेला वाढीव पाणी परुवठा व 
सवचछतेचया सवेा सनुविा परुनवण े
(Peri-Urban Scheme)

जलसवराजय-2 कायदूरिम मागणी 
आिानरत ततवावर असिू राजयातील 
12 नजलह्यांसाठी प्रतयेकी रु.50 कोटी 
अंदाजे इतकया रकमेचया पाणी परुवठा 
योजिा हाती घेणयात येत आहते.
शहरालगतचया ग्रामपंचायती निनचित 
करुि 70 नल. दरडोई दरनदवशी 
पाणी परुवठा सवेा उपलबि करुि 
देणयाबाबतचया सिुानरत/िवीि पाणी 
परुवठा उपाय योजिांची अंमलबजावणी 
करणयात येणार आह.ेशहरालगतचया 
योजिेमधये सवयंचलीत जलमापकासह 
100 टकके वैयनक्क िळ जोडणया 
देण,े या िळ जोडणयाद्वारे नदवसातिू 
नकमाि 8 तास व 7 नमटर दाबािे 
शदु्ध पाणी परुवठा करण े इतयादी 
बाबीचंा समावेश आह.ेसदर योजिेचया 
कामांची अंमलबजावणी महाराष्ट्र 
जीवि प्रानिकरणामार्दू त व सामानजक 
उपरिम नजलहा पनरषदेमार्दू त करणयात 
येत आह.ेशहरालगतचया भागातील 
रु. 508.60 कोटी नकंमतीचया 
59 योजिांिा प्रशासकीय मानयता 
देणयात आललेी आह.े यामधये एकूण 
86165 िळ जोडणया अपनेक्त 
आहते. 59 योजिांपकैी 50 योजिांच े
कायादूदेश देणयात आल ेआहते. यातील 
44 योजिांची कामे भौनतकदृषटया सरुु 
करणयात आललेी आहते. 9 योजिांची 
निवीदा प्रनरियेची कायदूवाही सरुु आह.े

ब) 500 पके्ा कमी लोकसखंया 
असललेया टंचाईग्रसत (Water 
Stressed)गावांसाठी भजूल सवफेक्ण 
आनण नवकास यंत्णमेार्दू त उपाय योजिा 
करणयात येत आहते. 12 नजलह्यातील 
500 पके्ा कमी लोकसखंयेची 102 
टंचाईग्रसत गावे हाताळावयाची असिू 
सदर गावांिा टंचाई कालाविीसाठी शदु्ध 
व शाश्वत नपणयाच ेपाणी उपलबि करुि 
देणयात येणार आह.े या उपरिमांतगदूत 

102 गावे अंनतम करणयात आली 
आहते.उपरोक् 102 योजिांपकैी 
94 योजिांचया अंमलबजावणीसाठी 
कायादूदेश देणयात आल.े तयापकैी 63 
योजिा पणुदू झालया असिू 31 योजिा 
प्रगतीप्ावर आहते. प्रगतीप्ावरील 
31 योजिा जागेचया अडचणीमळेु 
प्रलंनबत असिू जिू 2018 अखेर 
पयांत पणूदू होण ेअपनेक्त आह.े

क) पाणी गणुवत्ा (Water 
Quality)बानित गावे/वाडया/
वसतयांसाठी कमी खचादूचया रासायिीक 
दनुषतीकरण सौमय करणयासाठी 
करावयाचया उपाययोजिा

या उपरिमात 112 गावांची 
निवड अंनतम करणयात आली 
असिू 46 नठकाणी नवनवि क्मतेच े
आर.ओ. यिुीट आनण 40 नठकाणी 
डीफलोनरडेशि यिुीट बसनवणयाच ेकाम 
हाती घेणयात आल े आह.े याकनरता 
पाणी व सवचछता सहायय ससं्ा 
यांचयामार्दू त कायादूदेश देणयात आल े
आहते.उपरोक् 112 योजिांपकैी 
86 योजिांचया अंमलबजावणीसाठी 
कायादूदेश देणयात आल.े तयापकैी 
43 योजिा पणूदू झालया असिु 36 
आर.ओ. व 7 डीफलोनरडेशि योजिा 
प्रगतीप्ावर आहते.प्रगतीप्ावरील 
43 योजिा ऑगसट 2018 अखेर 
पयांत पणूदू होण ेअपनेक्त आह.े

सवजेक्ण आकण कविास 
यंरिणेमाफजा त उपाय योजना िरणयात 
येत आहेत. 12 कजलह्ातील 500 
पेक्ा िमी लोिसंखयेची 102 
टंचाईग्सत गाव े हाताळावयाची 
असनू सदर गावांना टंचाई 
िालाविीसाठी शदु्ध व शाश्वत 
कपणयाचे पाणी उपलबि िरुन देणयात 
येणार आहे. या उपक्रमांतगजात 102 
गाव ेअकंतम िरणयात आली आहेत.
उपरोक्त 102 योजनांपैिी 94 
योजनांचया अमंलबजावणीसाठी 
िायाजादेश देणयात आले. तयापैिी 
63 योजना पणुजा झालया असनू 
31 योजना प्गतीप्ावर आहेत.
प्गतीप्ावरील 31 योजना 
जागेचया अडचणीमळेु प्लंकबत 
असनू जनू 2018 अखेर पयांत 
पणूजा होणे अपेकक्त आहे.
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ड) प्रयोगशाळा बळकटीकरण 
(WQ Labs)

भजूल सवफेक्ण आनण नवकास 
यंत्णचेया अनिपतयाखालील सहा 
नवभागीय प्रयोगशाळांमार्दू त नपणयाचया 
पाणयाचया स्त्रोतांची गणुवत्ा तपासणी 
केली जाते. जलसवराजय 2 अंतगदूत 
या 6 नवभागीय प्रयोगशाळांच े
बळकटीकरण करणयात येणार आह.े 
राजयातील यंत्ण े मार्दू त सचंनलत 
6 नवभागीय प्रयोगशाळांिा राष्ट्रीय 
अनिनसवकृती प्रयोगशाळा तपासणी 
व अनिशोषण बोडदू (NABL 
Accreditation Certificate)प्राप् 
झालले ेआह.े
मखुयमंरिी ग्ामीण पेयजल िायजाक्रम

गाव टंचाईमकु् वहावे यासाठी 
मखुयमंत्ी ग्रामीण पयेजल कायदूरिमाची 
सरुुवात करणयात आली आह.े हा 
कायदूरिम सि 2016-17 ते सि 
2019-20 या चार वषादूसाठी 
राबनवणयात येणार आह.े तयाकनरता 
2500 कोटीचंी तरतदु करणयात आली 
आह.े या कायदूरिमातिू 1003 िवीि 
ग्रामीण पाणीपरुवठा योजिा राबनवणयाच े
प्रसतानवत असिू 83 प्रादेनशक ग्रामीण 
पाणीपरुवठा योजिा पिुरुनजवीत 
करणयाच ेउनदिष्ट ठेवल ेआह.े यानशवाय 
531 ग्रामीण योजिांचया देखभाल 
दरुुसतीसाठी प्रतयेक वषथी 100 कोटी 
याप्रमाण ेचार वषादूसाठी 400 कोटीची 
तरतदू करणयात आली आह.े 
राष्टीय ग्ामीण पेयजल िायजाक्रम

कें द्र शासिाचया राष्ट्रीय पयेजल 
कायदूरिमाची राजयात अंमलबजावणी 
करणयात येत आह.े या कायदूरिमांतगदूत 
राजयातील अंशत: हाताळललेया व 
गणुवत्ा बािीत गावे/वाडयांसाठी 
उपलबि नििी नवचारात घेऊि वानषदूक 
कृती आराखडा तयार करणयात 
येतो. या आराखडयास राजयसतरीय 
योजिा मंजरू सनमतीची मानयता 
घेऊि तयाची अंमलबजावणी करणयात 
येते. या कायदूरिमांतगदूत मागील तीि 

वषादूत 6,516 गावे/वाडयांिा पये 
जलसनुविा निमादूण करणयात आललेया. 
तयासाठी 3,487 कोटी खच दू करणयात 
आला. सि 2017-18 या वषादूचया 
कृती आराखडयात प्रगती प्ावरील 
1,349 गावे/वाडया व िवीि 
2,732 गावे/वाडयांचा समावेश 
असिू तयासाठी रु.814.44 कोटी 
एवढया नििीची तरतदू करणयात आली 
आह.े
वॉटरग्ीड योजना

मराठवाडयातील जितेला पाणी 
टंचाईशी सामिा करावा लाग ू िये 
यासाठी गजुरात, तेलंगणा ये्ील 
वॉटरग्रीड प्रकलपाप्रमाण े मराठवाडा 
वॉटरग्रीड योजिा राबनवणयास मुंजरी 
देणयात आली आह.े  मराठवाडयातील 
एकूण 12 हजार 978 गावांपकैी 
9 हजार 708 गांवािा िळ पाणी 
योजिा उपलबि करणयात आली आह.े 
या गावासह मराठवाडयातील 79 
शहरांचाही यात समावेश असणार आह.े
सि 2050 मधये नपणयाचया पाणयाची 
गरज लक्ात घेऊि मराठवाडा वॉटर 
ग्रीड प्रकलपाची आखणी करणयात 
आली आह.ेया प्रकलपाचा जलस्त्रोत 
जायकवाडी, एलदरी, नसधदेश्वर, 
माजलगाव, मांजरा,उधवदू पिैगंगा, 
निमि तेरणा,निमि मिार, नवषणपुरुी, 
निमि दिुिा, नसिा कोळेगाव, 
खडकपणूादू,उजिी असा आह.े या 

प्रकलपाचा अंदानजत खच दू 15 हजार 
कोटी रूपये आह.े  ग्रामीण जितेला 
सरुनक्त शदु्ध पाणी परुवठा करणयात 
येणार आह.े 
हागणदारी मकु्त महाराष्ट

सवचछ भारत नमशि (ग्रामीण) ही 
कें द्र परुसकृत  योजिा असिू पयेजल 
व सवचछता मंत्ालय, िवी नदलली 
यांिी नदललेया मागदूदशदूक सचूिेिसुार 
राजयात पाणी परुवठा व सवचछता 
नवभाग अंतगदूत राबनवणयात येत आह.े  

सवचछ भारत नमशि (ग्रा) अंतगदूत 
२ ऑकटोबर २०१९ पयांत सपंणूदू देश 
हागणदारी मकु् करणयाची घोषणा मा. 
पंतप्रिाि यांिी केली. त्ानप राजयातील 
हागणदारी मकु् ग्राम पंचायतीचंी प्रगती 
पहाता मखुयमंत्ी, महाराष्ट्र राजय यांिी 
सपंणूदू ग्रामीण महाराष्ट्र माच दू 2018 
अखेर हागणदारीमकु् करणयाची 
घोषणा केली. तयािसुार १७ एनप्रल 
२०१८ रोजी  राजयातील सवदू नजलह,े 
३५१ पंचायत सनमतया व २७,६६७ 
ग्राम पंचायती हागणदारी मकु् झालया 
आहते. 

2 ऑकटोबर 2014 पासिू 
शासिािे निमदूल भारत अनभयािाच े
िामकरण सवचछ भारत नमशि (ग्रामीण) 
अस े केल.ेयाअंतगदूत वैयनक्क 
शौचालयाचया लाभा्थी घटकांिा 
रु.12000(कें द्र नहससा रु. 9000 
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व राजय नहससा रु 3000) अिदुाि 
देणयात येत होते. कें द्र शासिाचया 
28 ऑकटोबर 2015 चया पत्ानवये 
वैयनक्क शौचालयांचया प्रोतसाहि 
अिदुािाचया नहससयामधये 75:25 
(कें द्र व राजय) वरुि 60:40 (कें द्र 
व राजय) असा बदल करणयात आला 
आह.े
शौचालयांची संखया

सि २०१३-१४ ते सि २०१७-
१८ या या कालाविीत  राजयात 
मोठया प्रमाणावर शौचालयांच े काम 
पणूदू करणयात आल.े योगय नियोजि 
आनण देखरेखीमळेु ह े शकय झाल.े 
वषदूनिहाय झाललेी प्रगती शजेारचया 
दोि तकयांमधये नदली आह.े 

एिूण ग्ामीण िुटंुबे :- १,१०,६५,९०९

पायाभतू सवफेक्ण वेळची (निमदूल भारत 
अनभयाि) नस्ती

सवचछ भारत नमशि (ग्रामीण) अंतगदूत 
एनप्रल  २०१८ अखेरची नस्ती

शौचालय असललेी 
कुटुंबे

५०,२५,०४७  
(४५%)

शौचालय 
असललेी कुटुंबे

१,१०,६५,९०९

(१०० %)

शौचालय िसललेी 
कुटुंबे

६०,४०,८६२          
(५५%)

शौचालय 
िसललेी कुटुंबे

० 

(०%)

वषजा सवच्छ भारत कमशन 
(ग्ामीण) (२०१३ ते 
आज पयांत) वयैकक्ति 
शौचालयांची प्गती

२०१३-१४ 221849

२०१४-१५ 488402

२०१५-१६ 882053

२०१६-१७ 1916460

२०१७-१८ 2252886

२०१८-१९ 6230

२०१८-१९ 
पयांत  सावदूजनिक 

शौचालय व 
सामनुहक शौचालय 
वापर करणारी 

कुटुंबे

272982

एकूण 6040862

nnn

लखेक महाराष्ट्र राजयाच ेपयेजल व 
सवचछता खातयाच ेमंत्ी आहते.
ई मेलःministerwatersupply@gmail.com
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दोन द्रतुगती मागाांचे लोिापजाण

प्रिािमंत्ी िरेंद्र मोदी यांिी २७ मे २०१८ रोजी 
नदलली राष्ट्रीय राजिािी क्ेत्ात िवयािे बांिलले ेदोि 

द्रतुगती मागदू देशाला समनपदूत केल.े या पकैी पनहला 
मागदू नदलली-मीरत द्रतुगती मागादूचा, प्रवेश नियंनत्त १४ 
पदरी पनहलया टपपयातील मागदू असिू तो निजामदुिीि पलू 
ते नदलली-उत्र प्रदेश सीमेपय ांत नवसतानरत आह.े  

हा ८.३६० नकलोमीटर राष्ट्रीय महामागादूचा 
पटटा नवरिमी वेळात महणजे 
१८ मनहनयांत पणूदू करणयात 
आला असिू तयाचा उभारणीचा 
कालाविी ३० मनहिे अपनेक्त 
िरला होता. तयाला एकूण खच दू ८४१ कोटी ५० लक् 
रुपये आला आह.े देशातील हा १४ पदर असललेा 
पनहला राष्ट्रीय महामागदू असिू प्रदषूण कमी होईल अशा 
अिेक वैनशषटयांिी समृद्ध आह.े महामागादूचया प्रतयेक 
बाजसू २.५ मीटरचा सायकल ट्ॅक, यमिुा पलुावर 
लंबरूप उद्ाि, सौर प्रकाश वयवस्ा आनण र्क् 
नठबक नसचंिद्वारा झाडांिा पाणी परुवणयाची वयवस्ा 
यांचा तयात समावेश आह.े

नदलली-मीरत द्रतुगती मागादूचा उदिेश नदलली आनण 
मीरत दरमयाि जलद आनण सरुनक्त सपंकदू  वयवस्ा 
परुवणयाचा आहचे आनण तयाही पढेु जाऊि उत्राखंड 
आनण उत्र प्रदेश यांचयात सपंकदू  सिुारणयाचा आह.े 
या प्रकलपाची एकूण लांबी ८२ नकलोमीटर असिू 
४९७५ लाख १७ कोटी रुपये तयाचा एकूण खच दू 
येणार आह.े नदलली आनण दसिा दरमयाि २८ 
नकलोमीटरचया पटटयात समनपदूत सायकल ट्ॅक असललेा 

हा पनहलाच द्रतुगती महामागदू 
असले. एकदा हा प्रकलप पणूदू 
झाला की नदललीहिू मीरतला 
पोहोचणयासाठी र्क् एक तास 

लागेल. एकूण 82 नकलोमीटर लांबीचा हा द्रतुगती 
मागदू आह.े तयाचा शवेटचा टपपा माच दू 2019 पयांत 
पणूदू करणयाचा राष्ट्रीय महामागदू प्रानिकरणाचा प्रयत्न 
असणार आह.े ह ेकाम पणुदू झालयािंतर पंजाब, हनरयाणा, 
राजस्ाि, नहमाचल प्रदेश आनण उत्राखंड राजयातील 
वाहिांिा नदललीत प्रवेश ि करता उत्रप्रदेश मधये े्ट 
जाता येणार आह.े यामळेु राजिािी नदललीतील वाहिांची 

कविास आराखडा
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गददी कमी होईल. तसचे वेळ, इिंि 
बचतीबरोबरच पयादूवरणाची हािी 
कमी होणार आह.े

दसुरा जो प्रकलप राष्ट्राला 
समनपदूत केला जाणार आह े तो 
१३५ नकलोमीटर लांबीचा पवूदू 
पनरघीय द्रतुगती महामागदू असिू तो 
राष्ट्रीय महामागदू १ वरील कंुडली 
ते राष्ट्रीय महामागदू २ वरील 
पलवल असा आह.े या प्रकलपाचया 
उभारणीसाठी ४६१७ कोटी ८७ 
लक् रुपये खच दू येणार आह.े हा 
द्रतुगती महामागदू नवरिमी कालाविीत 
५०० नदवसांत पणूदू झाला असिू 
तयाचा अपनेक्त कालाविी ९१० 
नदवसांचा नििादूनरत केला होता. 
सपंणूदू १३५ नकलोमीटर मागादूवर 
सौर ऊजादू वापरणयात येणारा हा 

देशातील पनहलाच द्रतुगती महामागदू 
आह.े या पनरघीय मागादूचया प्रतयेक 
५०० मीटर अंतरावर रेिवॉटर 
हावफेनसटंग परुवणयात आल े असिू 
सवदू महामागादूवर बाजलूा असललेया 
रोपांिा नठबक नसचंिािे पाणी देणयात 
येत आह.े 

नदललीचया आजबूाजलूा पनचिम 
पनरघीय द्रतुगती महामागदू आनण 
पवूदू पनरघीय द्रतुगती महामागदू यांचा 
समावेश असललेा, नदललीचया पनचिम 
आनण पवूदू बाजूंिा असललेया राष्ट्रीय 
महामागदू १ आनण २ ला जोडणारा 
प्रकलप उभारणयाचा समावेश 
नदललीचया वाहतकुीचया नवळखयातिू 
सोडवण े आनण प्रदषुिातिू मकु् 
करण े या दहुरेी उनदिष्टात केला 
होता. राष्ट्रीय राजिािीची वाहतकू 

याद्वारे वळवणयात येणार आह ेआनण 
नदललीची वाहतकू कोंडीतिू सटुका 
करणयात येणार आह.े 

नदलली मीरत प्रकलप देशाला 
समनपदूत करतािा प्रिािमंत्ी 
मोदी यांिी कें द्रातील सरकारचया 
उपलबिी सपष्ट केलया होतया. 
आपलया सरकारिे महामागदू, रेलवे, 
हवाई वाहतकू अशा पायाभतू 
सिुारणांवर लक् कें नद्रत केलयाच े
िमदू करतािाच तयांिी सांनगतल े
की, माझया सरकारचया काळात 
दररोज २७ नकलोमीटर लांबीच े
महामागदू बांिल ेजातात. आतापयांत 
३५ हजार नकलोमीटरच े महामागदू 
बांिणयात आल ेआहते, अस ेतयांिी 
सपष्ट केल.े  

nnn

उत्रप्रदेशातील बािपत ये े् महामागदू लोकापदूण सोहळा पार पडला. तयाप्रसगंी प्रिािमंत्ी िरेंद्र मोदी, उत्रप्रदेशच ेराजयपाल 
राम िाईक, भपृूष् वाहतकू आनण महामागदू खातयाच ेमंत्ी नितीि गडकरी, उत्रप्रदेशच ेमखुयमंत्ी योगी अानदतयिा् तसचे 
हनरयाणाच ेमखुयमंत्ी मिोहरलाल खटटर आनद.
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भारत सरकारकडूि नवनवि योजिा राबवणयात 
येत आहते. या योजिांचा लाभाथयाांिा नकती 

र्ायदा होत आह े याचा आढावा पंतप्रिाि श्ी 
िरेंद्र मोदी यांिी घेतला. िकुतेच पंतप्रिािांिी या 
लाभाथयाांशी सवंाद सािला. या सवंादाचा मखुय उदिेश 
या योजिेमळेु  गरीब लाभाथयाांचया जीविात नकती 
बदल झाला ह ेजाणिू घेण ेहा होता.

आरोगय योजनेतील लाभाथयाांशी संवाद 

1. भारतातील प्रतयेक िागनरकाला सवसत आरोगयाची 
सवेा नमळावी यासाठी सरकारकडूि प्रयत्न सरुु 
असलयाची मानहती पंतप्रिािांिी नदली.

2.  जिऔषिी कें द्रांमळेु गरीब, अलप मधयम वगदू 
आनण मधयम वगथीयांिा कमी दरात औषिांची 
उपलबिता होणार आह.े तयामळेु औषिांचया 
खचादूत मोठी बचत होणार आहे

3. कें द्र सरकारिे भारतात 3600 जिऔषिी कें द्रे 
सरुु केली आहते. या कें द्रात सवसत दरात 700 

जिेनरक औषिी उपलबि होणार आहते. 

4. ह्रदयाचया सटेंटसाठी या आिी दोि लाख रुपयांचा 
खच दू होत होता. आता अवघा 29 हजार रुपये 
खच दू होणार आह.े

5. 500 नजलह्यांमधये पंतप्रिाि राष्ट्रीय डायलनेसस 
योजिेअंतगदूत समुारे सववा दोि लाख रुगणांिा 
डायलनेससची सोय करणयात आली आह.े

6. इदं्रििषुय योजिेअंतगदूत 3.15 कोटी मलु ेआनण 
80 लाख गभदूवती मनहलांसाठी लसीकरणाची 
सोय करणयात आली आह.े 

7. कें द्र सरकारिे देशभरात 92 मेनडकल कॉलजे 
सरुु केल े आहते तसचे एमबीबीएसचया 15 
हजार जागांची वाढ करणयात आली आह.े

 यामळेु देशातील प्रनत वयक्ी डॉकटरची सखंया 
आनण हॉसपीटलमधये वाढ होणार आहे

8. आयषुयमाि योजिेअंतगदूत देशातील 10 कोटी 
कुटुंबांिा आरोगय कवच नमळणार आह.े या 
योजिेमळेु प्रतयेक कुटुंबाला 5 लाखांच ेआरोगय 
नवमा कवच नमळणार आह.े 

पंतप्िानांचा संवाद 
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यंग इनोवहेटर आकण सटाटजा  अप 
उद्ोजिांशी संवाद 

कें द्र सरकारिे िव उद्मीसंाठी 
दहा  हजार कोटी रुपयांचा नििी 
उभारलाय. या नििीमळेु िव 
उद्मीिंा सटाटदू अपसाठी  आनण 
इिोवहटेरसाठी नििीची कमतरता 
भासणार ऩाही. भारतातील 
लोकसखंया हा प्रश्न िसिू सिंी 
आह.े कें द्र सरकार डेमोग्रानर्क 

नडनवहडंडचा वापर करुि रोजगार 
निनमदूतीवर भर देणार आह,े अस े
पंतप्रिाि मोदी यांिी सांनगतल.े सटाटदू 
अप मिील उद्ोजक तयांिी तयार 
केललेया वसतूंच े  ई माकफे नटंग करु 
शकतील आनण सरकारला नवरिी 
करु शकतील तयासाठी सरकारिे ई 
माकफे ट (GEM)  सटाटदू अपसोबत 
नलंक केल ेआह.े सटाटदू अपिा तीि 
वषादूपय ांत आयकरातिू सटू देणयात 
आली आह.े सहा कामगार कायदे 

आनण तीि पयादूवरण नवषयक 
कायद्ात बदल करणयात आला 
आह.े तयामळेु तरुण उद्ोजक सवत: 
प्रमाणि करु शकतात. कें द्र सरकारिे 
सटाटदू अपसाठी सटाटदू अप इनंडया 
हब  तयार केल ेआह.े या नडनजटल 
पलटॅर्ॉमदूवर िवीि उद्ोजकांिा 
सटाटदू अप सरुु करणयासदंभादूतील 
सवदू मानहती नमळणार आह.े 
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आजचया काळात वीज ही 
आपली सवाांची मलूभतू गरज 

आह.े २१ वया शतकात वीजेनशवाय 
जगणयाची कलपिाही आपण करू 
शकणार िाही. सावदूनत्क नवद्तुीकरणाच े
धयेय सरकारिे मिाशी बाळगल ेआनण 
ते साधय करणयासाठी अिेक प्रयत्न 
करणयात आल.े १५ ऑगसट २०१५ 
रोजी सवातंत्यनदिी लाल नकललयावरूि 
देशाला सबंोनित करतािा, पंतप्रिािांिी 
वीजेपासिू वंनचत असणाऱया, देशातील 
१८५०० गावांमधये पढुचया १००० 
नदवसात वीज पोहोचनवणयाची घोषणा 
केली. नवद्तुीकरण ि झाललेया या 
गावांमधये नििादूनरत कालमयादूदेत वीज 
पोहोचनवणयाच ेकाम ऊजादू मंत्ालयाकडे 
सोपनवणयात आल.े अस ेआवहािातमक 
काम पणूदू करणयासाठी आिी तयाचा 
आवाका समजिू घेण ेही पनहली पायरी 
होती. ‘जर तमुहाला एखाद्ा गोष्टीचा 
अंदाज घेता येणार िसले तर तमुहाला 
तयाच ेवयवस्ापि करता येणार िाही’, 
अस ेवयवस्ापि शास्त्रात महटल ेजाते. 
ग्रामीण भागात जिगणिा झाललेी 
गावे ही प्रा्नमक प्रशासकीय एकके 
आिारभतू मािली जातात आनण महणिूच 
समग्र नवद्तुीकरणाच ेधयेय गाठणयाचया 
दृष्टीिे अ्ादूत गावांच े १००%  
नवद्तुीकरण साधय करणयासाठी ‘या’ 
गावांच े नवद्तुीकरण करण,े हा पनहला 
टपपा नििादूनरत करणयात आला. वीज 
प्रदाि करणयाबरोबरच िागनरकांचया 
अपके्ा पणूदू करणयासाठी ग्रामीण भागात 

दजफेदार आनण नवश्वासाहदू वीज परुवठा 
करण े महतवाच े असते. तयाचमळेु 
ग्रामीण भागात नवद्तुीकरणासाठी वीज 
नवतरणाशी सबंंनित सवदू मदुद्ांचा 
समावेश करत एका एकानतमक 
योजिेची सकंलपिा निनचित करूि 
भारत सरकारिे ग्रामीण भागासाठी 
‘दीिदयाळ उपाधयाय ग्राम जयोती 
योजिा’ सरुू केली.

दीनदयाळ उपाधयाय ग्ाम जयोती 
योजना 

या योजिेमधये (i) वीज ि 
पोहोचललेया गावांच े नवद्तुीकरण 
(ii) पवूथीपासिूच वीज पोहोचललेया 
गावांमिील प्रतयेक घराला वीज 
परुवठा उपलबि करूि देण े  (iii) 
दजफेदार आनण नवश्वासाहदू वीज परुवठा 
करणयासाठी वीज पारेषण आनण 
नवतरण यंत्णचे े सक्मीकरण आनण 
वृद्धी (iv) शतेकऱयांिा खात्ीशीर 
वीजपरुवठा करणयासाठी सवतंत् 
र्ीडर (v) ग्राहकांचया सोयीसाठी 
वीजेच े लखेापनरक्ण, तोटा भरूि 
काढणयासाठी र्ीडरचया मीटरची 
तरतदू तसचे ट्ानसर्ॉमदूसदूच े नवतरण. 
ग्रामीण नवद्तुीकरणाची सवतंत् घटक 
महणिू, पवूथी अनसततवात असणारी 
ग्रामीण नवद्तुीकरण योजिा, या िवया 
दीिदयाळ उपाधयाय ग्राम जयोती 
योजिेमधये सामाविू घेणयात आली. 

या योजिेसाठी एकूण ७५८९३ 
कोटी रूपये खच दू अपनेक्त असिू 

१००० कदवसातं गावाचंया १०० टकिे कवद्तुीिरणाचा प्वास

- ए. िे. भलला

वीज प्दान िरणयाबरोबरच 
नागकरिांचया अपेक्ा पणूजा 
िरणयासाठी ग्ामीण भागात दजजेदार 
आकण कवश्वासाहजा वीज परुवठा िरणे 
महतवाचे असते. तयाचमळेु ग्ामीण 
भागात कवद्ुतीिरणासाठी वीज 
कवतरणाशी संबंकित सवजा मदु्द्ांचा 
समावशे िरत एिा एिाकतमि 
योजनेची संिलपना कनकचित िरून 
भारत सरिारने ग्ामीण भागासाठी 
‘दीनदयाळ उपाधयाय ग्ाम जयोती 
योजना’ सरुू िेली.
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तयासाठी कें द्र सरकारिे ६३०२७ 
कोटी रूपयांच े अ द्ूसकंनलपय सहायय 
मंजरू केल ेआह.े या योजिेंतगदूत मंजरू 
करणयात आललेया प्रकलपांवर सधया 
वेगवेगळया टपपयात अंमलबजावणी 
सरुू आह.े 

१०० % ग्ामीण कवद्ुतीिरणासाठी 
कनयोजन आकण िोरण

वीज ि पोहोचललेया सवदू गावांचया 
नवद्तुीकरणाच े काम, दीिदयाळ 
उपाधयाय ग्राम जयोती योजिेंतगदूत 
मोनहमेचया सवरूपात हाती घेणयात आल.े 
२०१५-१६ पवूथीचया तीि वषाांत 
ग्रामीण नवद्तुीकरणाच े प्रमाण कमी 
(२०१२-१३ – २५८७, २०१३-
१४ – ११९७, २०१४-१५ 
– १४०५) होते. तोच वेग कायम 
रानहलयास ग्रामीण नवद्तुीकरणाचया 
कामाला आणखी १० वषाांचा अविी 
निनचितच लागला असता. ही बाब 
लक्ात घेत, सद्नस्ती, स्ोतांची 
उपलबिता, कामाला गती देणयासाठी 
करावयाचया शकय तया उपाययोजिा, 
देखरेख यंत्णा अशा बाबी समजिू 
घेणयासाठी सवदू सबंंनित भागिारकांशी 
चचादू करणयात आली आनण तयातिू 
िवीि कलपिा, िोरण ेआनण दृष्टीकोि 
समोर आल.े यात पढुील बाबीचंा 
समावेश होता:

l २०११ चया जनगणनेतील 
संबंकित गावांचे कनकचितीिरण:

अद्ाप वीज पुरवठयापासिू 
वंनचत असणाऱया गावांची 
िेमकी िावे, भौगोनलक स्ाि, 
लोकसंखयानवषयक तपशील 
आदी जाणिू घेणयासाठी आनण 
तयािसुार पुढील नियोजि 
करणयासाठी सवदू राजयांिा 
२०११ चया जिगणिेिसुार 
अशी गावे निनचित करणयाची 
नविंती करणयात आली. या 
कायदूरिमापूवथी शकयतो गावांचया 

संखयेचया प्रमाणात प्रगतीची 
देखरेख केली जात असे. 

l दगुजाम/पोहोच नसलेलया 
गावांमधये सोलार पीवही 
आिाकरत ऑफ ग्ीड सोलयशुन: 

वीज ि पोहोचललेी अशी 
बहतुाशं गावे ही दगुदूम भागातील, 
बर्ादूचछानदत टेकडयािंी वेढललेी, 
घिदाट जंगलातील नकंवा डावया 
नवचारसरणीचया अनतरेकीवादामळेु 
प्रभानवत क्ते्, असलयाच ेनिरीक्णातिू 
सपष्ट झाल.े अशा गावापंय ांत 

पोहोचण,े सामािाची वाहतकू 
करण े आनण वीज परुवठयासाठी 
आवशयक पायाभतू सनुविा उभारण े
ह े खरोखरच एक आवहाि होत.े 
तयामळेु जया गावामंधय े ग्रीडचा 
नवसतार शकय िाही नकंवा वयवहायदू 
िाही, अशा गावािंा सोलार 
र्ोटोवहॉलटीक आिानरत यंत्णचेया 
माधयमातिू वीज परुवणयाचा निणदूय 
घेणयात आला. तयामळेु दीिदयाळ 
उपाधयाय ग्राम जयोती योजिेंतगदूत 

अशा ऑर् ग्रीड गावासंाठी प्रकलप 
मंजरू करणयात आल.े 

प्रमानणत निनवदा दसतावेज नवकनसत 
करणयात आल ेआनण ई-निनवदांवर 
लक् कें नद्रत करणयात आल.े  

l नाकवनयपणूजा कवत्तपरुवठा:

कामाला वेग येऊ लागला 
आनण या योजिेंतगदूत राजयांिा 
नवत् उपलबितेची हमी देणयाची 
आवशयकता भास ूलागली. ह ेकाम 
पणूदू करणयासाठी अ द्ूसकंलपीय 
सहाययाबरोबरच ऊजादू नवत् 
महामंडळ आनण ग्रामीण नवद्तुीकरण 
महामंडळासारखया नवत्ीय ससं्ांद्वारे 
रोखयांचया सवरूपात बाजारातिू 
नििी उभारणयाची परवािगी नवत् 
मंत्ालयािे ऊजादू मंत्ालयाला नदली. 
मागचया दोि नवत्ीय वषाांमधये 
अनतनरक् अ द्ूसकंलपीय स्ोत 
सवरूपात ९००० कोटी रूपयांचा 
नििी उभारणयात आला. 

l िामाचया अमंलबजावणीसाठी 
संबंकित राजयांना लवकचिता 
बहाल: 

प्रतयेक गावाची नवनभनि भौगोनलक, 
लोकसखंयानवषयक आनण इतर 
नस्ती पाहता, प्रतयेक गावासाठी 
एकच नियम लावता येणार िाही, 
ह े लक्ात आल े आनण तयामळेु 
सवदू सबंंनित राजयांिा प्रकलपाचया 
अंमलबजावणीसाठी टिदू की/ 
अंशत: टिदू की / नवभानगय ततवावर 
काम करणयाची लवनचकता बहाल 
करणयात आली. 

l हाताळणारी राजये /कडसिॉमस :

आवशयक ते् े सबंंनित राजये/
नडसकॉमसिा मदत देणयात आली. 
प्रतयेक राजयात िोडल ससं्ा 
स्ापि करणयात आली, रोज 
राजयांचया अनिकाऱयांशी सवंाद 

वीज न पोहोचलेली अशी 
बहुतांश गाव े ही दगुजाम भागातील, 
बफाजाच्छाकदत टेिडयांनी वढेलेली, 
घनदाट जंगलातील किंवा डावया 
कवचारसरणीचया अकतरेिीवादामळेु 
प्भाकवत क्ेरि, असलयाचे 
कनरीक्णातनू सपष्ट झाले. अशा 
गावांपयांत पोहोचणे, सामानाची 
वाहतिू िरणे आकण वीज 
परुवठयासाठी आवशयि पायाभतू 
सकुविा उभारणे हे खरोखरच 
एि आवहान होते. तयामळेु जया 
गावांमधये ग्ीडचा कवसतार शकय 
नाही किंवा वयवहायजा नाही, अशा 
गावांना सोलार फोटोवहॉलटीि 
आिाकरत यंरिणेचया माधयमातनू वीज 
परुवणयाचा कनणजाय घेणयात आला.
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साििू काम पणूदू करणयाचया आनण 
ससुघंटीत पद्धतीिे काम करणयाचया 
दृष्टीिे वरीष् अनिकारी िेमणयात 
आल.े राजयांमिील नडसकॉमस/ 
ऊजादू नवभागाच े सक्मीकरण 
करणयाबरोबरच क्मता 
वाढनवणयासाठी, तयांिा सहकायदू 
करणयाचया उदिेशािे, या कामावर 
देखरेख ठेवणयासाठी आनण 
कायदूरिमाची वेगािे अंमलबजावणी 
करणयासाठी आरईसीतर्फे  गट 
आनण नजलहा सतरावर ग्राम नवद्तु 
अनभयंतयांची िेमणकू करणयात 
आली. ह े ग्राम नवद्तु अनभयंते 
महणजे सबंंनित स्ानिक क्ेत्ांमधये 
सरुू असललेया कामावर देखरेख 
ठेवणयासाठी नडसकॉमसिा सहायय 
करणारे पदवीिर अनभयंते आहते.

l महतवपणूजा टपपयांवर आिाकरत 
संकनयंरिण: 

ग्रानमण नवद्तुीकरणाचया सपंणूदू 
प्रनरियेवर देखरेख ठेवणयासाठी 
आनण नििादूनरत कालमयादूदेत ह े
काम पणूदू होणयाचया दृष्टीिे प्रगतीचा 
वेळोवेळी आढावा घेणयासाठी 
या प्रनरियेची १२ महतवपणूदू 
टपपयांमधये नवभागणी करणयात 
आली. या टपपयांमधये काम बहाल 
करणयापासिू सवफेक्ण, सामािाची 
खरेदी, कामाचया नठकाणी सामाि 
पोहोचण,े नवद्तु उपकरणांची प्रतयक् 
नठकाणी उभारणी, कायादूनवयि 
अशा सवदू बाबीचंा समावेश आह.े 
प्रकलपाच े पणूदूतव आनण गावांचया 
नवद्तुीकरणाची खातरजमा 
करणयासाठी प्रकलप वयवस्ापि 
उपकरणांचा परेुपरू वापर करणयात 
आला. 

l पारदशजािता आकण कवश्वासाहजाता: 

या गावांचया नवद्तुीकरणाची प्रनरिया 
आनण प्रगतीसदंभादूतील मानहती 
जितेपय ांत पारदशदूकपण े प्रसानरत 

होणयासाठी ‘गवदू’ ह े मोबाइल प 
अ ॅप कायादूननवत करणयात आल.े 
ही मानहती जितेला सावदूजनिक 
सवरूपात उपलबि झालयामळेु 
यंत्णते अनिक नवश्वासाहदूतेच े
वातावरण निमादूण झाल.े 

l कनयकमत आढावा आकण 
देखरेख: 

नियनमत आढावा आनण 
देखरेखीसाठी कें द्र सरकार, राजय 
शासि तसचे नडसकॉम सतरावर यंत्णा 
स्ापि करणयात आली. अनिक चांगला 
समनवय आनण प्रकलप वयवस्ापिाचया 

दृष्टीिे प्रादेनशक आढावा बैठकांच े
आयोजिही करणयात आल.े अशा 
आढावयांदरमयाि प्रकलपाची प्रगती 
रोखणारे मदुिे नवचारात घेणयात आल े
आनण तया समसयांच े निराकरण 
करणयात आल.े 

प्गती

या िोरणािसुार राजयांिी 
अंमलबजावणीला सरुूवात केली 
आनण अंमलबजावणीचया पनहलयाच 
वषादूत नवचारपवूदूक, सहकारी सवरूपाच े
नियोजि आनण िोरणाच े लाभ नदसिू 
आल.े २०१५-१६ साली ग्रामीण 
नवद्तुीकरणाचया प्रगतीमधये आिीचया 

वषाांचया तलुिेत भरघोस वाढ 
(७१०८ गावांच ेनवद्तुीकरण) नदसिू 
आली. आिीचया तीि वषाांचया एकनत्त 
प्रगतीपके्ाही ह े प्रमाण जासत होते. 
(२०१२-१३ : २५८७, २०१३-
१४ : ११९७, २०१४-१५ : 
१४०५) 

िालबद्धकरतया टपपयाटपपयाने अशी 
प्गती होत गेली:

घोषणेपासनूचे 
कदवस

कवद्ुतीिरण 
झालेली गावे

२०० ६०२१

४०० १०,२३३

६०० १३,१७४

८०० १४,७०१

१००० १८,४५२*

*१२७१ गावांमधये वसती 
िसलयाच े नकंवा चराऊ कुरण महणिू 
राखीव असलयाच ेनदसिू आल.े 

अमंलबजावणीतील आवहाने आकण 
उपचारातमि उपाययोजना 

वीज ि पोहोचललेी अशी 
बहतुांश गावे ही दगुदूम भागातील, 
बर्ादूचछानदत टेकडयांिी वेढललेी, 
घिदाट जंगलातील नकंवा डावया 
नवचारसरणीचया अनतरेकीवादामळेु 
प्रभानवत क्ेत् असणारी होती, ह ेलक्ात 
घेतल ेपानहजे. तयामळेु देशाला सवातंत्य 
नमळालयािंतरही वीजेपासिू वंनचत 
रानहललेया या गावांमिील गरीब 
िागनरकांिा वीज परुवठा करणयातील 
मोठा अडसर असललेया या आवहािांवर 
मात करण े खपूच महतवाच े होते. 
जसजशी कामात प्रगती होत गेली, 
तसतस े समसयांच े आवहािही वाढत 
गेल.े या प्रनरियेतील महतवाची आवहािे 
पढुीलप्रमाण ेहोती:

 िोरणानुसार राजयांनी 
अमंलबजावणीला सरुूवात िेली 
आकण अमंलबजावणीचया पकहलयाच 
वषाजात कवचारपवूजाि, सहिारी 
सवरूपाचे कनयोजन आकण िोरणाचे 
लाभ कदसनू आले. २०१५-१६ 
साली ग्ामीण कवद्ुतीिरणाचया 
प्गतीमधये आिीचया वषाांचया 
तुलनेत भरघोस वाढ (७१०८ 
गावांचे कवद्ुतीिरण) कदसनू आली. 
आिीचया तीन वषाांचया एिकरित 
प्गतीपेक्ाही हे प्माण जासत होते.
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पारंपनरक ग्रीड यंत्णा अप्रापय आनण 
अवयवहायदू : २७६२ गावे 

दगुदूम डोंगराळ भभूाग: २४५ गावे  
(जमम-ूकशमीर ५४, अरूणाचल प्रदेश 
-१८२, मेघालय-९)

१ ते १० नदवसात सामािाची 
डोकयावरूि िे - आण: १०२ गावे 
(अरूणाचल - ९०, मणीपरू- १२)

हनेलकॉपटरद्वारे वाहतकू: ५१ गावे 
(जमम ूकशमीर  ३५, अरूणाचल प्रदेश 
१६)

डावया नवचारसरणीचया 
अनतरेकीवादामळेु प्रभानवत क्ेत्: 
७६१४ गावे (नबहार १०४४, 
झारखंड २४७८, छत्ीसगढ १०५१, 

मधय प्रदेश १४, ओदीशा ३०२७)

विनवभाग मंजरुी : ४१५ गावे 
(झारखंड १५५, उत्राखंड २३, 
ओदीशा ४५, आसाम ३२, मधय प्रदेश 
१६०)

रेलवे मंजरुी: ३८ गावे (नबहार 
३७ आनण आसाम १)

प्रकलपाचया अंमलबजावणीदरमयाि 
९ राजयांमिील जिगणिेत िोंद 
झाललेया आणखी १२२७ गावांमधये 
वीज ि पोहोचलयाच े सपष्ट झाल.े 
अशा गावांमधयेही नवद्तुीकरणाच ेकाम 
तातडीिे हाती घेणयात आल,े यावरूि 
या योजिेचया गतीमाितेचा अंदाज 
येईल. या १२२७ गावांपकैी ११९३ 

गावांच े नवद्तुीकरण पणूदू झाल े असिू 
उवदूनरत ३४ गावे निजदूि असलयाच े
आढळिू आल ेआह.े 

अशा प्रकारे राजये, नडसकॉमस, 
कंत्ाटदार, नवरेिते, उपकरणांच ेउतपादक 
आनण राजयातील िागनरक यांचया 
सहकायादूिे, माििीय पंतप्रिािांिी 
नििादूनरत केललेया १००० नदवसांचया 
कालमयादूदेचया आिीच आमहाला आमच े
लक्य पणूदू करता आल.े

मात् ऊजादू मंत्ालयाचा प्रवास 
अजिूही सरुूच आह.े देशातील प्रतयेक 
घरात वीजेचा प्रकाश पोहोचनवण,े ह े
आमच े पढुच े लक्य आह.े ३१ माच दू 
२०१९ पयांत देशातील शहरी आनण 
ग्रामीण भागातील घरांचया सावदूनत्क 
नवद्तुीकरणाच े लक्य नििादूनरत करत, 
ते साधय करणयासाठी आमही ‘प्रिािमंत्ी 
सहज नबजली हर घर योजिा'– 
सौभागय योजिेचया अंमल बजावणीला 
सरुूवात केली आह.े

nnn

लखेक कें द्रीय ऊजादू खातयाच े सनचव 
असिू कोळसा तसचे वानणजय मंत्ालयात 
तयांिी महतवाची पदे भषूनवली आहते.
ई मेलः secy-power@nic.in
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यवुि आकण समदुायाप्ती प्कतबद्धता 

-अमरेंद्र िुमार दबुे

राष्ट्रीय यवुक िोरणात (२०१४) 
यवुकाची वयाखया १५ ते २९ 

वयोगटातील वयक्ी अशी करणयात 
आली आह.े पण यवुक वगदू हा 
एकनजिसी मािता येणार िाही तर तो 
नभनि नभनि प्रकारचा असाच मािला 
जाण े अपनरहायदू आह े आनण अस े
मािणयाची कारण े समाजातिूच पढेु 
आललेी आहते जशी की सांसकृनतक 
पाश्वदू भमूी, सामानजक आन द्ूक दजादू, 
शकै्नणक दजादू, जया भागातिू ते 
येतात ते भौगोनलक क्ेत् आनण या 
सवाांचया वर यवुकांचया  सवतःचया 
िारणा आनण आकांक्ा या पलैमूळेुही 
एकनजिसीपणाचा अभाव आह.े 

यवुक या शबदाच े तीि सपष्ट 
गनभदूता द्ू आहते:पनहला, एका नवनशष्ट 
वयोगटाकडे तो निदफेश करतो. दसुरे, 
हा शबद अशा वयक्ीचंया समहूाचा 
सकेंत देतो जो नशक्ण आनण रोजगार 
या दृष्टीकोिातिू सरंिमणाचया अवस े्त 
आह ेआनण शवेटचा महणजे असा समहू 
जयाचयाकडे जीविावर पनरणाम करणारे 
नवशषे सामानजक, सांसकृनतक आनण 
मािनसक-शारीनरक घटक आहते. 

परंत ु एका नवनशष्ट वयोगटातील 
असण ेयातिू र्ार काही अ द्ू सनूचत 
केला जात िाही. यवुकाचया सदंभादूत 
सवादूत महतवाच े काय आह े तर हा 
असा वयोगट आह ेजो पौगंडावस े्तिू 
प्रौढावस े्कडे जातािाच ेआनण कौशलय 
नकंवा नशक्णातिू रोजगाराकडे 

संरिमणाचा साक्ीदार आह.े हा असा 
वयोगट आह ेकी जयात यवुक सवतःला 
आपली उनदिषे्ट आनण आकांक्ा र्लद्रपू 
करणयासाठी काम करणयाचया दृष्टीिे 
जळुविू घेत असतो तसचे कोणतया 
क्ेत्ांत आपलयाला अ द्ूपणूदूनरतया प्रनतबद्ध 
होता येईल याची चाचपणी करत असतो. 
यात खरोखर खपू मोठया प्रमाणावर 
नरियाकलापांचा समावेश होतो – मग 
ते दयुयम आनण नतययम क्ेत्ातील 
उपरिमांत नशरणयाच ेिाडस असो नकंवा 
सावदूजनिक चांगल े उपरिम असोत 
नकंवा सवतंत् वयवसायात नशरण ेअसो. 
या प्रनरियेत तो कौशलय प्रनशक्ण नकंवा 
आपलया इनचछत कौशलय क्ेत्ात नशक्ण 
नमळव ूशकतो नकंवा आपलया इनचछत 
वयवसायाचया माधयमातिू उपजीनवकेचा 
मागदू प्रस्ानपत करू पानहल. एकदा 
वयवसायात आलयावर तो आपलया 
कठोर मेहितीचया जोरावर यशसवी 
ठरूि प्रगती करू पानहल. आनण 
ही अवस्ा अशी आह े की, तयाचया 
जीविातील सांसकृनतक पलै ू तसचे 
मिोशारीनरक मदुिे तयाला पवूथीपके्ाही 
जासत प्रमाणात प्रनतबद्ध करतील. 
काही वेळा अशी प्रतीबद्धता जासतच 
नवसतानरत होईल. काही कमकुवत 
पनरणामही यातिू समोर आल ेआहते. 

यवुि गटासाठी प्ािानय क्ेरि े

यवुक वगादूचा हाच तो  सामानजक 
पलै ूआह ेजो भारत सरकारिे आपलया 
२०१४ चया राष्ट्रीय यवुक िोरणात 

यवुि या शबदाचे तीन सपष्ट 
गकभजाता ज्ा आहेत:पकहला, एिा 
कवकशष्ट वयोगटािडे तो कनदजेश 
िरतो. दसुरे, हा शबद अशा 
वयक्तीचंया समहूाचा संिेत देतो 
जो कशक्ण आकण रोजगार या 
दृष्टीिोनातनू संक्रमणाचया अवस्ेत 
आहे आकण शेवटचा महणजे असा 
समहू जयाचयािडे जीवनावर 
पकरणाम िरणारे कवशेष सामाकजि, 
सांसिृकति आकण मानकसि-
शारीकरि घटि आहेत.

कवशेष लेख
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मानय केला आह.े२ तयात उनदिषे्ट आनण 
प्राधयानय क्ेत् े खालीलप्रमाण े निनचित 
केली आहते. 

यातील प्रतयेक प्रािानय क्ेत् 
महतवाच ेआह ेआनण यवुकांचया समग्र 
आनण नविायक नवकासाकरता जयावर 
काम करण े आवशयक आह.े आनण 
नशक्ण, रोजगार, आरोगय, रिीडा 
आदीवर भरपरू नलनहल ेगेल ेआह ेआनण 
नलनहल ेजात आह.े इ े् आपण र्क् 
दोि प्रािानय क्ेत्ांवर चचादू करणार 
आहोत. 

अ) सामानजक मदुद्ांिा चालिा 

आ) सामदुानयक प्रनतबद्धता 

वरील तकतयावरूि ह े सपष्ट होते 
की, राष्ट्रीय मालकी हककाची जाणीव 
तयार करणयासाठी सामानजक मलूये 

नवकनसत करण े आनण सामदुानयक 
सवेेला चालिा देण ेया उनदिष्टाखाली ही 
दोि प्रािानय क्ेत् ेनिनचित केली आहते. 

सामाकजि मलूयांना चालना 

उतपादक कायदू शक्ी ही यवुकांची 
बिलेली असते आनण अिभुव 
नमळत जात हाच यवुक आपापलया 
जीविाचया क्ेत्ात िेतृतव करणारा 
होतो. भारत राष्ट्र महणिू संसकृती, 
वांनशकता, भाषा, समाज आनण िमदू 
या बाबतीत नवनवितेिे संपनि आह.े 
भौगोनलक नवनविताही आह,े जो 
समाज भौगोनलक आवहािांिा जया 
नवनवि मागादूिे प्रनतसाद देतो आनण 
तयांचया जीविशैलीला आकार नमळतो 
ते भौगोनलक नवनविताच सपु्पण े
ठरवत असते. परंत ु ही नवनविता 

असिूही अस े काही सामानयक िागे 
आहते जे नवनवि समाज आनण वंशातिू 
असतातच. संभवतः याच े सववोतकृष्ट 
उदाहरण महणजे रामायण आनण 
महाभारत या महाकावयाच ेदेता येईल, 
जयांच ेसवदू भारतीय भाषांमधये भाषांतर 
झाले असिू मळू क्ा सारखीच आह,े 
र्क् काही उपक्ा (महाभारतात 
यांिा उपाखयाि महटले आह)े मळू 
नवषयाभोवती नर्रणाऱया परंत ु नवनवि 
छटा असलेलया आहते. समकालीि 
काळाकडे वळतािा, आयटीचा उपयोग 
आनण नवनवि समसयांिा सामोरे जात 
असतािा यवुकांचया सवदूसािारण 
भाविा आनण  िारणा पाहता देशभरात 
एकच छटा नदसते. आज यवुक तयाच े
जनमस्ाि नकंवा वांनशकता कोणतीही 
असो, नवकास, संपकदू , प्रनतबद्धता, 
आपली क्मता  दाखवणयासाठी 
संिी याबाबत एकाच सरुात बोलत 
असतो. भारताची  देश महणिू 
नवनशष्ट संसकृती आह े आनण अिेक 
शतके जोपासिा केलेलया नवनशष्ट 
परंपरा आनण चालीरीती जयांिी नमळिू 
आपली  सामानजक मलुये बिली 
आहते,  तयाभोवती कें नद्रत झालयामळेु 
मखुयतः ही समािता आली आह.े ही 
सामानजक मलूये भारतीय समाजासाठी 
सवदूसािारणपणे आनण यवुकांसाठी 
नवशेषतः बांिूि ठेवणारी आहते. 

सामदुाकयि प्कतबद्धता 

दसुरे प्रािानय क्ेत् महणजे 
यवुकांसाठी सामदुानयक प्रनतबद्धता 
आह.े सामानजक मलूये तयाच प्रमाण े
सामानजक आन द्ूक चौकट यापासिू 
तयाची उतपत्ी झाली आह.े एिएसएस 
आनण एिवायकेएसिे राबवललेया 
उपरिमातिू दशदूवलयाप्रमाण ेसामदुानयक 
प्रनतबद्धता उपरिमांचया वैनवधयपणूदू 
क्ेत्ाचया माधयमातिू जाते. यवुक हा 
सवाभानवकपणचे लोकसखंयेचा सवादूत 
मोठा भाग असलयािे समदुायाचया 

उकदिषे्ट प्ािानय 
1. भारतीय आन द्ूक नवकासाकरता 

शाश्वत योगदाि देईल असा 
सजदूिशील कामगार वगदू तयार 
करण े

नशक्ण

रोजगार आनण कौशलय प्रनशक्ण

वयावसानयकता

2. पढुील आवहािे पलेणयासाठी 
ससुजज अशी मजबतू आनण 
आरोगयसपंनि नपढी नवकनसत 
करण े

आरोगय आनण आरोगयदायी जीविशलैी 

रिीडा

3. राष्ट्रीय सवानमतव हककाची 
जाणीव तयार करणयासाठी 
सामानजक मलूये नवकनसत 
करण ेआनण समदुायाची सवेा 
करणयास चालिा देण े

सामानजक मलूयांिा चालिा

सामदुानयक सहभाग

4. प्रशासिाचया सवदू सतरांवर 
सहभाग आनण िागरी 
प्रनतबद्धता 

राजकारण आनण प्रशासिात सहभाग

5. जोखमीचया नठकाणी यवुकांिा 
आिार देण ेआनण सवदू वंनचत 
आनण दबुदूल यवुकांसाठी 
नयायोनचत संिी तयार करण े

समावेशि 

सामानजक नयाय
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सवेेसाठी यवुा शक्ीला गनतशील 
करता येते. 

यवुक वयवहार नवभागाकडे या 
अंतगदूत िेहरू यवुा कें द्र आनण राष्ट्रीय 
सवेा योजिा अशा दोि मखुय सघंटिा 
आहते, यवुकांसाठी सवेचछेिे समदुायाची 
सवेा करणयासाठी जळुवाजळुव 
करणयास सहायय करतात. यवुकांमधये 
सवेचछेिे काम करणयाची जाणीव निमादूण 
करणयासाठी ततवतः ह े केल े आह.े 
उपरिमांचया नवशाल क्ेत्ांत यवुकांिा 
प्रनतबद्ध करूि घेणयासाठी सवैनचछकता 
ही सक्ीचया पद्धतीपके्ा श्येसकर आह,े 
ह े दाखविू नदल े आह;े एिएसएस/
एिकेवायएसिे हाती घेतललेया  काही 
अपारंपनरक उपरिमांवरूि यावर जोर 
देणयात आला आह.े पनरनस्तीला 
यवुकांचया प्रनतसादाची ही यंत्णा आह े
जयात सामानजक मलुये समोर येतात 
आनण अशा प्रनतबद्धतेतिू सामानजक 
बंि तयार होतात. 

नेहरू यवुा िें द्र 
संघटन(एनवायिेएस)

१९७२ मधये स्ापि झाललेी 
एिवायकेएस ही जगातील सवादूत मोठी 
यवुक सघंटिा आह.े एिवायकेएसकडे 
सधया १ लाख २९ हजार कलबमििू 
िोंदणी करणयात आलले े ८० लाख 
७० हजार यवुक आहते. िेहरु यवुा 
कें द्रांचया माधयमातिू एिवायकेएसच े
अनसततव ६२३ नजलह्यांत आह.े 
यवुकांच ेिेतृतव गणु आनण वयनक्मतव 
नवकनसत करण े आनण तयांिा राष्ट्र 
उभारणीचया कायादूत गुंतवण े ह े उनदिष्ट 
आह.े एिवायकेएसच े उपरिम प्रतयेक 
नजलह्यात नजलहा यवुक समनवयक 
आनण प्रतयेक बलॉकमधये  दोि राष्ट्रीय 
यवुा सवयंसवेकांचया माधयमातिू 
राबवणयात येतात. या नशवाय, िवी 
नदललीत एिवायकेएसच े राष्ट्रीय 
मखुयालयानशवाय २९ नवभागीय 
कायादूलये आहते. 

अनेि उपक्रमांपैिी िाही 
्ोडकयात खाली कदले आहेत.

अ) यवुि नेतृतव आकण समदुाय 
कविासावर प्कशक्ण : इतरांिी 
अ द्ूपणूदू आयषुय जगावे यासाठी 
मदत करणयाची िेतयाची भनूमका 
करणयासाठी आनण राष्ट्र उभारणीत 
योगदाि देणयासाठी यवुकांची 
क्मता वाढवणयाचा या कायदूरिमाचा 

उदिेशय आह.े  हा पाच नदवसांचा 
कायदूरिम आह.े २०१७-१८ 
मधये, अस े ४५० हिू अनिक 
कायदूरिम राबवणयात आल े आनण 
१९,००० यवुकांिा तयात 
सहभागी करूि घेणयात आल.े 

आ) यवुा पकरषद आकण यवुा िृती 
: ग्रामीण यवुकािंा आपलया 
उतपादिाच े प्रदशदूि करूि वयक् 
होणयासाठी, आपल ेअिभुव सागंिू 
यवुक सक्मीकरणासाठी उत्म 
उपाय योजिा सचुवणयाची  सिंी 
आनण वयासपीठ उपलबि करूि 

दणेारा हा कायदूरिम दरवषथी सवदू 
नजलहा एिवायके कडिू आयोनजत 
केला जातो. २०१७-१८ मधय,े 
३०० हिू अनिक अस ेकायदूरिम 
आयोनजत करणयात आल े आनण 
दोि लाख सहा हजार यवुकािंा 
तयात सहभागी करूि घेणयात 
आल.े 

इ) यवुा आदशजा ग्ामकविास 
िायजाक्रम : यवुकाि े यवुकासंाठी 
निवडक नजलह्यात एका गावाचा 
आदशदू गाव महणिू नवकास करायचा, 
हा या कायदूरिमाचा उदिशेय आह.े 
गावे हागणदारीमकु् करण,े शभंर 
टकके लसीकरण, मलुाचंी प्रा्नमक 
शाळामंधय े शभंर टकके िोंदणी, 
सवचछता, प्रनतबंिातमक आरोगय 
सनुविा, सरकारचया महतवाचया 
कायदूरिमािंा लोकनप्रय करण े
आनद उपरिमाचंा यात समावेश 
असले. २०१७-१८ मधय े हा 
वषदूभर (३१.१२.२०१७ पयांत) 
चालणारा कायदूरिम असिू निवडक 
७८ नजलह्यातं तो पार पाडला गलेा.

ई) आकदवासी यवुा आदानप्दान 
िायजाक्रम (टीवायईपी) : हा 
कायदूरिम दरवषथी गृह वयवहार 
मंत्ालयाचया नििीतिू आयोनजत 
केला जातो. या कायदूरिमातंगदूत, 
डावया अनतरेकी गटाचंया 
कारवायािंी ग्रसत झाललेया भागातंिू 
आनदवासी यवुकािंा दशेाचया अनय 
भागातं िले े जात े आनण दशेाचया 
समृद्ध सासंकृनतक वारशाची जाणीव 
करूि नदली जात,े नवकासातमक 
उपरिम तयािंा दाखवणयात यतेात 
आनण दशेाचया इतर भागातंील 
लोकाशंी भाविातमक दवुा नवकनसत 
करणयाबाबत तयािंा सक्म केल े
जात.े २०१७-१८ मधय,े २००० 
आनदवासी यवुकासंाठी अस े दहा 
कायदूरिम आयोनजत केल ेगले.े 

१९७२ मधये स्ापन झालेली 
एनवायिेएस ही जगातील सवाजात 
मोठी यवुि संघटना आहे. 
एनवायिेएसिडे सधया १ लाख 
२९ हजार कलबमिनू नोंदणी 
िरणयात आलेले ८० लाख ७० 
हजार यवुि आहेत. नेहरु यवुा 
िें द्रांचया माधयमातनू एनवायिेएसचे 
अकसततव ६२३ कजलह्ांत आहे. 
यवुिांचे नेतृतव गणु आकण 
वयकक्तमतव कविकसत िरणे 
आकण तयांना राष्ट उभारणीचया 
िायाजात गुंतवणे हे उकदिष्ट आहे. 
एनवायिेएसचे उपक्रम प्तयेि 
कजलह्ात कजलहा यवुि समनवयि 
आकण प्तयेि बलॉिमधये  दोन 
राष्टीय यवुा सवयंसेविांचया 
माधयमातनू राबवणयात येतात.
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उ) एि भारत श्ेष्ठ भारत 
(आतंरराजय यवुि आदानप्दान 
िायजाक्रम) : ३१ ऑकटोबर, 
२०१५ रोजी सरदार वललभ 
भाई पटेल यांचया १४० वया 
जयंती नदिी माििीय पंतप्रिाि 
िरेंद्र मोदी यांिी एक भारत श्षे् 
भारत ची घोषणा केली. देशातील 
नवनवितेतील ऐकय साजरे 
करणे आनण देशवानसयांमिील 
नवद्माि पारंपनरक भाविातमक 
संबंिांची चौकट कायम राखिू 
ती मजबतू करणे, सवदू राजये 
आनण कें द्र शानसत प्रदेशांतील 
वषदूभर चालणारया सनुियोनजत 
प्रनतबद्धतेद्वारे सखोल आनण 
रचिातमक प्रनतबद्ध कायदूरिमाचया 
माधयमातिू राष्ट्रीय एकातमतेचया 
प्रवृत्ीला चालिा देणे, प्रतयेक 
राजयातील समृद्ध वारसा आनण 
संसकृती, चालीरीती आनण परंपरा 
यांच े प्रदशदूि घडवूि लोकांिा 
देशाच े वैनवधय समजिू घेणयास 
सक्म करणे, ह े या कायदूरिमाच े
मखुय उनदिष्ट आह.े कें द्रीय 
मिषुय बळ नवकास मंत्ालयाचया 
प्रशासकीय समनवयांतगदूत हा 
कायदूरिम आह.े 

िेहरू यवुा कें द्र संघटिेिे 
आतंरराजय यवुा आदािप्रदाि 
कायदूरिम एक भारत श्षे् भारत 
कायदूरिम २०१७-१८ मधये १५ 
राजयांचया जोडीमधये राबवला. 
उदाहरणा द्ू, तेलंगण आनण 
हनरयािा, केरळ आनण नहमाचल 
प्रदेश, तनमळिाडू आनण जमम ू
आनण काशमीर, ओनडशा आनण 
महाराष्ट्र, झारखंड आनण गोवा, 
किादूटक आनण उत्राखंड, मेघालय 
आनण उत्र प्रदेश, नसककीम आनण 
नदलली, मनणपरू आनण मधय प्रदेश 
आदी.

ऊ) इतर उपक्रम: एिवायकेएस 
नवनवि मंत्ालयांचया सहकायादूिे 
इतरही अिेक उपरिम राबवत 
असते जस े की, विीकरण, 
रक्दाि नशनबरे आनण सवेचछापवूदूक 
रक्दाता िोंदणी, मलुांच े
लसीकरण (ऑपरेशि इदं्रििषु), 
माता लसीकरण, आतंरराष्ट्रीय 
योग नदि साजरा करण े इतयादी. 
यातील सवादूत ताजा कायदूरिम 
महणजे सधया सरुु असललेया 
सवचछ भारत उनहाळी प्रनशक्णात 
यवुकांचा सहभाग असिू तो 

कें द्रीय पयेजल आनण मलनिससारण 
मंत्ालयाचया छत्छायेखाली 
राबवणयात येईल, जयात यवुक 
सवचछतेशी सबंंनित मदुिे आनण 
आरोगय तसचे पोषक आहाराबाबत 
यवुक शंभर तास सवयंसवेी काम 
करतील. तयाचप्रमाण,े जलसपंदा 
मंत्ालयाचया छत्छायेखाली 
एिवायकेएस यवुकांिा सवचछ 
गंगा कायदूरिमाखाली िमानम गंगा 
प्रकलपात गुंतविू घेतल े जाणार 
आह.े

राष्टीय सेवा योजना 
(एनएसएस): नवद्ा्थी यवुकाच े

वयनक्मतव आनण चानरत्य सवयंसवेी  
समदुाय सवेेचया माधयमातिू नवकनसत 
करणयाचया प्रा्नमक उदिेशयािे १९६९ 
मधये एिएसएस सरुु करणयात आली. 
सवेेतिू नशक्ण हा एिएसएसचा 
उदिेशय आह.े एिएसएसची वैचानरक 
अनभमखुता महातमा गांिी यांचया 
ततवांपासिू प्ररेणा घेऊि झाली आह.े 
तयामळेु एिएसएसच े ब्ीदवाकयच ‘मी 
िाही पण त’ू अस े अगदी य्ोनचत 
आह.े एिएसएसची स्ापिा १९६९ 
मधये ३७ नवद्ापीठांमधये होऊि ४० 
हजार सवयंसवेक सहभागी झाल ेहोते. 
सधया, एिएसएसकडे ३० लाख ६६ 
हजार िोंदणीकृत सवयंसवेक ३९१ 
नवद्ापीठे, दोि मंडळे आनण १६,२७८ 
एसएससी शाळांमधये असललेया 
३९,६९५ एिएसएस शाखांमधये  
नवखरुलले ेआहते. 

मलुभतू आराखडा/िायजाक्रम 
रचना: एिएसएसचा आराखडा असा 
आह ेकी योजिेत समानवष्ट असललेया 
प्रतयेक शकै्नणक ससं े्त १०० नवद्ा्थी 
सवयंसवेकांच े नमळिू बिलले े नकमाि 
एक तरी यनुिट असावे (सािारणपण)े 
जयाच े िेतृतव कायदूरिम अनिकारी या 
हदुद्ावरचया  एका नशक्काकडे असावे. 
प्रतयेक एिएसएस यनुिट एक गाव नकंवा 
झोपडपटटी आपलया उपरिमांकरता 
घेते. प्रतयेक एिएसएस सवयंसवेकािे 
दरवषथी कमीत कमी १२० तास अस े
दोि वषफे २४० तास सवेेसाठी देण े
आवशयक आह.े या नशवाय, प्रतयेक 
सवयंसवेकािे दत्क घेतललेया गावात 
नकंवा िागरी वसतीतील झोपडपटटीत 
एिएसएस यनुिटिे आयोनजत केललेया 
सात नदवसांचया नवशषे नशनबरात 
सहभाग घेण ेअनिवायदू आह.े 

एनएसएस अतंगजात हाती घेणयात 
येत असलेलया उपक्रमांचे सवरूप: 
समाजाला सवेा देण े हा एिएसएस 
उपरिमांचा गाभा आह.े या उपरिमांच े

नेहरू यवुा िें द्र संघटनेने 
आतंरराजय यवुा आदानप्दान 
िायजाक्रम एि भारत श्षे्ठ भारत 
िायजाक्रम २०१७-१८ मधये १५ 
राजयांचया जोडीमधये राबवला. 
उदाहरणा ज्ा, तेलंगण आकण 
हकरयाना, िेरळ आकण कहमाचल 
प्देश, तकमळनाड ू आकण जमम ू
आकण िाशमीर, ओकडशा आकण 
महाराष्ट, झारखंड आकण गोवा, 
िनाजाटि आकण उत्तराखंड, मेघालय 
आकण उत्तर प्देश, कसकिीम आकण 
कदलली, मकणपरू आकण मधय प्देश 
आदी.
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िेमके सवरूप समाजाचया गरजांिा 
प्रनतसाद यावर नवचार करूि ठरवल े
जाते. एिएसएस सवयंसवेक जया 
क्ेत्ांत काम करतात तयापकैी काही 
नशक्ण, आरोगय, कुटुंब कलयाण आनण 
सवचछता, पयादूवरण सवंिदूि, सामानजक 
सवेा कायदूरिम, मनहलांची अवस्ा 
सिुारणयासाठी कायदूरिम, उतपादि 
अनभमखु कायदूरिम, आपत्ी/िैसनगदूक 
सकंटांमधये मदत आनण पिुवदूसि कायदू 
ही क्ेत् ेआहते. तयानशवाय, एिएसएस 
सवयंसवेक प्रजासत्ाक नदि कवायती 
नशनबरे, साहस नशनबरे, राष्ट्रीय एकातमता 
नशनबरे आनण ईशानय एिएसएस 
महोतसव, राष्ट्रीय यवुा महोतसवात 
सनुवचार आनण यवुक पनरषद  अशा 
काही महतवाचया उपरिमांमधये सहभागी 
होत असतात.

सवयंसेवी सहभागाची िाही 
उदाहरणे 

सवयंसवेी सामानजक सहभागाच े
काही लाभ हवेा करणयाजोगे आहते. 
तयामळेु यवुकांिा समदुाय आनण 
तयाचया भोवतीच े वातावरण, अडचणी 
तसचे लाभ समजिू घेणयास मदत होते. 
यामळेु तयांचा प्रतयक् अिभुव वाढतो जो 
तयांिा एखाद्ा समसयेच ेनकंवा नस्तीच े
नवशे्षण करतािा तलुिातमक पनवत्ा 
घेणयास मदत होते. यवुकािे एकदा 
प्रतयक् पनरनस्ती पानहली की तयाचा 
तया मदु्ावरील दृष्टीकोि नवसतानरत 
होतो. याची मदत तयाला तानकदू क 
आनण योगय भनूमका घेणयासही होते. 
तयाला ह े समजिू जाते की, एखादी 
पनरनस्ती तयािे अनयत् पानहललेया 
पनरनस्तीचया अगदी नवरोिी अस ू
शकते आनण पनरनस्तीिसुार दोनही 
खरया अस ूशकतात. तयामळेु तयाला 
इतरांच े दृष्टीकोि मानय करणयासही 
मदत होते. ्ोडकयात, अस े सांगता 
येईल की, सवैनचछकता ही पौगंड 
अवस े्तिू प्रौढ अवस े्त सरंिमण होत 

असतािा जया समसयांिा सामोरे जावे 
लागते ते मदुिे हाताळतािा साििीभतू 
ठरणारा भाविातमक गणुक वाढवणयात 
योगदाि देते. एिवायके/एिएसएसएस 
राबवत असललेया काही उपरिमांचया 
उदाहरणांवरूि वरील गोष्ट अगदी 
सपष्ट नदसते. 

अ) कगरीकविास प्िलप: आनदवासी 
लोकांिा राष्ट्रीय मखुय प्रवाहात 
नमसळण े शकय करणयासाठी  
नशक्ण/साक्रता यांची भनूमका 
लक्ात घेऊि िेहरू यवुा कें द्र, 
पलककड, केरळ यांिी नजलहा 

प्रशासिाचया पाठीबंयािे प्रायोनगक 
ततवावर नगरीनवकास प्रकलप 
हाती घेतला. दीड एकर पनरसरात 
पसरललेया नगरीनवकास नशनबरात 
शकै्नणक आनण प्रशासकीय भाग 
होते, मलु ेआनण मलुांच ेवसनतगृह 
पलककडमिील मालामपझुा गावात 
आह.े केरळ राजय अिसुनूचत 
जमाती नवकास नवभागािे या 
प्रकलपाला सहायय केल ेहोते. 

या प्रकलपात शालांत परीक्ेसाठी 

बसललेया आनण अितु्ीणदू झाललेया 
अिसुनूचत जमातीतील नवद्ाथयादूिा 
ते परीक्ा उत्ीणदू होणयासाठी १० 
मनहिे निवासी कोनचगं देणयात 
येते आनण अभयासाला अिकुुल 
वातावरण, शकै्नणक आनण 
अभयासरिमाचया सनुविा परुवणयात 
येतात. आनदवासी नवद्ाथयाांचया 
मिातील नयिूगंड िाहीसा करूि 
तयांिा पोषक आहार, नशसत 
आनण कठोर मेहित अशासारखया 
महतवाचया पलैूंची नशकवण तयांचया 
अंगी बाणवणयात येऊि तयांच े
वयनक्मतव घडवल ेजाते. 

नियनमत एसएसएससी 
अभयासरिमानशवाय, नवद्ाथयाांिा 
इगं्रजी भाषा आनण सगंणक 
नशकवणयात येतो,  योगासिे, 
रिीडा आनण सांसकृनतक उपरिम 
घयायला लावल े जाते; आरोगय 
आनण सामानजक मदु्ांचया नवनवि 
पलैूंची तयांिा मानहती करूि देणयात 
येते आनण सामानजक नवचारवंत, 
प्रखयात सानहनतयक, राजकीय 
िेते आनण अनिकारी यांची भाषण े
ऐकणयाची तसचे सवंाद सािणयाची 
संिी नमळते. 

नगरीनवकास प्रकलपािे  आनदवासी 
मलु े आनण मलुीिंा एसएसएससी 
परीक्ा यशसवीपण े देणयास सक्म 
केल े आनण एकंदरीत उत्ीणदू 
होणयाची टककेवारी ८८ इतकी 
वाढली. 

आ)  मादि द्रवयांचे सेवन आकण 
मद्सेवनाला प्कतबंि : 
एिवायकेएसिे सामानजक नयाय 
आनण सक्मीकरण मंत्ालयाचया 
आन द्ूक बळावर एक वषदू 
चालणारा मादक पदा द्ू सवेि आनण 
मद्नवकार बाबत जागृती आनण 
नशक्ण या िावाचा प्दशथी प्रकलप 
अमलात आणला. पंजाबातील १० 

सवयंसेवी सामाकजि 
सहभागाचे िाही लाभ हेवा 
िरणयाजोगे आहेत. तयामळेु 
यवुिांना समदुाय आकण तयाचया 
भोवतीचे वातावरण, अडचणी 
तसेच लाभ समजनू घेणयास मदत 
होते. यामळेु तयांचा प्तयक् अनुभव 
वाढतो जो तयांना एखाद्ा समसयेचे 
किंवा कस्तीचे कवशे्षण िरताना 
तुलनातमि पकवरिा घेणयास मदत 
होते. यवुिाने एिदा प्तयक् 
पकरकस्ती पाकहली िी तयाचा तया 
मदु्ावरील दृष्टीिोन कवसताकरत 
होतो. याची मदत तयाला ताकिजा ि 
आकण योगय भकूमिा घेणयासही 
होते.
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नजलह्यांतील ७५ तालकुयातील 
३००० गावे आनण मनणपरूमिील 
७ नजलह्यांतील २५ तालकुयांत 
प्रकलप अमलात आणला गेला. 

एकीकडे, प्रकलपािे कोवळी मलु े
आनण तरुण, वयसिाचा िोका 
असलले े कमकुवत गट तसचे 
तयांच े कुटुंबीय आनण समदुायाच े
सदसय यांचयावर लक् कें नद्रत केल े
तर दसुरीकडे नवनवि भागिारकांचा 
जस े की ग्राम आिानरत 
एिवायकेएस कलबस, मनहला गट, 
ग्राम पंचायती, स्ानिक राजकीय 
आनण िानमदूक िेते, गावावर 
प्रभाव टाकणारे लोक आनण सवेा 
परुवठादार यांच े सामनुहक नरतया 
सम द्ूि अमली पदा्ाांच े वयसि 
आनण अनत मद् सवेि या प्रश्नांच े
निराकरण करणयासाठी नमळवल.े 

प्रकलपाच े प्रा्नमक उनदिष्ट दारूच े
आनण अमली पदा्ादूचया आहारी 
जाणयाच े दषुपनरणाम याबाबत जागृती 
तयार करूि लक्यीत वगादूला आनण 
भागिारकांिा तयाबाबत नशनक्त करण े
होते तसचे वयसि  टाळणयाचया पद्धती 
आनण आरोगयसपंनि आनण अ द्ूपणूदू 
जीवि जगणयासाठी वयसिाचया आहारी 
गेललेयांिा वयावसानयकाचया मदतीिे 
उपचार करणयाची गरज ह े पटविू 
देणयाच ेउनदिष्ट होते.

या प्रकलपांतगदूत ३७,५०० 
प्रनशनक्त स्ानिक यवुक कलब 
सदसयांिी वैयनक्क सपंकदू  आनण 
सहकमथी नशक्ण कायदूरिम अंतगदूत 
३,७५,००० यवुकांमधये जागृती 
केली आनण अमली पदा द्ू नकंवा 
मद्ाचया आहारी गेललेया ६२,६५४ 
वयक्ी निनचित केलया. तयानशवाय, 
अमली पदा्ाांचा वापर आनण तयांच े
पनरणाम अस े प्रश्न हाताळणयासाठी 
गावातील समदुायांसाठी सामनुहक 
जिजागृती, एकत् करण,े मानहतीचा 

प्रसार, नशक्ण आनण प्रनेरत करण ेअशा 
ग्रामसतरावरील उपरिम हाती घेणयात 
आल.े 

इ) नमाकम गंगे आकण यवुि 
(एनवायिेएस): िेहरु यवुा 
कें द्र सघंटिेिे गंगा िदीतील 
प्रदषूण ्ांबवणयासाठी जागृती, 
राष्ट्रीय िदी गंगेचा कायाकलप 
करणयाचया दृष्टीिे ८ जिू २०१५ 
रोजी राष्ट्रीय सवचछ गंगा मोहीम 
(एिएमसीजी) बरोबर सामंजसय 
करार केला असिू तयािसुार 
िमानम गंगे कायदूरिमात यवुकांिा 

सहभागी करूि घेण ेअस ेिाव या 
प्रकलपाला देणयात आल ेआह.े 

या प्रकलपाचा उदिेशय प्रनशनक्त 
आनण उचच प्रनेरत स्ानिक 
युवकांचा संवगदू तयार करणे, 
प्रदनूषत गंगेचा दषुपनरणाम आनण 
प्रभाव याबाबत जीविाचया सवदू 
्रांतील लोकांिा जाणीव करूि 
देऊि तयांचा पानठंबा नमळवणे, 
जागृती करूि लक्यीत वगादूला 
नशनक्त करणे आनण सवचछ गंगा 
संबंिी नवद्माि सरकारी योजिा 
आनण सेवांची मानहती पुरवणे हा 
आहे. सधया उत्राखंड, उत्र प्रदेश, 
नबहार आनण पनचिम बंगाल या 
चार राजयांतील गंगा काठावरील 

२९ नजलह्यांतील १२०३ ग्राम 
पंचायती आनण २३३६ गावे 
यांचा िमानम गंगे प्रकलपांतगदूत 
समावेश आहे. या प्रकलपांतगदूत 
गंगा िदी काठावरील गावांमधये 
२४२६ तरुण कलब स्ापि 
झाले आहेत आनण १३,००० 
गंगादतू प्रकलपाचा नहससा महणिू 
काम करत आहेत. 

ई) शदु्ध पाणयाचे प्श्न: 
जमशेदपूरमिील करीम नसटी 
महानवद्ालयातील एिएसएस 
सवयंसेवकांिी दत्क घेतलेलया 
गावातील नपणयासाठी आनण 
इतर कामांसाठी वापरलया 
जाणारया पाणयाचया स्त्रोतांतील 
िमुिे चाचणीसाठी गोळा 
करणयाचा  उपरिम हाती घेतला. 
महानवद्ालयाचया रासायनिक 
प्रयोगशाळेत परीक्ा करणयात 
आली. नतचा अहवाल नजलहा 
प्रशासि अनिकारयांकडे सादर 
करणयात आला. नजलहा प्रशासिािे 
मग या पाणयाची रे्रपरीक्ा करूि 
प्रदषूण कमीत कमी करणयासाठी 
आनण ग्रामस्ांिा शुद्ध पाणी 
पुरवणयासाठी आवशयक ते उपाय 
केले.

उ) अलागपपा चेत्तीयार गवहनजामेंट 
िॉलेज ऑफ इंजीकनअकरंग 
अडँ टेकनॉलॉजी, िराईिुड, 
ताकमळनाडू (एनएसएस): 
महानवद्ालयाचया एिएसएस 
युनिटिे जल प्रवाह आनण 
अनतरिमण यांच े नवशे्षण केल े
आनण हे जल प्रवाह पालावािगुडी 
गावातील सवदू टाकयांशी कस े
जोडता येतील याचया शकयतेचा 
अभयास केला. बांिकाम 
अनभयांनत्की नवभागाचया सहाययािे 
तयांिी पालावािगुडी गावातील 
िकाशाची रूपरेखा ठरवली 

उत्तराखंड, उत्तर प्देश, कबहार 
आकण पकचिम बंगाल या चार 
राजयांतील गंगा िाठावरील २९ 
कजलह्ांतील १२०३ ग्ाम पंचायती 
आकण २३३६ गाव ेयांचा  नमाकम 
गंगे प्िलपांतगजात समावशे आहे. या 
प्िलपांतगजात गंगा नदी िाठावरील 
गावांमधये २४२६ तरुण कलब 
स्ापन झाले आहेत आकण 
१३,००० गंगादतू प्िलपाचा 
कहससा महणनू िाम िरत आहेत.
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आनण स्ानिकांचया मदतीिे 
खोल करणयाच ेकाम, अनतरिमण 
हटवणे, राडारोडा हटवणे अशी 
कामेही हाती घेणयात आली. 
अखेर तयाच े सपुनरणाम नदस ू
लागले आनण टाकया पावसाचया 
पाणयािे भरलया. सवदू जलस्त्रोत 
आता पाणयाचया प्रवाहासाठी 
सम पातळीवर आणणयात आल े
आहेत. रेि वॉटर हावफेनसटंग आनण 
गावाचया पाणयाचया गरजांवर 
यामुळे कायमसवरूपी तोडगा 
नमळाला आहे. (नदिमलारचया 
मदरुाई आवृत्ीत हे वृत् प्रनसद्ध)

ऊ) कसिी उननती प्िलप 
(एनएसएस) : अहमदाबादचया 
नसिी बसती या िागरी झोपडपटटीत 
नसिी मुसलीम जमात राहते. 
सारसपूर आटदूस अँड कॉमसदू 
महानवद्ालयाचया एिएसएस 
शाखेिे िागरी भागातील ही 
मुसलीम वसती दत्क घेतली जी 
दशकाहिू अनिक काळ कचरा 
टाकणयाचा नवभाग होती आनण 
रनहवाशांसाठी जीवि खूपच 
अवघड बिले होते. सारसपूर  
महानवद्ालयाचया एिएसएस 
सवयंसेवकांिी तया भागातील 
सवदू घाण आनण कचरा हटवला, 
सवचछता अनभयाि सरुु केल े

आनण हा भाग वयवनस्त आनण 
सवचछ ठेवणयासाठी चळवळ सरुु 
केली. एिएसएस सवयंसेवकांचया 
सततचया चार वषाांचया प्रयत्नांिी 
नसिी िागरी झोपडपटटी भाग 
कचरा मुक् नवभाग रानहला. 
याचा र्ायदा ३०० हिू अनिक 
नसिी मुसलीम आनण जवळपासचया 
महानवद्ालयांतील  २००० 
हिू अनिक नवद्ाथयाांिा झाला. 
सारसपूर आटदूस अँड कॉमसदू 
महानवद्ालयाचया एिएसएस  
सवयंसेवकांिी तयांची घरे सवचछ 
ठेवूि तयांिा रंगरंगोटी केली, 
तयांची सवचछतागृहे सिुारली आनण 
ती उपयोगी बिवली. तयानशवाय, 
एिएसएस युनिटिे तयांच ेलोकिृतय 
नसिीिमालला प्रोतसाहि देणयास 
सहायय केले, मुलीसंह  दोिश े
नसिी िागनरकांसाठी संगणक 
नशक्णाच े वगदू आयोनजत केले, 
नसिी मनहला आनण मुलीसंाठी 
मजेदार खेळ आनण सांसकृनतक 
उपरिम घरबसलया नशकता यावेत 
यासाठी नसिी बसतीमधये लिदू नव् 
र्ि आयोनजत करणयात मदत 
केली. 

ऋ) एलईडी बलब कशकबरे 
(एनएसएस): केरळमिील 
१४ नजलह्यांत वेगवेगळया वेळी 

वयावसानयक उचच माधयनमक 
नशक्ण संचालिालयाचया 
एिएसएस शाखेिे दोि नदवसांचया 
३०८ उनहाळी नशनबरांच े
आयोजि केले जयात एलईडी 
बलब तयार करणे, कुटुंबांकडूि 
खराब झालेले आनण रे्कूि 
नदलेले एलईडी बलब दरुुसतीसाठी 
गोळा करणे, सामानजक आन द्ूक 
दबुदूल लोकांिा एलईडी बलबच े
नवतरण करणे, ग्रामस्ांमधये 
ऊजादू वाचवणयाबाबत जागृती 
करणयासाठी कायदूरिम आयोनजत 
करणे असे नवनवि प्रकारच ेप्रकलप 
आनण कायदूरिम यात घेणयात 
आले. केरळ ऊजादू वयवस्ापि 
कें द्राकडूि एलईडी बलब तयार 
करणयाच े तसेच तयांची दरुुसतीच े
प्रनशक्ण सवयंसेवकांिा देणयासाठी 
चार तास खच दू करणयात आले. 
१५,४०० एिएसएस सवयंसेवक 
आनण ३०८ प्रकलप अनिकारी 
या नशनबरांत सहभागी झाले होते.

nnn

लखेक यवुक कलयाण आनण नरिडा 
मंत्ालय, भारत सरकारच े सनचव 
आहते.
ई मेलः secy-ya@nic.in

uesKekeÀebvee DeeJeenve

³eespevee ceeefmekeÀemeeþer uesKe HeeþefJeleevee uesKekeÀebveer UNICODE (Mangal)  
eEkeÀJee  KRUTI DEV ³ee HeÀe@vì ceO³es®e DeeHeues uesKe HeeþJeeJesle, ner efJevebleer.
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महाराष्टात साडेतीन वषाांप ूव्वी 
सत्तते आलेलया सरिारने ऊजाजा 
क्ेरिाची कवसिटलेली घडी पनूहा 
बसकवणयाचे िाम िेले आहे. 
राजिीय इच्छाशक्तीचया जोरावर 
राजयातील भारकनयमन संपवनू 
अकििची (सरपलस) वीज असलेले 
राजय अशी महाराष्टाची ओळख 
आता कनमाजाण िरणयात आली आहे. 
यासाठी ऊजाजा खातयाने कवकवि 
पातळयांवर कनयोजनबधद िाम िेले 
अाहे.

उजजेची प्िाशवाट....

राजयाचया ऊजादूक्ेत्ाची नदशा कुठे 
चालली, याबदिलचा नवचार केला 

तर मखुयमंत्ी देवेंद्र र्डणवीस यांचया 
िेतृतवातील सरकारिे सतू् े सवीकारली 
तेवहा ऊजादूक्ेत्ाची घडी कमालीची 
नवसकटललेी होती. िवे सरकार सत्वेर 
आलयािंतर समुारे साडेतीि वषादूचा 
जो कालाविी गेला तया काळात या 
क्ेत्ाला नदशा देऊि ऊजादू क्ेत्ासमोरील 
आवहािांचा सामिा करणयापनलकडे 
कोणताही पयादूय िवहता. इचछाशक्ीचया 
माधयमातिूच या राजयाच े भारनियमि 
सपंल ेआनण अनिकची (सरपलस) वीज 
असलले े राजय महणिू महाराष्ट्र राजय 
देशात ओळखल ेजाऊ लागल.े साडेतीि 
वषादूचया काळात राजयाचया ऊजादू क्ेत्ािे 
देशात आपली वेगळी ओळख निमादूण 
केली.

महाकनकमजाती

l महानिनमदूती ही शासकीय 
वीजनिनमदूती कंपिी आह.े औनषणक, 
जल, वाय ू व सौर प्रकलपातिू 
राजयासाठी वीज निनमदूती करणयात 
येते. महानिनमदूतीची वीज निमादूण 
करणयाची क्मता 13817 
मेगावॉट आह.े यात औनषणक 
वीजनिनमदूती 10380 मेगावॉट 
आह.े 672 मेगावॉट पविऊजादू, 
2585 मेगावॉट जलनवद्तु आनण 
180 मेगावॉट सौर ऊजादू निमादूण 
केली आह.े

l कोळसा वाहतकुीचया िोरणात 

बदल केला. जवळचया कोळसा 
खाणीतिू वीजनिनमदूती कें द्रांिा 
कोळसा परुवठा करुि 945 
कोटीचंी बचत केली. कें द्र 
शासिाचया मदतीिे गरेपालमा ही 
मोठी कोळसा खाण महानिनमदूतीला 
नमळाली. वीज उतपादिाचा दर 
30 पशैांिी कमी झाला.

l औनषणक वीजनिनमदूती कें द्राचया 
कामात सिुारणा, कायदूक्मता 
वाढली. इिंि तेलाचा वापर कमी 
करणयात यश आल.े

l सांडपाणी पिुवादूपर प्रकलप. 
िागपरूच ेसांडपाणी प्रनरिया करूि 
कोराडी ये्ील सपुरनरिनटकल 
वीजनिनमदूती कें द्राला परुनवल ेजाते. 
130 दशलक् नलटर पाणी या 
प्रकलपाला नमळते. देशातील हा 
पनहला यशसवी प्रयोग ठरला.

l कोराडीचा 3660 मेगावॉट 
क्मतेचा वीजनिनमदूती प्रकलपच 
14 एनप्रलला पंतप्रिाि िरेंद्रजी 
मोदी यांचया हसत े लोकापदूण 
करणयात आल.े

l राख उपयोनगता िोरण 
:वीजनिनमदूती कें द्रातिू निघणारया 
राखेचा वापर करुि पयादूवरण 
सवंिदूिाचया मोनहमेला हातभार. 
2 जिू 2016 रोजी महाजेमस 
ही महाजेिकोची उपकंपिी स्ापि 
करणयात आली.

- चंद्रशेखर बावनिुळे

वयवस्ापन
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महाकवतरण

l  पंतप्रिाि िरेंद्र मोदी यांिी नदिांक 
25 रे्ब्ुवारी रोजी आपलया ’मि 
की बात" या लोकनप्रय जितेशी 
संवाद कायदूरिमात राजयाचया 
ऊजादू नवभागािे केलेलया कामाची 
दखल घेत मुंबईतील समुद्रात 
असलेलया एनलर्ें टा बेटावरील 
लेणयांमधये वीज पोहोचवण े
ही नवकासाची िवी सरुूवात 
असलयाचा उललेख करूि ऊजादू 
नवभागाच ेकौतुक केले.

गेलया साडेतीि वषादूपासिू 
मुखयमंत्ी देवेंद्र र्डिवीस यांचया 
िेतृतवात ऊजादूमंत्ी चदं्रशेखर बाविकुळे 
ऊजादू नवभागाचा र् महतप्रयासािे 
नवकासाकडे िेत आहेत. सवातंत्यािंतर 
70 वषादूपासिू एनलरं्टा लेणयांचया 
पनरसरात वीज गेली िाही. पण ऊजादू 
नवभागािे मात् यंदा या पनरसरात 

राहणाऱया िागनरकांचया जीविातील 
70 वषाांपासिू असलेला अंिार दरू 
केला, याचाही उललेख पंतप्रिािांिी 
आपलया "मि की बात" मधये केला. 
प्रकाशपवादूचया सरुूवातीमुळे अंिार 
िाहीसा होऊि जीवि प्रकाशमाि 
होणार असलयाचहेी पंतप्रिािांिी 
महटले. 

एनलरं्टा लणेयांचया घारापरुी 
गावात राहणाऱया िागनरकांचया 
जीविात आता प्रकाशपवदू सरुू झाल े
आह.े मखुयमंत्ी देवेंद्र र्डणवीस यांिीही 
ऊजादू नवभागािे समदु्र तळाखालिू 7.5 
नकमी लांब केबल टाकूि केललेया 
कामाच ेकौतकु केल.े घारापरुी बेटावर 
वीज पोहचेलयामळेु पयदूटिाला चालिा 
आनण स्ानिकांिा रोजगार उपलबि 
होणार आह.े

यापढेु जाविू घारापरुी बेटाचया 
सभोवताली दोि कोटी रूपये खच दू 
करूि एलईडीद्वारे झगमगाट करणयाचा 
मिोदेय ऊजादूमंत्ी चदं्रशखेर बाविकुळे 
यांचा आह.े या बेटावरील नवद्तुीकरणाच े
अतयंत अवघड काम महानवतरणिे पणूदू 
करणहेी कौतकुासपद बाब आह.े

l महानवतरणकडूि राजयात 
23700 नवजेचा नवरिमी परुवठा 
: महानवतरणिे सोमवार, 23 

सवातंत्यानंतर 70 वषाजापासनू 
एकलफंटा लेणयांचया पकरसरात वीज 
गेली नाही. पण ऊजाजा कवभागाने 
मारि यंदा या पकरसरात राहणाऱया 
नागकरिांचया जीवनातील 70 
वषाांपासनू असलेला अिंार दरू 
िेला, याचाही उललेख पंतप्िानांनी 
आपलया "मन िी बात" मधये 
िेला. प्िाशपवाजाचया सरुूवातीमळेु 
अिंार नाहीसा होऊन जीवन 
प्िाशमान होणार असलयाचेही 
पंतप्िानांनी महटले.
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एनप्रल 2018 ला राजयात  23 
हजार 700 एवढया मेगावॅट 
नवजेचा यशसवीपण े परुवठा 
केला. मागील काही वषादूत 
वीज यंत्णचेी मोठया प्रमाणात 
सक्मीकरण व आिनुिकीकरण 
करणयात आलयामळेु नवजेचया 
एवढया नवरिमी मागणीचा परुवठा 
करण ेमहानवतरणला शकय झाल.े 
राजयात महानवतरणचया कायदूक्ेत्ात 
23 एनप्रल 2018 ला 23 
हजार 700 मेगावॅट एवढया 
नवजेची कमाल मागणी िोंदनवणयात 
आली. महानवतरणिे नवजेची ही 
सपंणूदू मागणी यशसवीपण े पणूदू 
केली. राजयात वीज यंत्णचे े
सक्मीकरण व आिनुिकीकरण 
मोठया प्रमाणात करणयात येत 
आह.े तसचे या यंत्णचेया देखभाल 
व दरुुसतीची कामेही नियनमतपण े
केली जातात. तयामळेु एवढया 
मोठया प्रमाणातील नवजेचया 

मागणीचा परुवठा महानवतरणला 
पणूदू करता येण ेशकय झाल ेआह.े

l पसै े भरूि प्रलंनबत असललेया 
समुारे 2 लाख 24 हजार कृषीपंप 
ग्राहकांिा आता उचचदाब नवतरण 
प्रणालीतिू वीज किेकशि देणयात 
येणार : सधयाचया पधदतीिसुार 
शतेकऱयांिा 65 व 100 
केवहीए क्मतेचया रोनहत्ातिू 15 
ते 20 कृषी ग्राहकांिा नवद्तु 
परुवठा करणयात येतो. यामळेु 
लघदुाब वानहिीची लांबी वाढते व 
वीज हािी मोठया प्रमाणात होते. 
नशवाय शतेकऱयांिा कमी दाबािे 
वीज परुवठा होतो. वीज परुवठयात 
वारंवार नबघाड होऊि वीज परुवठा 
खंनडत होण,े तांनत्क वीज हािी, 
रोनहत् नबघाड, नवद्तु अपघात 
आदीिंा महानवतरणला सामोरे 
जावे लागते. या सवदू अडचणीवंर 
एचवहीडीएस योजिेद्वारे मात करता 
येण ेशकय होणार आह.े उचचदाब 

प्रणालीत उचचदाब वानहनयांवरील 
नवद्तु प्रवाह मोठया प्रमाणात कमी 
होईल. या प्रणालीमळेु वानहनयांवर 
आकडे टाकूि वीज चोरी करता 
येणार िाही. या योजिेवर 
4496.69 कोटी व िवीि 
उपकें द्रासाठी लागणारा अंदाजे 
खच दू 551.44 कोटी अशा एकूण 
5048.13 कोटी रूपये इतकया 
खचादूला मंनत्मंडळािे मानयता नदली 
आह.े तसचे नवदभदू व मराठवाडा 
नवभागातील कृषीपंपांिा वीज 
जोडणी देण े या योजिेअंतगदूत 
सि 2018-19 व 2019-
20 साठी अ द्ूसकंलपात तरतदू 
करणयात येईल.

गेलया तीि वषादूत 4 लाखावर 
कृषीपंपांिा वीज किेकशि देणयात आल े
असिू महानवतरणद्वारे प्रनत किेकशि 
1.5 लाख इतका नििी खच दू करणयात 
आला. एचवहीडीएस योजिेअंतगदूत प्रनत 
कृषीपंप 2 लाख खच दू अपनेक्त आह.े
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सधयाचया लघदुाब प्रणालीपके्ा उचचदाब 
नवतरण प्रणालीच ेर्ायदे अनिक आहते. 
गेलया माच दू 2018 पयांत 2 हजार 
487 कृषी पंपांच े ऊजथीकरण होण े
अपनेक्त आह.े तयासाठी निनवदा प्रनरिया 
पणूदू झाली असिू कामाच े कायादूदेशही 
देणयात आल ेआहते. या वषादूत िोवह ेंबर 
2017 अखेर पयांत 48 हजार 437 
कृषीपंपांच े ऊजथीकरण करणयात आल े
असिू 30 हजारावर कृषीपंपांच ेवीज 
किेकशिच ेकाम प्रगतीप्ावर आह.े

हा प्रकलप यशसवीरीतया पणूदू 
होणयासाठी महानवतरणचया मखुयालयात 
एक सवतंत् कक् स्ापणयात येणार आह.े 
एचवहीडीएस योजिा लाग ूझालयािंतर 
लघदुाब व उचचदाब नवतरण प्रणाली या 
दोनही प्रणाली कायदूरत राहतील. मागील 
साडेतीि वषादूत ऊजादू नवभागािे वीज 
नवतरण क्ेत्ात केललेी उललखेिीय 
कामनगरी पढुील प्रमाण ेआह.े

l भारनियमिमकु् राजय : 12 तास 
भारनियमिात ह े राजय बडुाल े
होते. राजय भारनियमि मकु् 
करणयात यश.

l लोकानभमखु कारभार : 
महानवतरणचा कारभार 
लोकानभमखु वहावा महणिू 4 
प्रादेनशक कायादूलयांची निनमदूती 
2 ऑकटोबर 2016 पासिू 
करणयात आली.

l शतेकरयांिा 12 तास वीजपरुवठा 
करणयाचा निणदूय. घरगतुी 
ग्राहकांिा 24 तासात िवीि 
वीजजोडणीचा निणदूय. नवदभदू 
मराठवाडयातील 4 लाख कृषी 
पंपांिा वीज किेकशि. 2 लाख 
किेकशिची आजही मागणी.

l कृषी पंपांिा 10 तास रात्ी व 
8 तास नदवसा तीि रे्जचा 
वीजपरुवठा चरिाकार पधदतीिे. 
उपसा जलनसंचि योजिांिा 16 

तास तीि रे्ज वीजपरुवठा.

l नवतरणहािी कमी करणयात यश. 
2015-16 मधये 3052 
उपकें द्रे कायादूननवत उचच दाब 
वानहनयांमधये वाढ. उचच दाब 
वानहनया 2.2 लाख नकमीव़रुि 
3.5 लाख नकमीपयांत पोहोचलया. 
लघदुाब वानहनया 4.78 लाख 
नकमीवरूि 6.28 लाख 
नकमीपयांत पोहोचलया.

l मोबाईल अॅपची सनुविा. इगं्रजी, 
मराठी भाषेत उपलबि. मे 2017 
पयांत 16 लाखांहिू अनिक 
ग्राहकांिी अॅप डाऊिलोड केल.े

l नवदभदू मराठवाडा, उत्र महाराष्ट्र, 
डी, डी पलस क्ेत्ातील औद्ोनगक 
ग्राहकांिा वीजदरात सवलत.

l इनफ्ा 2, दीिदयाल ग्राम जयोती 
योजिा अशा नवनवि योजिांद्वारे 
कोटयविी रुपयांचया सवेासनुविा 
राजयातील जितेला उपलबि. 
पायाभतू सनुविा निमादूण करण,े 
वीजपरुवठा करणारी यंत्णा 
अनिक मजबतू करण.े

महापारेषण

l वीजनिनमदूती आनण महानवतरण 
यांचयातील महत्वाचा दवुा महणिू 
महापारेषणची भनूमका आह.े 
राजयातील 2.75 कोटी वीज 
ग्राहकांिा वीजपरुवठा केला जातो.

l नवतरण कंपिीपय ांत वीज वाहिू 
आणणयासाठी पारेषण प्रणालीत 
765 केवही, एचवहीडीसी 
प्रणाली, 400 केवही, 132 
केवही वानहनयांसाठी 700 
अनत उचचदाब उपकें द्राचा तयात 
समावेश आह.े येतया 5 वषादूत 
पारेषण प्रणाली अनिक मजबतू 
करणयासाठी 100 िवीि उपकें द्रे 
निमादूण केली जाणार आहते.

l सि 2012-13 मधये 18268 
मेगावॉट असललेी  राजयाची 
मागणी. सि 2016-17 मधये 
23055 मेगावॉट इतकी झाली. 
मागणीएवढी वीज कोणतयाही 
अडचणीनंशवाय यशसवी पारेनषत. 
यंत्णवेर कुठेही ताण िाही. ह ेएक 
नवकासाच े आनण यशाच े मापदंड 
मािल ेजाते.

महाऊजाजा

l येतया 2025 पयांत राजयातील 
सवदूच समुारे 45 लाख कृषीपंपांिा 
टपपयाटपपयािे सौरऊजफेद्वारे 
वीजपरुवठा करणयाच े राजय 
शासिाच े नियोजि आह.े तयामळेु 
कृषीपंपांिा नदवसा तसचे परेुशी व 
सवसत वीज नमळावी ही शतेकरी 
बांिवांची मखुय मागणी पणूदू होईल, 
सोबतच रिॉस सबसीडी कमी 
झालयािे प्रामखुयािे औद्ोनगक व 
वानणनजयक वीजदर सदु्धा कमी 
होतील. 

l कृषीपंपांसोबतच राजयातील 
िळयोजिा व उपसा जलनसचंि 
योजिा सपंणूदूपण े सौर ऊजफेवर 
आणणयाची अंमलबजावणी सरुु 
आह.े गावांमिील सावदूजनिक 
पाणीपरुवठा योजिांच े 7.5 
एचपीपयांतच े पंप लवकरच सौर 
पंपांिी बदलणयाच े काम हाती 
घेणयात येत आह.े 14,400 
मेगावॉटच े अपांरपनरक ऊजादू 
निनमदूती करणारे महाराष्ट्र देशातील 
पनहल ेराजय आह.े येतया नडसेंबर 
2019 पयांत ह े उनदिष्ट पणूदू 
होणार. 

l आगामी काळ सौर ऊजादूनिनमदूतीचा 
काळ. शाश्वत, सवचछ वीज 
ग्राहकांिा देणयाची गरज.

l शासिािे सौर ऊजफेच े िवे िोरण 
आणल.े तसचे ऊजादू सवंिदूि 
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िोरणही िकुतेच मंजरू केल.े ऊजादू 
सवंिदूि िोरण राबनवणारे महाराष्ट्र 
देशातील एकमेव राजय आह.े 
सौर ऊजादू िोरणािसुार गेलया 31 
माच दूपय ांत 7554 मेगावॉटच ेसौर 
ऊजफेच े प्रकलप निमादूण करणयात 
आल.े

l पाच वषादूत 14400 मेगावॉट 
सौर ऊजादू निनमदूतीच े महाऊजादूच े
लक्य. ऊजादूनिनमदूतीच े आवहाि 
असल े तरी ऊजादूक्ेत्ासाठी मोठी 
संिी आह.े

l मखुयमंत्ी सौर कृषी वानहिी : 
ग्रामीण भागात गावठाण व कृषी 
वानहिी वेगळी झाली आह,े अशा 
नठकाणी कृषी वानहिीच े सौर 
ऊजफेद्वारे नवद्तुीकरण करणयासाठी 
ही योजिा शासिािे जाहीर केली. 
राळेगणनसधदी (अहमदिगर) 

व कोळंबी (यवतमाळ) ये े् 
प्रायोनगक तत्वावर सरुु होत आह.े

l ऊजादू सवंिदूि िोरणाअंतगदूत पाच 
वषादूत 1000 मेगावॉट ऊजादू 
बचतीच ेलक्य.

l अटल सौर कृषी पंप योजिेअंतगदूत 
10 एकराचया आतील जमीि 
असललेया शतेकरयांिा एिजथी 
इनर्नशएनसी पंपाच ेवाटप करणार. 
90 टकके अिदुाि. मे 2017 
पयांत 2737 पंप आस्ानपत 
झाल.े

nnn

लखेक महाराष्ट्र शासिाचया 
ऊजादूखातयाच ेमंत्ी आहते.
ई मेलः min.energy@maharashtra.
gov.in

आगामी अिं

ऑगसट 2018
‘सामाकजि 

सबलीिरण’
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भारताचया ऊजादू नवषयक गरजांवर 
जे उपाय योजणयात येतात 

तयाचा एक अनवभाजय भाग महणिू 
िवीकरणीय ऊजादू क्ेत् उदयाला येत 
आह.े गेलया काही वषादूत देशाचया 
ऊजादू क्ेत्ामधये िवीकरणीय ऊजफेचा 
लक्णीय प्रभाव नदसिु येत आह.े वषदू 
2022 पयांत 175 GW िवीकरणीय 
ऊजादू स्ापि करणयाच े लक्य साधय 
करणयाचया मागादूवर देश वाटचाल 
करत आह.े

िवीि आनण िवीकरणीय ऊजादू 
मंत्ालयािे (एम.एि.आर.ई) सवचछ 
ऊजादू नमळणयासाठी अिेक पावल े
उचलली आहते. यासाठी जगातला 
सवादूनिक क्मतेचा िवीकरणीय ऊजादू 
नवसतार कायदूरिम हाती घेणयात आला 
आह.े गेलया चार वषादूत (मे 2014 
- माच दू 2018) िवीकरणीय ऊजफेची 
क्मता 37.33 GW इतकी वाढली 
आह.े यामळेु एकंदरीत 69 GW 
(20%) िवीकरणीय ऊजादू निमादूण 
क्मता यंत्णा स्ापि  झाली आह.े वषदू 
2022 पयांत 175 GW िवीकरणीय 
ऊजादू यंत्णा स्ापि करणयाच े उदिीष्ट 
गाठणयासाठी िवीि आनण िवीकरणीय 
ऊजादू मंत्ालयािे अिेक िवया योजिा 
सरुु केलया आहते. पवि-सौर संकरीत 
ऊजादू प्रकलप, समदु्र नकिाऱयावर पवि 
ऊजादू प्रकलप, जेव इंिि आनण उसाचया 
नचपाडापासिू ऊजादू निनमदूती प्रकलप, 
उद्ोगांसाठी जैव इंिि वाय ू निनमदूती, 

सौर उद्ािे आनण अती भवय सौर 
ऊजादू प्रकलप, कालवयांचया तीरावर 
नग्रड  किेकटेड सौर PV ऊजादू प्रकलप, 
आनण जैव इंििावर आिारीत ग्रीड 
ऊजादू निनमदूती कायदूरिम अशा सवदू 
प्रकलपांचया नवकासासाठी िवया योजिा 
सरुु केलया आहते.

या सवदू प्रकलपांमधये राष्ट्रीय सौर 
नमशि हा सवादूनिक महतवाकांक्ी प्रकलप 
आह.े यामिूि ऊजादू निनमदूतीसाठी सौर 
ऊजादू वापराला प्रोतसाहि देणयात 
येते. कोळसा  नकंवा खनिज वायचूया 
सहाययािे ऊजादू निनमदूतीसाठी जो खच दू 
येतो नततकयाच खचादूत सौर ऊजादू 
निमादूण करणयाच े उदिीष्ट ठेवणयात 
आले आह.े सौर ऊजादू (रू. 2.44/
यनुिट) नकंवा पवि ऊजादू (रू.2.64/
यनुिट) निनमदूतीच ेदर नकमाि पातळीवर 
आणणयात आले असिू पारदशदूक 
पधदतीिे नललाव प्रनरिया केलयामळेु 
तसचे अिेक सनुविा परुवलयामळेु ह े
ऐनतहानसक दर गाठणयात आले. यामळेु 
िवीकरणीय क्ेत्ात मोठे पाठबळ 
नमळाले आह.े

सौर उजफेचया कमी होत जाणाऱया 
दरांचा तक्ा कालरिमािसुार शेजारी 
नदला आह.े

िवीकरणीय उजफेचया नवनवि 
योजिांिा आन द्ूक पाठबळ देणयासाठी 
भारत सरकार अिेक उपाय योजिा 
आह.े जिरेशि बेसड इनसेंटीवहज, (जी.
बी.आय.) , भांडवलात आनण वयाजात 

नवीिरणीय ऊजाजा कवसतार िायजाक्रम 2022

- मनोज िुमार
- डॉ. अकभनव करिवदेी

नवीन आकण नवीिरणीय ऊजाजा 
मंरिालयाने (एम.एन.आर.ई) सवच्छ 
ऊजाजा कमळणयासाठी अनेि पावले 
उचलली आहेत. यासाठी जगातला 
सवाजाकिि क्मतेचा नवीिरणीय 
ऊजाजा कवसतार िायजाक्रम हाती 
घेणयात आला आहे. गेलया चार 
वषाजात (मे 2014 - माचजा 2018) 
नवीिरणीय ऊजजेची क्मता 37.33 
GW इतिी वाढली आहे. यामळेु 
एिंदरीत 69 GW (20%) 
नवीिरणीय ऊजाजा कनमाजाण क्मता 
यंरिणा स्ापन  झाली आहे.

आराखडा
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अिदुाि देणे, वहायनबनलटी गॅप रं्डीगं, 
सवलतीचया दरात अ द्ूपरुवठा करणे, 
आन द्ूकदृष्टया प्रोतसाहि देणे अशा 
अिेक पातळयांवर उपाय केले जात 
आहते. िवीि आनण िवीकरणीय ऊजादू 
मंत्ालयािे या वयनतनरक्ही अिेक 
पावले उचलली आहते. िवीकरणीय 
ऊजादू खरेदीसाठी अिेक नवशेष पावल े
उचलली  आहते. िवीकरणीय ऊजादू 
खरेदी (आर.पी.ओ.) बंििकारक 

करणे आनण िवीकरणीय ऊजादू 
निनमदूती बंििकारक (आर.पी.ओ.) 
करणयासाठी नवद्तु कायदा आनण दर 
िोरणामधये सिुारणा करणयात आलया 
आहते. हरीत ऊजादू (कॉरीडॉर) 
मागदू प्रकलपाद्वारे िवीकरणीय उजफेच े
स्लांतर करणे, एकातम ऊजादू नवकास 
योजिांमिलया (आय.पी.डे.एस.) 
नवतरण कंपनयांिा प्रोतसाहि देणयासाठी 
उपाय करणे, िेट  -मीटरीगं आवशयक 
करणे, नद्वपक्ीय आनण आतंरराष्ट्रीय 
दातयांमार्दू त नििी उभारणे, हरीत 
हवामाि नििी उभारणे अशा अिेक 
उपायांचा समावेश मंत्ालयािे केला 
आह.े

नवीन आकण नवीिरणीय 
मंरिालयाने घेतलेले पढुािार 
याप्िारे आहेत.

सौर ऊजाजा

l ‘सौर उद्ािे आनण अती भवय सौर 
ऊजादू प्रकलप' योजिांची क्मता 
सिुारणयात आली आह.े ही क्मता 
20 GW वरुि 40 GW इतकी 
करणयात आली आह.े

l िवीि इमारती बांितािा नकंवा 
चटई  क्ेत् वाढविू देतािा छतावर 
सौर प्रकलप बसनवण े बंििकारक 
करणयासाठी इमारतीचया उप 
नियमांमधये सिुारणा करणयात 
आलया आहते. छतावरचया 
सौर प्रकलपाला बँकांचया नकंवा 
राष्ट्रीय गृहनिमादूण बँकाचया 
गृहकजादूतच समानवष्ट करणयासाठी 
उपनियमांमधये सिुारणा केलया 
आहते.

l समाटदू शहरांचा नवकास करतािा 
छतावरचया सौर र्ोटो वहोलटाईक 
यंत्णलेा बंििकारक करणयासाठी 
आनण 10% िवीकरणीय ऊजादू 

घेण े बंििकारक करणयासाठी 
मागदूदशदूक ततवे आखणयात आली 
आहते.

l सौर ऊजादू प्रकलप स्ापि 
करणयासाठी करमकु् रोखे उभारण े
आनण याद्वारे समभागांच े नियोजि 
करणयात येते.

l सौर ऊजादू खरेदी करणयासाठी 
उजफेचया दरावर आिारीत सपिादूतमक  
नललाव प्रनरिया तयार करण.े

l छतावरील सौर प्रकलप उभारणयासाठी 
कें द्रातिू आन द्ूक सहायय दणेयात 
यते.े सवदूसािारण श्णेी असललेया 
राजयामंिलया घरगतुी, ससं्ासंाठी, 
समानजक क्ते्ासाठीचया प्रकलपािंा  
30%  पयांत सहायय दणेयात यते.े 
नवशषे श्णेी नदललेया राजयामंिलया 
अशा प्रकलपािंा 70%  पयांत 
सहायय दणेयात यते.े

l सौर ऊजादू प्रकलपासाठी लागणारे, 
तानंत्क पात्ता असलले े मिषुयबळ 
निमादूण करणयासाठी सयूदू नमत् 
कायदूरिम सरुु करणयात आला आह.े 
या कायदूरिमाअंतगदूत 11 हजाराहिू 
अनिक माणसािंा प्रनशक्ण दणेयात 
आल ेआह.े

पवन ऊजाजा

l पवि ऊजादू स्ापि करणयाचया 
क्मते सदंभादूत जागनतक रिमवारीत, 
चीि, अमेरीका आनण जमदूिी िंतर 
भारत चौथया रिमांकावर आह.े

l राष्ट्रीय  पवि ऊजादू ससं े्द्वारा (एि.
आय.डबलय.ूइ.) देशाचया पवि 
ऊजादू क्मतेबाबत रे्रतपासणी 
करणयात आली. टबादूईि हबची उंची 
100 मीटर असले तर 302GW  
पवि ऊजादू निमादूण करणयाची 
क्मता असलयाचा अंदाज वयक् 
करणयात आला आह.े

l भारताला लांबलचक समदु्र नकिारा 

कं्र. िालखंड क्मता किमान 
दर (रू./
Kwh)

योजना राजय

1 रे्ब्वुारी- 
2017

750 
MW

3-30 राजय योजिा मधयप्रदेश (रेवा 
सौर उद्ाि)

2 मे -2017 250 
MW

2-62 नवह.जी.एर्
राजस्ाि 
(भाडला IV 
सौर उद्ाि

3 मे-2017 500 
MW

2-44 नवह.जी.एर्
राजस्ाि 
(भाडला III 
सौर उद्ाि

4 ऑगसट-
2017

500 
MW

2-65 राजय योजिा गजुरात (नविा 
सौर ऊजादू

स्तोत - नवीन आकण नवीिरणीय ऊजाजा मंरिालय.



44 जलुै 2018 45जलुै 2018

³eespevee³eespevee

लाभला आह.े या नकिाऱयावर 
पवि ऊजादू प्रकलपाचा नवकास 
करण ेशकय आह.े यासाठी राष्ट्रीय 
नकिारपटटी पवि ऊजादू िोरणाला 
कें द्रीय मंत्ीमंडळािे मानयता नदली 
आह.े

l तानमळिाडू राजयात वाऱयाचा अंदाज 
वतदूवणयाची प्ररिीया करणयात येत 
आह.े तया अिभुवावरुि आता 
राष्ट्रीय पवि ऊजादू ससं े्िे गजुरा् 
आनण राजस्ाि या राजयांशी 
सामंजसय करार  केल ेआहते.

l बहतुेक टबादूईि हबची उंची 100 
मीटसदू पके्ा  जासत असलयािे पवि 
स्त्रोतासाठी करणयात आलले े मेसो 
सकेल मॅप 120 मीटर उंचीच े
आहते.

जैव ऊजाजा

l जवै इिंि प्रकलपाला कें द्र 
सरकारकडिू अ द्ू सहायय दणेयात 
यते.े यामधय ेजवै इिंि दहि, जवै 
इिंिातिू वाय ूनिनमदूती आनण उसाचया 
नचपाडापासिू सहनिनमदूती करण े या 
प्रकलपाचंा समावेश आह.े

l कॅपटीवह ऊजादू निनमदूतीसाठी ऑर् 
ग्रीड जवै इिंि प्रकलपाला प्रोतसाहि 
दणे.े

l प्रामखुयािे ग्रामीण आनण अिदू िागरी 
घरांसाठी कुटुंबाचया गरजेपरुता 
आकार असललेा जैव इिंि प्रकलप 
स्ापि करणयात येत आह.े राष्ट्रीय 
जैव इिंि आनण खत वयवस्ापि 
कायदूरिमांतगदूत (एि.बी.एम.
एम.पी.) अस े प्रकलप स्ापि 
करणयात येतात. िवीकरणीय 
उजफेला प्रोतसाहि देणयासाठी 
दरपत्कात सिुारणा.

l सौर िवीकरणीय ऊजादू खरेदी करण े
बंििकारक केल ेआह.े यासाठीची 
मयादूदा वाढवणयात आली आह.े

वषदू 2022 पयांत ही मयादूदा 8% 
इतकी करणयात येणार आह.े

l कोळसा नकंवा नलगिाईटवर 
आिारीत असललेया िवीि 
प्रकलपांमधये िवीकरणीय ऊजादू 
निनमदूती बंििकारक करणयात येत 
आह.े

l िवीकरणीय नवद्तु उजफेच े दर 
परवडणयासाठी िवीकरणीय उजफेच े
एकीकरण करणयात येत आह.े

l सौर आनण पवि उजफेच े आतंर 
राजयीय प्रषेण (ट्ानसनमशि) 
करणयासाठी लागणारे शलुक काढिू 
टाकणयात आल ेआह.े

l सौर आनण नविा सौर िवीकरणीय 
उजफेची खरेदी करण े बंििकारक 
करणयाबाबत ऊजादू मंत्ालयािे सचूिा 
नदली आह.े सिुारीत दर िोरणाचा 
पाठपरुावा करत नदघदूकालीि 

वाढीचा मागदू आखणयात आला 
आह.े वषदू 2016-17, 2017-
18 आनण 2018-19 साठीच े
नियोजि पढुील प्रमाण ेआह.े

हरीत ऊजाजा मागजा (ग्ीन एनजवी 
िॉरीडॉर)

l तानमळिाडू, राजस्ाि, किादूटक, 
आधं्रप्रदेश, महाराष्ट्र, गजुरात, 
नहमाचल प्रदेश आनण मधयप्रदेश 
ही राजये िवीकरणीय उजफेबाबत 
समृधद आहते. या आठ राजयांिी  
राजयांतगदूत प्रषेण यंत्णा राबवायला 
सरुवात केली आह.े मोठया 
प्रमाणावर उपलबि असललेी समुारे 
20,000 MW िवीकरणीय ऊजादू 
स्लांतरीत करणयाचया उदिेशािे ही 
यंत्णा उभारणयात येत आह.े 

या प्रकलपात समुारे 9400 
ckm प्रषेण वानहनया आनण समुारे 
19,000 MVA एकूण क्मता 
असललेी उपकें द्रे असिू सपंणूदू 
प्रकलपाचा खच दू 10,141 कोटी 
रुपये इतका आह.े

इतर पढुािार

l आतंरराष्ट्रीय सौर आघाडी (आय.
एस.ए.) करणयात आली असिू 
या आघाडीला नडसेंबर 2017 
मधये कायदेशीर मानयता नमळाली 
आह.े यामधये भारतािे पढुाकार 
घेतला असिू सोबत फ्ानस आह.े 
आतंरराष्ट्रीय िवीकरणीय ऊजादू 
समाजाच ेमखुय कायादूलय भारतात 
उघडणयात आल ेआह.े आय.एस.ए. 
ही आतंरराष्ट्रीय सघंटिा असिू 

वाढीचा मागजा 2016 आकण 17 2017 आकण 18 2018 आकण 19

नविा सौर ऊजादू 8-75 % 9-50 % 10-25 %

सौर ऊजादू 2-75 % 4-75 % 6-75 %

एकूण 11-50 % 14-25 % 17-00 %

सौर उजजेवर आिारीत जकनरि े
स्ापन िरणे, जैव इंिनावर 
आिारीत जकनरि े स्ापन िरणे, 
पवन ऊजाजा यंरिणा बसकवणे, 
सकू्म जलकवद्ुत प्िलप स्ापन 
िरणे, नवीिरणीय ऊजाजा वापरुन 
रसतयांवरचे कदव े बसवणे, दगुजाम 
ग्ामीण भागात नवीिरणीय 
उजजेचया सहाययाने वीज पोहोचवणे 
अशा िामासाठी बँिेिडनू 15 
िोटी रुपयांपयांत िजजा कमळणयाची 
वयवस्ा िरणयात आली आहे. 
घरगतुी वापरासाठी 10 लाख 
रुपयांपयांत वयैक्तीि िजजा कमळ ू
शिते.
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तयात 121 देशांचा समावेश 
आह.े ह ेसवदू देश ककदू वृत् आनण 
मकरवृत्ाचया दरमयाि येतात.

l सौर उजफेवर आिारीत जनित् ेस्ापि 
करण,े जैव इिंिावर आिारीत 
जनित् े स्ापि करण,े पवि ऊजादू 
यंत्णा बसनवण,े सकू्म जलनवद्तु 
प्रकलप स्ापि करण,े िवीकरणीय 
ऊजादू वापरुि रसतयांवरच े नदवे 
बसवण,े दगुदूम ग्रामीण भागात 
िवीकरणीय उजफेचया सहाययािे 
वीज पोहोचवण े अशा कामासाठी 
बँकेकडूि 15 कोटी रुपयांपय ांत 
कजदू नमळणयाची वयवस्ा करणयात 
आली आह.े घरगतुी वापरासाठी 
10 लाख रुपयांपय ांत वैयक्ीक 
कजदू नमळ ूशकते.

l नवद्तु कायदा 2003 अिसुार, 
िवीकरणीय ऊजादू निनमदूती आनण 
नवतरण प्रकलपांसाठी 100 % 
पयांत े्ट नवदेशी गुंतवणकूीला 
(एर्.डी.आय.) मानयता देणयात 
आली आह.े

nnn

लखेक मिोज कुमार उपाधयाय निती 
आयोगामधये ऊजादू, हवामाि बदल या 
नवषयाच े उपसललागार असिू िोरण 
नवषयक  सशंोििाच े काम पाहतात. 
अनभिव नत्वेदी याच नवभागातील तज्ञ 
आहते.
ई मेलः mk.upadhyay@nic.in
      abhinav.tivedi@nic.in

सवुणजासंिी!

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

दरूधविी- 022-27566582 
email : myojanadpd@gmail.com
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सधया जगातील आन द्ूक 
पनरनस्ती ही दोलायमाि आह.े 

तयाचया जोडीला आपलया देशािे 
जागनतकीकरणासाठी दारे खलुी 
केली आहते. तयामळेु आपलयालाही 
काही िकके बसत आहते. आतापयांत 
जागनतक आन द्ूक चढउतारांच े िकके 
आपलयाला र्ार बसत िवहते पण आता 
उदारीकरणािंतर आतंरराष्ट्रीय आन द्ूक 
घडामोडीचं े पनरणाम होत आहते. 
भारतीय उद्ोगांिी आता जगात पंख 
पसरले असिू तयांचा नवसतार झाला 
आह.े बँकाकडूि तयांिी भांडवल घेतल े
आह.े एरवी जरा नियमांचया आड 
राहिू आडेवेढे घेणाऱया बँकाही कजफे 
देत आहते. तयात आन द्ूक वाढीची 
अपके्ा आह.े पण आता बँकांिा तयाच े
काही चटके बसत आहते. सरकारचया 
मते भारतीय दंड नविाि, भ्रष्टाचार 
प्रनतबंिक कायदा, काळापसैा नवरोिी 
कायदा यासारखे अिेक कायदे असल े
तरी आन द्ूक  गुनह्यांचया वाढीस 
आळा घालणयासाठी तसचे आन द्ूक 
गुनहगेारांिा नशक्ा करणयासाठी 
सरकारिे अ द्ूसंकलपीय अनिवेशिात 
एका िवया  कायद्ाची घोषणा केली 
होती. तयामळेु अशा गुनहगेारांची 
मालमत्ा जप्ी, नवरिी व तयातिू येणारा 
पसैा कजदूदार संस्ांिा देणे यासारखे 
अनिकार सरकारला नमळणार आहते. 
िीरव मोदी व मेहलू चोकसी या  
मामा-भाचयांचया कारस्ािात पंजाब 
िॅशिल बँकेला मोठा आन द्ूक र्टका 

बसला. तयामळेु कें द्रीय मंनत्मंडळािे 
र्रार आन द्ूक गुनहगेार नविेयक 
मंजरू केले आहते. तयामळेु आन द्ूक  
गुनहगेारांचा बंदोबसत होईल व 
गुंतवणकूदार, बँक ग्राहक यांचा बँनकंग 
वयवस े्वरचा नवश्वास वाढणार आह.े 

नविेयकामागील तकदू संगतता व 
पवूदूपीनठका- कजदू नदलयािंतर काही 
उद्ोग बनुडत खाती निघतात तयामळेु 
ते कजादूची परतरे्ड करत िाहीत. 
तयामळेु बँनकंग क्ेत्ावर पनरणाम झाला 
आह.े कजदूबडुवेनगरी करणारे काही 
बडे लोक देशातिू पळिू जातात. 
तयांिा आपले कुणी काही करू शकत 
िाही अस ेवाटत असते. तयांिा काही 
नशक्ा होणयाआिीच ते परदेशात पळिू 
जातात कारण तयांिा देशात रानहलयास 
कारवाईची भीती असते. अनिकाऱयांचा 
ससनेमरा पाठीशी लागू िये महणिू  ते 
पळिू जातात. तयांिी बडुवलेली रककम 
कोटयविीचंया घरात असते. तयाची 
परतरे्ड होणयाची शकयताच मग संपिू 
जाते. देशातील बँका, चौकशी संस्ा, 
अनभयोक्ा संस्ा या सवाांिा अंिारात 
ठेवूि ह े बडे उद्ोगपती परदेशात 
पळिू जातात. नशवाय तयांची संपत्ी 
परदेशातही असते. तयामळेु ते े्ही ते 
आरामात राहतात. सधयाच े िागरी व 
र्ौजदारी कायदे ह े यात परेुस े ठरत 
िाहीत. तयामळेु अशा कजदूबडुवेनगरी 
करणाऱया लोकांमळेु अ द्ूवयवस े्ला 
र्टका बसतो. 

फरार आक् जाि गनुहेगार कवियेि २०१८

- डॉ. सीएमए वही. मरुली

सरिारचया मते भारतीय 
दंड कविान, भ्रष्टाचार प्कतबंिि 
िायदा, िाळापैसा कवरोिी िायदा 
यासारखे अनेि िायदे असले 
तरी आक ज्ाि  गनुह्ांचया वाढीस 
आळा घालणयासाठी तसेच आक ज्ाि 
गनुहेगारांना कशक्ा िरणयासाठी 
सरिारने अ ज्ासंिलपीय 
अकिवशेनात एिा नवया  िायद्ाची 
घोषणा िेली होती. तयामळेु अशा 
गनुहेगारांची मालमत्ता जप्ी, कवक्री 
व तयातनू येणारा पैसा िजजादार 
संस्ांना देणे यासारखे अकििार 
सरिारला कमळणार आहेत.

कमंमासा
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एखादा आन द्ूक गनुहगेार परदेशात 
पळिू गेलयािंतर तयाला पनुहा भारतात 
आणणयाची प्रनरिया जटील असते.
तयात काही वषफे जातात. आता सरकार 
यातील पळवाटा बंद करणयासाठी 
नवचार करीत असिू तयात सधयाचया 
कायद्ात सिुारणा केलया जात आहते. 
आन द्ूक गनुहगेार जर देशाबाहरे पळिू 
गेल ेतर तयांचयावर कडक कारवाईची 
तरतदू तयात होत आह.े अशा कठोर 
उपाययोजिा केलयानशवाय सरकारला 
गतयंतर िाही. यात तयांची गैरमागादूिे 
नमळवललेी सपंत्ी जप् करण ेयासारखया 
उपायांिी जरब बस ू शकते. िवीि 
नविेयकातील तरतदुीिसुार आन द्ूक 
गनुह ेकरूि पळिू जाणाऱया गनुहगेारांिा 
ते दोषी ि ठरताही तयांची भ्रष्टाचारािे 
नमळवललेी मालमत्ा जप् करणयात 
येऊ शकेल. ही  सयंकु् राष्ट्रांचया 
जाहीरिामयात बसणारी तरतदू आह.े ह े
नविेयक कायदेशीर कारवाईपासिू पळ 
काढणाऱया आन द्ूक गनुहगेारांिा लक्य 
करणारे आह.े नदवाणी व र्ौजदारी 
नयायालयात खटला सरुू होणयाचया 
अगोदरच तया गनुहगेारांवर कारवाई यात 
करता येईल. र्रार आन द्ूक गनुहगेार 
नविेयक २०१८ ह े१२ माच दू रोजी 
लोकसभेत सादर करणयात आल ेअसिू 
तयाचया प्रसताविेत महटल े आह े की, 
भारतातील कायदेशीर प्रनरियेचा मारा 
टाळणयासाठी पळिू जाणाऱया आन द्ूक 
गनुहगेारांिा अटकाव करणयासाठी 
भारतीय कायदेशीर प्रनरियेच े पानवत्य 
राखणयासाठी ह ेनविेयक आह.े 

कविेयि िाय आहे.

जया आन द्ूक गनुहगेारांिी १०० 
कोटी नकंवा तयापके्ा अनिक रकमेच े
घोटाळे केल े आहते ते या िवीि 
नविेयकाचया कक्ेत येतात. ह ेनविेयक 
कायद्ाच ेराजय पनुहा प्रस्ानपत करूि 
आन द्ूक गनुहगेारांिा भारतात परत 
आणणयास भाग पाडणारे आह.े यात 

आन द्ूक गनुहगेारांची मालमत्ा जप् 
करणयाची तरतदू आह.े  तयातिू 
र्रार गनुहगेारांकडूि मालमत्ा नवकूि 
वसलुी करता येईल. सदर गनुहगेार 
जर र्रार घोनषत करणयापवूथी भारतात 
परत आला तर तयाला नदलासा देणयात 
येईल तयासाठी तो सबंंनित नयायालयात 
उपनस्त झाला तर सबंंनित 
कायद्ाखाली तयाचयानवरोिात होणारी 
कारवाई टळ ू शकेल. ह े नविेयक 
नवचारपवूदूक केल ेअसिू वकीलामार्दू त 
सिुावणी करूि गनुहगेारांिा उत्र 
देणयास वेळ नदला जाईल, भारत नकंवा 

परदेशात असतािाही तया वयक्ीला 
िोटीस नदली असता तयाला उचच 
नयायालयात अपील करणयाची सिंी 
राहील. कायद्ाचया चौकटीत राहिू 
गनुहगेाराची मालमत्ा नवकूि पसै ेवसलू 
करणयासाठी प्रशासक िेमता येईल. 
काळा पसैा प्रनतबंिक कायदा , परुावा 
कायदा व भादंनव िसुार नवचार करता 
ह ेनविेयक तयाला परूक आह.े 

र्रारी आन द्ूक गनुहगेाराची 
वयाखया- या नविेयकािसुार र्रारी 
आन द्ूक गनुहगेार महणजे अशी वयक्ी 
नजचयावर सबंंनित आन द्ूक गनुहयात 
वॉरंट भारतातील नयायालयाकडूि  

बजावणयात आलले ेअसले व ती वयक्ी 
िंतर गनुहगेारी खटलयाला तोंड द्ावे 
लाग ू िये महणिू भारतातिू परदेशात 
निघिू गेली असले व गनुहगेारी 
खटलयास सामोरे जाणयासाठी भारतात 
परत येणयास िकार देत असले. 

अंमलबजावणी- पीएमएलए 
कायद्ािसुार सचंालक महणजे या 
कायद्ाचया कलम ४९ (१) अनवये 
िेमललेा सचंालक व कलम ४९(१) 
अनवये िेमललेा उपसचंालक असा अ द्ू 
आह.े सचंालक  नकंवा उपसचंालक 
ह े अनिकारी पीएमएलए कायदा 
२००२ अिसुार नवशषे नयायालयात 
सबंंनित वयक्ीला र्रारी आन द्ूक 
गनुहगेार जाहीर करणयासाठी अजदू करू 
शकतील. या अजादूत खालील गोष्टी 
असण ेआवशयक आह.े

१) सबंंनित वयक्ी र्रारी आन द्ूक 
गनुहगेार असणयाची कारण े

२) तयाचया  ठावनठकाणयाबाबत 
मानहती

३) जया मालमत्ांचया जप्ीची 
मागणी केली तयांची यादी

४) बेिामी नकंवा परदेशातील जया 
मालमत्ांचया जप्ीची मागणी केली 
तयाची यादी

५) सबंंनित मालमत्ांमधये 
नहतसबंंि असललेया वयक्ीचंी यादी 
( सदर मालमत्वेर दावा सांगणाऱया 
वयक्ी)

या तपशीलासह नमळाललेया 
अजादूवर नवशषे नयायालय नविेयकातील 
कलम दहा िसुार सबंंनित वयक्ीिे 
नवनशष्ट नठकाणी िोटीस नदलयािंतर सहा 
आठवडयात उपनस्त राहणयाच ेसमनस  
जारी करील. जर ती वयक्ी तयावेळेत 
तया नठकाणी उपनस्त रानहली िाही तर 
नतला र्रारी आन द्ूक गनुहगेार जाहीर 
केल ेजाईल व नतचया मालमत्चेी जप्ी 

नवीन कविेयिातील 
तरतुदीनुसार आक ज्ाि गनुहे िरून 
पळनू जाणाऱया गनुहेगारांना ते 
दोषी न ठरताही तयांची भ्रष्टाचाराने 
कमळवलेली मालमत्ता जप् िरणयात 
येऊ शिेल. ही  संयकु्त राष्टांचया 
जाहीरनामयात बसणारी तरतदू 
आहे. हे कविेयि िायदेशीर 
िारवाईपासनू पळ िाढणाऱया 
आक ज्ाि गनुहेगारांना लक्य िरणारे 
आहे. कदवाणी व फौजदारी 
नयायालयात खटला सरुू होणयाचया 
अगोदरच तया गनुहेगारांवर िारवाई 
यात िरता येईल.
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करणयात येईल.जर ती वयक्ी ठरानवक 
वेळेत, ठरानवक नठकाणी नयायालयात 
उपनस्त रानहली तर नविेयकातील 
तरतदुीिसुार खटलयाची कारवाई 
करणयात येणार िाही.

मालमत्ेवर टाच व जप्ी- 
संचालक नकंवा उपसंचालक पदावर 
िेमलेली वयक्ी अजादूत उललेख 
केलेली मालमत्ा नयायालयाचया  
लेखी आदेशािे जप् करू शकते. 

हंगामी जप्ी- अजादूत उललेख 
केला िसेल तरी संचालक नकंवा 
उपसंचालक पदावरील वयक्ी 
कलम ४ अनवये मालमत्ा तातपुरती 
जप् करू शकतात. सदर मालमत्ा 
गुनह्यातूि नमळालेलया पैशातूि खरेदी 
केली आहे हे दाखवणारी कारणे तयात 
अस ू शकतात. अ्ादूत ती वयक्ी 
र्रारी आन द्ूक गुनहेगार असते. 
तातपुरतया जप्ीिंतर संचालक नकंवा 
उपसंचालकािे नयायालयात  तयाबाबत 
अजदू करणे आवशयक असते. 
नयायालयािे मुदतवाढ नदली िाही 
तरी ही तातपुरती जप्ी १८० नदवस 
राह ूशकते. जर सरतेशेवटी संबंनित  
वयक्ी र्रारी आन द्ूक गुनहेगार ठरली 
िाही तर मालमत्ा जप्ीतूि मुक् 
करणयात येईल.

संचालिांचे अकििार

संचालक नकंवा तयािे अनिकार 
नदलेली दसुरी वयक्ी संबंनित 
वयक्ीला र्रारी आन द्ूक गुनहेगार 
ठरवू शकते. अ्ादूत तयासाठी तयाचया 
हातात कागदोपत्ी सबळ पुरावे असण े
आवशयक आहे. तयाला ठरवूि 
नदलेलया क्ेत्ातील कुठलयाही भागात तो 
अनिकारी घुसिू मालमत्ेची तपासणी 
करू शकतो. तयािंतर मालक, 
कमदूचारी नकंवा इतर वयक्ीकंडे िोंदी, 
पुरावे तपासणीसाठी उपलबि करूि 
देणयासाठी मागू शकतो. गुनहयातूि 
निमादूण झालेली मालमत्ा व तयाच े

आन द्ूक स्त्रोत तपासणयाचा तयाला 
अनिकार असेल. संचालक नकंवा तयािे 
अनिकार नदलेली वयक्ी तपासलेलया 
िोंदीवर खुणा करू शकतात., तसेच 
मालमत्ेसंबंिात कुणाचहेी जबाब  घेऊ 
शकतात.

आक ज्ाि फरारी गुनहेगाराबाबत 
घोषणा

अजादूचया सिुावणीिंतर नयायालय 
संबंनित वयक्ीला र्रारी आन द्ूक 
गुनहेगार घोनषत करू शकते. तयाची 
मालमत्ा, भारतातील व परदेशातील 
बेिामी मालमत्ा जप् करता येतील. 
तया काळात मालमत्ेच ेसवदू हकक ह े
कें द्र सरकारचया हातात असतील व 
तयावर कुठला बोजा िसेल.

प्रशासक - कें द्र सरकार तयांचया 
सह सनचव दजादूचया खालचया 
िसलेलया अनिकाऱयांिा प्रशासक 
महणिू िेमू शकते. कलम १५ 
िसुार ही उपाययोजिा करता येते. 
प्रशासक मालमत्ा सवीकारणे व तयाच े
वयवस्ापि करणे ही कामे करतो. 
तयाबाबत तसा आदेश आिी निघण े
आवशयक असते. कें द्राचया ताबयातील 
मालमत्ा तो निकाली काढू शकतो 
तयासाठी आदेशाची प्रत असावी 
लागते. आदेशाचया ९० नदवसात 
कुठलयाही मालमत्ेची नवलहेवाट 
लावता येत िाही. 

अपील – नवशेष नयायालयाचया 
निकालावर उचच नयायालयात अपील 
करता येते. निकालािंतर तीस नदवसात 
अपील करणे आवशयक असिू उचच 
नयायालय तयाची सिुावणी ठरानवक 
३० नदवसांचया मुदतीिंतर करू शकते 
पण तयात अपीलावर लगेच सिुावणी 
ि घेणयाच ेकारण नयायालयाला द्ावे 
लागेल. 

निषकषदू- कें द्र सरकारिे आणलेल े
हे िवे नविेयक र्रारी आन द्ूक 

गुनहेगारांवर वचक ठेवणयास प्रभावी 
ठरू शकते. तयातूि मालमत्ा नवकूि 
वसलुी करता येणार असलयािे 
अ द्ूवयवस े्ला बसलेला र्टका कमी 
होईल. आन द्ूक गुनहे करूि पळूि 
जाणयाचा नवचार करणाऱयांिा तयामुळे 
वचक बसेल.

nnn

लखेक दनक्ण भारत प्रादेनशक पनरषद 
- एसआयारसीच े माजीप्रमखु आहते. 
ही सखंया इननसटटयटू ऑर् चाटडदू 
अकाऊटंटस ऑर् इनंडयाचा भाग  आह.े
ई मेलः victorgrace321@gmail.com
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उडान योजनेचे यश व पढुील आवहाने 

-कसंि ूभटटाचायजा

भारतातलया हवाई वाहतकू सवेेच े
एक वैनशष्टय़ महणजे, ये्ील 

अिेक लहाि मोठया शहरी भागात 
उत्म हवाई वाहतकू सवेा देणयाची 
क्मता असललेी परंत ुनवनवि कारणांमळेु 
वापरात िसललेी शकेडो नवमाितळे 
अनसततवात आहते. अनिकृत सरकारी 
आकडेवारीिसुार गेलया वषदूभरात 
देशातील ४०० चया आसपास 
हवाईपटटया व नवमाितळांपकैी 
र्क् ७५ नवमाितळांचाच हवाई 
वाहतकूीसाठी वापर झाला. पनहलया 
व दसुरया नवश्वयधुदांचा वेळी देशाचया 
अिेक भागात लहाि मोठी नवमाितळे 
उभारणयात आली होती. यधुदांिंतर मात् 
यापकैी बरयाचशा नवमाितळांचा वापरच 
झाला िाही. यापकैी काही नवमाितळांवर 
प्रा्नमक सतरावरचया पायाभतू सोयी 
असिूही आजचया काळाचया गरजेिसुार 
चांगली सवेा कायादूननवत करणयासाठी 
या नवमाितळांचा कायापालट होण े
आवशयक आह े व तयाकनरता 
बराच गुंतवणकू नििी लागेल. 
तर काही नवमाितळे वयावसानयक 
वयावहानरकतेनशवाय केवळ राजनकय 
हतेूंतिू तातपरुतया सोयीसंाठी बांिणयात 
आली असिू या नवमाितळांवरूि 
र्ारतर एक दोिदाच नवमािांच ेउडडाि 
झाल ेअसावे. आजचया घडीला भारत 
जगातील सवादूनिक वेगािे नवसतारत 
जाणारे हवाई वाहतकूीच ेकें द्र मािणयात 
येते. अस े असिूही भारतातील हवाई 
वाहतकू सवेा ही प्रामखुयािे नदलली, 

मुंबई,  बंगळरूू, चनेिई, कोलकत्ा व 
हदै्राबाद या महािगरांत कें नद्रत झाललेी 
नदसिू येते. भारतीय नवमािपत्ि 
प्रानिकरण अ्ादूत Airports Authority 
of India िे नदललेया अनिकृत 
आकडेवारीिसुार देशातील एकूण हवाई 
दळणवळणापकैी समुारे ६० टकके 
हवाई वाहतकू एकूण प्रवासी सखंयेचया 
दोि तृतीआशं प्रवासी देशातलया 
महािगरांतील नवमाितळांचाच वापर 
करतात पनरणामी या काही मोजकया 
नवमाितळांवर वाहतकूीचा अनिभार 
पडतो. देशातील हवाई वाहतकू सवेेची 
जलद व अनिक कायदूक्म दजादूतमकता 
नटकविू ठेवणयाचया दृष्टीिे िोरणातमक 
पावल े उचलतािा सरकार मोठया 
शहरांतील नवमाितळांवरील गजबजाट 
कमी करणयाबरोबरच लहाि शहरांतील 
ओस पडललेी नवमाितळेही हवाई 
वाहतकूीसाठी वारंवार वापरली जातील 
यासाठी प्रयत्नशील आह.े तसचे लहाि 
शहरांपासिू मोठया शहरांिा जोडणारया 
नवमािप्रवासांच े दर परवडणयासारखे 
ठेवणयाच ेनिनचित करणयात आल ेआह.े 
या प्रभावशाली िोरणातमक निणदूयामळेु 
लहाि शहरांतील सवदूसामानय िोकरदार, 
मधयम व लघ ु उद्ोजकांिा तयांचया 
शहरांतील नवमाि वाहतकूीचा वापर 
करणयास सोप ेहोऊि देशांतगदूत नवमाि 
वाहतकूीला प्रोतसाहि नमळत आह.े 

गेलया वषथी कें द्र सरकारिे 
उडाि योजिा कायादूननवत केलयापासिू 

‘उडे देश िा आम नागकरि’ 
या ब्ीदवाकयातच उडान योजनेचे 
उकदिष्ट सामावलेले आहे.  पंतप्िान 
नरेंद्र मोदी यांनी २७ एकप्ल, 
२०१७ रोजी कशमला- कदलली 
कवमान प्वासाने उडान योजनेचा 
शभुारंभ िेला. याच कदवशी 
पंतप्िानांनी नांदेड-हैद्राबाद आकण 
िडपा- हैद्राबाद दरमयानचया कवमान 
उडडानांना कहरवा झ ेंडा दाखवला.
या योजनेचया पकहलया टपपयात 
लहान शहरांतील ३१ तर दसुरया 
टपपयात अशी अजनू २९ कवमानतळे 
सकक्रय िरणयाचे उकदिष्ट ठेवणयात 
आले होते.

भरारी
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देशातील लहाि शहरे नवशषेतः 
ईशानय भारतातील दगुदूम शहरांपय ांत 
नवमाि वाहतकू पिुरूनजजनवत होणयास 
मदत झाली आह.े ‘उडे देश का आम 
िागनरक’, या ब्ीदवाकयातच उडाि 
योजिेच े उनदिष्ट सामावलले े आह.े  
पंतप्रिाि िरेंद्र मोदी यांिी २७ एनप्रल, 
२०१७ रोजी नशमला- नदलली नवमाि 
प्रवासािे उडाि योजिेचा शभुारंभ केला. 
याच नदवशी पंतप्रिािांिी िांदेड-हदै्राबाद 
आनण कडपा-हदै्राबाद दरमयािचया 
नवमाि उडडािांिा नहरवा झेंडा दाखवला.
या योजिेचया पनहलया टपपयात लहाि 
शहरांतील ३१ तर दसुरया टपपयात 
अशी अजिू २९ नवमाितळे सनरिय 
करणयाच ेउनदिष्ट ठेवणयात आल ेहोते.

उडाि योजिेचया आतापयांतचया 
उपलबिी बाबत नदलली- नशमला 
उडडाणसवेेच े उदाहरण देता येईल. 
नशमलयाहिू सरुूवातीला आठवडयातील 
पाच नदवस नवमाि उडडाण सवेा 
चालववणयाच े निनचित करणयात आल े
होते. यातही नदललीहिू नशमलयासाठी 
३५ प्रवासी जागा उपलबि होतया तर 
नशमला नवमाितळावरील निबांिांमळेु 
परतीचया प्रवासात केवळ १५ जागाच 
उपलबि होतया. वाजवी नतनकट दर 
व कायदूक्म वाहतकू सवेा यांमळेु 
२०१२ पासिू वापरात िसलले े
नशमला नवमाितळ पनुहा प्रवाशयांिी 
गजबज ूलागल ेअसलयाच े नचत् उडाि 
योजिेमळेुच प्रतयक्ात नदस ूलागल ेआह.े 
एकेकाळपयांत उडडाणासाठी सकुर 
िसललेा हा नवमािप्रवास िवयािे सरुू 
करणयासाठी अचािक हवाई पनरवहि 
कंपनया कशा पढेु आलया या प्रश्नाच े
उत्रही उडाि योजिेतच सामावल ेआह.े 
उडाि योजिेअंतगदूत कें द्र सरकार व 
राजय सरकार आिी निनचित केललेया 
करारािसुार या योजिेसाठी वयवहायदूता 
तर्ावत नििी अ्ादूत Viability Gap 
Funding- नवहजीएर्.अिदुाि देऊ 
करणयास कटीबधद आह.े  

या उडडाणाबाबत उडाि योजिा 
राबवतािा सरुूवातीला प्रती प्रवासी 
अिदुािाची रककम साडे तीि हजार 
रूपये होती. नवहजीएर् करारािसुार, 
प्रतयेक उडडाणाचया एकूण प्रवासी 
जागांपकैी ५० टकके जागासाठी 
अिदुाि, एअरलाइनससाठी तीि वषाांसाठी 
नवशषे मागदू एकानिकार आनण लँनडंग 
एअरपोटसदूवर इतर सवलती (सवसत 
ईंिि, कोणतेही नवमाितळ शलुक 
इतयानद) साठी सटू इ. देणयात आलया. 
याबदलयात नवमािचालक कंपिीिे 
उडाि चया प्रवाशयांकडूि प्रतीतास 
२५०० रूपये अस ेप्रवासीभाडे प्रतयेकी 
५०० नकमीचया प्रवासासाठी आकारावे 
अस ेनिनचित करणयात आल.े

वहीजीएर्ला कराराअंतगदूत 
नवत्परुवठा कसा केला जातो या 
प्रश्नाच े उत्र अस े की, महािगरांतिू 
येणारया नवमािांिा प्रतयेक उडडाणामागे 
५००० रूपये सरकारला द्ावे 
लागतात, जेणकेडूि उडाि योजिेच े
परसपर अिदुानित राहतील. परंत ु हा 
शलुकदर केवळ िर्ादायक मागाांवरच 
लाग ूआह.े उडाि योजिेचया पनहलया 

वषथी या शलुकप्रणालीतिू ३०० कोटी 
रूपये वसलूी प्राप् झाली. यामधये राजय 
सरकार व कें द्र सरकार प्रतयेकी रूपये 
६० कोटी व रूपये २०० कोटी एवढे 
अनतनरक् शलुक जोडू शकल.े अशा 
प्रकारे उडाि योजिेचया शभुारंभाचया 
वषथी ५६० कोटी रूपये एवढी रककम 
नवहजीएर्द्वारे जमा झाली. 

उडाि योजिेचया यशसवी 
अंमलबजावणीच ेआणखी एक उदाहरण 
महणजे ही योजिा लाग ू करणयाचया 
नदवसापासिू वषदूभराचया काळात 
नशमला-नदलली मागादूवरील नवमाि 
उडडाणात एकूण १२ हजार प्रवाशयांिी 
प्रवास केला. यामधये प्रती उडडाणचया 
उपलबि प्रवासी जागांपकैी ९० टकके 
जागा भरललेया असायचया. तसचे एकूण 
प्रवासी जागांपकैी उडाि याजिेअंतगदूत 
प्रवास भाडे सरासरी १९७० रूपये 
प्रती वयक्ी तर या योजिेत िसललेया 
प्रवासी जागांच ेभाडे सरासरी ४००० 
रूपये होते. उडाि योजिेच े महतव 
अिोरेनखत करणारे अजिू एक उदाहरण 
महणजे नसककीमचया पवूफेकडील भागात 
असलले ेराजिािी गंगटोक पासिू ३५ 
नकमीवर वसलले े पाकयोंग ह े शहर 
लवकरच हवाई वाहतकूीिे जोडल े
जाणार आह.े सपाईसजेट ही नवमाि 
पनरवहि सवेा देणारी कंपिी लवकरच 
पकेयोंग-नदलली या मागादूवर नवमािसवेा 
सरुू करणार आह.े यावयनतनरक् 
पकेयोंग- गवुाहाटी, पकेयोंग-कोलकत्ा 
या मागाांवरही नवमाि सवेा सरुू 
करणयाची योजिा लवकरच अंमलात 
आणली जाणार आह.े यानशवाय उडाि 
योजिेमळेु पिुरूनजजनवत झाललेया 
नवमाितळांमधये पंजाबमिील अदमपरू, 
भनटंडा व पठाणकोट, राजस्ािातील 
नबकािेर, जैसलमेर गजुरातमिील 
भाविगर, जामिगर, व मदु्रा यांचा 
समावेश आह.े तसचे काही नवमाितळे 
नज्िू सधया नवमाि उडडाण होतात 
परंत ु सवेा मयादूनदत सवरूपात आहते, 

भारतातील हवाई वाहतिू 
सेवा ही प्ामखुयाने कदलली, मुंबई,  
बंगळरूू, चेननई, िोलित्ता व 
हैद्राबाद या महानगरांत िें कद्रत 
झालेली कदसनू येते. भारत 
ही जगातील सवाजात वगेाने 
वाढणारी देशांतगजात कवमान 
वाहतिूीची बाजारपेठ मानली 
जाते. हवाईवाहतिूीची ही उचच 
वाढ िायम राहणयासाठी हवाई 
वाहतिूीने देशातील सवजा प्देश 
जोडले जाणे आवशयि आहे. 
तयाबरोबरच महानगरांतील 
कवमानतळाची क्मता वाढकवणे 
देखील महतवाचे आहे, परंतु हवाई 
वाहतिूीचया वाढीसाठी, प्ांतीय 
जोडणी कविकसत िरणे अकिि 
आवशयि आहे.
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तयांिाही उडाि योजिेचा लाभ नमळतो 
आह.े

भारतीय नवमाितळ प्रानिकरणचया 
एका वनरष् अनिकारयािे सांनगतल ेकी 
कें द्राकडूि यडूीएएि योजिेचया अंतगदूत 
ओस पडललेया नवमाितळांसाठी ४५०० 
कोटी रुपये मंजरू करणयात आल ेआहते. 
वषादूिवुषफे हवाई वाहतकूीसाठी  वापर 
ि झाललेया नवमाितळांिा कायादूननवत 
करणयाची गरज लक्ात घेऊि तयािसुार 
िागरी नवमाि महासचंलिालयाकडूि 
अ्ादूत डीजीसीए कडूि उडडाण 
परवािा नमळवावा लागेल. तयािंतरच 
अशा नठकाणी हवाई वाहतकू िवयािे 
सरुू करता येईल. छत्ीसगडमिील 
जगदलपरू या बरीच वषदू वापरात 
िसललेया नवमाितळाला िकुताच 
नवमाि उडडाणाचा परवािा नमळाला 
असिू लवकरच ये्िू हवाई वाहतकू 
सरुू होईल. याप्रमाण,े छत्ीसगढमिील  
अंनबकापरू परवािा नमळणयाचया प्रनतक्ेत 
आह ेतर नबलासपरू ये े् नवमाितळावरील 
कायादूनवयिासाठी काम चाल ू आह.े 
ओनडशामधये, उककेला आनण जेयपरू 
ये्िू उडडाण कवकरच सरुू होतील 
तर झारसगुडुापासिू नवमािप्रवास 
आिीच सरुू झाल ेआहते.

भारत हा जगातील सवादूत वेगािे 
वाढणारी देशांतगदूत नवमाि वाहतकूीची 
बाजारपठे मािली जाते आनण 
हवाईवाहतकूीची ही उचच वाढ कायम 
राहणयासाठी हवाई वाहतकूीिे देशातील 
सवदू प्रदेश जोडल े जाण े आवशयक 
आह.े तयाबरोबरच महािगरांवरील 
नवमाितळाची क्मता वाढनवण े देखील 
महतवाच ेआह,े परंत ुहवाई वाहतकूीचया 
वाढीसाठी, प्रांतीय जोडणी नवकनसत 
करण ेअनिक आवशयक आह.े र्क् 
प्रस्ानपत नवमािचालक कंपनयांच 
िवह े तर उडाि योजिेअंतगदूत 
वहीजीएर्िे एअर डेककि आनण एअर 
ओनडशासारखया िवीि नवमाि पनरवहक 

कंपनयांिाही आकनषदूत केल े आह.े 
पनहलया टपपयात या नवमाि कंपनयांिी 
प्रांतीय जोडणीत मोठया प्रमाणात 
वाढ केली. आता, इनंडगो, सपाईसजेट 
आनण जेट एअरवेज सारखया मोठया 
नवमािचालक कंपनयाही उडाि योजिेत 
सामील होणयास उतसकु आहते. 

परंत,ु कोणतयाही महतवाकांक्ी 

वाहतकू योजिेप्रमाणचे उडाणचया 
बाबतीतही बरयाच बाबी योजिेत 
समानवष्ट करूि घेण े अजिूही बाकी 
आह.े देशातील सवदूच अिषंुनगत 
नवमाितळे जी कायादूननवत करणयास 
पनरकनलपत करणयात आल ेहोती तयांच े
अजिूही पिुरुजजीवि झालले े िाही,  
देशातील सवदू नवमािमागदू (िवीि आनण 
प्रस्ानपत) जयांचयासाठी बोली लागली 
आहते अजिू सरुु झालले ेिाहीत आनण 
उडाि योजिेअंतगदूत अद्ाप हनेलकॉपटर 
सवेाही सरुू झाललेी िाही.

उडाि योजिेअंतगदूत पिुरूनजजनवत 
काही नवमािमागाांवर याआिी 
नवमािवाहतकूीचया र्ार रे्रया 
झाललेया िाहीत. तसचे या मागाांिा  
नििीची कमतरता भासते तसचे दरूस् 
स्ािांपासिू प्रमखु शहरांिा जोडलया 
जाणयाचया बाबतीत आन द्ूक व 
दळणवळणीय समसयांिाही तोंड द्ावे 
लागते.  बोलीचया पनहलया रे्रीिंतर 
पाच नवमाि वाहक कंपनयांिा १२८ 
नवमािमागदू वाहतकूीसाठी उपलबि करूि 
देणयात आल,े जे सपटेंबर २०१७ चया 
अखेरीस वाहतकूीसाठी खलु ेहोणार होते. 
एक वषादूिंतर, यापकैी निममया मागाांवर 
नवमाि वाहतकू कायादूननवत झाललेी 
आह.े प्रस्ानपत नवमाि कंपनया जस े
एलायनस एअर, सपाइसजेट आनण ट्रूजेट 
यांिी तयांिा नदललेया बहतुेक नकंवा सवदू 
मागाांवर सवेा सरुू करणयात यशसवी 
ठरल े आहते. परंत ु पनहलयाच रे्रीत 
एकूण नवमािमागाांचया तीि-चतु् ाांश 
नवमािमागदू नमळाललेया एअर ओनडशा 
आनण एअर डेककिसारखया लहाि 
कंपनया केवळ १५ टकके मागाांवरच 
सवेा सरुू करू शकलया आहते. एअर 
ओनडसािे प्राप् झाललेया एकूण प्रवासी 
मागाांपकैी ५० मागाांवर आपली सवेा 
सरुू केली आह े तर एअर डेककििे 
परवािा नमळाललेया ३४ पकैी १० 
मानग ांकांवर उडडाणसवेा देणयास प्रारंभ 
केला आह.े जेट जिुचया अखेरीपासिू 
उडाि सवेा सरुू करेल अशी अपके्ा 
आह े तर इनंडगो आनण सपाइसजेटची 
सवेा जलुमैधये सरुू होणयाची शकयता 
आह.े

तस ंपाहता, उडाि अंतगदूत नवमाि 
सवेेचा दजादू हा उललखेिीय िाही. 
िागरी नवमाि प्रानिकरणाचया एनप्रल 
मनहनयातील आकडेवारीिसुार एअर 
ओनडशा आनण एअर डेककिचया उडाि 
योजिेअंतगदूतचया नवमािसवेा एका 
मनहनयात तयांचया नवमािांवर केवळ एक 
तृतीयांश जागा भरू शकल ेतसचे रदि 

देशातील एिूण हवाई 
दळणवळणापैिी समुारे ६० 
टकिे हवाई वाहतिू आकण एिूण 
प्वासी संखयेचया दोन तृतीआशं 
प्वासी देशातलया महानगरांतील 
कवमानतळांचाच वापर िरतात 
पकरणामी या िाही मोजकया 
कवमानतळांवर वाहतिूीचा अकिभार 
पडतो. देशातील हवाई वाहतिू 
सेवचेी जलद व अकिि िायजाक्म 
दजाजातमिता कटिवनू ठेवणयाचया 
दृष्टीने िोरणातमि पावले उचलताना 
सरिार मोठया शहरांतील 
कवमानतळांवरील गजबजाट िमी 
िरणयाबरोबरच लहान शहरांतील 
ओस पडलेली कवमानतळेही हवाई 
वाहतिूीसाठी वारंवार वापरली 
जातील यासाठी प्यत्नशील आहे. 
तसेच लहान शहरांपासनू मोठया 
शहरांना जोडणारया कवमानप्वासांचे 
दर परवडणयासारखे ठेवणयाचे 
कनकचित िरणयात आले आहे.
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केललेया नतनकटांच े प्रमाणही सवादूनिक 
होते. सवाभानवकच, प्रवाशयांचया 
तरिारीचं े प्रमाणही जासत होते. 
तयामळेु या िवीि नवमािसवेा पायाभतू 
सनुविांचया समसयांशी झगडात आहते. 
तयामळेु या िवया कंपनयांिा सरुळीत 
होणयासाठी आणखी काही काळ जावा 
लागेल. उडाि योजिेतील आणखी एक 
कमतरता महणजे या योजिेअंतगदूत 
अद्ाप ि सरुू होऊ शकललेी हनेलकॉपटर 
सवेा. पनहलया रे्नरत अिदुाि नििीचया 
कमतरतेमळेु एकाही कंपिे ही सवेा 
देणयाची बोली लावली िवहती. तर 
दसु-या रे्रीत अजिूही ही सवेा देणयाच े
पनरक्ण सरुू आह.े आतापयांत देशात 
कुठेही नियोनजत हनेलकॉपटर सवेा 
उपलबि िसलयािे आताची पनरनस्ती 

लक्ात घेउिच हनेलकॉपटर सवेा सरुू 
करणयाबाबत िवे नियम तयार करावे 
लागतील. 

अंनतम मदुिा असा की, जया नवमाि 
पनरवहि कंपनयांिी उडाि योजिेत 
भाग घेतला आह े तयांिा तीि वषाांचया 
कालाविीिंतर जेवहा नवहजीएर् नििी 
करार सपंषु्टात आलयािंतर सवलतीचया 
दरात नवमािसवेा देण ेपरवडणारे ठरणार 
िाही कारण आतंरराष्ट्रीय बाजारात 
नवमाि चालवायला लागणारया ईंिि 
तेलाच ेदर वाढत आहते. उडाि योजिा 
सवदूसामानयांचया पसतंीस पडावी व 
अनिकानिक प्रवासी या योजिेत 
जोडल े जावे, यासाठी सरकारिेही 
नवमाि पनरवहि कंपिीचया सवेेचा दजादू 
पाहिू तयांचयाशी बोलणी करूि काही 

मागाांवरील उडाि रे्रयांसाठी निनचित 
करणयात आललेया नवहजीएर् सवलत 
नििीची तीि वषाांची अट नशन्ल 
करणयास सरुूवात केली आह.े 

nnn

लनेखका गेलया २४ वषाांपासिू वयापार, 
िागरी नवमाि वाहतकू, रेलवे व वाहिे, 
दरूसचंार व नकरकोळ बाजार इ. 
बाबतचया कें द्र सरकारचया िोरणांवर 
पत्कानरता कनरत आहते. देशातील 
िावाजललेया इगं्रजी वृत्पत्ांत या 
नवषयांवर सतंभलखेि, सललागार 
सपंानदका इ. बरोबरच आकाशवाणीचया 
नवनवि चचादूतमक कायदूरिमांत यांचा तज्ञ 
महणिू िेहमी सहभाग असतो.- 
ई मेलः sinjain@gmail.com

प्िाशन कवभागाची नवी पसुतिे

एिा पसुतिाची किरिोळ  
कवक्री

किंमत 30 रुपये प्तयेिी

चार पसुतिांचा संच
100 रु.
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