
Je<e& 45                   DebkeÀ 11                     heeves  56              जून 2018               cetu³e 22©.

he´ieleerheLeeJejerue Yeejle



Je<e& 45                   DebkeÀ 10                     heeves  56              ces 2018               cetu³e 22©.



³eespevee

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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शाश्त विकासाचे इंद्रधनुषय 
प्ाचीि काळापासिू चांगल े 

राजयकतफे िेहमीच आपल ेराजय 
प्रगतशील कस ेराहील याची महतवाकांक्ा 
बाळगिू होते. नसिं ु ससंककृ ती,इनजप्त 
ससंककृ ती, रोमि नकंवा ग्रीक ससंककृ ती 
असो प्रतयेक कालखंडातील राजयकतफे  
राजयाचया नवकासासाठी प्रयत्नशील  होते. 
एवढेच िवह े तर अकबर, ककृ षणदेवराय, 
चदं्रगपु्त मोयदू, राजा चोला  आनण निप ू 
सलुताि यासारखया राजांिी राजयकारभार 
चालवणयासाठी चांगली प्रशासि वयवस्ा 
निमादूण केली. राजयाचया समकृद्धी आनण 
प्रगतीमधये या राजयकतयाांिी आन द्ूक 
आनण सामानजक सिुारणाच े महतव 
जाणल ेहोते.

सधया जागनतक पातळीवर  समयक 
नवकासासाठी आमलूाग्र प्रयत्न सरुु 
आहते. देशाचा आन द्ूक नवकासाचा 
दर वाढला महणजे प्रगती झाली  अस े
िाही. नशक्ण,आरोगय,ककृ षी शतेकरी 
कलयाण योजिा,कौशलय नवकास आनण 
तरुणांसाठी रोजगार निनमदूती या क्ेत्ात 
सिुारणा झालयानशवाय खरा नवकास 
शकय िाही. 

भारतातही कें द्र सरकारमार्दू त 
देशाचा नवकासाचा दर वाढावा यासाठी 
मोठया प्रमाणावर प्रयत्न सरुु आहते. 
नवकासाची र्ळे  गरीबातलया गरीबांिा 
नमळावीत यासाठी सवदूसमावेशक 
नवकासनिती राबवणयात येते आह.े आन द्ूक 
क्ेत्ात कर रचिेत आमलूाग्र बदल केल े
आहते. नवनवि प्रकारच े अप्रतयक् कर 
हिविू देशभरात र्क्त एकच कर लाग ू
करणयात आला आह.े ‘जीएसिी’(वसत ू
आनण सवेा कर) ह े अप्रतयक् करांचया 
रचिेतील सिुारणांच े लक्णीय पाऊल 
मािल ेजाते. जीएसिीमळेु एक देश,एक 
कर ह ेसवपि सतयात उतरल ेआह.े तसचे 

जीएसिीसोबतच बँनकंग क्ेत्ातही सिुारणा 
करणयात आली आह.े यासोबतच े्ि 
कर रचिेेत िॅकस इनर्फॉमफेशि िेिवकदू  
(TIN), इलकेट्फॉनिक नरििदू ऐकसपेिनस 
ऐनड कनसफॉनलडेिेड  नससिीम (ERACS)  
ई सहयोग या सारखया सनुविांमळेु े्ि 
कर रचिेतही मोठे बदल झाल ेआहते. 

सधया सपंणूदू जगाला नडनजिल 
कांतीच ेवेि लागल ेआहते. तयात भारतही 
मागे िाही. देशभरात नवनवि क्ेत्ात 
नडनजिल तंत्ज्ािाचा अवलंब करणयात 
येत आह.े उदाहरणा द्ू बीपीओ ,िवे 
तंत्ज्ाि आनण डािा नवशे्षण याचा वापर 
करुि सरकार नवनवि योजिा राबवतािा 
मोठे बदल करत आह.े  लाभारयाांिा 
े्ि अिदुाि (डीबीिी) ,सावदूजनिक नवत्त 

वयवस्ापि, ई-बाजार, भीम ऍपचा वापर 
करुि नडनजिल वयवहारांिा प्रािानय 
देणयात आल े आह.े या सवदू िवया 
तंत्ामळेु सरकारचया खचादूत मोठी बचत 
झाली आह.े 

कें द्र सरकार मार्दू त राबवणयात येत 
असललेी सवच्छता अनभयाि योजिा ही 
लोकांची योजिा झालीय. सरकारचया या 
महतवकांक्ी योजिेस देशभरातिू प्रचडं 
प्रनतसाद नमळत आह.े  सपंणूदू देशातलया 
ग्रामीण भागात 2 ऑकिोबर 2014 
पासिू समुारे 7.1 कोिी शौचालय 
बांिणयात आली. महाराष्ट्रासारखे राजय 
सपंणूदू हागणदारीमकु्त होणयाचया मागादूवर 
आह.े 

आरोगयानशवाय नवकासपणूदू होऊ 
शकत िाही. नवकासामधये आरोगय 
क्ेत्ाला महतवाच े स्ाि आह.े गरीबांिा 
कमी नकंमतीत चांगलया दजादूची 
आरोगयसनुविा उपलबि करुण देणयाच े
आवहाि आह.े तयामळेुच देशभरात जि 
औषिी कें द्र सरुु करणयात आली आहते. 

या कें द्रामधये गरीब लोकांिा सवसत दरात 
औषिी नमळत आहते. 

गरीब आनण दबुदूलांच ेरक्ण करण ेह े 
सरकारच ेआद्य कतदूवय असते. स्ती भ्णू 
हतया रोखणयासाठी सरकारिे ’मलुगी 
वाचवा, मलुगी नशकवा" सारखे उपकम 
सरुु केल ेआहते. कें द्र सरकारिे िेहमीच 
मनहला आनण मलु ेभयमकु्त वातावरणात 
राहतील यासाठी प्रयत्न केल े. तयासोबतच 
नहसंाचारात  प्रभानवत झाललेया मनहला 
आनण मलुांच े पिुवदूसि केल.े देशाचा 
नवकासात मनहलांिी सहभागी वहावे 
यासाठी सरकारकडूि साततयािे प्रयत्न 
होत आहते. 

 ग्रामीण भागाची प्रगती  हा 
देशाचया नवकासाचा कणा आह.े कें द्र 
सरकारिे ग्रामीण नवकासाचा चहेरा-
मोहरा बदलणयासाठी  राष्ट्रीय अनिसरुक्ा 
अनभयाि, राष्ट्रीय ककृ षी नवकास योजिा, 
पंतप्रिाि पीक नवमा योजिा यासारखया 
योजिा सरुु केलया आहते. या नवनवि 
योजिांमळेु ग्रामीण आनण शहरी भागातील 
आन द्ूक दरी कमी होणयास मदत होणार 
आह.े यासोबतच शतेकऱयांच े उतपनि 
दपुपि करणयासाठी  नवनवि शतेकरी 
कलयाणकारी योजिा राबवणयात येत 
आहते.

नवकास हा केवळ दैवयोगािे सािता 
येत िाही. देशातलया िागनरकांिी केललेया 
मेहितीच े र्ळ महणजे नवकास आह.े 
सधया भारतातील प्रतयेक वयक्ती देशाला 
नवकासाचया िवया नक्नतजावर िेणयासाठी 
जीव तोडूि प्रयत्न करत आहते.

nnn
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-राजीि आहुजा

सधयाचया सरकारिे नत्सतू्ी 
कायदूकम जाहीर केला 

आह,े नवकास, जलद नवकास, सवाांगीण 
नवकास अस ेतयाच ेसवरूप असिू दसुरा 
सदंभदू महणजे नवकास ही सामनूहक 
चळवळ झाली पानहजे अस ेसरकारिे 
ठरवल ेआह.े 

पवूवी किी िवह े एवढा या 
सरकारिे नवकासाचा मदु्ा कें द्रस्ािी 
आणला. वाढ व नवकासाचा मदु्ा 
पढेु िेणयासाठी सरकारिे जि िि 
योजिा, नडनजिल योजिा, नडनजिल 
इनंडया, मेक इि इनंडया, कौशलयपणूदू 
भारत, मदु्रा बँक योजिा, सवच्छ भारत 
अनभयाि,आयषुमाि भारत या योजिा 
सरुू केलया आहते. सरकारिे गेलया 
चार वषादूत जया योजिा सरुू केलया 
आहते तयाचा सामानय माणसांचया 
दृष्ीिे अ द्ू काय ह े जाणिू घेणयाचा 
प्रयत्न आपण करणार आहोत. 

या सवदू योजिा महणजे एक तर 
आन द्ूक वाढ व नस्तयंतराचा मागदू 
आहते. या दृनष्कोिातिू नवचार केला 
तर या योजिा व सिुारणांच ेतीि स्लू 
गिात वगवीकरण करता येईल.

1. झिपि र्ायदा नकंवा र्लनिषपत्ती 
देणाऱया योजिा

2. मधयम व दीघदू काळािे र्ायदा 
दाखवणाऱया योजिा 

3. कमी काळाचया योजिा पण 
र्ायदा मात् दीघदूकालीि.

झिपि र्ायदा देणाऱया योजिांमधये 
कें द्रीय आरोगय सवेेत डफॉकिरांच ेनिवकृत्तीच े
वय वाढवणयाचा निणदूय हा भारतातील 
डफॉकिरांचा तिुवडा दरू करणारा होता. 
भारतीय वि कायद्यातिू बांबलूा वगळण े
हा निणदूय झिपि पनरणाम व र्ायदेही 
दाखवणारा आह.े तयामळेु बांबचूी 
लागवड विेतर भागात होऊ शकते 
तयामळेु शतेकऱयांच े उतपनि वाढणार 
आह.े मधयम ि दीघदूकालीि मदुतीिंतर 
र्ायदा देणाऱया निणदूयात देशातील 
वेगवेगळया राजयात एमससारखी 
(अनखल भारतीय आयनुवदूज्ाि कें द्र) 
रूगणालये उभारणयाचा निणदूय एक 
आह.े यानशवाय उचचतंत्ज्ािानिनठित 
बलुिे ट्ेिचा निणदूय आह.े वसत ू व 
सवेा करािे कमी काळाकनरता काही 
अडचणी सहि करावया लागतील पण 
तयातिू िंतर बरेच आन द्ूक र्ायदे 
नमळणार आहते. 

अ द्ूशास्तज्ांचा दृनष्कोि- आन द्ूक 
सिुारणा व योजिांकडे अ द्ूशास्ताचया 
दृनष्कोिातिू पाहणहेी आवशयक आह.े 
बाजारपठेीय अपयश व सरकारी 
अपयश यावर उपाय महणिू काही 
योजिा आखणयात आलया आहते. काही 
वेळा बाजारपठे अ द्ूवयवस्ा कोसळते. 
तयामळेु  सरकारिे हसतक्ेप करणचे 
योगय ठरत असते. लोकनहतासाठी 
काही उपाययोजिा करण े जयांच े
िकारातमक पनरणाम आहते नकंवा 
सकारातमक पनरणाम आहते अशा 

पिूजी कधी नवहे एिढा या 
सरकारने विकासाचा मदु्ा कें द्रस्ानी 
आणला. िाढ ि विकासाचा मदु्ा 
पढेु नेणयासाठी सरकारने जन धन 
योजना, वडवजटल योजना, वडवजटल 
इंवडया, मेक इन इंवडया, कौशलयपणू्त 
भारत, मदु्रा बँक योजना, सिच्छ 
भारत अवभयान,आयषुमान भारत 
या योजना सरुू केलया आहेत. 
सरकारने गेलया चार िषा्तत जया 
योजना सरुू केलया आहेत तयाचा 
सामानय माणसांचया दृष्ीने अ ््त 
काय हे जाणनू घेणयाचा प्यत्न 
आपण करणार आहोत. 

दृष्ीक्ेप

मोदी सरकारचे विकास धोरण
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योजिांचा तारतमयािे नवचार करण े
तसचे मजबतू बाजारपठेीय स्ािाचा 
र्ायदा घेऊि कंपनया इतरांची नपळविू 
करणार िाहीत ह ेपाहण.े स्लू आन द्ूक 
नस्रता नमळवण,े कमी मागणी व इतर 
कारणामळेु गमावललेी  बाजारपठे 
नमळवणयासाठी प्रयत्न करण े अशा 
अिेक बाबीचंा तयात समावेश आह.े 
बाजारपेठ अपयशािर उपाय-

सधयाच े सरकार पायाभतू 
प्रकलपांवर भर देत आह.े तयाचबरोबर 
जे रखडलले े प्रकलप आहते ते ही 
पढेु िेत आह.े तयामळेु सावदूजनिक 
नवतरणातील अपयश भरूि काढल े
जात आह.े आतंरराष्ट्रीय सौर आघाडीचा  
ससं्ापक सदसय महणिू भारत सरकारिे 
जागनतक नहताचा नवचारही केला आह.े 

नडनजिल वयवहारांिा चालिा 
असो नकंवा राष्ट्रीय पोषण योजिा 
असो, सवच्छ भारत अनभयाि असो 
यामळेु सगळीकडे सकारातमक पनरणाम 
नदसल.े तयाचा नवकास प्रनकयेवर 
चांगला पनरणाम नदसिू आला. भारत 
सिेज 4 व 6 यांची अंमलबजावणी 
अनलकडे घेऊि वाहि प्रदषूणाच ेघातक 
पनरणाम िाळणयात मदत केली गेली.
ऑनकसिोनसिचया नवकी व आयातीवर 
तयाचया गैरवापराच े पनरणाम लक्ात 
घेऊि बंदी घालणयात आली. सरकार 
जे घिक दलुदूनक्त आहते. तयावरही 
मागदू काढीत असिू जििि योजिेमळेु 
आन द्ूक समावेशकता सवाांसाठी घर 
योजिेत घरांचया  खरेदीत अिदुाि अस े
मागदू अिसुरणयात आल.े कौशलयपणूदू 
भारत योजिेत वयावसानयक व तांनत्क 
प्रनशक्ण नदल ेजात आह.े

आन द्ूक वाढ ही महतवाची असिू 
तयात स्लू आन द्ूक नस्रता प्राप्त होत 
असते. शाश्वत आन द्ूक वाढ साधय 
करणयासाठी सरकारिे ककृ षी उतपादि 
वाढीच ेअिेक कायदूकम नकंवा योजिा 
जाहीर केलया. तयात प्रिािमंत्ी ककृ षी 

नसचंाई योजिा, माती आरोगय पनत्का, 
र्सल नबमा योजिा यांचा समावेश होता. 
उद्योजक व िवप्रवतदूक यांचयासाठी 
सलुभ कजादूकनरता मदु्रायोजिा, सिािदू 
अप इनंडया, सिँड अप इनंडया या 
योजिा सरुू करणयात आलया. िंतर 
सरकारिे आणखी महतवाकांक्ी उनद्षे् 
ठेवतािा 2022 पयांत शतेकऱयांच े
उतपनि दपुपि करणयाच ेठरवल.े परदेशी 
पयदूिकांची सखंया पढुील तीि वषादूत 
दपुपि करण,े 2022 पयांत सौर उजफेच े
प्रमाण 100 नगगावफॉि करण ेअशीही 
अिेक उनद्षे् ठेवणयात आली. आन द्ूक 

वाढीची सरकारिे भर नदललेी क्ेत् ेबघता 
नवकासाचया साििात नवनविता नदसते. 
तयाचबरोबर नवकासाच ेलोकशाहीकरण 
करणयाचा प्रयत्न नदसतो. समाजाचया 
सवदू सतरातील लोकांचा नवकास 
करणयाचा हते ूयात आह.े 

बाजारपठे अपयशांबरोबर सरकारी 
अपयश हा एक घिक असतो. कारण 
दानरद्य निमूदूलि, समािता निनमदूती यात 
सरकार कमी पडू शकते 

सरकारी धोरणातमक अपयशांिर 
मात 

बाजारपठे अ द्ूवयवस्ांमधये 
सरकार अिेक महतवाची कामे करीत 
असते तयात बाजारपठेांिी वयवनस्त 
काम करावे यासाठी मािके व निबांि 
ठरवत असते. िवीि नियामक ससं्ा 
स्ापि करण े नकंवा जनुया मजबतू 
करण े ह े  सरकारच े काम असते. 
सरकारिे स्ावर मालमत्ता कायदा 
समंत करूि मालमत्ता खरेदी नवकी 
वयवहारात पारदशदूकता आणली तयात 
घरे खरेदी करणाऱयांच े नहतही जपल े
गेल.े सरकार देशात अनि सरुक्ा 
मािकेही अनिक कडक करीत आह.े 
बँनकंग वयवस्ा अनिक मजबतू 
करूि आवशयक नियंत्ण आणखी 
कडक केली जात आह.े वयावसानयक 
िीतीमत्तवेर सरकारचा भर असिू 
वयावसानयक ससं्ा, डफॉकिर, लखेापाल, 
लखेापरीक्क यांचया िैनतक वतदूिावर 
देखरेख केली जात आह.े सामानजक 
क्ेत्ातही सरकारिे चांगली कामनगरी 
करतािा आरोगय नियामक ससं्ा 
िसलयािे औषिे, वैद्यकीय उपकरण े
उद्योग यात लाचखोरी व इतर गैरप्रकार 
सरुू असिू आता तो मदु्ा सरकारचया 
रडारवर असिू तया नदशिेे काम सरुू 
केल ेआह.े 

सावदूजनिक क्ेत्ाची कामनगरी 
सिुारतािा सरकारिे निगु ांतवणकुीच े
एक उनद्ष् ठरवल े आह.े बदलतया 
आन द्ूक पनरप्रके्यात सरकारी उद्योग 
व आस्ापिांिी कालससुगंत रहावे 
यासाठीही प्रयत्न करणयात येत 
आहते. इनंडया पोसि पमेेंि बँक ह े
तयाचचे उदाहरण असिू तयामळेु दीड 
लाख पोसि कायादूलयांिा उनजदूतावस्ा 
येणार आह.े सरकारी आस्ापिांचया 
कामकाजाचा सरकारचया हसतक्ेपाच े
प्रमाण कमी करणयात येत असिू तयात 
नकमाि सरकार कमाल प्रशासि अस े
धयेयच ठेवल ेआह.े सरकार नडनजिल 
तंत्ज्ािाचा वापर करणयास उत्तजेि 
देत आह.े तयामळेु िागनरकांिा मलूभतू 
सावदूजनिक सवेा सहज व सिुानरत 

बदलतया आव ््तक पवरप्के्यात 
सरकारी उद्ोग ि आस्ापनांनी 
कालससंुगत रहाि े यासाठीही 
प्यत्न करणयात येत आहेत. इंवडया 
पोसट पेमेंट बँक हे तयाचेच उदाहरण 
असनू तयामळेु दीड लाख पोसट 
काया्तलयांना उवज्ततािस्ा येणार 
आहे. सरकारी आस्ापनांचया 
कामकाजाचा सरकारचया 
हसतक्ेपाचे प्माण कमी करणयात 
येत असनू तयात वकमान सरकार 
कमाल प्शासन असे धयेयच ठेिले 
आहे. सरकार वडवजटल तंत्ज्ानाचा 
िापर करणयास उत्जेन देत आहे. 
तयामळेु नागवरकांना मलूभतू 
साि्तजवनक सेिा सहज ि सधुावरत 
पद्तीने वमळत आहेत.
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पद्धतीिे नमळत आहते. तयाचबरोबर 
उद्योगांिा व उद्योजकांिा अिकूुल 
वातावरण तयार होत आह.े 

समाितेला प्रोतसाहि – समाितेला 
प्रोतसाहि देणयासाठी सरकारिे अिेक 
उपाय केल े आहते तयात काही 
भौगौनलक प्रदेश, लोकसमहू यांिा 
चांगल े स्ाि देणयाचा प्रयत्न केला 
आह.े ईशानयेकडील प्रदेशांिा आतापयांत 
दलुदूनक्त करणयात आल.े सरकारिे 
ते् ील राजयांचया नवकासासाठी बरेच 
काम केल ेआह.े यानशवाय देशातील 
नवकासात मागे पडललेया शंभर 
नजलह्यांची निवड करूि तयांचया 
प्रगतीवर भर नदला आह.े सवदू भागांचा 
समाि नवकास करण े हा सरकारचा 
उद्ेश असिू मोदी सरकारिे खेडयांच े
शंभर िकके नवद्यतुीकरण करणयाच े
धयेय 1000 नदवसात पणूदू केल ेआह.े 
प्रतयेक घरात वीज देणयाचाही उपकम 
यात आह.े मनहला व मलुांच ेआरोगय 
सिुारणयासाठी उजजवला योजिा 
सहाययभतू झाली आह.े एलपीजी महणजे 
सवयंपाकाचया गॅसमळेु मनहलांिा होणारे 
डोळे व रु्फरु्साच े रोग कमी होत 
आहते . दानरद्य रेषेखालील वयक्तीिंा 
याचा नवशषे र्ायदा होत आह.े राष्ट्रीय 
आरोगय सरुक्ा योजिांमधये गरीब व 
जोखीमग्रसत कुिुंबांिा सरंक्ण नदल े
आह.े यातिू नवकासात लोकसखंयेतील 
वंनचत व मागास गिांिा समानवष् केल े
आह.े आन द्ूक अिदुािात अिदुािाच े
पसै ेआता े्ि बँक खातयात हसतांतनरत 
केल ेजातात. 

आणखी एक वसतनुस्ती- 
बाजारपठे त्िुी व समतेच े उद्ीष् 
गाठणयासाठी सरकारिे वतदूिातमक 
अ द्ूशास्तातही लक् घातल ेआह.े तयात 
लोकांचया नवचारांिा चांगली नदशा 
देऊि तयांिा योगय पयादूय निवडणयासाठी 
उद्यकु्त केल ेजात आह.े यात मलुीचया 
जनमाला उत्तजेि देणयासाठी खास 
योजिा आहते. खेडयांमधये लोक 
उघडयावर शौचास जात होते. तयासाठी 
हागणदारी मकु्ततेकनरता सामानजक 

सदंेश नदल ेजात आहते. पंतप्रिािांिी 
या सामानजक सदंेश देणयाचया उपकमात 
अिेकदा  सवतःचया आवाजात सदंेश 
नदला आह.े एक प्रभावशाली वयक्ती 
महणिू तयांचया सदंेशांचा समाजमिावर 
सकारातमक पनरणाम होऊि लोक 
मलुगी होण े वाईि आह े अस े माित 
िाहीत. उघडयावर शौचास जाणयाचया 
सवयीही बदलत चाललया आहते. तयांिी 
लोकांिा योगसाििा करणयाचा सलला 
नदला आह े तयातिू आरोगय चांगल े
राहते. खादीच ेकपडे वापरलयािे खादी 
कामगारांच े उतपनि वाढते. एलपीजी 
अिदुाि सोडूि देणयास तयांिी वानषदूक 
दहा लाख उतपनिावरील कुिुंबांिा 

केवळ तयांचया सामानजक सदंेशातिू 
भाग पाडल.े आता तया अिदुािातिू 
जयांचयाकडे आिी सवयंपाकाचा गॅस 
िवहता तया माताभनगिीचंया जीविात 
सिुारणा झाली असिू तयांिा होणारा 
िरुाचा व इतर त्ास कमी झाला आह.े 
साधया बलबला वीज जासत लागते. 
एलइडी बलबला ती कमी लागते. 
तयामळेु पंतप्रिािांिी एलइडी बलब व 
टयबू वापरणयास प्रोतसाहि नदल.े ते 
रासत  दरात उपलबि केल े तयामळेु 
वीज बचत होणार आह.े 

विकासाचे राजकारण

सरकारिे पंतप्रिाि मोदी यांचया 
िेतकृतवाखाली िेमकी काय चांगली कामे 
केली याची ही काही उदाहरण ेआहते. 
ती  नदसायला ्छोिी वाितात पण तयांचा 
पनरणाम र्ार दरूगामी आह.े एरवी 
लोकांचया सवयी बदलण े र्ार सोप े
िसते. सरकारिे केललेया सिुारणा व 
कायदूकम यांची यादी लांबलचक होईल. 
सरकारिे कोणतयाही लोकाििुयी 
योजिा राबवलया िाहीत. कारण अस े
केल ेतर नवकासाकडे दलुदूक् होते असा 
आजवरचा अिभुव आह.े सरकारिे 
समाजातील  सवदू घिकांसाठी योजिा 
व कायदूकम नदल.े िेहमीच नवकासाच े
राजकारण केल.े एरवी नवकासाची 
भाषा कुणी करीत िवहते. ती या 
सरकारिे अंगवळणी पाडली. आपलया 
देशात आिी नवकासाचा खपू अिशुषे 
होता तयामळेु लोकांचया आशाआकांक्ा 
वाढललेया होतया पण तयांिा संिी 
नमळत िवहती ती आता नमळाली आह.े 
अजिूही सरकारला लक् देता येईल 
अशा अिेक गोष्ी आहते. तयासाठी 
सरकार सवदू आघाडयांवर प्रयत्न करीत 
आह.े सरकारची नदशा बनघतली तर 
ते चांगलचे काम करीत आहते. तयात 
खीळ घालणयाच े नहतसबंंिी वयक्तीचं े
प्रयत्न व इतर बाबी लक्ात घेता 
कायदूकम अंमलबजावणीवर भर देण े
अजिूही गरजेच ेआह.े हा लखे केवळ 
सरकारचया कामनगरीबाबतचा दृनष्कोि 
मांडणयाबाबत आह.े कामनगरीच े
मलूयमापि यात केलले े िाही. 
सरकारचया कामाचा वेग व प्रगती 
तयातिू झालले े र्ायदे हा वेगळया 
लखेाचा नवषय आह ेतयावर परत किी 
तरी नलहीि. 

nnn

लखेक मागील १५ वषाांपासिू नवकास 
अ द्ूशास्त क्ेत्ात कायदूरत असिू अिेक 
िामांनकत ससं्ासोबत तयांिी काम केल े
आह.े 
ई मेलः ahujaahuja@yahoo.com

सरकारने पंतप्धान मोदी 
यांचया नेतृतिाखाली नेमकी काय 
चांगली कामे केली याची ही काही 
उदाहरणे आहेत. ती  वदसायला 
्छोटी िाटतात पण तयांचा पवरणाम 
फार दरूगामी आहे. एरिी 
लोकांचया सियी बदलणे फार 
सोपे नसते. सरकारने केलेलया 
सधुारणा ि काय्तक्रम यांची यादी 
लांबलचक होईल. सरकारने 
कोणतयाही लोकानुनयी योजना 
राबिलया नाहीत. कारण असे केले 
तर विकासाकडे दलु्तक् होते असा 
आजिरचा अनुभि आहे. सरकारने 
समाजातील  सि्त घटकांसाठी 
योजना ि काय्तक्रम वदले. नेहमीच 
विकासाचे राजकारण केले.
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भारतीय अ द्ूवयवस े्चया 
नवकासासाठी ग्रामीण 

नवकास आवशयक आह.े ग्रामीण 
लोकसखंया ही उपजीनवकेसाठी शतेीवर 
अवलंबिू आह.े ग्रामीण नवकासात 
अककृ षी क्ेत्ाची वाढ व पायाभतू सनुविांचा 
नवकास यांचा समावेश होतो. ककृ षी व 
परूक क्ेत्ांचा वाढीचा दर हा 2012-
13 मधये  1.5 िकका, 2013-14 
मधये 5.6 िकके, 2014-15 मधये 
उण े 0.2 िकके, 2015-16 मधये 
0.7 िकके तर 2016-17 मधये 4.9 
िकके होता.  अनलकडचया काही वषादूत  
या क्ेत्ात काही रचिातमक बदल झाल े
आहते. तयात ककृ षी क्ेत्ातील निववळ 
मलूयानिकयात पशिुिाचा वािा वाढत 
आह.े नपकाचा वािा 2011-12 मधये 
65 िकके होता तो 2015-16 मधये 
साठ िकके आह.े पनहल ेराष्ट्रीय ककृ षी 
िोरण ह े इ.स. 2000 मधये जाहीर 
करणयात आल.े तयात भारतीय ककृ षी 
क्ेत्ात आतापयांत ि अजमावल ेगेलले े
वाढीच े सामरयदू नवचारात घेतल े गेल.े 
तयात मलूयविदूि, ककृ षी उद्योगांची वाढ, 
रोजगार निनमदूती यांचा समावेश आह.े 
शतेकरी कुिुंबांच ेजीविमाि उंचावण.े 
शतेमजरुांच ेजीविमाि उंचाविू  शहरी 
भागाकडे होणारे स्लांतर रोखण े या 
गोष्ीिंा प्रािानय देणयात आल.े यात 
आन द्ूक उदारीकरण व जागनतकीकरण 
यामळेु उभया रानहललेया आवहािांचा 
मोठा वािा होता. ग्रामीण नवद्यतुीकरण, 

र्लोद्याि , ककृ षीतर ग्रामीण रोजगार 
यांिा िोरणात महतव देणयात आल.े 
ग्रामीण व ककृ षी नवकासाचा आढावा 
घेतला तर सधयाचया पनरनस्तीत काही 
महतवाच ेमदु्े सामोर येतािा नदसतात. 

राष्ट्रीय अनि सरुक्ा कायदूकम हा 
भारत सरकारिे 2007-08 मधये  
19 राजयातील 482 नजलह्यात लाग ू
केला. यात गह,ू तांदळू, डाळी यांच े
उतपादि शाश्वत पातळीवर वाढवण े
व अनि सरुक्ा निनचित करण ेहा एक 
हते ू होता. सिुानरत तंत्ज्ाि वापरूि 
नवनवि नपकांच े उतपादि वाढवण,े 
ककृ षी वयवस्ापि पद्धतीचंा नवकास ह े
मदु्े तयात होते.  2017-18 मधये 
हा प्रकलप 521 कोिी रूपयांचया 
तरतदुीसह राबवणयात आला. तयामळेु 
अिेक नजलह्यात ककृ षी उतपादि वाढल.े 
तयातिू तांदळू, गह ू  व डाळी यांच े
मोठे उतपादि  झाल.े  राष्ट्रीय ककृ षी 
नवकास योजिा (आरकेवहीवाय)-  ही 
सरकारची एक प्रमखु योजिा ककृ षी 
व परूक  क्ेत्ासाठी आह.े  2007-
08 मधये ती लाग ू करणयात आली. 
यातील मळू हते ू हा उतपादि वाढविू  
शतेकऱयांिा जासत पसैा नमळविू देण े
हा होता. ककृ षी क्ेत्ात सावदूजनिक 
गुंतवणकू वाढवणयाला प्रोतसाहि यात 
देणयात आल.े राजये व नजलह्यांकरता 
ककृ षी आराखडे तयार करण े हा एक 
प्रयत्न यात झाला. ह ेआराखडे ककृ षी 
हवामाि नस्ती, तंत्ज्ाि व िैसनगदूक 

ग्ामीण भारताला चालना देणयासाठी सरकारचा पढुाकार 

-डॉ. एम.वचननादरुाई ि डॉ. के. आर. अशोक

ग्ामीण लोकसंखया ही 
उपजीविकेसाठी शेतीिर अिलंबनू 
आहे. ग्ामीण विकासात अकृषी 
क्ेत्ाची िाढ ि पायाभतू सवुिधांचा 
विकास यांचा समािशे होतो. कृषी 
ि परूक क्ेत्ांचा िाढीचा दर हा 
2012-13 मधये  1.5 टकका, 
2013-14 मधये 5.6 टकके, 
2014-15 मधये उणे 0.2 टकके, 
2015-16 मधये 0.7 टकके तर 
2016-17 मधये 4.9 टकके होता.  
अवलकडचया काही िषा्तत  या 
क्ेत्ात काही रचनातमक बदल झाले 
आहेत. तयात कृषी क्ेत्ातील वनविळ 
मलूयावधकयात पशधुनाचा िाटा 
िाढत आहे.

विचार
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साििसपंत्तीची उपलबिता, स्ानिक 
गरजा, स्ानिक नपकांच ेप्रािानय यावर 
आिानरत होते. तयामळेु काही नपकांचया 
उतपादिातील तर्ावत भरूि निघाली.  
यात काही नठकाणी 2017-18 मधये 
ठरानवक िोरणातमक हसतक्ेप  करतािा 
4750 कोिी रूपयांची योजिा 
राबवणयात आली. 

प्रिािमंत्ी र्सल नबमा योजिा 
(पीएमएर्बीवाय)- प्रिािमंत्ी र्सल 
नबमा योजिा ही 2016 मधये सरुु 
करणयात आली. तयात नपकांची हािी 
झालयास परेुशी नवमा रककम नमळण े
व शतेकऱयांच ेउतपनि नस्र करण ेहा 
हते ूहोता. शतेकऱयांिी आिनुिक ककृ षी 
पद्धतीचंा अवलंब करणयाचा उद्ेशही 
यात होता. एकूण 366.64 लाख 
महणजे 26.50 िकके शतेकऱयांिा 
यात सामाविू घेणयात आल.े  एकूण 
388.62 लाख हकेिर क्ेत्ाचा 
141339 कोिीचंा नवमा उतरवला 
गेला. र्सल नबमा योजिा ही आिीचया 
पीक नवमा योजिांची सवांकष आवकृत्ती 
आह.े आिीचया योजिा शतेकऱयांचया 
सवदू गरजा पणूदू करू शकत िवहतया. 
दसुऱया नपकाकडे वळण,े वाढीकडे  
वािचाल, सपिादूतमकता यामळेु 
निमादूण झाली. शतेकऱयांिा तयांचया 
उतपादिातील जोखमीसंाठी सरंक्ण 
नमळाल.े 2017-18 मधये तयासाठी 
13240 कोिीचंी तरतदू करणयात 
आली. 

राष्ट्रीय ककृ षी बाजारपठे (िाम) 
– राष्ट्रीय ककृ षी बाजारपठे ही अनखल 
भारतीय पातळीवर इलकेट्फॉनिक वयापार 
पोिदूल सरुू करणयाची सकंलपिा आह.े 
तयातिू ककृ षी उतपनि बाजार सनमतया 
व बाजारपठेा जोडलय गेलया. तयांची 
एकातम अशी राष्ट्रीय बाजारपठे 
तयार  झाली. िाम पोिदूल ह े बाजार 
सनमतया सवेा व इतर मानहती यांच े

एक   नखडकी वयापार कें द्र आह.े ककृ षी 
नवपणि ह ेआतापयांत राजय सरकारांचया 
अनिपतयाखाली वेगवेगळया नवभागात 
वािल ेगेल ेहोते व तयात नवपणि निबांि 
होते. बाजारपठेांच ेअस े नवलग असण े
ह े शतेीमालाचया मकु्त वािचालीत 
अड्ळा होते. एका बाजारपठेेतिू 
दसुऱया बाजारपठेेत माल िेला जाण े
तो    हाताळला जाण,े वेगवेगळया 
पातळयांवर शतेकऱयांकडूि पसै े
उकळण ेह ेप्रकार सरुू  होते. ग्राहकांिा 
शतेमाल जादा भावािे नवकला जात 
असला तरी शतेकऱयांिा तयातल ेकाही 
नमळत िवहते. िामचया सकंलपिेत या 

सगळया आवहािांचा नवचार करणयात 
आला. तयात ऑिलाइि वयापारासाठी 
एकातम बाजारपठे तयार झाली. राजय 
व राष्ट्रीय बाजारपठेात एकातमता 
आली. ग्राहक व नवकेते यांचयातील 
मानहतीची तर्ावत दरू झाली. मागणी 
व परुवठा यातिू एक दषु्चक येते ते 
नललावातील पारदशदूकतेिे कमी झाल.े 
शतेकऱयांिा राष्ट्रीय बाजारपठेेत वाव 
नमळाला. उतपादिाचया दजादूवर भाव 
ठरू लागला, ऑिलाइि पमेेंि नमळ ू

लागल.े ग्राहकांिा वाजवीदरात माल 
नमळ ूलागला. 2017-18 मधये 200 
कोिी योजिाखच दू तयात दाखवला आह.े 

मकृदा आरोगय वयवस्ापि 
(एसएचएम)- राष्ट्रीय शाश्वत शतेी 
योजिा ही ककृ षी क्ेत्ातील उतपादि 
वाढ, शाश्वत व हवामािास ि जमुािता 
नपकांच ेउतपादि, िैसनगदूक साििसपंत्तीच े
सवंिदूि याचयाशी निगनडत आह.े मकृदा 
आरोगय वयवस्ापि ही एिएमएसए 
योजिेचा एक भाग महणिू िोरणातमक 
पातळीवर अंमलात आणललेी एक 
योजिा आह.े खतांचा मार्क वापर, 
दयुयम व सकू्म पोषकांचा सेंद्रीय व जैव 
खतांबरोबर वापर याचा मातीच ेआरोगय 
सिुारणयात र्ायदा होतो. तयामळेु ककृ षी 
उतपादि वाढते. खत नियंत्ण आदेश 
1985 अिसुार खतांच ेप्रमाण मार्क 
ठेवणयावर भर आह.े प्रयोगशाळेत 
माती परीक्णाचया तंत्ातही सिुारणा 
झाली आह.े तयातिू शतेकऱयांिा 
आवशयक तया सचूिा केलया जातात.  
तयात दजादू नियंत्ण, मातीची सपुीकता 
यावर मागदूदशदूि केल े जाते. माती 
परीक्ण योजिेत आता प्रयोगशाऴेतील 
तंत्ज्ांची कुशलताही वाढवणयात 
आली आह.े तयांिा प्रातयनक्के व 
प्रनशक्णाचया माधयमातिू सेंद्रीय शतेीच े
मागदूही नशकवणयात आल े आहते. ते 
याचा र्ायदा शतेकऱयांिा देतात. या 
प्रकलपासाठी 2017-18 या वषादूत 
2092 कोिीचंी तरतदू करणयात 
आली आह.े 
प्धानमंत्ी वसंचन योजना 
(पीएमकेएसिाय)

पीएमकेएसवाय या योजिेच े
उनद्ष् ह े पािबंिाऱयांवर शेतकी 
पातळीवर गुंतवणकू वाढवणे ह ेआह.े 
जलनसंचिाखाली असलेले नपकांच े
क्ेत्ही यात वाढवणयात येत आह.े पाणी 
वापरात कािकसर, कमी पाणयात नपके 
वाढवणे, पाणी वाया ि घालवणाऱया 

प्धानमंत्ी फसल वबमा योजना 
ही 2016 मधये सरुु करणयात 
आली. तयात वपकांची हानी झालयास 
परेुशी विमा रककम वमळणे ि 
शेतकऱयांचे उतपनन वस्र करणे हा 
हेत ू होता. शेतकऱयांनी आधुवनक 
कृषी पद्तीचंा अिलंब करणयाचा 
उद्ेशही यात होता. एकूण 366.64 
लाख महणजे 26.50 टकके 
शेतकऱयांना यात सामािनू घेणयात 
आले.  एकूण 388.62 लाख 
हेकटर क्ेत्ाचा 141339 कोटीचंा 
विमा उतरिला गेला. फसल वबमा 
योजना ही आधीचया पीक विमा 
योजनांची सिवंकष आितृ्ी आहे. 
आधीचया योजना शेतकऱयांचया सि्त 
गरजा पणू्त करू शकत नवहतया. 
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नसंचि पद्धती, झऱयांच े पिुभदूरण, 
शाश्वत जलसंविदूि प्रनकया यांचा 
तयात समावेश आह.े सांडपाणयाचा 
रे्रवापर करणे, अचकू नसंचि 
यंत्णांसाठी खासगी गुंतवणकू करण े
यांिा प्रािानय असिू 2017-18 
मधये तयासाठी 7375 कोिीचंी तरतदू 
करणयात आली होती. अकसीलरेिेड 
एनरगेशि बेनिनर्ि प्रोग्रमॅ, नरवहर 
डेवहलपमेंि अँड गंगा  नरजयवूहिेेशि, 
इंनिग्रिेेड वफॉिरशेड मॅिेजमेंि प्रोग्रमॅ,  
ऑि र्ामदू वफॉिर मॅिेजमेंि प्रोग्रमॅ यांचा 
यात समचुचय केला आह.े

प्रिािमंत्ी ककृ षी नवकास योजिा 
(पीकेवहीवाय)- माती व पाणयाच े
महतव लक्ात घेऊि ककृ षी उतपादि  
वाढवणे हा या योजिेचा हते ू आह.े 
सेंद्रीय शेतीला तयात प्रोतसाहि नदल े
जात असिू पनिास शेतकरी 50 
एकर क्ेत्ात सेंद्रीय शेती एकत् येऊि 
करू शकतात. सरकारिे दहा हजार 
भसूंकुलातील पाच लाख हकेिर 
जमीि सेंद्रीय शेतीखाली तीि वषादूत 
आणली आह.े 2017-18 मधये या 
प्रकलपासाठी 350 कोिीचंी तरतदू 
करणयात आली होती. 

प्रिािमंत्ी जििि योजिा 
(पीएमजेडीवाय)- 2014 मधये 
प्रिािमंत्ी जििि योजिा राबवणयात 
आली. राष्ट्रीय आन द्ूक सवदूसमावेशकता 
कायदूकमाचा तो भाग होता. तयामळेु 
बँनकंग सवेा सवदू लोकांपय ांत 
पोहोचलया. जयांची बँक खाती िवहती 
तयांिा ती उघडणयाची संिी नमळाली. 
पेनशि, ठेव खाती, नवमा या सनुविा 
नमळ ू लागलया. बँक नमत्ांिी खाती 
उघडणयास आन द्ूक सवेेपासिू वंनचत 
लोकांिा मदत केली. दीड वषादूत अशी 
21 कोिी खाती उघडली गेली. तयात 
दानरद्रयरेषेखालील लोकांचा समावेश 
होता. तयातिू आन द्ूक सवेा सवदूदरू 
उपलबि झालया. 

दीिदयाळ अंतयोदय योजिा 
(डीएवाय-एिआरएलएम)- राष्ट्रीय 
ग्रामीण उपजीनवका योजिा ग्रामीण 
नवकास खातयािे 2011 मधये सरुू 
केली होती. 2015 मधये याच 
कायदूकमाच े िामकरण दीिदयाळ 
अंतयोदय योजिा करणयात आले. 
जागनतक बँकेची यात मदत आह.े 
ग्रामीण गनरबांसाठी संस्ातमक मंच 
उपलबि करणे हा तयाचा हते ू होता. 
यात सात कोिी ग्रामीण गनरबांची घरे 
समानवष् करणयात आली. तयात 600 
नजलह,े सहा हजार गि व अडीच लाख 
ग्रामपंचायती व सहा लाख खेडयांिा 

समानवष् करणयात आले. यात सवमदत 
गि व संघराजय संस्ांचा मोठा वािा 
होता. 2017-18 मधये या योजिेवर 
4814 कोिी रूपये खच दू करणयात 
आला. यात लोकसवेांचया लाभाचा 
हकक गनरबांिा नमळाला. तयांचया 
सामानजक सक्मीकरणात मदत झाली. 
कौशलये, ज्ाि, मानहती , आन द्ूक 
व इतर वयवहार यातिू ते देशाचया 
अ द्ूवयवस े्चया वाढीत सहभागी झाले. 

राष्ट्रीय ग्राम सवराज अनभयाि 
(आरजीएसए)- राष्ट्रीय ग्राम सवराज 
अनभयाि योजिा ही पंचायत राज 
वयवस्ा बळकि करणयासाठी आह.े 

पंचायती व ग्रामसभा यांचया क्मता 
वाढवूि प्रभाव नविगुनणत करणयाचा हते ू
यात असिू तयामळेु लोकशाही निणदूय 
प्रनकया व पंचायतीचं े उत्तरदानयतव 
वाढले आह.े लोकांचा सहभाग 
यात महतवाचा असिू अनिकारांच े
नवकें द्रीकरण करणयात आले आह.े 
पैसा कायदा व राजयघििा यांचया 
ततवांच े प्रतयक् रूप यात पाहायला 
नमऴते. लोकसहभागातिू ग्रामसभांचा 
प्रभाव वाढवला जात आह.े जे े् 
पंचायती िाहीत ते े् स्ानिक लोक 
सवराजय संस्ांिा बळकिी नदली  जात 
आह.े  या प्रकलपासाठी 655 कोिी 
रूपयांची तरतदू करणयात आली. 

अंतयोदय योजिा- जीविात 
नस्तयंतरे घडवूि लोकांिा रोजीरोिीची 
साििे निमादूण करूि देणयासाठी 
दानरद्याचया प्रश्ावर बहनुवि अंगांिी 
नवचार करणारी ही योजिा आह.े 
ग्रामीण भागातील लोकांिा दानरद्याचया 
खाईतिू बाहरे काढणयाच ेप्रमखु उनद्ष् 
यात असिू उपजीनवका साििांचा 
नवकासही यात महतवाचा आह.े तयातिू 
ग्रामीण भागात वेगािे नस्तयंतर होत 
असिू कालबद्ध योजिेत दानरद्याचया 
प्रश्ावर मात करणयाच े प्रयत्न केल े 
जात आहते. मािवी व आन द्ूक 
साििांचया समचुचयािे 2022 पयांत 
दानरद्यमकु्त भारताच ेउनद्ष् यात ठेवल े
असिू यात मािवी नवकास, सामानजक 
नवकास , पनरसंस्ातमक नवकास, 
आन द्ूक नवकास यांचा समावेश तयात 
आह.े गनरबी व  दानरद्याला  भारतातिू 
हद्पार करणयासाठी 5000 ग्रामीण 
संकुले 50000 ग्रामपंचायती यांचा 
शाश्वत उपजीनवका नवकास घडवला 
जात आह.े 2017-18 मधये यासाठी 
48000 कोिीचंी तरतदू केली होती.  

महातमा गांिी राष्ट्रीय रोजगार 
हमी योजिा (मिरेगा)- राष्ट्रीय 
ग्रामीण रोजगार हमी योजिा ही राष्ट्रीय 

राष्टीय ग्ाम सिराज अवभयान 
योजना ही पंचायत राज वयिस्ा 
बळकट करणयासाठी आहे. 
पंचायती ि ग्ामसभा यांचया क्मता 
िाढिनू प्भाि वद्गवुणत करणयाचा 
हेत ूयात असनू तयामळेु लोकशाही 
वनण्तय प्वक्रया ि पंचायतीचें 
उत्रदावयति िाढले आहे. 
लोकांचा सहभाग यात महतिाचा 
असनू अवधकारांचे विकें द्रीकरण 
करणयात आले आहे. पैसा कायदा 
ि राजयघटना यांचया ततिांचे प्तयक् 
रूप यात पाहायला वमऴते.
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ग्रामीण रोजगार हमी कायदा 2005 
वर आिानरत असिू िंतर या योजिेच े
िामकरण महातमा गांिी राष्ट्रीय ग्रामीण 
रोजगार योजिा अस ेकरणयात आल े
. काम नमळणयाचा अनिकार यात 
महतवाचा असिू ही सामानजक सरुक्ा 
योजिा आह.े यात ग्रामीण भागात 
वषादूत  शंभर नदवसांचया रोजगाराची 
हमी नदली आह.े जया कुिुंबातील 
लोक कौशलयावर आिानरत िसलेली 
कामे करणयास इच्ुछक असतील ते 
ही कामे करू शकतात. दषुकाळी 
कामे, जलसंिारण यात ग्रामपंचायती 
मिरेगा कायदूकम राबवूि लोकांिा 
रोजगार देतात. 2017-18 मधये 
तयावर 48000 कोिी रूपयांची 
तरतदू करणयात आली होती. िॅशिल 
इलेकट्फॉनिक रं्ड मॅिेजमेंि नससिीम 
यात वापरणयात आली. 96 िकके 

वेति ह े े्ि बँक खातयात जमा 
करणयात आले. मिरेगात दरवषवी 
दीड लाख कामे हाती घेतली जातात.  
2017-18 मधये तयावर 48000 
कोिीचंा योजिा खच दू होता तयातिू 
2 कोिीचंी मालमत्ता निमादूण झाली. 
ती नजओ िॅनगंगिे दाखवणयात आली 
आह.े 

वनषकष्त

ग्रामीण नवकास महणजे तया 
भागातील लोकांचा आन द्ूक नवकास, 
तयातिू घडणारे सामानजक नस्तयंतर 
होय. वेगवेगळया कायदूकमात लोकांचा 
सहभाग वाढविू तयांिा नवकासाचया 
जासतीत जासत सिंी देण े हा यातील 
अिेक योजिांचा हते ू आह.े तयातिू 
लोकांचा पयादूयािे देशाचा आन द्ूक 
नवकास होत आह.े ग्रामीण लोकांिा 

आता बाजारपठे उपलबिता वाढली 
आह.े ग्रामीण व शहरी लोकांमिील 
सामानजक व आन द्ूक दरी दरू 
करणयासाठी सरकारच ेबहउुद्ेशी प्रयत्न 
सरुु असिू तयासाठी अिेक योजिा 
आखलया आहते. दशकभरापवूवी ग्रामीण 
भागातील लोकांची जी अवस्ा होती 
तयापके्ा आता चांगली पनरनस़िती आह.े

nnn

लखेक नचनिादरुाई तनमळिाडू ककृ नष 
नवद्यापीठातील 'सेंिर र्फॉर अग्रीकलचर 
अँड रुरल डेवलपमेनि सिडीज' च े
सचंालक असिू के.आर. अशोक 
तयाच नवद्यापीठातील ककृ षी आनण ग्रामीण 
वयवस्ापि नवभागाच ेप्रमखु आहते. 
ई मेलः directorcards@tnau.ac.in
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्ेंब ्ेंब पाणयाचा अडवा, 
पाणीसाठा िरणीचा वाढवा... 

कण कण मातीचा अडवा.. जनमिीचीही 
िूप ्ांबवा.. या यकु्तीप्रमाण े
राजयातील महत्वाकांक्ी जलयकु्त 
नशवार अनभयािाची सरुूवात झाली. 
आनण बघता बघता गेलया दोि वषादूत 
राजयातील नशवाराच े नचत्च बदलत 
असलयाच े नदसिू आले. बळीराजाला 
दरवषवी सगुीच े नदवस यावेत, यासाठी 
राजय शासिािे ही योजिा सरुू 
केली. मखुयमंत्ी देवेंद्र र्डणवीस 
यांचया कलपिेतिू शासिाचया 
नवनवि नवभागांिी एकत् येऊि पाणी 
िंचाईमकु्तीच ेआवहाि पेलले आह.े 

बदलते वातावरण, वकृक्ांची 
कमतरता, घित जाणारे पजदूनयमाि 
अशा अिेक कारणांमळेु गेलया  काही 
वषादूत दषुकाळीनस्ती निमादूण झाली 
आह.े अिेक भागात नपणयाचया 
पाणयासाठी नकतयेक नकलोमीिर 
पायपीि करावी लागत असलयाच े
दृषय वारंवार नदसिू येत होते. मात्, 
महाराष्ट्रात ह े नचत् बदलत असलयाच े
नदसिू येत आह.े ही नकमया 
महतवाकांक्ी अशा जलयकु्त नशवार 
योजिेमळेु सािली असलयाच े नदस ू
लागले आह.े गेलया तीि वषादूत या 
योजिेतिू गावागावांमधये, नशवारांमधये 
मोठया प्रमाणात कामे झाली आहते. 
राजय शासिाचया योजिेला लोकांची 
सा् नमळालयामळेु ही योजिा महणजे 

एक लोकचळवळ झाली आह.े 

राजयातील मयादूनदत नसंचि 
सनुविा, अवषदूण प्रवण क्ेत्ाची मोठी 
वयाप्ती, हलकया व अवित जनमिीच े
मोठे प्रमाण, नवषम, अनिनचित व 
खंनडत पजदूनयमाि यामळेु ककृ षी क्ेत्ात 
वाढत जाणारी अनिनचितता या बाबी 
प्रकषादूिे राजयाचया नवकासामधये 
आवहाि ठरत होतया. यावर मात 
करणयासाठी राजय शासिािे 
‘सवाांसाठी पाणी- िंचाईमकु्त महाराष्ट्र- 
2019' अंतगदूत ‘जलयकु्त नशवार 
अनभयाि' राबनवणयाचा महतवाकांक्ी 
निणदूय मखुयमंत्ी देवेंद्र र्डणवीस 
यांिी सत्तेवर येताच घेतला आनण 
गेलया तीि वषादूत अिेक दषुकाळग्रसत 
भागात प्रचडं बदल घडवूि आणला. 
या महत्वाकांक्ी योजिेची जबाबदारी 
मकृद व जलसंिारण नवभागाकडे नदली 
आह.े या कामात मकृद व जलसंिारण 
नवभागाबरोबरच रोहयो, ककृ षी, 
जलसंपदा, वि आदी नवभागांचाही 
सहभाग घेणयात आला आह.े 

राजयातील अिेक गावे ही 
िंचाईग्रसत होती, काही गावात तर भर 
पावसाळयातही पाणी िंचाई जाणवत 
होती. अशा गावांमधये आजची 
पनरनस्ती पानहली तर झालेला बदल 
झिकि जाणवूि येतो. ‘जलयकु्त 
नशवार’ ही र्क्त एक शासकीय 
योजिा िसिू लोकांची चळवळ झाली 
आह,े ह ेमदु्ाम िमदू करावे लागेल. 

दषुकाळातनू जलसमदृ्ीकडे िाटचाल...

-प्ा. राम वशंदे

बदलते िातािरण, िकृ्ांची 
कमतरता, घटत जाणारे पज्तनयमान 
अशा अनेक कारणांमळेु गेलया  
काही िषा्तत दषुकाळीवस्ती 
वनमा्तण झाली आहे. अनेक भागात 
वपणयाचया पाणयासाठी वकतयेक 
वकलोमीटर पायपीट करािी लागत 
असलयाचे दृषय िारंिार वदसनू 
येत होते. मात्, महाराष्टात हे वचत् 
बदलत असलयाचे वदसनू येत आहे. 
ही वकमया महतिाकांक्ी अशा 
जलयकु्त वशिार योजनेमळेु साधली 
असलयाचे वदस ू लागले आहे. 
गेलया तीन िषा्तत या योजनेतनू 
गािागािांमधये, वशिारांमधये मोठया 
प्माणात कामे झाली आहेत. 

वनश्चय
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पाश््त भमूी 

राजयात जलयकु्त नशवार कायदूकम 
राबनवणयाची गरज का भासली ह े
जाणिू घेण े आवशयक आह.े तयातिू 
या उपकमाच े महत्व व गरज लक्ात 
येईल. राजयात 82% क्ेत् कोरड 
वाह ू असिू 52% क्ेत् ह े अवषदूण 
प्रवणमधये मोडते. एका सवहफेक्णािसुार 
सि 2014-15 मधये भजूल पातळी 
2 मी पके्ा जासत घि झालले ेराजयात 
188 तालकेु असिू तयामधये 2 हजार 
234 गावांचा समावेश आह.े तर सि 
2014-15 मधये वीस नजलह्यातील 
184 तालकुयामधये पजदूनयमािात घि 
झालयाच ेआढळिू आल ेआह.े वरील 
पनरनस्ती पाहता उवदूरीत भागात पाणी 
िंचाई पनरनस्ती निमादूण होव ू िये 
यासाठी उपाययोजिा आवशयक ठरली 
होती. तसचे राजयात नवकें नद्रत जलसाठे 
निमादूण करणयाची आवशयकता 
निमादूण झाली होती. जिुे पाणीस्तोत 
पिुरुजजीवीत करण,े पावसाच े पाणी 
मरुनवणयासाठी कामे करण ेआवशयक 
होते.

गरज ‘जलयकु्त’ची 

या पाश्वदू भमूीवर दषुकाळमकु्तीसाठी 
'जलयकु्त नशवार' हा अतयंत 
महतवकांक्ी कायदूकम असलयाच े
नदसिू येईल. गावाला जर पाणयाचया 
िंचाईपासिू मकु्ती नमळवायची असले 
तर पावसाच ेपाणी  गावाचया नशवारातच 
अडनवण,े तयाचा जासतीत जासत साठा 
करण,े जयायोगे तया पाणयाचा पिुवादूपर 
होऊि ते पाणी जनमिीत मरेुल व 
भगूभादूतील पाणी साठा वाढिू तयाचा 
र्ायदा शतेीचया नसचंिासाठी होईल. 
तसचे अिेक नठकाणी या पाणयाच े
िैसनगदूक स्तोत गाळामळेु अ्वा 
इतर काही कारणांमळेु बंद झालले े
आहते. अस ेस्तोत पनुहा नजवंत करण े
आवशयक होते. ते काम ‘जलयकु्त’चया 
माधयमातिू करणयात आल.े तसचे पाणी 

साठवण क्मता निमादूण करणारी िवीि 
कामे हाती घेण,े अनसततवात असलले ेव 
निकामी झाललेया जलसतोत्ांची (बंिारे/
गाव तलाव/पाझरतलाव/नसमेंि बंिारे) 
पाणी साठवण क्मता पिु:स्ादूनपत करण े
व वाढनवणयाच े काम मोठया प्रमाणात 
गेलया तीि वषादूत या योजिेतिू झाल े
आह.े 

अनभयािाचया अमंलबजावणीसाठी 
नजलहा पातळीवर नजलहानिकारी यांचया 
अधयक्तेखाली सनमती स्ापि करणयात 

आली आह.े तालकुासतरावरही 
सनमतया स्ापि करणयात आलया. या 
माधयमातिू खपू मोठया प्रमाणावर कामे 
झाली आहते. या कामामधये शासकीय 
यंत्णबेरोबरच गावातील लोकांचा खपू 
मोठा सहभाग होता. लोकांिी ह ेकाम 
आपलं समजिू श्रमदािातिू नकतयेक 
कोिीचंी कामे मोर्त केली आहते. 
लोकांचया या उतरु्तदू सहभागामळेुच ही 
योजिा यशसवी होत आह.े 

ग्ामसभेचा सहभाग महत्िाचा

जलयकु्त नशवारमिूि कोणती 
कामे घयायची याची यादी करूि ती 

प्रतयेक गावाला देणयात आली होती. 
गावातील पनरनस्ती पाहिू कामे 
निवडणयात आली होती. यामधये 
िाला, पाझर तलाव आदीमिील 
गाळ काढणे, खोलीकरण/रुंदीकरण 
करणे, खोलीकरण/रुंदीकरण लांबी, 
साखळी नसमेंि िाला बांि यासह िदी 
पिुरुजजीविाचाही समावेश करणयात 
आला होता. ‘जलयकु्त नशवार’ 
अनभयािाचया अंमलबजावणीत 
लोकांचा सहभाग हा महत्वाचा 
मदु्ा असिू ग्रामसभेची भनूमका 
महत्वाची असलयािे अनभयािाची 
प्रतयक् अंमलबजावणी करतािा 
ग्रामपंचायतीस मानहती देणे अतयंत 
आवशयक होते. गावाचया पाणयाचा 
ताळेबंद तयार करणे ही अनभयािातील 
महत्वाची बाब आह.े हा ताळेबंद 
तयार केलयािंतर गावातील लोकांिी 
सचुनवलयािसुार कामांचा अंतभादूव 
गावाचया ककृ ती आराखडयात तयार 
करुि मग या कामांिा ग्रामसभेची 
मानयता घेतली गेली. तयािंतर या 
ककृ ती आराखडयािसुार निनचित 
करणयात आलेली कामे प्रतयक्ात 
सरुु करणयापवूवी या कामांची मानहती 
ग्रामपंचायतीिंा देणयात आली. यामळेु 
या कामांमधये आपोआपच गावांचा 
समावेश होऊि गावकरी सहभागी 
झाले. 

शास्तीय नकाशांची मदत

या अनभयािात लोकसहभागावर 
जासत भर दणेयात यते असिू गाव 
पाणलोि घिक नवचारात घेऊि 
आराखडा तयार करणयात यते आह.े 
तसचे गावामंधय ेMRSAC व GSDA 
या ससं्ाकंडिू अद्यावत तंत्ज्ािाचा 
वापर करूि कामाचं े शास्तीय 
आराखडे तयार करणयात आल ेआहते. 
गावसतरीय पाणलोिाच े उपचार क्मता 
िकाश े उपलबि करूि दणेयात आल े
आहते. तसचे पाणयाचा सिुानरत ताळेबंद 

गािाला जर पाणयाचया 
टंचाईपासनू मकु्ती वमळिायची 
असेल तर पािसाचे पाणी  
गािाचया वशिारातच अडविणे, 
तयाचा जासतीत जासत साठा करणे, 
जयायोगे तया पाणयाचा पनुिा्तपर 
होऊन ते पाणी जवमनीत मरेुल ि 
भगूभा्ततील पाणी साठा िाढनू 
तयाचा फायदा शेतीचया वसंचनासाठी 
होईल. तसेच अनेक वठकाणी या 
पाणयाचे नैसवग्तक स्तोत गाळामळेु 
अ्िा इतर काही कारणांमळेु बंद 
झालेले आहेत. असे स्तोत पनुहा 
वजितं करणे आिशयक होते. ते 
काम ‘जलयकु्त’चया माधयमातनू 
करणयात आले.
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करणयासाठी आयआयिी मुंबईतील 
तजज्ाचंी मदत घेणयात आली आह.े

जलयकु्त गािांची दमदार पािले..

जलयुक्त नशवारचया माधयमातूि 
राजयातील सवदू गावे िंचाईमुक्त 
करणयाचा संकलप केला आहे. 
एवढी गावे एकाच वेळी ि करता 
िपपया िपपयािे गावे घेऊि तयामधये 
कामे सरुू करणयात आली. दरवषवी 
5000 गावे िंचाईमुक्त करणयाच े
उनद्ष् ठेवणयात आले. गेलया तीि 
वषादूत िपपया-िपपयात घेणयात आलेली 
कामे ही पूणदूतवाला आली आहेत. 
सि 2015-16 मधये 6 हजार 
202 गावे निवडणयात आली 
होती. तयामधये 2 लाख 55 हजार 
135 कामे पूणदू झाली आहेत. तर 
सि 2016-17 मधये निवडणयात 
आलेलया 5 हजार 288 गावांमधये 
1 लाख 80 हजार 299 कामांपैकी 
1 लाख 75 हजार 985 कामे सरुू 
आहेत. तर सि 2017-18 मधये 
5031 गावांमधये 1 लाख 5 हजार 
071 कामांपैकी 67 हजार 86 
कामे पूणदू करणयात आली आहेत. 
या तीि वषाांमधये 16 हजार 521 
गावांमधये 5 लाख 50 हजार 505 
कामे झाली असिू 52 हजार 299 
कामे अंनतम िपपयात आहेत. सि 
2018-19 या वषादूसाठी 6200 
गावे निवडणयात आली आहेत. या 
गावांचया कामांचया मंजुरीची प्रनकया 
सरुू आहे. 

गेलया दोि वषादूत जलयुक्तमिूि 
शासकीय सहभागािे 822.01 
लक् घि मीिरहिू अनिक गाळ 
काढणयात आला तर लोकसहभागातूि 
903.08 लक् घि मीिरहिू अनिक 
गाळ काढणयात आला. तर सि 
2015-16, 2016-17 या 
दोि वषादूत िाला खोलीकरण व 
रुंदीकरणाची समुारे 3720.74 

नकमी इतकी कामे शासकीय 
माधयमातूि तर 1985.35 कामे 
लोकसहभागातूि झाली आहेत. 

जलयकु्तचे फवलत अन ्टँकर झाले 
कमी

जलयकु्त नशवारची कामे 
झाललेया गावांमधये मोठया प्रमाणात 
पनरवतदूि झालयाच े नदसिू आल े
आह.े जया गावांमधये पवूवी ऑकिोंबर 
मनहनयापासिूच िँकरची मागणी होत 
होती तया गावांमधये एनप्रल व मे मधये 
सदु्धा िँकर सरुू झाल े िवहते. वरील 
तकतयावरूि सि 2016 मिील 
िँकरची सखंया व सि 2018 मिील 
गावांची सखंया लक्ात येईल. 

वरील आकडेवारीवरूि लक्ात 
येईल की, गेलया तीि वषादूत जलयकु्त 
नशवारची कामे झाललेया गावांमधये 
मोठया प्रमाणावर िँकरची सखंया कमी 
होऊि शतेनशवारामधये पाणी साठू 
लागल ेआह.े अिेक नजलह्यांमधये तर 
एकही िँकर यावषवी लागला िाही. 
तसचे यंदा चारा ्छावणयांची सखंयाही 
लक्णीयनरतया कमी झालयाच े नदसिू 
आल ेआह.े  जया गावांमधये वषफेिवुषफे 
दषुकाळ होता तया गावांमधये आता 
मबुलक पाणीसाठा निमादूण झाला आह.े   

फलवनषपत्ी

गेलया तीि वषादूत राबनवललेया 
जलयकु्त नशवार, मागेल तयाला 
शतेतळे, गाळमकु्त िरण अशा अिेक 
योजिांमळेु अिेक गावात मोठया 
प्रमाणात पनरवतदूि झाल ेआह.े किीकाळी 
दषुकाळाशी झगडणाऱया गावांमधये 
आज मोठया प्रमाणात ककृ षी उतपादि 
घेण ेसरुू झाली आहते. जलयकु्तमळेु 
राजयात गेलया वषवी तरूडाळीच े 76 
लाख िि नवकमी उतपादि झाल ेअसिू 
समुारे 3800 कोिी रुपयांची तरू 
खरेदी करणयात आली आह.े 

जलयकु्तचया कामामळेु गावातील 
िद्या, िाले पिुरुजजीवीत झाली आहते. 
तर शेततळयांमळेु शेताला मबुलक 
पाणीपरुवठा सरुू झाला आह.े  येवला 
तालकुयातील अंदरसलू गावचा मेळा 
िाला द ु् डी भरूि वाहतोय. बंिावरूि 
पाणी वाहतािा पाहिू शेतकरी आिंदीत 
झाले आहते. पनरसरात नहरवीगार 
नपके उभी रानहली आहते. नवनहरीिंा 
जनमिीलगत पाणी लागलयाच े नचत् 

सन 2015-16 मधये 6 
हजार 202 गािे वनिडणयात 
आली होती. तयामधये 2 लाख 
55 हजार 135 कामे पणू्त झाली 
आहेत. तर सन 2016-17 मधये 
वनिडणयात आलेलया 5 हजार 
288 गािांमधये 1 लाख 80 
हजार 299 कामांपैकी 1 लाख 
75 हजार 985 कामे सुरू आहेत. 
तर सन 2017-18 मधये 5031 
गािांमधये 1 लाख 5 हजार 071 
कामांपैकी 67 हजार 86 कामे 
पणू्त करणयात आली आहेत. या 
तीन िषावंमधये 16 हजार 521 
गािांमधये 5 लाख 50 हजार 505 
कामे झाली असनू 52 हजार 299 
कामे अवंतम टपपयात आहेत.

िष्त वनिडलेलया 
गािांची 
संखया

एवप्ल 2016 मधील वस्ती एवप्ल 2018 मधील वस्ती

गािांची संखया टँकरची 
संखया

गािांची 
संखया 

टँकरची 
संखया

2015-16 6202 1297 1379 246 152

2016-17 5288 913 974 145 115

2017-18 5031 438 430 244 145
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पनरसरात नदसते आह.े ही सवदू नकमया 
केलीय जलयकु्त नशवार अनभयािािे. 
अशी अिेक यशसवी कामे झालयाच े
व या माधयमातिू पनरवतदूि घडलयाच े
राजयात नदसिू येते. मखुयमंत्ी 
महोदयांचया दरूदृनष्मळेु गावातील 
पाणी िंचाई दरू होऊि नपकपद्धतीमधये 
बदल झाला व तयातिू शेतकरी 
राजाला नदलासा नमळाला आह.े

कौतुकाची ्ाप ि प्ोतसाहन

गेलया दोि वषादूत केललेया कामांची 
व आता सरुू असललेया कामांची दखल 
जयेठि जलतजज् जल नबरादरीच े डफॉ. 
राजेंद्र नसहं यांिीही घेतली आह.े तयांिी 
महाराष्ट्रािे केललेया कामांच े कौतकु 

करूि या कामात मोलाच े मागदूदशदूि 
केल ेआह.े िाला खोलीकरण, गॅनबयि 
बंिाऱयाचा प्रयोग अस ेअिेक वेगवेगळे 
प्रयोग झाल ेआहते, ही कामे राजयाचा 
या योजिेतील यशाच ेगमक असलयाच े
तयांिी िमदू केल.े तसचे सि 2015-
16 मिील उतककृ ष् कामे केललेयांिा 
मखुयमंत्ी देवेंद्र र्डणवीस यांचया हसते 
महातमा जयोनतबा रु्ल ेजलनमत् परुसकार 
देऊि गावांिा, ससं्ांिा व वयनक्तिंा 
िकुताच गौरव करणयात आला. तर 
नवभागीय सतरावरील परुसकारांचहेी 
नवतरण तया तया नवभागात जाऊि 
करणयात आल ेआह.े 

जलयकु्त नशवारमळेु 
गावपातळीवर जलसाठे निमादूण होत 

असलयामळेु अिेक गावांमधये नपक 
पद्धतीमधये बदल होऊि शतेकऱयाचया 
जीविात आिंद वाढला आह.े अिेक 
वषफे जे शकय झाल े िाही, ते गेलया 
तीि वषादूत शकय होत असलयाच ेनदसत 
आह.े आतापयांत झालले ेकाम पाहता 
पढुील दोि वषादूचया काळात जलयकु्त 
नशवार अनभयािातिू राजयाला िककीच 
दषुकाळमकु्तीकडे िेणयात येईल, ह े
िककीच आह.े 

nnn

लखेक महाराष्ट्र राजयाचया मकृदा आनण 
जलसंिारण खातयाच ेमंत्ी आहते. 
ई मेलः min.wcp@maharashtra.
gov.in
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वडवजटलायझशेन द्ारे विकास

जगामधये प्रतयेक क्ेत्ात 
अनतशय वेगािे 

नडनजिायझशेि होत आह.े मग ते 
क्ेत् उतपादि बिविू नवकणयाच े
असो, दैिंनदि जीविातील मािवी 
वयवहार असो नकंवा सरकारिे तयांचया 
िागनरकांिा नदललेया सामानजक सवेा 
असोत, या सवदू नठकाणी अनतशय वेगािे 
नडनजिायझशेि होत आह.े नडनजिल 
डेिा निनमदूतीचया खगोलशास्तीय 
गतीमळेु मानहती साठनवणयाचा आनण 
तयासाठीचया पायाभतू सनुविांचा खच दू 
कमी झाला असिू अभतूपवूदू सतरावर 
नडनजिायझशेि शकय झाल े आह,े 
यालाच चौ्ी औद्योनगक कांती महणता 
येईल. कें द्र सरकार तसचे नवनवि 
राजय सरकारांिी भारताला नडनजिल 
करणयासाठी या तंत्ज्ािाचया सवयंप्ररेीत 
अवलंबिाला सरुूवात केली आह.े 

वयवसायाचया प्रनकयेमिील 
पिुरदूचिा, तंत्ज्ाि आनण मानहतीचया 
नवशे्षणाविारे गेलया काही वषादूत, 
भारतातील शासिाचया नवनवि 
क्ेत्ामधये परीवतदूि घडूि आल े
आह.े शासिाचया नवनवि योजिा 
आनण तयांची अंमलबजावणी यांचया 
पधदतीमधये तंत्ज्ािाचया सहाययािे 
बदल घडूि आला आह.े तंत्ज्ािाचया 
अवलंबामळेुशासिामधये उत्तम प्रणाली, 
अनिक कायदूक्मता आनण गहि प्रभाव 
नदसायला सरुूवात झाली आह.े

सरकारिे इ-गवहि ांस आनण 

नडनजिलायझशेिच े अिेक लहाि 
मोठे कायदूकम सरुू केल,े जे िंतर 
‘नडनजिल इनंडया’ या कायदूकमाचया 
पिलावर एकत् आल.े ‘मोबाइल’ 
आनण ‘कलाउड’ सारखया िवीि 
गोष्ीचंा अवलंब वाढत असलयामळेु 
‘शासिामधये परीवतदूि घडनवणयासाठी 
इ-गवहि ांस मधये परीवतदूि’ या 
दृष्ीकोिातिू नडनजिल इडंीया 
कायदूकमाची पिुरदूचिा करणयाची गरज 
भास ूलागली तयामळेु राष्ट्रीय इ-गवहि ांस 
आराखडा २.० मिील इ-कांती 
अंतगदूत ३१ नमशि मोड प्रकलपांिा 
सरुूवात झाली. सवदू इ-गवहि ांस 
प्रकलपामधये इ-कांतीचया,‘भाषांतर िाही 
तर पनरवतदूि'‘वैयनक्तक सवेा िाही तर 
एकानतमक सवेा'‘प्रतयेक एमएमपीमधये 
सरकारी प्रनकया पिुरदूचिा (जीपीआर) 
अनिवायदू असण ेआवशयक आह’े,‘आय 
सी िी मागणी िसुार पायाभतू 
सनुविा’,‘मलूभतूरीतया कलाउडचा 
वापर’,‘मोबाइलला प्रािानय’,‘जलद 
गतीिे मंजरूी’,‘अनिवायदू मािके 
आनण नशष्ाचार’,‘भाषेच े
स्ानिकीकरण’,‘राष्ट्रीय जाआयएस 
(भौगोनलक स्ानिक मानहती प्रणाली)’ 
आनण ‘सरुक्ा आनण इलकेट्फॉनिक डेिा 
जति करण’े, यांसारखया महतवाचया 
ततवांचया अवलंबाला सरुूवात झाली 

सरकारी जिकलयाण 
कायदूकमांमधये अवैि लाभा्थींची सखंया 
कमी करणयासाठी देशािे  अनवितीय 

-अवमताभ कांत

सि्त वठकाणी अवतशय िगेाने 
वडवजटायझशेन होत आहे. वडवजटल 
डेटा वनवम्ततीचया खगोलशास्तीय 
गतीमळेु मावहती साठविणयाचा आवण 
तयासाठीचया पायाभतू सवुिधांचा 
खच्त कमी झाला असनू अभतूपिू्त 
सतरािर वडवजटायझशेन शकय झाले 
आहे, यालाच चौ्ी औद्ोवगक 
क्रांती महणता येईल. कें द्र सरकार 
तसेच विविध राजय सरकारांनी 
भारताला वडवजटल करणयासाठी या 
तंत्ज्ानाचया सियंप्रेीत अिलंबनाला 
सरुूिात केली आहे.

विशेष लेख
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अशी ओळख पिनवणारी यंत्णा निमादूण 
करण ेआनण  सामानजक र्ायदे प्रभावी 
ठरणयासाठी आन द्ूक बाबीचंा समावेश 
करण े या दोनहीचा एकनत्तपण े वापर 
केला. आतापयांत समुारे ४३७ 
योजिांमधये े्ि लाभ हसतांतरणा 
(डी बी िी) चया अंमलबजावणी 
मळेु ८३,००० कोिी रूपयांची 
बचत झाली आह.े या अंमलबजावणी 
मळेु २ कोिी ७५ लाख िकली, 
खोटया नकंवा अनसततवात िसललेया 
नशिापनत्का हिनवणयात आलया, तसचे 
सवयंपाकाचया गॅसचया (एल्. पी. जी.) 
अिदुािासाठीच े ३ कोिी ८५ लाख 
िकली आनण निषकीय ग्राहक काढिू 
िाकणयात आल.े

आव ््तक समािशे करणयासाठी भारत 
आघाडीिर

आतापयांतचया सरकारांिी 
केललेया कामाचया ह ेपणूदू नवरूद्ध आह.े 
माझया केरळमिील वासतवयात मला 
मतसयोद्योग क्ेत्ात काम करणयाची 
महतवाची सिंी नमळाली. पारंपरीक 
मच्छीमारांचया उदरनिवादूहात वाढ 
करावयाच े काम होते. सपंणूदू नवभाग 
मधयस्ांिी वयापललेा असिू, माशांचया 
बाजारभावाचया र्क्त २५ िकके 
रककम मच्छीमारांिा नमळत होती.   

आमही सवमदत गि स्ापि 
केल े आनण तयांिा िवीि तंत्ज्ािाची 
जोड नदली. तयांची उतपादकता 
वाढनवणयासाठी तयांिा र्ायबर 
गलासचया बोिी, आउिबोडदू मोिसदू 
तसचं मास ेपकडणयाची जाळी इतयादी 
परुनवणयात आल.े तयांची रोजची कमाई 
तयांचया बँक खातयामिे जमा वहावी 
महणिू तयांिा समदु्रनकिारा सतरीय 
नललावांची ओळख करूि देणयात 
आली. मच्छीमारांसाठी बँकखाते 
उघडण ेह ेसवादूत मोठे आवहाि होते. ते 
पणूदू करणयासाठी आमहाला बँका आनण 
तयांचया वयवस्ापकांचा १० मनहिे 

पाठपरुावा करावा लागला. ग्राहक 
मानहतीची (के वाय सी) सपंणूदू प्रकीया 
हा एक भयािक अिभुव होता.

याचया बरोबर नवरूद्ध अिभुव 
मला गेलया मनहनयात आला. मी 
बँकेचया शाखेत खाते उघडणयासाठी 
गेलो असता एका ्छोटया यंत्ावर 
बायोमेट्ीकचया सहाययािे एका नमनििात 
माझ ेकाम झाल.े दहा मनहिे ते एक 
नमनिि ह ेएक आदशदू परीवतदूि होते.

ई-सही, तातकानलक देयके 
(यपूीआय) आनण र्ाईल सिोरेज 
(नडजीलफॉकर)या भारतीय सिॅक 

सवेांसाठी इ- के वाय सी करतािा, 
मलूभतू मानहती गोळा करणयासाठी, 
जििि, आिार आनण मोबाइल र्ोि या 
तीि गोष्ीचंा उपयोग होतो. जगभरातील 
आन द्ूक समावेशि नवसतारासाठी ह े
सवादूत मोठे घिक आहते. जागनतक 
बँकेिे प्रकानशत केललेया गलोबल 
र्ाइडेंकस अहवाल २०१७ अिसुार, 
२०१४ ते २०१७ दरमयाि तयार 
केललेया सवदू बँक खातयांपकैी तबबल 
५५ िकके खाती भारतात उघडणयात 
आली. समुारे ३१ कोिी िवी बँक 
खाती जििि योजिेअंतगदूत २०१४ 
पासिू उघडणयात आली; आनण बँक 

खाते असललेया भारतीय प्रौढांच े
प्रमाण २०१४ मधये ५३ िकके होते 
ते २०१७ मधये ८० िककयापयांत 
वाढल.े

साि्तजवनक वित् आवण साि्तजवनक 
खरेदी वडवजटल होताना

सवदू प्रकलपांचया योजिा,सवदू 
प्राप्तकतयादू ससं्ांसाठी डेिाबेस, 
कोअर बँकीगं सोलयशूि सह बँकांच े
एकीकरण,राजय खनजिदारांच े
एकातमीकरण आनण नियमीत सवरूपाचया 
योजिांचया अंमलबजावणीतील सवादूत 
खालचया सतरावरील नििीचया प्रवाहावर 
लक् ठेवण ेयासाठी आन द्ूक वयवस्ापि 
मंच बिनवणयासाठी सावदूजनिक आन द्ूक 
वयवस्ापि प्रणालीचा (पी एर् एम एस) 
उपयोग होतो. योगय वेळी नििी नवतरण, 
नििीचया वापराच ेकायदूक्म वयवस्ापि, 
आनण तयाचा योगय उपयोग यासाठीही 
पी एर् एम एस अनतशय महतवाच े
ठरते.पी एर्् एम् एस ्प्रणालीविारे २८ 
माच दू रोजी, ९८ लाख वयवहारांतिू, 
७२,००० कोिी रुपयांची नडनजिल 
सवरूपात देवाण घेवाण झाली. एकाच 
नदवसांत इतकया नडजीिल वयवहारांवर 
प्रकीया करणयाची ही िोंद आह.े 

िेहमी वापरलया जाणाऱया कमी 
नकंमतीचया वसत ूआनण सवेांसाठी एक 
नखडकी ऑिलाइि खरेदीसाठी, २०१६ 
मधये, शासिाच ेइ-बाजार (जी इ एम) 
सरुू करणयात आल.े तयाचप्रमाण ेकें द्रीय 
सावदूजनिक खरेदीदार पोिदूलची सवेा, 
इ-प्रोकयअुरमेंि  ह े जासत नकंमतीचंया 
वसतूंसाठी ( २ लाख आनण तयापके्ा 
जासत नकंमतीचया) सरुू करणयात आल.े
जी इ एममळेु, े्ि खरेदी, इ- बोली, 
नरवहसदू इ-लीलाव, सरकारी कामांसाठी 
ऑिलाइि िोंदणी सनुविा, अशा 
सनुविा नमळालया, उतपादि नवकेते, 
सवेा परुवठादार,इतयादीिंा े्ि खरेदी 
करता येऊ लागली, तसचे यामळेु 
सरकारी खरेदीसाठी बाजारपठे परुनवण े

जागवतक बँकेने प्कावशत 
केलेलया गलोबल फाइंडेकस 
अहिाल २०१७ अनुसार, २०१४ 
ते २०१७ दरमयान तयार केलेलया 
सि्त बँक खातयांपैकी तबबल ५५ 
टकके खाती भारतात उघडणयात 
आली. समुारे ३१ कोटी निी बँक 
खाती जनधन योजनेअतंग्तत २०१४ 
पासनू उघडणयात आली; आवण 
बँक खाते असलेलया भारतीय 
प्ौढांचे प्माण २०१४ मधये ५३ 
टकके होते ते २०१७ मधये ८० 
टककयापयवंत िाढले.
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शकय झाल े आह.े एनप्रल २०१८ 
पयांत २२ हजार सरकारी खरेदीदार,१ 
लाखाहिू अनिक नवकेते आनण सवेा 
परुवठादार, २ लाख ३१ हजार 
िोंदणीककृ त उतपादिे, आनण ६,५०० 
कोिी रूपयांच ेएकनत्त वयवहार झाल,े 
तयापकैी ४४ िकके खरेदी एम एस एम 
इ तर्फे  झाली.
भारतातील ग्ाहकांचया देयकांमधये 
अग्भागी येणारे अड्ळे

यनुिर्ाइड पमेेंिस इिंररे्स (य ूपी 
आय) आनण भारत नबल पमेेंि नसनसिम 
(बी बी पी एस) या अॅपलीकेशि मळेु 
खाजगी क्ेत्ातील कंपनयांिी बिनवललेया 
अशाच प्रकारचया अॅपलीकेशिची 
निनमदूती झाली आनण सरकारी सवेांची 
नबल ेभरण ेलोकांिा सोप ेझाल.े एनप्रल 
२०१७ ला बी बी पी एस या प्दशवी 
प्रकलपाला सरुूवात झाली आनण 
नडनजिली भरणयात आललेया नबलांची 
सखंया दपुिीपके्ा जासत वाढली. या 
सनुविेमळेु या कालाविीत भरलया 
गेललेया नबलांची रककम ४६ िककयांिी 
वाढली. के पी एम जी अहवालािसुार, 
वषदू २०१६ चया शवेिी नबल पमेेंि 
वयवसाय क्ेत् ५.८५ लाख कोिी 
रूपये इतके होते, तयापकैी ७० िकके 
नबल ेरोखीिे नकंवा चकेिे भरली जात 
असत. वषदू २०२० पयांत भारतातील 
नबल देयक वयवसाय क्ेत् ९.४० लाख 
कोिीपय ांत पोहोचले असा अंदाज आह.े

भारत इिंररे्स र्फॉर मिी (बी एच 
आय एम - भीम) या य ूपी आय् मळेु 
नडनजिल देयक वयवहार अनतशय सोप े
झाल ेआहते. गगूल तेज ची सरुवात 
आनण वहफॉिस अॅप मागफे द्यावयाची 
देयके आपण पानहली. २०१७-१८ 
या वषादूत भारतात अबजाविी रूपयांच े
१० लाखांहिू अनिक नडनजिल देयक 
वयवहार झाल.े यापढेु या क्ेत्ात येणाऱया 
िवीि कंपनया तसचे िवीि तंत्ज्ाि 
यांचा वाढता हसतक्ेप असले. केनडि 

ससूी प्रकलपाचया अहवालािसुार वषदू 
२०२३ पयांत भारताच े नबल देयक 
क्ेत् एक अबज अमेरीकि डफॉलर इतके 
झाल ेअसले.
आव ््तक यंत्णेचे वडजीटल रुपांतर

े्ि कर सकंलिाच े
नडनजिलायझशेि करणयामळेु खपू 
र्ायदे होतात. आयकर खातयाला 
आन द्ूक वषदू २०१७-१८ मधये ६ 
कोिी ८४ लाख आयकर परतावा 
नववरणपत् प्राप्त झाली होती, यामधये 
आिीचया वषादूपके्ा २६ िकके वाढ होती 
तसचे अनतनरक्त एक कोिीहिू अनिक 

िनवि कर परतावा नववरणपत्ांचा 
समावेश होता. तयामिील ९८.५ िकके 
आयकर परतावा नववरणपत् ऑिलाइि 
भरणयात आली होती. 

वसत ू आनण सवेा कर (जी 
एस िी) भरणाऱयांमधये, जी एस िी 
प्रणालीचया अगोदरशी तलुिा केली 
असता,अप्रतयक् करदातयांचया सखंयेत 
५० िककयांिी वाढ झाली. यावरूि 

अस े नदसिू येते की ३.४  दशलक् 
िवीि अप्रतयक् करदाते निमादूण 
होऊि अ द्ूवयवस्ा आमलूाग्र बदलिू 
सवुयवनस्त झाली. 
वडवजटल सिरूपाद्ारे शासन आवण 
वनरीक्ण

सवयंप्ररेीत शासि आनण वेळेिसुार 
अंमलबजावणी(प्रगती) कायदूकमामधये, 
प्रिािमंत्ी मोदी यांिी, अंमलबजावणी 
जलद वहावी महणिू तंत्ज्ािाचा वापर 
करूि नवभागीय अनलप्तता आनण 
भौगोनलक सीमा कमी केलया. सामानजक 
क्ेत्ातील योजिा आनण पायाभतू प्रकलप 
यांिा भेडसावणाऱया गंभीर समसयांबाबत 
निनरक्ण करणयासाठी, आढावा 
घेणयासाठी आनण तयांचया प्रगतीच े
मलूयांकि करणयासाठी, प्रिािमंत्ी 
मोदी ह ेकें द्र आनण राजयातील वरीठि 
अनिकाऱयांचया े्ि सपंकादूत रानहल.े 
नवहनडओ कफॉनर्रननसगंविारा प्रिािमंत्ी 
मोदी यांिी २५ ‘प्रगती’बैठका घेऊि, 
साडेदहा लाख कोिी रूपयांच े २२७ 
प्रकलप मागवी लावल.े

 िकुतीच प्रसतानवत केललेी 
‘आयषुमाि भारत’ योजिाही प्रा्नमक 
आनण सामदुानयक आरोगय कें द्राशी 
तसचे नजलहा रूगणालयाशी नडनजिली 
जोडली जाईल. कागद नवरहीत, रोख 
रककम नवरहीत, लवनचक अशी ही 
आरोगयसवेा सनुिनचित करणारी योजिा 
असिू तयामधये ५० कोिी भारनतयांिा 
५ लाख रूपयांच ेआरोगय नवमा सरंक्ण 
नमळणार आह.े
अतयचुचतंत्ज्ानाचा प्भाि

वषदू २०३५ मधये भारतीय 
अ द्ूवयवस े्ला,९५७ अबज अमेरीकि 
डफॉलसदू नकंवा वतदूमाि सकल मलूयाचया 
१५ िकके वाढ करणयाची क्मता 
ककृ त्ीम बनुद्धमत्त े(ए आय) मधये आह,े 
अस ेनवशे्षण एकसेंचर विारा करणयात 
आल ेआह.े ककृ त्ीम बनुद्धमत्त े(ए आय) 

सियंप्रेीत शासन आवण 
िळेेनुसार अमंलबजािणी(प्गती) 
काय्तक्रमामधये, प्धानमंत्ी मोदी यांनी, 
अमंलबजािणी जलद वहािी महणनू 
तंत्ज्ानाचा िापर करून विभागीय 
अवलप्तता आवण भौगोवलक सीमा 
कमी केलया. सामावजक क्ेत्ातील 
योजना आवण पायाभतू प्कलप यांना 
भेडसािणाऱया गंभीर समसयांबाबत 
वनवरक्ण करणयासाठी, आढािा 
घेणयासाठी आवण तयांचया प्गतीचे 
मलूयांकन करणयासाठी, प्धानमंत्ी 
मोदी हे कें द्र आवण राजयातील 
िरीष्ठ अवधकाऱयांचया ्ेट संपका्तत 
रावहले. ववहवडओ कॉनफरवनसंगद्ारा 
प्धानमंत्ी मोदी यांनी २५ 
‘प्गती’बैठका घेऊन, साडेदहा 
लाख कोटी रूपयांचे २२७ प्कलप 
मागजी लािले.
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चा वापर करूि सोडनवली जातील 
अशी अिेक नवलक्ण आवहािे भारतात 
आहते. या वयनतनरक्त िकुतयाच 
झाललेया मायकोसफॉफि इिंरिॅशिल डेिा 
कफॉपपोरेशििे केललेया, (आयडीसी) 
‘आनशया पनॅसनर्कमधये नडनजिल 
रूपांतरणाचया आन द्ूक प्रभावाच े उघड 
पनरणाम’ या अभयासात, नडनजिल 
रूपांतरणामळेु वषदू २०२१ पयांत 
सकल देशांतगदूत उतपादि (जी. डी. 
पी.) वाढीचा दर वानषदूक १ िकका 
वाढिू भारताचया जी डी पी मधये १५४ 
अबज अमेरीकि डफॉलसदूची भर पडेल 
असा अंदाज वयक्त केला आह.े वषदू 
२०१७ मधये कलाउड, इिंरिेिवरचया 
गोष्ी,आनण ककृ त्ीम बनुद्धमत्ता यांचया े्ि 
उपयोगािे घेतललेया नडनजिल उतपादिे 
आनण सवेांमळेु समुारे ४ िकके जी डी 
पी नमळाला.

सरकारी प्रनकया आनण योजिांमधये 
िवीि तंत्ज्ािाचा वापर आनण 
तंत्ज्ािाचया क्मतांचा उपयोग करूि 
घेणयानवषयी सरकार प्रयत्न करीत आह.े 

िीती आयोगामधये ककृ त्ीम बनुद्धमत्तवेरील 
राष्ट्रीय कायदूकम नवकनसत करणयाच े
काम अनिवायदू करणयात आल ेअसिू, 
मंत्ालय, शकै्नणक ससं्ा, उद्योग, 
सशंोिक आनण सिािदू अप कायदूकम 
यांचया बरोबर चचादू सरुू आह.े 
तंत्ज्ाि समजिू घेण,े अ द्ूवयवस े्साठी 
तसचे शासिासाठी तयाची उपयकु्तता 
जाणण,े तयांच ेिोके आनण भनवषयातील 
नवकासाच ेमागदूकमण यानवषयी जाणिू 
घेणयाचा हा एक दजादूतमक प्रयत्न आह.े 
यानशवाय िीती आयोगािे,अतयचुच 
तंत्ज्ािाच े र्ायदे जाणिू घेणयासाठी 
आनण प्रदनशदूत करणयासाठी, राष्ट्रीय 
प्रािानय असललेया क्ेत्ात, नवनशष् 
उपयोग प्रकरणी, या तंत्ज्ािाचया 
अंमलबजावणीला सरुूवात केली आह.े 
याला सकंलपिेचया परुावयाच ेप्रकलप (पी 
ओ सी) अस ेमहिल ेजाते, आनण ककृ त्ीम 
बनुद्धमत्ता वापरूि अचकू शतेी करणारे 
क्ेत्, बलफॉकचिे वरील जनमिीचया 
िोंदी, ककृ त्ीम बनुद्धमत्तचेा उपयोग करूि 
सहायक आरोगयनिदाि इतयादी नठकाणी 

याची चाचणी घेणयात येते. अनसततवात 
असललेया समसयांच े निराकरण 
करणयासाठी, तसचे शासिामिे राष्ट्रीय 
सतरावर अवलंब करणयासाठी अतयचुच 
तंत्ज्ािाची वयवहायदूता तपासण े ह े या 
पी ओ सी च ेधयेय आह.े

गेली नकतयेक वषफे, सामानय 
माणसाला सरकारी सवेांमधये प्रवेश 
नमळवण े दरुापासत झालयामळेु, भारत 
ह े एक जिील राष्ट्र झाल े होते. सवदू 
क्ेत्ांमधये नडनजिल तंत्ज्ािाचा जलद 
अवलंब  केलयामळेु,मािवी हसतक्ेपाचया 
सवदू प्रकारचया समसया दरू होविू गोष्ी 
सोपया झालया आहते. याचा शासिाचया 
कायदूक्मतेवर आनण पनरणामकारकतेवर 
मोठा प्रभाव पडला आह.े

nnn

लखेक भारतीय प्रशासकीय सवेेतील 
अनिकारी असिू 'निती' आयोगाच े
मखुय कायदूकारी अनिकारी महणिू 
कायदूरत आहते. 
ई मेलः amitabh.kant@nic.in
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मुंबई आनण मुंबईला जोडललेया ठाण े
, रायगड वसई, पिवेल अशा 

नवनवि पनरसरांिा आपल वेगळे स्ाि 
निमादूण करूि देणारया मुंबई महािगर 
प्रदेश नवकास प्रनिकरणािे मुंबईचा 
चहेरामोहरा खरया अ्ादूिे बदलला . 
गेलया अिेक वषादूत मुंबईचया नवकासात 
जागनतक दजादूच े अिेक प्रकलप 
सरुु करुि सवदूसामानयांच े जीविमाि 
उंचावणयासाठी एमएमआरडीएिे नवशषे 
काम केल ेआह.े गेलया काही वषादूचया 
काळात िीमया गतीिे का होईिा 
मुंबईसह अनय पनरसरात घडलले ेबदल 
सवागताहदू आहते. अशाच पणूदू झाललेया 
आनण भनवषयात येऊ घातललेया िवया 
प्रकलपांची माहीती

पायाभतू प्कलप ; मुंबईतील 
बदलांची नांदी

मुंबईतील मेट्ो नवसताराची िांदी 
जरी एमएमआरडीए कडूि झाली 
असली तरीही भनवषयात मुंबईतील 
जागनतक दजादूचया बदलांसाठी मुंबई 
मेट्ो रेल कफॉपपोरेशि, महाराष्ट्र राजय 
रसते नवकास महामंडळाचा समकृद्धी 
महामागदू, एमएमआरडीएचा नशवडी 
नहावा शवेा सागरी सते,ू वांद्रे वसपोवा 
सी नलंक प्रकलप महतवाचा दवुा ठरणार 
आह.े मुंबईतील लोकलचया हजारो 
रे्रयांमििू लाखो मुंबईकरांिा इनच्छत 
स्ळी पोहचवतािा वयवस े्वर वाढणारा  
ताण  मेट्ोचया माधयमातिू कमी वहावा 
या उद्ेशािे मुंबईतील मेट्ो नवसताराच े

जाळे तयार केल ेआह.े भनवषयात रसते 
नवकासालाही चालिा नमळाली असिू 
सागरीसतेचूा पयादूयही काही मनहनयात 
मुंबईकरांचया सवेेत दाखल होणार आह.े 
कुलाबा-वांद्रे-नसपझ या मुंबई मेट्ो 3 
हा 33.5 नक. मी लांबीचा मेट्ो मागदू 
उपिगरीय रेलवे बरोबरच वयावसानयक 
कें द्रातील गददी कमी करणयास मदत 
ठरणार आह.े या प्रकलपामळेु 16 
लाख रेलवे प्रवाशांिा वातािकूुनलत 
डबयातिू प्रवास करण े शकय होणार 
आह.े मेट्ो 3 चा मागदू खरया अ्ादूिे 
मुंबईतील बदलांची िांदी ठरणार आह.े

मुंबईतील मेट्ो जाळे नवसतारणयासाठी 
आवशयक असणारया मखुय ससं े्ची 
िरुा सांभाळणयासाठी मुंबई मेट्ो रेल 
कफॉपपोरेशिची स्ापिा करणयात आली 
आह.े मुंबई मेट्ो बकृहत आराखडयाप्रमाण े
मुंबई आनण महािगर प्रदेशामधये 153 
नक.मी. लांबीच ेमागदू उभारणयात येणार 
आहते. भारत सरकार व महाराष्ट्र 
शासि यांचया 50-50 िकके 
भागीदारीमधये  ह ेकाम सरुू करणयात 
आल ेआह.े उपिगरीय रेलवेिे जोडलया 
ि गेललेया पनरसरांिा रेल आिानरत 
सनुविा परुनवण े  आनण 500 मीिर 
ते 1 नक मी अंतरावर सनुविा उपलबि 
करण े हा कफॉपपोरेशिचा उद्ेश आह.े 
मेट्ो 3 या कुलाबा वांद्रे नसपझ या 
नतसरया सपंणूदू ः भयुारी मेट्ो मागादूमळेु 
वयावसानयक कें द्रे, इनसपतळे जोडली 
जाणार आहते.

महाराष्टाची मेट्ो, वस-वलंक ‘समधृदी'

- नम्रता साितं

आराखडा

मुंबईतील मेट्ो विसताराची नांदी 
जरी एमएमआरडीए कडनू झाली 
असली तरीही भविषयात मुंबईतील 
जागवतक दजा्तचया बदलांसाठी मुंबई 
मेट्ो रेल कॉपपोरेशन, महाराष्ट राजय 
रसते विकास महामंडळाचा समदृ्ी 
महामाग्त, एमएमआरडीएचा वशिडी 
नहािा शेिा सागरी सेत,ू िांद्र े
िसपोिा सी वलंक प्कलप महतिाचा 
दिुा ठरणार आहे. मुंबईतील 
लोकलचया हजारो फेरयांमधनू 
लाखो मुंबईकरांना इवच्छत स्ळी 
पोहचिताना वयिस्ेिर िाढणारा  
ताण  मेट्ोचया माधयमातनू कमी 
वहािा या उद्ेशाने मुंबईतील मेट्ो 
विसताराचे जाळे तयार केले आहे.
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मुंबई महािगर प्रदेश नवकास 
प्रानिकरणामधये 4 तालकुयांचा समावेश 
मुंबई , मुंबई उपिगर , ठाण े आनण 
रायगड तालकुयातील काही भाग 
अंतभूदूत आह.े यामधये ः 4 हजार 355 
चौ नक.मी. पनरसर असिू 1000 
गावांचा समावेश आह.े 

एमएमआरडीएचे काम

1. एमएमआर पनरक्ेत्ातील 
नियोजिातमक आराखडा तयार करणे

2. एमएमआरमिील काही 
पनरसरांसाठी नवशषे प्रनिकरण महणिू 
कायदूरत

3. एमएमआर क्ेत्ातील  काही 
ससं्ासाठी आन द्ूक सहायय करणे

4. कें द्राचया नियोजिातमक 
प्रकलपांसाठी िोडल एजनसी महणिू 
काम पाहणे

5. अिेक पायाभतू सनुविा 
व वाहतकू पायाभतू सनुविांचया 
अंमलबजावणीसाठी प्रयत्न करण.े

विशेष वनयोजन प्ावधकरण क्ेत्

1. वांद्रे कुलादू सकुंल / बीकेसी

2. बॅकबे रेकलमेशि प्रकलप 

3. ओनशवरा नडनसट्कि सेंिर

4. वडाळा ट्क ट्नमदूिल 

5. मुंबई आतंरराष्ट्रीय नवमाितळ

6. गोराई मिोरी उत्ति

7. इदं ू नमल भखंूडावरील  
डफॉ. बाबासाहबे आबंेडकर 
समारक

ठाणे 

1. अंबरिा् – बदलापरू पनरसर 
क्ेत्

2. 27 गावे वगळिू कलयाण 
डोंनबवली महािगरपानलका

3. नभवंडी पनरसरातील 60 गावे

एमएमआरडीएचया माधयमातनू 
पणू्ततिाला गेलेले प्कलप

मेट्ो 1

िसपोिा अधंेरी घाटकोपर 

बांिा वापरा हसतांतरण 
कायदूप्रणालीवर आिानरत 11.4 नकमी 
लांबीचा हा सपंणूदू उनित प्रकलप असिू 
तयात 12 स्ािकांचा समावेश आह.े 
या प्रकलपामळेु 70 नमनििांचा प्रवास 
केवळ 20 नमनििात होणार आह.ेपवूदू व 
पनचिम उपिगर जोडलयािे प्रवासाचया 
वेळेत बचत होणार आह.े

या मेट्ोची प्रवासी वाहिू िेणयाची 
क्मता  1 हजार 178 प्रवासी एका 
वेळेस ( 4 कोच) इतकी असिू दर 
नदवशी प्रवाशांची सखंया 8 लाख 
(2031 पयांत ) होण ेअपके्ीत आह.े

मोनोरेल ः च ेंबरू वडाळा गाडगे 
महाराज चौक हा मोिोरेल प्रकलप 
सपंणूदूः उनित असिू 20 नकमी (17 
स्ािके) लांबीचा आह.े

मोिोरेलचया दसुरया िपपयािंतर 
दरनदवशी 1.8 लाख प्रवासी प्रवास 
करु शकतील. 

या प्रकलपावर 2460 कोिी रुपये 
खच दू अपके्ीत आह.े

2 रे्ब्वुारी 2014 रोजी पासिू 
वडाळा ते  च ेंबरू या पनहलया िपपयावरील 
प्रवास प्रवाशांसाठी केवळ 11 रूपयात 
खलुा करणयात आला. तेवहापासिू ते 
माच दू 2016 पयांत 1 कोिी 21 लाख 
64 हजार 831 प्रवाशांिी प्रवास 
केला असिू नतनकिाचया नवकीतिू 9 
कोिी 24 लाख 95 हजार 331 
रुपये इतके उतपनि प्राप्त झाल े पण 
मोिोरेलचया कायदू आनण देखभाल खच दू 
168 कोिी झाला असिू उतपनिाचया 
तलुिेत 158 कोिी 75 लाख 04 
हजार 669 रुपये इतके िकुसाि 

झाल े आह.े यांची तलुिा केलयास 
प्रतयेक मनहनयास 6.11 कोिी 
रूपयांच ेिकुसाि एमएमआरडीए सहि 
करीत आह.े तर मागील दीड वषादूत 
या तोिय़मधये 100 कोिी रूपयाची 
भर पडत आह.े दसुरया िपपयासाठी 
9 सपिेंबर 2016 पासिू मोिोरेलची 
पनहली ट्ायल रि घेणयात आली 
होती. ऑकिोबर 2017 पासिू सपंणूदू  
मानगदूका बंद असिू लवकरच मानगदूका 
सरूू करणयाबाबत नवचार सरूू आह.े

पिू्त मकु्त माग्त ; टपपा 1

प्कलप मावग्तका : ऑरेंज गेि 
ते आनणक ; उनित रसते मानगदूकेची 
लांबी 9.29 नकमी / रूंदी – 17.2 
मीिर /5 रॅमपस इतकी आह.े या 
मागादूमळेु दनक्ण मुंबई ते पवूदू उपिगरात 
नसगिलनवरहीत प्रवास करण े शकय 
झाल े आह.े या प्रकलपासाठी 869 
कोिी (जेएिएियआूरएम उपकमातिू 
336.38 कोिी रूपये) खच दू आला.

पिू्त मकु्त माग्त : टपपा 2 :

आनणक ते पांजरपोळ या 5 
नक.मी. रसतयामधये 8 लिे असिू , या 
प्रकलपात 500 मीिर जळुया बोगद्यांचा 
समावेश आह.े तसचे आरओबी, 2 
उडडाणपलूाचा समावेश आह.े प्रकलप 
खच दू ; 301 कोिी रूपये आह.े

पिू्त मकु्त माग्त : टपपा 3:

पांजरपोळ ते घािकोपर – मािखदुदू 
नलंक रोड ; 2.5 नक.मी. लांबीचा 
असिू 3 रॅमपसनहत 3.65 नक.मी. 
लांबी भरते.

या प्रकलपाचा खच दू 293.87 
कोिी रूपये इतका आह.े सपंणूदू पवूदू 
मकु्त मागादूच ेलोकापणदू 2014 रोजी 
करणयात आल ेआह.े

सहारा उननत माग्त 

l पनचिम द्रतुगती महामागदू ते िी 
2 आतंरराष्ट्रीय नवमाितळ
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l लांबी- 2.2 नक.मी. रूंदी- 
27.50 मीिर / प्रतयेकी 3 
लिे

l पनचिम द्रतुगती महामागदूवरूि 
वाहिांसाठी अंडरपास मानगदूका

प्िाशांसाठी सबि े

l प्रकलप खच दू ; 404 कोिी रूपये 
(जेएिएियअूरएम उपकमातिू 
155.13 कोिी रूपये)

l 13 रे्ब्वुारी रोजी प्रकलपाच े
लोकापदूण 

खेरिाडी उडडाणपलू 

खेरवाडी जंकशि ये े् 570 
मीिर लांब आनण 6 लिेचया या 
उडडाणपलूामळेु वरळी ते दनहसर 
दरमयाि नसगिलनवरहीत प्रवास शकय 
झाला आह.े

प्कलप पणू्ततिाचे िळेापत्क

l जािेवारी 2013 मधये प्रकलप 
मानयता

l िोवह ेंबर 2013 मधये वाहतकू 
वळनवणयास मानयता

l जिू 2014 मधये दनक्ण 
मानगदूका पणूदू

l एनप्रल 2015 मधये उत्तर 
मानगदूका पणूदू झाली. या 
प्रकलपासाठी 22 कोिी रूपये 
खच दू आला. 

सांताकु्रझ चेंबरू वलंक रोड 

3.5 नकमी लांब डबल डेकर 
उडडाणपलूावर प्रतयेकी 2 मानगदूका 
असिू प्रकलपाची वैनशषे् पढुील प्रमाण.े

l पवूदू – पनचिम नवभागाला 
जोडणारा अतयंत कनठण प्रकलप

l या प्रकलपामळेु ठाण,े िवी 
मुंबई , आतंरराष्ट्रीय नवमाितळ 
जोडल ेगेले

l लोकमानय निळक िनमदूिस, 
िेहरू िगर कुलादू आनण लाल 
बहादरू शास्ती मागादूला जोडणी

l दरनदवशी 50 हजारहिू अनिक 
वाहिे ये जा करतात.

l लाखो वाहिांची 30 नमनििे 
वेळेची आनण इिंिाची बचत

l या मागादूमळेु सायि ये्ील 
वाहतकू कोंडी सिूणयास मदत.

या प्रकलपासाठी 428 कोिी रूपये 
खच दू आला. 18 एनप्रल 2014 रोजी 
प्रकलपाच ेलोकापदूण करणयात आल.े

अमर महल जंकशन उडडाणपलू 

प्रकलप मानगदूका 1096 मीिर 
लांब / 2 मानगदूका असिू या पलूामळेु 
सांताकुझ च ेंबरू नलंक रोड आनण पवूदू 
मकु्त मागदू जोडल े गेल े आहते. या 
उडडाणपलूामळेु पवूदू मकु्त मागदू व 
महामागादूवरील वाहतकू कोंडी सिुणयास 
मदत झाली. प्रकलपासाठी एकूण 76 
कोिी रूपये खच दू आला. 18 एनप्रल 
2014 रोजी प्रकलपाच े लोकापदूण 
करणयात आल.े

विसतारीत मुंबई पायाभतू प्कलप 

प्रकलपातील उपकमः रसते, 
उडडाणपलू, नकक नब्ज, एमएमआर 
क्ेत्ातील आरओबी उभारणी.

प्रकलप वैनशषटय ; ठाण ेिवी मुंबई , 
रायगड एमएमआर क्ेत् जोडणी.

शहरातील वाहतकू कोंडी सोडनवण.े

एमएमआरडीएचया माधयमातिू पणूदू 
करणयात आललेया तसचे काम सरूू 
असललेया एमयआूयपी, एमयिूीपी, 
नमठी िदी ,

मोलोरेल , मेट्ो रेल , सकायवफॉक  
या प्रकलपांचया उभारणीदरमयाि 
रनहवासी , वयावसानयक , अशा एकूण 

41 हजारहिू अनिकांच ेपिूवदूसि पणूदू 
करणयात आलयाच े सपष् करणयात 
आल ेआह.े

भविषयात एमएमआरडीएचया 
माधयमातनू उभारणयात येणारे 
प्कलप

मेट्ो 2 ; दनहसर ते डीएि िगर मेट्ो 
मानगदूका या 18.5 नकमी लांब मेट्ो 
मानगदूके दरमयाि 17 स्ािके असणार 
आहते. या प्रकलपासाठी 8 कोच 
असणारया ट्ेनस आरेनखत करणयात 
आलया आहते. दरनदवशी 4.07 लाख 
प्रवासी अपनेक्त असलयाच े सवफेक्णात 
सपष् करणयात आल े आहते. या 
प्रकलपामळेु इिंि, वेळेची बचत होणार 
आह.े प्रकलपासाठी 4994 कोिी रुपये 
खच दू अपनेक्त आह.े

मेट्ो 3 - कुलाबा वांद्रे नसपझ 
हा प्रकलप कें द्र व राजय सरकारचया 
माधयमातिू राबनवणयात येत आह.े या 
प्रकलपाची  मानगदूका सपंणूदूतः भयुारी 
असिू एकूण लांबी 32.5 नक.मी. 
आह.े 33.5 नकमी लांबीचा भयुारी 
मागदू असिू 27 स्ािके असिू तयापकैी 
26 भयुारी व 1 स्ािक जनमिीवर 
आह.े या स्ािकांमधये  कर् परेड, 
नविाि भवि, चच दूगेि, हतुातमा चौक, 
्छत्पती नशवाजी महाराज िनमदूिस 
मेट्ो, काळबादेवी, नगरगाव, ग्रनॅिरोड, 
मुंबई सनेट्ल मेट्ो, महालक्मी, नवज्ाि 
सगं्रहालय, आचायदू अत् ेचौक, वरळी, 
नसनद्धनविायक, दादर, नशतलादेवी, 
िारावी, वांद्रे, कुलादू सकुंल, नवद्यािगरी, 
सांताकुझ स्ािक, नवमाितळ, सहार 
रसता, आतंरराष्ट्रीय नवमाितळर, मरोळ 
िाका एमआयडीसी, नसपझ, आरे डेपो 
यांचा सामावेश आह.े

प्कलपाचया भुयारी मागा्तसाठी  
िापणयात येणारे तंत्ज्ान

- बोगदे खोदाई यंत् े (िीबीएम), 
बोगदा वायवूीजि प्रणाली (िीवहीएस) 
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या यंत्ाचा वापर नरिनलंगसाठी पयादूय 
महणिू ही अतयािनुिक पद्धत वापरणयात 
येते, गोल आडवा ्छेद घेतािा ्छेदि 
व नवसर्ोिि पद्धतीतील पयादूय महणिू 
वापरल ेजाते.

- ्छेद व आच्छादि- जनमिीस 
्छेदिू पनुहा आच्छानदत केल ेजाते अशी 
बांिकामाची पद्धत.

िवीि आॅनसट्यि बोगदे खोदाई 
पद्धत (एलएिीएम)- आिनुिक बोगदा 
बांिकाम पद्धतीिसुार खडक नकंवा 
माती गोलाकार  पद्धतीिे खणिू बोगदा 
तयार केला जातो. तर सपंकादूसाठी - 
भ्मण रेनडअो सपंकदू , एल ई डी -एल सी 
डी आिानरत सचूिा र्लक व प्रवासी 
उद् घोषणा प्रणाली, कें द्रीककृ त घडयाळ, 
प्रवासी मानहती र्लक, सीसीिीवही 
िेहळणी प्रणाली. 

- मेट्ोवर दरूस् व नियंत्ण 
व सनियंत्ण ः मागादूची नस्ती व 
नबंद ू सकेंत, वाहिाच े पनरचालि व 
कषदूण ऊजादू नियंत्ण यावर सनियंत्ण 
ठेवणयासाठी पनरचालि नियंत्ण कें द्र. 

- ब्ेनकंग प्रणाली ः वातशक्ती 
चालीत सवेा ब्ेक दगा ि देणारा 
वायशुक्तीचालीत आपतकालीि ब्ेक, 
नसप्रगं चनलत पाककींग ब्ेक, पिुनिनमदूती 
ब्ेनकंग व इपी ब्ेनकंगशी सांगड.

पनूि्तसनाचे प्श्न

कुलाबा वांद्रे नसपझ या 33.5 
नकमीचया नतसरया सपंणूदूतः. भयुारी 
मेट्ो मागदूदरमयाि रोज 13 ते 16 
लाख प्रवासी असिू या प्रवाशांची 
वेळ, पशैाची बचत होणार आह.े या 
प्रकलपाची अंमलबजावणी करतािा 
1780 झोपडपटया व खासगी 
जनमिीवरील 709 कुिुंबे नवस्ापीत 
करावी लागणार आहते. नगरगाव 
आनण काळबादेवी स्ािक उभारतािा 
नवस्ानपत होणारया  28 इमारतीमंिील 
617 कुिुंबाचा समावेश आह.े तसचे 

नवकास नियंत्ण नियमावलीत िमदू 
केललेया पिूनवदूकासाचया प्रमाणकािसुार 
नगरगाव आनण काळबादेवी सनहत  
बानित होणारया  खासगी जनमिीवरील 
रनहवासी, भाडेकरू, मालक यांिा तयाच 
भागात पिूवदूनसत करणयात यावे असा 
प्रयत्न एमएमआरसीकडूि करणयात येत 
आह.े प्रकलपग्रसतांमधये 1602 गाळे 
निवासी, 715 वयावसानयक, आर सी 
31, इतर 101 अस े2489 गाळे 
यांचा समावेश आह.े 

मेट्ो 7ः दवहसर पिू्त ते अधंेरी पिू्त

- 16 नकमी लांबीचया या मेट्ो 
प्रकलपामधये 16 स्ािके असिू 
आराखडयािसुार 8 कोचचया ट्ेिचा 
समावेश आह.े2021 पयांत दरनदवशी 
या मानगकफे दरमयाि 4.07 लाख प्रवासी 
प्रवास करणयाची क्मता आह.े इिंिाची, 
वेळेची बचत आनण पयावदूरणासाठी 
अिकूुल प्रकलप आह.ेप्रकलपाचा 
अंदानजत खच दू 4 हजार 737 कोिी 
इतका आह.े

मुंबई ट्ानस हाब्तर वलंक ः वशिडी 
नावहा शेिा सागरी सेतू

22 नकमी लांबीचा सागरी सते ू
(सागरी सते ू 16.5 नकमी व 5.5 
नकमी जनमिीवरील बांिकाम) असिू 
प्रतयेकी 3 अशा 6 लिेचा मागदू 
असणार आह.े

दनक्ण मुंबईतील  नशवडी व 
िवी मुंबईतील नचलफे ये े् इिंरच ेंजेसची 
सनुविा नदली जाईल. एनप्रल 2012 
पयांत प्रकलप खच दू 9 हजार 630 
कोिी इतका आह.े दनक्ण मुंबई ते िवी 
मुंबईचया प्रवासातील वाहतकू कोंडी 
सागरी मागादूिे वळनवणयाचा  प्रयत्न 
केला जाणार आह.े

निी मुंबई पवरसराचा विकास 

मुंबई पोिदू ट्सि व जवाहरलाल 
िेहरू पोिदू ट्सि अंतगदूत बंदराचा नवकास, 

प्रसतानवत िवी मुंबई आतंरराष्ट्रीय 
नवमाितळापयांत पोहोचणयासाठी  
वेगवाि मानगदूका बांिली जाणार 
असिू मुंबई- पणु ेमहामागदू आनण गोवा 
महामागदू जोडणयासाठी  उत्तम पयादूय 
नदला जाईल.

सद्वस्ती

सावदूजनिक खाजगी भागीदारी 
अ्ादूत पीपीपी ततवप्रणालीिसुार 
काढललेया 2013 चया निनवदा 
यशसवी झालया िाहीत. तयामळेु 
ईपीसी-नडझाईि नबलड बेनससिसुार 
जपाि इिंरिॅशिल काॅपपोरेशि एजनसी 
अ्ादूत जायकाकडूि भारत सरकारचया 
माधयमातिू अ द्ूसाहाययाचा करार 
करणयात आला.

वशिडी िरळी उननत जोडणी प ूूल 

नशवडी रेलवे स्ािकाचया पवूफेकडूि 
सरुू होणारया या जोडणी  पलूाच े
काम पढेु आचायदू दोंदे मागदू, जगनिा् 
भातिकर मागदू, ते प्रभादेवी जवळील 
िारायण हनडदूकर मागदू, तसचे नशवडी 
स्ािक ते मुंबई पोिदू ट्सि तसचे मधय 
व पनचिम रेलवेवरील  एलनर्सिि रोड 
रेलवे स्ािक  यावर  रेलवे अोलांडणी 
पलूाच े काम. प्रकलप बांिकाम ः 
4.30 नक.मी लांब प्रकलप आनण 
प्रतयेक 2 अश 4 लिे मानगदूकेच े
उनित जोडणी तयामळेु वाहतकू कोंडी 
सोडनवणयास उपयकु्तता प्रकलप 
सद्यनस्ती ः सीआरझडे परवािगीसाठी 
प्रसताव महाराष्ट्र कोसिल झोि मॅिेजमेंि 
आॅ ॅ्नरिीकडे पाठनवणयात आला असिू 
प्रकलपासाठी 490 कोिी रुपये खच दू 
येणार आह.े

मुंबई नागपरू समदृ्ी महामाग्त

मुंबई िागपरू समकृद्धी महामागदू 10 
नजलह,े 26 तालकेु आनण 392 
गावांमििू जाणार असिू 700 नकमीचा 
एकसप्रसे वे देशातील सवातदू लांब  मागदू 
असणार आह.े नवदभदू, उत्तर महाराष्ट्र 
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आनण मराठवाडयासाठी  गेम च ेंजर 
महणिू  समकृद्धी महामागदू अोळखला 
जाऊ शकेल, सामानजक  आन द्ूक 
नवकास घडविू आणणयामधये आनण  
राजयाला समकृद्ध बिनवणयात प्रकलपाचा 
मोलाचा वािा असणार आह.े हा समकृद्धी 
महामागदू राजयाचया पवूदू भागाशी जोडेल 
तसचे  सधया िागपरु ते मुंबई ह ेअंतर 
गाठणयासाठीचा 16 तासांचा अविी 
कमी होऊि अधयादूवर  येणार आह.े या 
महामागादूमळेु रोजगाराचया सिंी निमादूण 
होतील आनण ग्रामीण भागातील लोकांच े
शहरी भागामधये होणारे, स्लांतर 
कमी होईल, शतेकरयांचया जनमिीचं े
अनिग्रहण करणयात येत असिू 70 
िककेहिू अनिक भसूपंादि पार 
पडलयाच ेमहाराष्ट्र राजय रसते नवकास 
महामंडळाकडूि सपष् करणयात आल े
आह.े

सी वलंक आवण सागरी सेिा

महाराष्ट्र राजय रसते नवकास 
महामंडळाचया माधयमातिू वांद्रे वरळी 
सी नलंक प्रकलप यशसवीनरतया 

राबनवणयात आला असिू आता या 
प्रकलपाचया  पढुचया िपपयाच े कामही 
सरुु होणार आह.े सधया वांद्रे वसपोवा सी 
नलंक प्रकलपाच े कामही कंत्ािदारांिा 
सोपनवणयात आल े असिू सललागार 
िेमणयात आलले े आहते. तसचे 
भनवषयात भाऊचा िकका ते िेरूळ 
या रोरो सवेेला सरुुवात होणार असिू 
सागरी प्रवासाचा  पयादूयही मुंबईकरांचया 
सवेेत दाखल होणार आह.े 

महाराष्ट्र शासि, एमएमआरडीए, 
एमएसआरडीसी, याचंया माधयमातिू 
सावदूजनिक वाहतकू वयवस े्त आमलूाग्र 
कातंी घडिू यते आहचे मात् तयाचबरोबर 
मुंबईची जीविवानहिी असललेया  
मधय व पनचिम रेलवेचया दजादूतमक  
सिुारणासंाठीही नवशषे लक् दणेयात 
यते आह.े अवघया काही नमनििाचंया 
र्रकाि ेिावणारया लोकलस प्रवाशाचंया 
सरुक्चेया आनण सलुभ प्रवासाचया 
दृष्ीि े राबनवणयात यणेारे उपकम , 
रेलवे स्ािकावंर एसकेलिेसदू, वाय र्ाय 
सनुविा, अतयािनूिक नतनकि प्रणाली, 

मोबाईल नतकीिीगं यामळेुही सावदूजनिक 
वाहतकू सवेेत रेलवेच े स्ाि अढळ 
आह.े मधय रेलवे व पनचिम रेलवेचया 
माधयमातिू दरदनवशी 80 लाख प्रवासी 
प्रवास करतात आनण तयामळेुच रेलवे 
जीविवानहिी ह ेिाव सा द्ू करत.े 

मुंबईसह पवूदू पनचिम उपिगर ठाण,े 
कजदूत कसारा, वसई नवरार, डहाण,ू 
िवी मुंबई, पिवेल तसचे आणखी 
नवसतारणारी मुंबई लोकसखंयचेया दृष्ीिे 
सामाविू घेतािा वाहतकूीचंया दृष्ीिे 
अनिक सक्मपण े उभी राहणयासाठी 
रसतनेवकासाला पयादूय िाही नवनवि 
उडडाणपलुाच े कामही भनवषयात 
पनरणामकारक ठरणार आह.े तयामळेु ही 
बदलाचंी िादंी नचरंति आनण आश्वासक 
ठरणार ह ेमात् िककी. 

nnn

लनेखका जयेठि पत्कार असिू पायाभतू 
सनुविा क्ेत्ाचया अभयासक आहते. 
E-mail: sawant.namrata87@
gmail.com

India 2018/भारत २०१८

भारत सरकारचया प्रकाशि नवभागाचया वतीिे नहदंी आनण 
इगं्रजी भाषेत दरवषवी प्रकानशत केली जाणारी सदंभदू पनुसतका 

India 2018/भारत २०१८ नवकीसाठी उपलबि करूि देणयात 
आली आह.े प्रकाशि नवभागाचया सीबीडी बेलापरू, िवी मुंबई ये्ील 
कायादूलयात ह ेबहपु्रतीनक्त प्रकाशि नवकीसाठी ठेवणयात आल ेअसिू 
तयाची नकरकोळ नवकी 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 रनजसिर पोसिािे घरपोच पाठनवलया जातील. 
अनिक मानहतीसाठी इच्ुछकांिी 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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भारतामधये  उद्योजकता आनण िावीनयपणूदू 
संसककृ तीला प्रोतसाहि नमळावे यासाठी कें द्र 

सरकार अिल िावीनयपणूदू अनभयाि राबवत आह.े कें द्र 
सरकारच े ह े प्रमखु अनभयाि आह.े ह े अनभयाि निती 
आयोगामार्दू त राबवणयात येत आह.े भनवषयात भारतामधये 
उद्योजकता आनण िावीनयपणूदू संकलपिा यांिा मोठा वाव 
असलयािे िीती आयोगािे नवसतकृत संशोिि आनण अभयास 
केलयािंतर अनभयाि राबवणयात येत आह.े 

या अनभयािात एकाच ्छताखाली कें द्र,राजय आनण 
नवनवि नवभागाचया िावीनयपणूदू योजिांचा समावेश आह.े 
एकाच ्छताखाली सवदू िावीनयपणूदू योजिांचा समावेश 
असलयािे नवनवि सतरावर  उद्योजकता आनण िवीि 
उपकमांसाठी  प्रोतसाहि नमळेल. 

उचच माधयनमक शाळा, अनभयांनत्की,नवज्ाि, आनण 
उचच नशक्ण देणाऱया संस्ा ,सकू्म लघु आनण मधयम 
उद्योग,कफॉपपोरेि आनण सवयंसवेी संघििा या सवदू नठकाणी 
उद्योजकीय गुण कौशलय आनण संशोििाला प्रोतसाहि 
नमळणार आह.े  

अिल िावीनयपणूदू अनभयािाच ेदोि मखुय हते ूआहते

1. उद्ोजकतेला प्ोतसाहन - 

 यामधये  उपलबि असलेलया िॅलंिचा (प्रनतभा) वापर 
करुि  सवयंरोजगाराला प्रोतसाहि देणयात येणार . 

2. नािीनयतेला प्ोतसाहन

िवीि कलपिा,संकलपिेसाठी वयासपीठ नमळवूि देण े
ह े दोनही हते ू साधय करणयासाठी एक समग्र आराखडा 
तयार करणयात आला आह.े

1. अटल नािीनयपणू्त  प्योगशाळा( Atal 
Tinkering Lab)   सकृजिशील आनण िवीि कलपिेला 
प्रोतसाहि देणयासाठी देशभरातील सवदू  नजलह्यातील 
शाळांमधये  अिल प्रयोगशाळेची (ATL)  स्ापिा 
करणयात आली आह.े  1200 ते 1500 सकेअर 
रू्ि आकारमािाचया या प्रयोगशाळेत नवद्यारयाांिा 
आिुनिक तंत्ज्ािाच ेकीि देणयात आले. या आिुनिक 
तंत्ज्ािाचा वापर करुि नवद्यारयाांिा नवनवि प्रयोग करता 

येणार आहते.या प्रयोगशाळेसाठी 20 लाख नििीची 
तरतदू करणयात आली.  थ्ीडी नप्रिंर, रोबोिीकस, 
इंिरेिेि ऑर् न्ंगज ( IOT) यामधये संगणक, वाहिे, 
घरगुती उपकरणे आनण इतर इलेकट्ाेनिक उपकरणांचा 
वापर  मानहती देवाण-घेवाणीसाठी होतो. इयत्ता सहावी 
ते बारावीपय ांतचया नवद्यारयाांिा या प्रयोगशाळेत तयांचया 
प्रनतभेचा वापर करुि नवनवि प्रयोग करता येणार आह.े 
या प्रयोगशाळेमळेु देशभरात प्रश्ांची सोडवणकू करणारे 
,िावीनयतेचा धयास असणारी िवीि नपढी निमादूण होणार 
आह.े सधया देशभरातील 2,441 प्रयोगशाळेंसाठी 
नििीची तरतदू करणयात आली आह.े 2018 चया 
अखेरपयांत देशभरातील  सवदू नजलह्यातील 5,000 
शाळांमधये प्रयोगशाळा असतील. या प्रयोगशाळा र्क्त 
नििी नमळवणयासाठी िसतील, या प्रयोगशाळेमधये 
नवद्या्वी, नशक्क समाजातील प्रश् समजिू घेतील. ह े
प्रश् सोडवणयासाठी  आिुनिक तंत्ाचा अवलंब करुि 
िावीनयपणूदू उपाय योजिा करणयात येतील. अनखल 
भारतीय तंत्ज्ाि संस्ाही या नवद्यापीठ आनण शाळेतील 
प्रयोगशाळेमिील  नवद्यारयाांिा वेळोवेळी मागदूदशदूि  करणार 
आहते. िकुतेच ATL कडूि देशभरात नवद्यारयाांसाठी 
मॅरे्फॉिच े आयोजि करणयात आले. या मॅरे्फॉिमधये 
देशभरातील 35 हजार नवद्यारयाांिी सहभाग िोंदवला. 
या मॅरे्फॉिमिील समुारे 650 िावीनयपणूदू संकलपिांची 
निवड करणयात आलीय. या निवडक संकलपिांच े
मलूयांकि करणयात येणार आह े.17 राजये आनण  तीि 
कें द्रशासीत प्रदेशातिू 6 र्ोकस क्ेत्ासाठी िावीनयपणूदू  
650 संकलपिेतील 30  संकलपिाची निवड केली 
जाणार आह.े  निवडक संकलपिांच े मलूयांकि करुि 
रोजचया जगणयातील प्रश् सोडवणयासाठी उपयोग होऊ 
शकतो का याचीही शकयता तपासली जात आह.े तंत्ावर 
आिानरत िावीनयतेला प्रोतसाहि देणयासाठी 14 एनप्रल 
2018 रोजी कायदूशाळेच े आयोजि करणयात आले. 
या कायदूशाळेत  समुारे 50 हजार नवद्या्वी सहभागी 
झाले. देशभरातलया प्रतयेक शाळेमधये आिुनिक प्रकारची 
प्रयोगशाळा असावी ह े उद्ेश ठेवणयात आले आह.े ह े
साधय करणयासाठी नवनवि राजयांमिील नशक्ण नवभागाची 
मदत घेतली जाणार आह.े सरकारी शाळा, अिदुानित 

आपणास मावहत आहे का?

अटल नािीनयपणू्त अवभयान (AIM)
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शाळा, मलुीचंी शाळा ,इशानयेतील राजयातील शाळा  
आनण डोंगर दऱयातील शाळांमधये अिल िावीनयपणूदू 
प्रयोगशाळा उभारणीसाठी नवशेष  प्रोतसाहि देणयात येत 
आह.े 

2, अटल इनकयबुेटर 

नवद्यापीठ आनण उद्योग क्ेत्ात उद्योजकता वाढावी 
यासाठी अिल इिकयबुेिरविारे प्रयत्न केल ेजाणार आहते.  
अिल िावीनयपणूदू अनभयाि ( AIM) अंतगदूत लघ ुआनण 
मधयम उद्योग, कापपोरेि कंपनया  आनण सवयंसवेी सघंििेत 
जागनतक दजादूच ेअिल इिकयबुेिरची उभारणी करणयात 
येणार आह.े अिल इिकयबुेिरविारे सपंणूदू भारतात 
उद्योजकता वाढीस लागणार आह.े तसचे सवदू राजयांमिील 
प्रतयेक क्ेत्ात सिािदू अप उद्योगालाही प्रोतसाहि नमळणार 
आह.े ह े सिािदू अप वयावसानयक आनण सामानजक 
क्ेत्ाचा  चहेरामोहरा बदलिू िाकतील. या सिािदूअपमळेु 
िवीि उद्योजक तयार होतील. तयासोबतच राेजगार 
निनमदूतीही मोठया प्रमाणात होईल.  अिल िावीनयपणूदू 
अनभयािाअंतगदूत सधया कायदूरत असललेया इिकयबुेिरचया 
वाढ आनण नवसतारासाठी मदत केली जाणार आह.ेअिल 
िावीनयपणूदू  अनभयािाअंतगदूत  िवीि सिािदूअप कंपनयांिा  
10 कोिी रुपयांच ेअिदुाि देणयात येणार आह.े 

कें द्र सरकारिे भारतातील 110 शहरांच े समािदू 
नसिीमधये रुपांतर करणयाच े ठरवल े आह.े नवनवि 
राजयातील समािदू नसिी आनण िफॉपच े नवद्यापीठ तसचे 
शकै्नणक ससं्ांमधये जागनतक दजादूच े इिकयबुेिर 
उभारणीसाठी चढाओढ सरुु होणार आह.े नवद्यापीठ आनण 
उद्योग क्ेत्ातलया जागनतक दजादूचया इिकयबुेिरमळेु 
तरुणांिा सिािदू अप उभारणीसाठी प्ररेणा नमळणार आह.े 
देशभरात आतापयांत 19 इिकयबुेिरची निवड करणयात 
आलीय. 2018-19 या आन द्ूक वषादूचया शवेिापय ांत 
आणखी 50 इिकयबुेिर कायादूनवीत होतील. इिकयबुेिर 
उभारणीस मनहलांिा तसचं उद्योजकीय सिािदू अप यांिा 
अिल िावीनयपणूदू अनभयािात प्रािानय देणयात आल ेआहे
अटल नय ूइंवडया चॅलेंज आवण अटल ग्डँ चॅलेंज 

सामानजक आनण वयावसानयक क्ेत्ात आमलूाग्र बदल 
घडविू आणणाऱया तंत्ावर आिानरत िावीनयपणूदूता आनण  
प्रफॉडकि( उतपादि ) निनमदूतीला प्रोतसाहि देणयात येणार 
आह.े 

सामानजक आनण आन द्ूक क्ते्ावर पनरणाम करणाऱया 
प्रफॉडकि (उतपादि) निनमदूतीला प्रोतसाहि दणेयासाठी अिल 
िावीनयपणूदू अनभयािाअंतगदूत दशेातील महतवाचया क्ते्ासाठी 
अिल नय ू इनंडया चलॅ ेंज आनण अिल ग्रडँ चलॅेंज सपिादू 
आयोनजत करणयात आली आह.े अक्य ऊजादू ,एिजवी 
सिोअरेज ( ऊजादू साठवण) हवामाि बदलातील समािदू 
शतेी, सवच्छ पाणी, सवच्छ भारत, पनरवहि,नशक्ण, 
आरोगय,रोबोनिकस,आयओिी (IOT) ततं्ज्ाि, ककृ नत्म 
बनुद्धमत्ता (AI), बलफॉक चिे ततं्ज्ाि , बिॅरी ततं्ज्ाि, आभासी 
वासतव यासारखया क्ते्ात िावीनयपूणूदू उतपादि निनमदूतीसाठी 
ही सपिादू आह.े िकुतयाच प्रनसद्ध झाललेया 2017- 18 
चया आन द्ूक सवफेक्ण अहवालातही वरील क्ते्ावर जोर 
दणेयात आला आह.े अिल नय ू इनंडया चलॅ ेंज (ANIC) 
अंतगदूत 17 क्ते्ासाठी प्रसताव मागवणयात यणेार असलयाच े
जाहीर झालये.  भारतातील प्रश्ासंाठी ततं्ज्ािावर आिानरत  
अनवितीय (यनुिक) अस े उपाय सचुवल े जाणार आहते. 
यशसवी अजदूिारकािंा अिल नय ू इनंडया चलॅ ेंज अंतगदूत 
1 कोिी रुपयाचंा नििी दणेयात यणेार आह.े अिल ग्रडँ 
चलॅेंज अंतगदूत 30 कोिी रुपयाचंा नििी दणेयात यणेार आह.े 
अिल नय ूइनंडयासाठी 17 क्ते्  निवडणयात आली आहते. 
जयामधय ेहवामाि बदलातील समािदू शतेी,  पयादूयी इिंिाचा 
वापर करुि चालणारी वाहतकू वयवस्ा, समािदू मोबीनलिी, 
पाणयाची गणुवत्ता तपासणारी ततं्,े खारे पाणी  गोड पाणयात 
रुपातंर करणारे ततं्ज्ाि, पिुवादूपर ततं्ज्ाि , रसत ेआनण 
रेलवे वाहतकुीसाठी िकुयाचया काळातील ततं्ज्ाि, कचरा 
वयवस्ापि, कचऱयापासिू खत निनमदूती अशा क्ते्ाची निवड 
करणयात आली. या क्ते्ासाठी सधया अजदू मागवणयात यते 
आहते. 10  जिू 2018 पयांत http://aim.gov.in/atal-
new-india -challenge.php या सकेंतस्ळावर अजदू भरता 
यतेील . िकुतचे माच दू 2018 मधय े अिल िावीनयपणूदू 
अनभयािाअंतगदूत िावीनयता आनण उद्योजकतलेा प्रोतसाहि 
दणेयासाठी जमदूिीचया सपॅ (SAP) या आयिी कंपिीशी 
करार करणयात आला. या कराराअंतगदूत 2018 पयांत सपॅ 
कंपिी दशेभरातील शभंर अिल निंकनरंग  (ATL)  दत्तक 
घेणार आह.े दशेभरातील  माधयनमक शाळेतील नवद्यारयाांमधये 
नवज्ाि, ततं्ज्ाि, अनभयानंत्की, गनणत ( STEM) या 
नवषयामंधय ेगोडी वाढावी यासाठी 5 वषदू नवशषे प्रयत्न केल े
जाणार आह.े 
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मवहला आवण बालकांसाठी मदतीचा आश्ासक हात

-राकेश श्ीिासति

मनहला आनण बालकांिा, 
समाजाकडूि, अिेक 

वषाांपासिू असमाि वागणकू देणयात 
येते. लोकसखंयेचा दोि तकृतीयांश भाग 
असिूही तयांचयाबाबतचा दृष्ीकोि 
दलुदूनक्ला जातो, नवकासाचया वािचालीत 
तयांिा बाजलूा ठेवल े जाते.नवकासाची 
ही पद्धत अशाश्वत आह.ेमनहला आनण 
बालकांच े हकक मानय करूि तयांिा 
समाजात समाि स्ाि नदलयानशवाय 
कोणताही देश,कोणतीही ससंककृ ती खऱया 
अ्ादूिे प्रगती करू शकत िाही. ह े
समाि स्ाि  वासतवात साकारणयासाठी 
सरकार किीबद्ध असिू,देशातलया 
मनहला आनण बालकांिा  नमळणारा 
दजादू उंचावणयासाठी सरकार आपली 
जबाबदारी सवदूतोपरी निभावत आह.े 

मनहला आनण बालकांच ेकलयाण 
आनण तयांची सरुनक्तता याची 
खातरजमा  करणयासाठी सरकारिे 
सवांकष दृष्ीकोि सवीकारला आह.े
सबलीकरण आनण सरंक्ण ह े दोिही 
पलै ूसमाि महतवाच ेअसिू एकमेकांशी 
जोडलले ेआहते. एकाला दलुदूक्ूि दसुरा 
साधय करता येणार िाही. मात्  या 
लखेासाठी, मनहला आनण बालकांसाठी 
सरकारचया  सरंक्णातमक उपाय 
योजिांवर लक् कें द्रीत करणयात आल े
आह.े

मनहला आनण बालकांचया सरुक्ा 
आनण कलयाणासाठी सरकार नवनवि 
योजिांची अंमलबजावणी करत आह.े 

मनहला आनण बालकांिाही समाि सिंी 
नमळावी,तयांचया  सकीय सहभागासाठी 
पोषक वातावरण निमादूण करण े हा 
उद्ेशही या योजिांमागे आह.ेबदलतया 
गरजा लक्ात घेऊि,तंत्ज्ािाचा  प्रभावी 
वापर  या उपकमात करणयात आला 
आह.े
मानवसकतेत बदल

सरुनक्त आनण सकारातमक 
वातावरण निमादूण करणयासाठी 
मळुापासिू सरुवात करत, समसयांच े
मळू असललेया  मािनसकतेत  बदल 
घडवण े आवशयक आह.ेह े लक्ात 
घेऊि सरकारिे, ‘बेिी बचाओ, बेिी 
पढाओ’ या अनभयािाची वयाप्ती 
देशातलया सवदू नजलह्यापयांत वाढवली 
आह.े जि जागकृतीवर भर,गभदूपाताचया 
घििांवर करडी िजर,मलुीचंया 
नशक्णाला प्रोतसाहि,यामळेु बेिी 
बचाओं बेिी पढाओ अनभयाि यशसवी 
ठरल,ेसरुवातीलाच निममया नजलह्यात 
स्ती-परुुष जनम दरात सिुारणा नदसत 
आह.े 

याच ितवीवर, शकै्नणक ससं्ात 
जेंडर  चनॅमपयि   हा उपकम राबवणयात 
येत आह.ेमनहला आनण बालकांिा 
हानिकारक ठरतील अशी पाऊल े
उचलणयापासिू रोखणयाचया उद्ेशािे 
हा उपकम राबवणयात येत आह.े१५० 
नवद्यापीठे आनण २३० महानवद्यालयांिी 
हा उपकम राबवायला सरुवात केली 
आह.े

मवहला आवण बालकांचे 
कलयाण आवण तयांची सरुवक्तता 
याची खातरजमा  करणयासाठी 
सरकारने सिवंकष दृष्ीकोन 
सिीकारला आहे.सबलीकरण 
आवण संरक्ण हे दोनही पैल ू
समान महतिाचे असनू एकमेकांशी 
जोडलेले आहेत. एकाला दलु्तक्ून 
दसुरा साधय करता येणार नाही. 
मात् या लेखासाठी, मवहला 
आवण बालकांसाठी सरकारचया  
संरक्णातमक उपाय योजनांिर लक् 
कें द्रीत करणयात आले आहे.

फोकस
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अनयायाची तक्रार करणयासाठी 
आवण अनयायग्सत वयक्तीचया 
मदतीसाठी  प्ोतसाहन 

अनयाय नकंवा अतयाचारग्रसत 
मनहला अ्वा बालक, े्ि पोनलसांकडे 
जायला कदानचत लगेच तयार होणार 
िाही ह े लक्ात घेऊि निभदूया रं्डा 
अंतगदूत देश वयापी जाळे असललेी 
१८२ वि सिफॉप, सेंिर उभारणयात 
आली आहते. ही कें द्रे,नहसंाचारग्रसत 
मनहललेा एकाच ्छताखाली 
पोलीस,वैद्यकीय,कायदेनवषयक,आनण 
मािनसक सहाययासाठी सवेा परुवतात. 
तयाचबरोबर,काही नदवसांसाठी तया 
मनहललेा अ्वा बालकाला  निवाराही 
परुवला जातो.आतापयांत या कें द्रांिी 
१.३ लाख मनहलांशी सबंनित प्रकरण े
हाताळली आहते. 

यानशवाय सबंंनित मनहला १८१ 
या सावदूनत्क निःशलुक  मनहला हलेप 
लाईिवरही नहसंाचाराबाबत मानहती 
देऊ शकते. या कमांकावर सपंकदू  
केलयास सकंि ग्रसत मनहललेा 
तातकाळ सवेा नमळणयाची सनुविा आह.े 
या कमांकावर सपंकदू  साििू  नपडीत 
मनहला आपलयावरचया आपतकालीि 
पनरनस्तीबाबत मानहती देऊि सलला 
घेऊ शकते. तयाचबरोबर कायदा, 
पोलीस,तयाचबरोबर मािनसक मदतीसह  
इतर उपलबि पयादूयांची मानहती घेऊ 
शकते.आतापयांत ३० राजये / 
कें द्रशानसत प्रदेशात मनहला हलेपलाईि 
कायदूरत असिू तयाविारे १६.५ लाखांहिू 
अनिक मनहलांिा मदत करणयात आली 
आह.े१०९८ हा सकंिात,अडचणीत  
सापडललेया बालकांसाठी मदत कमांक 
असिू गेलया वषवी या कमांकावर  १.८ 
कोिी दरूधविी प्राप्त झाल.े

पोलीस दलात मनहलांसाठी 
३३% आरक्णासाठीही महतवाच े
पाऊल उचलणयात येत आह.ेयामळेु 
अतयाचारग्रसत मनहला नकंवा बालके  

तयांचयासदंभादूत घडणाऱया गनुह्याची 
मानहती पोलीसांिा देणयासाठी मोठया 
प्रमाणात पढेु यायला मदत होईल.
यासदंभादूत  एडवहायझरी काढणयात 
आली असिू २२ राजये / कें द्र शानसत 
प्रदेशात तयाचा प्रभाव नदसत आह.े
मनहला अतयाचारासंदभादूत  पोनलसांचा 
प्रनतसाद  आणखी सक्म वहावा 
आनण पोलीस दलात अनिकानिक 
मनहलांची भरती वहावी यासाठी गकृह 
मंत्ालयाबरोबर समनवय ठेवत काम 
सरुु आह.ेयामळेु नरक्त पदे  भरण े
आनण  पोलीस दलातल े मनहलांच े

महतव जाणणयाबरोबरच मनहला आनण 
बालकांिा, पोलीस दलानवषयी  अनिक  
नमत्तवाची भाविा निमादूण करणयासाठी 
उचललले ेह ेपाऊल आह.े

अिेक वेळा बालकेही शारीनरक 
इजा नकंवा गैरवतदूिाच े बळी ठरतात.
या कलशेकारी अिभुवाची तकार 
िोंदवण े  सलुभ जावे यासाठी 
‘POCSO  e Box’ह ेऑिलाईि पोिदूल 
तयार करणयात आल े असिू नपडीत 
बालक नकंवा तयाचया वतीिे एखादी 
वयक्ती नकमाि तपनशलासह तकार 
िोंदव ू शकते.अशी तकार िोंदवताच 
प्रनशनक्त सललागार तातकाळ तया 

बालकाशी सपंकदू  साििू तयाला मदत 
परुवतो आनण तया  बालकाचया वतीिे 
औपचानरक तकारही िोंदवतो. 
कायद्ाचा मजबतू ढाचा वनमा्तण 
करणे

मनहला आनण बालकांिा ्ुछपया 
तसकरीपासिू सरंक्ण नमळावे यासाठी 
कायद्याचा ढाचा मजबतू करणयासाठी 
मंत्ालयािे िकुतेच  मािवी तसकरी 
(प्रनतबंि,सरंक्ण आनण पिुवदूसि )
नविेयक २०१८ तयार केल े आह.े
आिीचया सवदू त्िुी दरू करूि 
तसकरीचया सवदू मागादूिा प्रनतबंि करूि 
नपडीतेचया पिुवदूसिाचाही यामधये नवचार 
करणयात आला आह.ेनपडीत वयक्तीचया 
पुिवदूसिासाठी,कायदेनवषयक,आन द्ूक 
आनण सामानजक वातावरण निमादूण 
करणयासाठी, नजलहा,राजय आनण 
राष्ट्रीय सतरावर ससं्ा निमादूण करणयाचा 
प्रसताव या नविेयकात आह.ेसधया ह े
नविेयक नवचारािीि आह.े  

बाल नववाहासारखया अनिष् 
सामानजक प्र्ानवरोिात बालकांिा 
सरंक्ण नमळावे यासाठी कायद्याचा 
ढाचा मजबतू करूि तयाची कािेकोर 
अंमलबजावणी करणयात येत आह.े
बाल नववाह प्रनतबंिक कायदा २००६ 
मिे, बालनववाहाला उद्यकु्त करणाऱया, 
प्रोतसाहि देणाऱया आनण बालनववाह 
घडविू आणणाऱया वयक्तीचया नशक्ेची 
तरतदू आह.े राजय सरकारे आनण 
े्ि नजलहानिकारी यांचयामार्दू त याची 

सयुोगय अंमलबजावणी करणयाबाबत 
मंत्ालय दक् आह.ेया प्र े्ला अिकाव 
वहावा या हतेिूे बालनववाह हा कायद्यािे 
अवैि ठरावा यासाठी या कायद्यात 
सिुारणा प्रसतानवत आह.े 

कामाचया नठकाणी मनहलांचा 
लनैगक ्छळ(प्रनतबंि,मिाई आनण 
निवारण )कायदा २०१३ चया 
अंमलबजावणीवर सरकार बारकाईिे 
लक् ठेविू आह.ेप्रनशक्ण कायदूकम 

अनेक िळेा बालकेही शारीवरक 
इजा वकंिा गैरित्तनाचे बळी ठरतात.
या कलेशकारी अनुभिाची तक्रार 
नोंदिणे  सलुभ जाि े यासाठी 
‘POCSO  e Box’हे ऑनलाईन 
पोट्तल तयार करणयात आले असनू 
वपडीत बालक वकंिा तयाचया ितीने 
एखादी वयक्ती वकमान तपवशलासह 
तक्रार नोंदि ू शकते.अशी तक्रार 
नोंदिताच प्वशवक्त सललागार 
तातकाळ तया बालकाशी संपक्त  
साधनू तयाला मदत परुितो आवण 
तया  बालकाचया ितीने औपचावरक 
तक्रारही नोंदितो.
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आनण कायदूशाळा आयोनजत करणयासाठी 
११२ ससं्ा सचुीबद्ध करणयात आलया 
असिू या कायद्याची मानहती देणयासाठी 
दरूनचत्वाणी,रेडीओ आनण ऑिलाईि 
अशी वयापक प्रनसद्धी मोहीम राबवणयात 
येत आह.ेदेशातलया कोणतयाही ससं े्त 
आनण कोणतयाही सतरावर काम 
करणाऱया मनहललेा कामाचया नठकाणी 
होणाऱया लनैगक  ्छळाबाबत ऑिलाईि 
तकार िोंदवता यावी यासाठी’ SHe-
Box’ ह े वापरणयासाठी सलुभ पोिदूल 
तयार करणयात आल े आह.ेकामाचया 
नठकाणी सरुनक्त वातावरण रानहलयास 
मनहलांिा काम करणयासाठी प्रोतसाहिच 
नमळेल.

 घरात आनण घराबाहरेही मनहला 
सरुनक्तता सनुिनचित करणयासाठी 
मंत्ालय प्रयत्नरत आह.ेमनहलांिा 
घरगतुी नहसंाचारापासिू सरंक्ण 
देणाऱया(PWDVA)कायदा २००५ची 
अंमलबजावणी देशभरात  करणयात 
आली असिू अशा नहसंाचाराची तकार 
करणयासाठी मनहलांिा आिार देणयात 
येत आह.े हुंडयासारखया अनिष् 
सामानजक प्र्ांचया उचचाििासाठीची 
गरज लक्ात घेऊि हुंडा प्रनतबंिक 
कायद्याची कािेकोर अंमलबजावणी 
केली जात आह.ेहुंडयाची वयाखया या 
कायद्यात करणयात आली असिू हुंडा 
घेण,ेदेण े नकंवा तयासाठी उद्यकु्त करण े
यासाठी दंडाची तरतदू या कायद्यात 
आह.े

या कायद्यासदंभादूत प्रसार माधयम 
जानहरात  मोहीम तयार करणयात आली 
असिू दरूनचत्वाणी, रेडीओ आनण 
ऑिलाईि माधयमांविारे ती दाखवणयात 
येत आह.े

 मनहला प्रवाशयांचया सरुनक्ततेसाठी,  
िॅकसी सदंभादूत मागदूदशदूक िोरण 
आणणयात आल े असिू तयात सवदू         
िॅकसीसाठी जीपीएस उपकरण ेअनिवायदू, 
चालकाचया र्ोिोसह तयाची ओळख 

आनण वाहिाचा िोंदणी कमांक नदसले 
अशा पद्धतीिे लावण,ेमनहला प्रवाशाची 
इच्छा असले तरच सह प्रवासी घेण े
यांचा समावेश आह.ेसावदूजनिक िॅकसी  
मनहला आनण बालकांसाठी अनिक 
सरुनक्त वहावयात असा यामागचा उद्ेश 
आह.े

कलपक प्कलपांसाठी वनधीचे 
पाठबळ

निभदूया  रं्ड, या रं्डाचा कमी 
वापर केला जातो असा नवपयादूस 
अिेकदा केला जातो,मात् प्रतयक्ात 
मनहला सरुनक्ततेचया ६२२३.७९ 
कोिी रुपयांचया कलपक प्रकलपांसाठी 
या रं्डाविारे मलुयांकि करणयात आल े
आह.े   

अडचणीत सापडललेया मनहलांचया 
तातडीचया  मदतीचया दृष्ीिे देशातलया 
सवदू मोबाईल र्ोि मधये लवकरच पनॅिक 
बिण उपलबि करूि देणयात येणार 
आह.ेह े बिण दाबलयावर जवळचया 
पीसीआरला तयाचबरोबर निवडक 
िातेवाईक /नमत्ािांही जीपीएस वर 
आिानरत उपग्रहाचया आिारे ते स्ाि 
दशदूवणारा सदंेश जाईल. उत्तर प्रदेश 
मधये या सदंभादूत पनहलया िपपयाची 
चाचणी पणूदू झाली असिू लवकरच 

देशभरातही तया केलया जातील.

देशातली ८ महतवाची शहरे 
मनहलांसाठी सरुनक्त राहणयाचया 
दृष्ीकोिातिू प्नदवे,सरुनक्त 
सावदूजनिक वाहतकू वयवस्ा,यासारखया 
नवनवि पलैूंवर भर देणारे सवांकष 
आराखडे लाग ू करणयासाठीही निभदूया 
रं्डाविारे आन द्ूक मदत परुवली जाते.
ही शहरे इतरांसाठी आदशदू महणिू 
कामनगरी बजावतील.बलातकार आनण 
लैंनगक हलला प्रकरणाचया जलद 
निपिाऱयासाठी नयाय वैद्यक क्मता 
वकृद्धीसाठीही निभदूया रं्डाचा उपयोग 
केला जात आह.े
संरक्णाची  मावहती तंत्ज्ानाशी  
सांगड

तंत्ज्ािाचया प्रगतीबरोबरच 
मनहला आनण बालकांनवरोिात  
नहसंाचार घडवणयासाठी डीजीिल 
नवश्वाचा वापर वाढला आह.ेनडनजिल 
नवश्वातही सरंक्णाची खातर जमा 
करणयासाठी सधयाचया चौकिीत 
सरकार बदल करत आह.ेसायबर 
गनुहयाची तकार िोंदवणयासाठी हफॉि 
लाईि महणिू  काम करणयासाठी 
सनेट्ल नरपोनिांग यंत्णा निमादूण करणयात 
येत आह.े बालकांसदंभादूत अश्ीलता,        
बलातकार या सदंभादूतलया प्रनतमा काढिू 
िाकणयासाठी सलुभ प्रनकया आणणयात 
येत आह.े  सायबर गनुह ेरोखणयासाठी 
आनण हाताळणयासाठी अनिकारी आनण 
जितेतही जागकृती वाढावी यासाठी 
प्रोतसाहि देणयात येत आह.े

बालकांचया अनिक सरंक्णासाठी 
मंत्ालयािे ‘खोया पाया’ ह े मानहती  
तंत्ज्ािावर आिानरत ऑिलाईि 
पोिदूल नवकनसत केल े आह.ेबेपत्ता 
मलुांनवषयीची मानहती या पोिदूलवर 
पोसि केली जाते. जयामळेु तयांचा शोि 
घेणयासाठी मदत होऊि या मलुांिा 
पनुहा तयाचया कुिुंबात परतता  येते. 
२०१५ पासिू, १०,००० पके्ा 

अडचणीत सापडलेलया 
मवहलांचया तातडीचया  मदतीचया 
दृष्ीने देशातलया सि्त मोबाईल 
फोन मधये लिकरच पॅवनक बटण 
उपलबध करून देणयात येणार आहे.
हे बटण दाबलयािर जिळचया 
पीसीआरला तयाचबरोबर वनिडक 
नातेिाईक /वमत्ानांही जीपीएस 
िर आधावरत उपग्हाचया आधारे 
ते स्ान दश्तिणारा संदेश जाईल. 
उत्र प्देशमधये या संदभा्तत पवहलया 
टपपयाची चाचणी पणू्त झाली असनू 
लिकरच देशभरातही तया केलया 
जातील.
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जासत बेपत्ता झाललेया /आढळललेया  
मलुांची मानहती या पोिदूलवर पोसि 
करणयात आली आह.ेमलुांमधये जागकृती 
निमादूण करणयासाठी बालकांसाठीचया 
या उपकमाची मानहती एिसीईआरिी 
अभयासकमाचया पसुतकांचया पकृठि 
भागाचया आत देणयात आली आह.े 

वहंसाचारग्सतांचे पनुि्तसन 

लैंनगक नहसंाचारग्रसतांच े
पिुवदूसि हा  सरकारचया सवांकष 
दृनष्कोिाचा महतवाचा पैल ू आह.े
यासाठी निभदूया रं्डाअंतगदूतचया 
अतयाचारग्रसतांचया मदतीसाठीची 
कें द्रीय योजिा,नहंसाचाराला बळी 
पडलेलया मनहलांिा िकुसाि भरपाई 
देणयासाठी, राजय सरकारांिा अनतनरक्त 
मदत परुवते.   ऍनसड  हललयाला  तोंड 
द्यावे लागलेलया वयक्तीच ेहोणारे दीघदू 
कालीि िकुसाि आनण तया वयक्तीला 
साततयािे लागणारी वैद्यकीय मदत 
लक्ात घेऊि अशा वयक्तीचं ेझालेल े
िकुसाि नकंवा आलेली नवद्रपुता याचा 
समावेश नवनशष् अपंगतवात करावा 
अशी  नविंती मनहला आनण बाल 
कलयाण मंत्ालयािे,सामानजक नयाय 
आनण सबलीकरण मंत्ालयाला केली 
आह.े नदवयांगासाठीचया २०१६ चया 
िकुतयाच झालेलया कायद्यामधये, ऍनसड  
हललयामळेु झालेलया िकुसािाचा  
एक प्रकारचया अपंगतवात  समावेश  
करणयात आला असिू या हललयाला 
बळी पडलेली वयक्ती अपंगतवाच ेलाभ 
घेऊ शकते अस े या कायद्यात िमदू 
करणयात आले आह.े

बाल तसकरीसाठी अिेकदा रेलवे 
स्ािकांचा वापर केला जातो ह ेलक्ात 
घेऊि देशातलया ६० महतवाचया रेलवे 
स्ािकांवर बालकांचया मदतीसाठी 
हलेप डेसक स्ापि करणयाचा कलपक 
उपकम मंत्ालयािे राबवला आह.े
वेगवेगळया अडचणीत सापडलेलया 
आनण घरापासिू दरुावलेलया मलुांची 

ओळख  पिवणे, तयांची सिुका 
करणे,तयांच े पिुवदूसि, तयांिा तयांचया 
कुिुंबात परत पाठवणे यासाठी ह ेडेसक 
मदत करते. या मार्दू त आतापयांत 
३४,000 हिू अनिक बालकांिा मदत 
करणयात आली आह.े

समाजाचया तळापयवंत मदत

मनहला सरुक्ेचया सरकारचया 
यंत्णा, ग्रामीण मनहलांपय ांत 
पोहोचावयात यासाठी िकुतीच मनहला 
शक्ती कें द्र योजिा सरुु करणयात 

आली आह.े याविारे ग्रामीण मनहलांिा 
आिार देणाऱया सवेा तयांचया घरापय ांत 
नमळावयात यासाठी अनतशय मागास 
नजलह्यात ३ लाख नवद्या्वी सवयंसवेक 
काम करतात.अतयाचार ग्रसत 
मनहलांचया मदतीसाठी सरकारचया 
उपाय योजिांची मानहती ह े नवद्या्वी, 
या मनहलांिा देतात.तयाचबरोबर अशी 
मदत करणाऱया संस्ांशी जोडणयासाठी 
या मनहलांिा मदतही करतात.

भारतातलया मनहलांचया मिात 
सरुनक्ततेची भाविा असले तरच 
सावदूजनिक जीविातला  तयांचा सहभाग 
वाढेल आनण आन द्ूक नवकासात तयांच े
योगदाि राहील.तयाचप्रमाणे बालकांिा 
नहंसाचार मकु्त वातावरण नमळाले िाही 
तर तयांची सकारातमक वाढ होणार 
िाही.भारतातलया प्रतयेक मनहला आनण 
बालकाला भय मकु्त वातावरणात 
आपलया घराबाहरे संचार करता यावा 
असा सरकारचा मािस असिू ह ेसाधय 
करणयासाठी सरकार झित आह.े

nnn

लेखक कें द्रीय मनहला आनण बाल 
नवकास खातयाच ेसनचव असिू पोषण 
आहार आनण मनहला कलयाण या 
क्ेत्ाचा तयांिा मोठा अिभुव आह.े 
ई मेलः secy.wcd@nic.in

बाल तसकरीसाठी अनेकदा 
रेलि े स्ानकांचा िापर केला 
जातो हे लक्ात घेऊन देशातलया 
६० महतिाचया रेलि े स्ानकांिर 
बालकांचया मदतीसाठी हेलप 
डेसक स्ापन करणयाचा कलपक 
उपक्रम मंत्ालयाने राबिला आहे.
िगेिगेळया अडचणीत सापडलेलया 
आवण घरापासनू दरुािलेलया 
मलुांची ओळख  पटिणे, तयांची 
सटुका करणे,तयांचे पनुि्तसन, 
तयांना तयांचया कुटंुबात परत पाठिणे 
यासाठी हे डेसक मदत करते. या 
माफ्त त आतापयवंत ३४,000 हनू 
अवधक बालकांना मदत करणयात 
आली आहे.
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सवातंत्य नमळिू ७० वषफे 
झाली तरी र्क्त ४० 

िकके लोकसखंया बँ्डेड औषिे खरेदी 
करू शकतात, ही शोकांनतका आह.े 
बँ्डेड औषिांची बाजारपठे १ लाख 
२० हजार कोिी रुपयांची आह ेआनण 
दर दहा लोकांपकैी र्क्त सहा लोकांिा 
बँ्डेड औषिे उपलबि होऊ शकतात. 
तरीसदु्धा या नचत्ाची उजवल बाज ूअशी 
आह े की, २०० देशांिा जागनतक 
दजादूची जेिेनरक औषिे नियादूत 
करणारया आघाडीचया देशांमधये भारत 
आह.े जगात सवेि केलया जाणारया सहा 
औषिांपकैी एक भारतातिू आह.े हा 
नवरोिाभास पहा. एकीकडे भारतातील 
दहापकैी सहा लोकांिा बँ्डेड औषिे 
उपलबि िाहीत आनण दसुरीकडे दजफेदार 
जेिेनरक औषिे उतपादि करूि तयांची 
नियादूत करणारया जगातील पनहलया 
चार देशांमधये भारत आह.े प्रिािमंत्ी 
भारतीय जिौषिी प्रकलप या योजिेची 
रचिा  हा नवरोिाभास दरू करणयासाठी 
केललेी आह.े देशातील सवदू जात, 
वंश आनण आन द्ूक नस्तीतील प्रतयेक 
िागनरकाला परवडणारया नकमतीत 
दजफेदार औषिे उपलबि करूि 
देणयासाठी ती समनपदूत आह.े प्रतयेक 
देशवानसयाला शकय नततकया तवनरत 
आरोगय सरुक्ा परुवण ेहा यामागे हते ू
आह.े 

सवादूिा परवडणारया नकमतीत 
दजफेदार जेिेनरक औषिे उपलबि करूि 
देणयाचा उद्ेशय साधय करणयासाठी 

२००८ मधये देशभरात कें द्रीय रसायिे 
आनण खाते मंत्ालयाचया अंतगदूत 
औषिी नवभागािे जि औषिी योजिा 
सरुु केली. औषिी क्ेत्ातील सावदूजनिक 
उपकमांचया बयरुोचया (बीपीपीआय) जो 
कें द्रीय रसायिे आनण खाते मंत्ालयाचया 
औषिी नवभागाचया प्रशासकीय 
नियंत्णात आह,े तयाचया माधयमातिू 
ही योजिा राबवणयात येत आह.े 
परंत ु२०१५ पयांत र्क्त ९९ कें द्रे 
सरुु होती. सपिेंबर २०१५ मधये या 
योजिेत सिुारणा करूि ती प्रिािमंत्ी 
जि औषिी योजिा (पीएमजेएवाय) 
अशी करणयात आली. योजिेला 
गती देणयासाठी आनण नतची वयाप्ती 
वाढवणयासाठी नडसेंबर २०१६ मधये 
या योजिेच े प्रिािमंत्ी भारतीय जि 
औषिी प्रकलप अस ेिवयािे िामकरण 
करणयात आल े आनण िागनरकांिी 
तयात सहभागी वहावे, अस े आवाहि 
करणयासाठी राष्ट्रीय आनण प्रादेनशक 
वकृत्तपत्ांत मोहीम राबवणयात आली. 
प्कलपाची ठळक िवैशष्टये

 सवदू सतरांतील लोकांिा नवशषेतः 
गरीब आनण पीडीतांिा दजफेदार 
औषिे उपलबि होतील, याची खात्ी 
करण े

 दजफेदार जेिेनरक औषिांची वयाप्ती 
वाढवण,े जयामळेु प्रती वयक्ती 
उपचाराचा खच दू कमी आनण िवयािे 
पनरभानषत होईल. डबलयएूचओ-
जीएमपी आनण सीपीएसय ु

प्धानमंत्ी भारतीय जनौषधी प्कलप

-विपलब चटजजी

एकीकडे भारतातील दहापैकी 
सहा लोकांना ब्ँडेड औषधे उपलबध 
नाहीत आवण दसुरीकडे दजजेदार 
जेनेवरक औषधे उतपादन करून 
तयांची वनया्तत करणारया जगातील 
पवहलया चार देशांमधये भारत आहे. 
प्धानमंत्ी भारतीय जनौषधी प्कलप 
या योजनेची रचना  हा विरोधाभास 
दरू करणयासाठी केलेली आहे. 
देशातील सि्त जात, िशं आवण 
आव ््तक वस्तीतील प्तयेक 
नागवरकाला परिडणारया वकमतीत 
दजजेदार औषधे उपलबध करून 
देणयासाठी ती समवप्तत आहे. प्तयेक 
देशिावसयाला शकय वततकया 
तिवरत आरोगय सरुक्ा परुिणे हा 
यामागे हेत ूआहे.

आरोगय
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उतपादकांचया माधयमातिू दजफेदार 
अनिग्रहण केल े जाईल आनण 
एिएबीएल प्रयोगशाळेकडूि मंजरुी 
नदली गेलयािंतरच प्रतयेक औषिांचा 
प्रतयेक साठा खलुा केला जाईल.  

 उचच नकंमत महणजेच दजादू ह े
समीकरण खोडूि काढणयासाठी 
नशक्ण आनण प्रनसद्धी याविारे जेिेनरक 
औषिांबाबत जिजागकृती करण.े

 सरकार, सावदूजनिक उपकम, 
खासगी क्ेत्, एिजीओ, सोसायिी, 
सहकारी ससं्ा आनण इतर ससं्ांचा 
एक सावदूजनिक कायदूकम 

 सवसत उपचार आनण चांगलया 
आरोगय सनुविेसाठी सवदू 
उपचारातमक वगादूसाठी जेवहा 
गरज लागेल तेवहा सहज जेिेनरक 
औषिे उपलबि करूि देऊि या 
औषिांसाठी मागणी वाढवण े

 वयनक्तगत वयावसानयकांिा जि 
औषिी कें द्रे उघडणयासाठी गुंतविू 
रोजगार निमादूण करण े

एजनसीज/वयिसाय/वयवक्तगत कें द्र 
चालिणयाचे लाभ 

 अस ेकें द्र चालवणयासाठी दोि लाख 
पनिास हजाराच े आन द्ूक सहायय 
सरकारकडूि परुवल ेजाणार असिू 
राजय सरकारकडूि मोर्त जागा 
उपलबि करूि नदली जाते.

 सरकारी एजनसीजिा दोि लाख 
पनिास हजाराच े आन द्ूक सहायय 
देतािाच रेलवे/राजय पनरवहि 
नवभाग/स्ानिक िागरी ससं्ा/
पंचायती राज ससं्ा/िपाल 
कायादूलये/संरक्ण/सावदूज निक 
उपकम आदी सरकारी ससं्ाचया 
मालकीचया कोणतयाही सरकारी 
इमारतीत सरकारकडूि मोर्त 
जागा उपलबि करूि नदली जाते. 

 कोणतयाही वयनक्तगत 
वयावसानयकािे पीएमबीजेके सरुु 
केल े तर अनडच लाख रुपयांचा 
प्रोतसाहि भत्ता नदला जातो.

प्धानमंत्ी भारतीय जन औषधी कें द्र ेआजची वस्ती

प्धानमंत्ी भारतीय जन औषधी पवरयोजना (पीएमबीजेपी)

साततयपणू्त प्यत्नातनू परिडणारया दरात औषधे
बँ्नडेड औषधांचया तुलनेत रुगणांची होणारी बचत

36 उतपादने - 90-99% बचत
130 उतपादने - 80-90% बचत
73 उतपादने - 70-80% बचत
80 उतपादने - 60-70% बचत

383 उतपादने - 50-60% बचत

प्धानमंत्ी भारतीय जन औषधी पवरयोजना (पीएमबीजेपी)

 सरुवातीला अिसुनूचत जाती आनण 
जमाती तसचे नदवयांगािा ५० हजार 
रुपयापयांत औषिे मोर्त नमळतील.

२०१६-१७ आवण २०१७-१८ या 
िषा्तत साधय केलेली प्गती  
(३१ माच्त २०१८ पयवंत) 

 पीएमबीजेके माधयमातिू ७०० 
हिू अनिक औषिे आनण १५४ 
शस्तनकयेस लागणारी आनण इतर 
औषिे उपलबि. लवकरच औषिांची 
सखंया १००० पयांत िेली जाईल 

 सधया कें द्रीय वखारीत उतपादिांचा 
परेुसा साठा. सवदू नवतरक आनण 
कें द्रांत उतपादिे पोहचवणयाचा प्रयत्न 
सरुु. 

 अनिक चांगलया परुवठा साखळी 
वयवस्ापिासाठी नवनवि राजयांत 
८ सी आनण एर् एजंिची नियकु्ती 
आनण अनय अिेक जणांची 
नियकु्तीची प्रनकया सरुु 

 चांगलया उपलबितेसाठी नवनवि 
राजयात ५४ नवतरकांची िेमणकू 

 चांगला परुवठा होणयासाठी 
सरुुवातीपासिू शेविपयांत परुवठा 
वयवस्ा लागू केली आह े

 आपलया राजयात पीएमबीजेके 
योजिा राबवणयासाठी अिेक 
राजयांिी सामंजसय करार केला 
आह े
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अिकुमांक औषिाच ेिाव नचनकतसकीय गि सरासरी बाजारपठेीय 
नकंमत (रुपये) 

पीएमबीजेपी 
नकंमत (रुपये)

बचत 
िककेवारीत 

१ अॅमलोनडपाईि ५ नमली ग्रमॅ १० गोळया हृदयनवकार २० ३.२४  ८३.८० 

२ रामीप्रील ५ नमली ग्रमॅ १० गोळया हृदयनवकार ८० ८.५३  ८९.३३ 

३ पनॅकलिॅनकसल इजंेकशि १०० नमली ग्रमॅ ककदू रोग नवरोिी  ३४५८ ५४०  ८४.३८ 

४ पँिोप्राझोल ४०  नमली ग्रमॅ + डोमपनेरडि 
३०  नमली ग्रमॅ कॅपसलू

जठर रोगासबंंिी १०३.३० १८.४८ ८२.११ 

५ गलायमेंपायराईड २ नमली ग्रमॅ गोळया मिमुेह नवरोिी ५२.९० ३.५४ ९३.२० 

६ ट्ामाडोल ५० नमली ग्रमॅ गोळया वेदिाशामक २९.७७ २.५२ ९१.५३ 

यपुीए आवण एनडीए सरकारांचया काळातील झालेली तुलनातमक प्गती

निकष पवूवी आता 

योजिेच ेअनसततव आनण 
समावेश 

१६ राजये आनण 
कें द्रशानसत प्रदेश 

३३ राजये आनण कें द्रशानसत प्रदेश

उतपादिांच ेबासकेि ३६१ औषिे ७०० औषिे आनण १५४ शस्तनकयानवषयक तसचे गोळया 

उपलबि औषिे ९०-१०० ६०० हिू अनिक औषिे आनण १०० शस्तनकयानवषयक

नचनकतसकीय गिांचा समावेश  उतपादिांच ेबासकेि अपरेु 
होते 

उतपादिांचया बासकेिमधये सवदू २३ प्रमखु नचनकतसकीय गि समानवष् 
असिू तयात ससंगदू नवरोिी, मिमुेह नवरोिी, हृदयनवकार, ककदू रोग 
नवरोिी,  जठर रोग नवषयक गिांचा समावेश आह.े 

परुवठादार १३८ औषिांसाठी 
सावदूजनिक उपकम 

सावदूजनिक उपकम + १२५ खासगी  WHO-GMP परुवठादार 

परुवठा साखळी वयवस्ापि अनसततवात िवहते कें द्रीय वखार, ८ सी आनण एर् एजंि आनण ५४ नवतरकांच े
वयवस्ापि करणयासाठी आयिी समन द्ूत परुवठा साखळी वयवस्ापि 
प्रणाली. सरुुवातीपासिू शवेिपयांत परुवठा साखळी वयवस्ा लाग ू

सलुभता 

 प्रिािमंत्ी भारतीय जिऔषिी 
कें द्रांच ेकायदू ३५०० हिू अनिक 
कें द्रांत पोहचल ेआह े (३३ राजये 
आनण कें द्रशानसत प्रदेशांत)

 प्रती कें द्र दररोजची सरासरी 
नवकी ३,३०० रुपये असिू ही 
१५,००० रुपये नकमतीचया बँ्डेड 
औषिांचया समकक् समजली जाते 

 सपंणूदू देशभरात बीपीपीआय दररोज 
सरासरी ४ ते ५ कें द्रे सरुु करत 
आह े

 देशातील एकूण ७१८ नजलह्यांपकैी 
आमही ५८४ नजलह्यांत पीएमबीजेपी 
कें द्रे सरुु करूि तयांिा या 
योजिेखाली आणल ेआह े
एनप्रल २०१७ पासिू पढेु झाललेी 

प्रगती अशा प्रकारे आह:े
पीएमबीजेपीिे दजफेदार औषिांचया 

नकमती झपाटयािे खाली आणलया आहते 
आनण लोकसखंयेचया मोठया वगादूला 
नवशषेतः गनरबांचया आवाकयात औषिे 
आणिू ठेवली आहते. पीएमबीजेपी 
अंतगदूत उपलबि असललेी औषिे 
बँ्डेड नकमतीचंया ५० ते ९० िकके 

कमी नकमतीत उपलबि आहते आनण 
तयामळेु िागनरकांच े४०० कोिी रुपये 
वाचल े आहते याचा परुावा खालील 
तकतयावरूि नमळतो. 

nnn

लखेक प्रिािमंत्ी भारतीय जिऔषनि 
पनरयोजिा-बीपीपी च े माजी मखुय 
कायदूकारी अनिकारी असिू औद्योनगक 
क्ेत्ातील नवनवि कामांचा तयांिा ४१ 
वषाांचा अिभुव आह.े
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वसधदार योग

- प्ा. डॉ. आर. एस. रामासिामी

योग या शबदाचा शबदश: 
अ द्ू होतो जोडण.े योग 
हा शबद 'यजु' या 

ससंककृ त िात ू पासिू बिललेा आह,े 
जयाचा अ द्ू आह ेआतमयाच ेपरमातमयात 
नवलीि होण.े योगशास्त ह े प्राचीि 
भारतीय शारीनरक आनण मािनसक 
आरोगयासाठीची नचनकतसापद्धत असिू 
जीवातमा आनण नवश्वातमा यांचयातील 
एकतव अिभुवणयाची पद्धत अशा शबदांत 
योगशास्ताची पनरभाषा सांगणयात आली 
आह.े मािवी जीवाचया अनसततवापासिू 
शवेिचया श्वासापयांतचया एकूण 
प्रवासाचा खरा हतेहूी या परमातमयाशी 
एकातम पावण े हाच आह.े वयवहारी 
जीविात योगाभयास महणजे वयक्तीगत 
सतरावर आपलया पंच ेंनद्रयांवर ताबा 
नमळवत मिाची एकाग्रता शक्ती 
वकृधदीगंत करणयाच े शास्त. नसधदार 
न्रूमलूार मिुीिंी ‘न्रूमंन्र’ या ग्रं् ात 
योगशास्त व नसधद नचनकतसा पधदती 
बाबत सनवसतर नववेचि आह.े सदर 
लखेात न्रूमंन्रमधये सांनगतललेया 
योगसाििा व नसधद नचनकतसा पधदती 
यांची तोंडओळख करूि देणयात आली 
आह.े 

न्रूमंन्र मधये नसधदार न्रूमलूार 
मिुीिंी नसधद नचनकतसचेी पढुीलप्रमाण े
वयाखया सांनगतली आह:े

शानररीक वयािी नकंवा रोगांच े
निवारण करणारी, मािनसक नवकार 
नकंवा त्ासांच े निवारण करणारी, 

रोगांवर मात करणारी,मािवासाठी 
सवादू्ादूिे सजंीवक ठरेल,  अशी 
नचनकतसा पधदती. 

आिनुिक वैद्यकशास्ताप्रमाण े
औषिांचा हते ूहा केवळ शानरनरक रोग 
नकंवा वयािीवंर उपाय करण ेहा होय. 
याउलि योगशास्त व नसधद नचनकतसा 
शानररीक व मािनसक रोग नकंवा वयािी 
बरी करणयाबरोबरच आनतमक शधुदी 
साित जीवातमयाला मकु्तीचया मागादूकडे 
िेणयाची साििा आह े . योग अ्वा 
नसधद नचनकतसा ही वैयनक्तक मिषुयाला 
तानतवक, आधयानतमक, शानररीक 
व मािनसक सवासरयाला पषु्ीकर 
ठरणारे नवज्ाि आह.े नसधदमलूार यांिी 
वयािीमकु्त जीविासाठी नियनमतपण े
योगाचा अंनगकार करणयावर भर नदला 
आह.े तयांचया महणणयािसुार शरीर व 
मिाची शधुदी, तयांच ेसतंलुि, नियंत्ण 
आनण मग उनियि अशा कमािे 
योगसाििा नवकनसत होत जाते. प्राचीि 
योगशास्ताची आठ प्रमखु सतू् ेआहते 
महणिूच याला अष्ांगयोग असहेी 
महिल ेजाते.  

अष्ांग योग – यम, नियम, 
योगासि, प्राणायाम, प्रतयाहार, िारणा, 
धयाि आनण समािी ही योगाची आठ 
अंगे आहते. तयामळेु यास अष्ांगयोग 
असहेी महिल ेजाते. नसद्धनचनकतसमेधये 
कायाकलप ही एक महतवाची नचनकतसा 
आह े जी'कलप अनवस्' आनण 
'कलपयोग' अशा दोि प्रकारांत 

योगशास्त हे प्ाचीन भारतीय 
शारीवरक आवण मानवसक 
आरोगयासाठीची वचवकतसापद्त 
असनू जीिातमा आवण विश्ातमा 
यांचयातील एकति अनुभिणयाची 
पद्त अशा शबदांत योगशास्ताची 
पवरभाषा सांगणयात आली आहे. 
मानिी जीिाचया अवसततिापासनू 
शेिटचया श्ासापयवंतचया एकूण 
प्िासाचा खरा हेतहूी या 
परमातमयाशी एकातम पािणे हाच 
आहे. वयिहारी जीिनात योगाभयास 
महणजे वयक्तीगत सतरािर आपलया 
पंचेंवद्रयांिर ताबा वमळित मनाची 
एकाग्ता शक्ती िधृदीगंत करणयाचे 
शास्त. 

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

I want to subscribe to :
Yojana : 1 Yr. Rs. 230/-;  2 Yrs. Rs. 430/-;  3 Yrs. Rs. 610/-

(Circle the period of subscription)

DD / MO No.  date 

 Name (in block letters)  :  

	 Subscriber	profile		 	 :		 Student	/	Academician	/	Institution	/	Others

	 Address		 	 :	

    

    

 Phone No. / email  : __________________________________________________

 PIN   :       
Please	allow	us	4	to	6	weeks	to	the	despatch	of	the	first	issue.
P.S. : For Renewal / change in address, please quote your subscription number. 
meYeemeo MegukeÀ ceveer Dee@[&j efkebÀJee ef[ceeb[ [^eHeÀìÜejs heeþJeeJes, 
DeLeJee www.bharatkosh.gov.in/product ³esLes Dee@veueeF&ve YejeJes.

 

 

नवभागणयात आली आह.े कलप 
अनवस् नचनकतसते काही निवारक 
आनण उपचारातमक औषिांवर भर 
नदला जातो. तर कलपयोग ही नचनकतसा 
योग उपचाराशी सबंंनित आह.े यातील 
योगोपचारांतिू शरीरासह मि आनण 
आनतमक निरोगीतव प्राप्त होऊि 
नदघादूय ु लाभते.  न्रूमलूार मिुीिंी 
सांनगतलयाप्रमाण े  यम- नियमांपासिू 
सरुू होऊि समािी अवस े्पय ांत योग 
उपचारांची नसधदता होते.

यम - यम ही अष्ागंयोगातील 
पनहली पायरी आह.े निरोगी जीवि 
जगणयासाठी पाळावयाचया अनहसंा, सतय, 
असतये, अपनरग्रह व ब्ह्मचयदू या गोष्ीचंा 
यात समावेश होतो. मािवी मिाला 
सशक्त करणयासाठी अष्ागंयोगामधये 
अनहसंा, सतय, असतये, अपनरग्रह व 
ब्ह्मचयदू या गोष्ीचंा अंतभादूव करणयास 
सानंगतल ेआह.े याविारे मािवी मि काम, 
कोि, लोभ, मोह, मद नकंवा अहमंनयता 

व मतसर, या षरिीपूंपासिू मकु्त होत.े 
अशा अशधुदीपासिू मकु्त असललेी 
वयक्ती रोगमकु्त बित.े

वनयम - ह े अष्ागंयोगातील 
दसुरी पायरी होत. रोगमकु्त निरामय 
जीवि जगणयासाठी पाळावयाचया  पाच 
गोष्ीचंा यात समावेश होतो. शौच 
यात शरीर व मिाची शदु्धता, सतंोष 
-सहजासहजी नमळेल तयात तकृप्त 
राहण े महणजचे अनिक हाव ि िरण,े 
तपस नवरुद्ध गोष्ी सहि करण े उदा. 
शीत-उषण, सखु-द:ुख इ., सवाधयाय 
योगशास्ताचा अवलबं व नियनमत 
सराव व ईश्वर प्रनणिाि महणजचे 
ईश्वराला शरण जात आपली सवदू कमफे 
ईश्वराला अपदूण करण.े न्रूमलूार यािंी 
सानंगतलयाप्रमाण े नियमाचंा अवलबं 
करूि मिषुयाच ेजीवि व सभोवतालच े
वातावरण निरोगी व निरामय होत ेतसचे 
वाईिवकृत्तीिा आळा बसतो.

आसन - प्राचीि भारतीय 
नचनकतसापद्धतीतील योगासि े ही 
अष्ागंयोगातील नतसरी पायरी होय. 
‘नस्र सखंु आसिम्’ - नस्र व 
सखुातमक शरीरनस्ती महणज ेआसि, 
अशी आसिाची वयाखया योगसतू्ातं 
सानंगतली आह.े सखुावह नस्रपणाि(े 
कोणतीही हालचाल ि करता) व शातं 
व एकाग्र नचत्ताि ेनवनशष् शरीरनस्तीत 
राहता आल ेमहणज ेआसि साधय झाल.े   
शरीराचया निरोगीपणास व पषु्तसे 
समप्रमाणात जयाची अनिकानिक 
मदत होईल असा वयायाम महणजे 
‘योगासिा’ंचा वयायाम. न्रूमलूार 
मिुीिंी न्रूमंन्रम या ग्रं् ात हजारहिू 
अनिक योगासिाबंद्ल मानहती नदली 
आह.े आसिाचंया नियनमत सरावामळेु 
अिके रोगावंर मात करता यते.े योगासिे 
महणज े निरोगी आयषुय जगणयाची 
गरुूनकलली आह.े कारण योगासिामंळेु 
आपलया शानररीक शक्ती नवकनसत 
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करणयाबरोबरच आपलया शरीरात जवै-
चुबंनकय उजादूशक्तीची निनमदूती होत.े 
योगासिामळेु श्वोसोच्छवास नियनमत 
होतो. तयात नस्रता यते.े मि एकाग्र 
होऊ शकत.े निरनिराळया सिायूंिा ताण 
पडिू तयातील रुनिरानभसरण सरुळीत 
होत.े नवनवि पशेीिंा रक्तपरुवठा चागंला 
होतो. िाडय़ा योगयनरतीि े ताणलया 
जाऊि तयाचं ेसदंशेवहिाच ेकाम जासत 
तीव्रतिे े होऊ लागत.े शरीराच े पोषण 
व विदूि करणारया अिके गाठीवंर 
‘योगासिाचंा’ सवपोतककृ ष् पनरणाम 
होतो. शरीराचया बाह्य अवयवािंा व 
सिायूंसह अंतगदूत अवयव जस े हृदय, 
रु्फरु्स, पोि, यककृ त, पलीहा, नकडिी 
तसचे गभादूशय इ. िा ही वयायाम व 
सिायूंिा  लवनचकता दतेात. आपलया 
शरीरात जीविशक्ती रस परुनवणारया 
अिके गाठी आहते. गळयाजवळ 
(्फॉयरफॉईड), मतू्नपडंालगत (अँरेििल), 
मेंदखूाली (नपिय़िूरी), परॅफॉ्फॉराईड इ. 
ग्रं् ी महणज ेगलडॅस ्आपलया शरीराचया 

पोषणा द्ू िहेमी काम करीत असतात. 
या ग्रं् ीचया कामातील अड्ळयािे 
वाढ खुंिण,े पचि नबघडण,े भ्नमष्पणा 
यणे,े अंग ठणकण े वगरेै तारुणय 
निकनवणयास याच ग्रं् ीचंा उपयोग होतो. 
वाढ, शरीरयष्ी व शील या गोष्ी या 
गाठीचंया अवस े्वर अवलबंिू असतात. 
योगासिामंळेु या ग्रं् ीचं ेकायदूही सरुळीत 
होणयास मदत होत.े ही गोष् दसुरया 
कोणतयाही वयायामाि े साधय होत 
िाही. योगासि ेआपलया शरीराबरोबर 
मिाचीही मशागत करूि प्रसगंािरुूप 
जी पनरनस्ती यईेल तयाला यशसवी 
िककर दऊेि सदवै शरीर व मि याचं े
आरोगय अबानित राखतो. 

प्ाणायाम - ही अष्ागंयोगातील 
चौ्ी पायरी आह.े ‘प्राण’ महणजे 
वैनश्वक जीवि शक्ती, तर ‘आयाम’ 
महणज े नतला नियंनत्त करण,े दीघदू 
करण.े आपलया शारीनरक आनण सकू्म 
सतरासंाठी प्राणशक्तीच े खपू महत्व 

आह,े नजचया नशवाय आपल े शरीर 
िष् पाव ू शकत,े नजचयामळेु आपण 
नजवंत आहोत. श्वसिाचया माधयमातिू 
प्राणावर नियंत्ण प्राप्त करण े महणजे 
प्राणायाम. या प्रनकया िानसकावंिारे श्वास 
घेणयावर अवलबंिू आहते. प्राणायाम ह े
योगोपचारातल ेएक प्रमखु सािि आह.े 
प्राण या वैनश्वक चतैनयशक्तीच ेनियमि 
प्राणायामातिू सािता यते.े कोणतयाही 
जीवाचा श्वास जोवर सरुू असतो, तोवर 
तयात प्राण असतो. मािवी आरोगयाबाबत  
श्वासोच्छवासाचया नियमिाि े प्राणायाम 
सािता यतेो.प्राणायामाचया अचकू 
व नियनमत सरावामळेु रु्फरु्साचंी 
कायदूक्मता वाढत ेशरीरात प्राणवाय ूव 
प्राणशक्ती वाढिू मिषुयाच े आयमुादूि 
वाढत.े प्राणायामाविारे निरोगी शरीर, 
नस्र व प्रसनि नचत्त, ददुदूमय इच्छाशक्ती 
आनण अचकू निणदूयक्मता प्राप्त होत.े 
न्रूमलूार यािंी  प्राणायामासबंंिी 
केललेया नववेचिात महिल ेआह ेकी, हा 
प्रनतबंिातमक, गणुकारी व जोमविदूक 
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असा उपचार आह.े इतर सवदू शरीर 
नस्र ठेविू र्क्त श्वसिाचा प्रमाणबधद 
अभयास करण,े तयाबरोबरच मि नस्र 
ठेवणयाचया साििलेा प्राणायाम अस ेिाव 
आह ेअसहेी न्रूमंन्र मधय ेसागंणयात 
आल े आह.े परूक महणजचे श्वास 
आत घेण,े कंुभक अ्वा श्वास रोखिू 
िरण ेव रेचक-श्वास सोडण ेअशा तीि 
पायरयातं प्राणायाम केला जातो. या 
तीिही पायरया करतािंा वेळेच े प्रमाण 
अिकुमे १:४:२ अस ेअसत.े महणजे 
परूक ४ सकंेदभर, तर कंुभक (आत 
ठेवण)े १६ सकंेद व रेचक (श्वास 
सोडण)े ८ सकंेद याप्रमाण ेनियम आह.े 
यासाठी कोणतयाही नस्र आसिाची 
सवय झाली की परुत.े (माडंी घालिूही 
चालत,े पद्ासि, नसधदासि इ. आसिहेी 
वापरली जातात). श्वास आत घेतािा 
िाकाचया मोकळया बाजिू े सरुुवात 
करूि दसुरया बाजिू े सोडावे. पढुचया 
श्वसिाच े वेळी िाकाचया उलि बाजिूे 
सरुुवात करावी. 

प्तयाहार - प्रतयाहार महणज ेमि 
आनण इनंद्रय ेयाचंयावर ताबा नमळवणयाची 
नशसत. प्रतयाहाराचया अभयासामळेु 
इनंद्रयािंा शातं ठेवण ेशकय होत.े नचत्त 
अंतमुदूख करण े महणज े प्रतयाहार होय. 
मािवी पचंज्ािेंनद्रयावंर ताबा नमळवता 
यणेयाचा सराव प्रतयाहारातिू केला 
जातो. ही पचं ेंज्ािेंनद्रय े महणज े नजवहा, 
दृष्ी, तवचा, श्रवण व घ्ाणेंद्र. नसधद 
नचनकतसा पधदतीप्रमाण े जल, पकृरवी, 
अगिी, वाय,ू िरणी या पचंमहाभतूापंासिू 
नवश्वाची निनमदूती झाली आह.े या 
पचंमहाभतूाचंा अंश प्रतयके जीवात 
असतो. या पचंज्ािेंनद्रयाबंरोबर सवदू 
सजीवामंधय ेकेवळ मािवाला लाभलले े
सहावे महतवाच ेज्ािेंनद्रय महणज ेमि. या 
मिामळेुच ेमािवाला सतसद नववेकशक्ती 
लाभली आह.े चागंल ेआनण वाईि, इष् 
व अनिष्, िीती अिीती तसचे पाप 
व पणुय याचंयातील र्रक समजिू 
जाणीव िणेीवेचया सामजसयातंिू 

सतकाम कमदू करूि मोक्प्राप्तीचा मागदू 
केवळ मािवी जीविातच नमळवता 
यतेो, अस े िमदूग्रं् ातंिू सानंगतल े
जात.े प्रतयाहाराबाबत अनिक सनवसतर 
नववेचिात असहेी सानंगतल ेआह ेकी, 
मािवाला आपलयातील दरुानभमाि, 
गनवदूता व अहमनय तयागिू परमा द्ू 
साित, क्माशीलतचेा भाव नवकनसत 
करूि व धयाििारणतेिू समािीवस े्ला 
जाणयाची साििा करत आतमप्रनचतीची 
अिभुतूी घेता यणे ेमहणज ेप्रतयाहार.  

धारणा - मि एका नवनशष् नस्तीत 
एखाद्या नबंदवूर नकंवा नवषयावर एकाग्र 
नकंवा नस्र करणयाचा अभयास  महणजे 
िारणा. यामळेु आतंनरक जागरूकता 
निमादूण होत ेव मिात सतत उद्भवणारया 
नवचाराचं े सकंलि होऊि मािनसक 
ताणतणाव दरू होतात. िारणा दीघदूकाळ 
निकूि रानहली की मगच धयाि लागत.े 

धयान –  धयाि महणज ेआतंनरक 
एकाग्रता. उषःकाल समयी, सधंयाकाळी 
अ्वा रात्ी पद्ासि अ्वा सखुासिात 
डोळे नमििू २० त े ३० नमिीिे 
नस्रनचत्ताि े बसणयाचया सरावातिू 
धयाि करता यते.े धयािामळेु दिंैनदि 
जीविातील ताणतणावापासिू मिाला 
शातंी व उभारी लाभणयाबरोबरच 
मिाची एकाग्रता शक्तीही वाढत.े प्रसनि 
नचत्तामळेु शातं झोप लाभिू मािनसक 
रोग व ्कवयापासिू आराम नमळतो. 
धयािाचया नियनमत सरावातिू आनतमक 
बळ वाढत.े मिाची कणखरता नवकनसत 
होत.े  

समाधी- कोणतयाही तरहचेा 
वयतयय ि यतेा दीघदूकाळ धयाि लागल े
की समािी लागत.े ह े योगसािितेील 
शवेिच ेअंग नकंवा िपपा आह.े समािी 
अवस्ा हीसदु्धा एक अिभुतूी आह ेआनण 
तयामळेुच ती वणदूिातीत आह.े समािी 
महणज ेआतमप्रनचती नकंवा आतमनवलय. 
मिापके्ाही सकू्म सवरूपातील आतमा हा 

शरीर व मि याचंया दहुरेी कवचामधये 
सरुनक्तपण,े अवयक्त सवरूपात वास 
करतो अस ेमािल ेजात.े अशा अवयक्त 
अनतसकू्म, खोलवर दडी मारूि 
बसललेया आतमयाचया उनितीसाठीच 
िारणा, धयाि आनण समािी ही तीि 
सािि ेआहते.

राजयोग –  वेगवेगळया शास्तीय 
सदंभाांत राजयोगाच े वेगवेगळे अ द्ू 
आहते. प्राचीि भारतीय योगशास्तात 
राजयोग महणज ेनचत्तवकृनत्त निरोिः अ्ादूत 
नचत्तातील वकृनत्तवंर नियंत्ण ठेवणयाचा  
योग , अशी राजयोगाची वयाखया 
सानंगतली आह.े यम, नियम, आसि, 
प्राणायाम, प्रतयाहार, िारणा, धयाि आनण 
समािी या आठ कमवार प्रगतीपर 
पायरयाची ही एक साििा महणजे 
राजयोग. नसद्धारािंी राज योगाबाबतचया 
नववेचिात अस े सानंगतल े आह े की, 
अ द्ू राजयोगात मिषुय आपलयातील 
कंुडनलिी शक्ती जागकृत करूि शाश्वत 
आिंदाची अिभुतूी घेऊ शकतो.  

वनषकष्त - २१ जिू हा नदवस 
जागनतक योगनदि महणिू साजरा 
करणयात पढुाकार घेत भारताि े ,सपंणूदू 
जगाला योगाविारे आधयानतमक नवज्ािाची 
कास िरूि आतमीक शातंी आनण बाह्य 
जगातील प्रतयके वयक्तीिंा परसपराबंाबत 
आदर व सलोखा नवकनसत करणयाची 
प्ररेणा दउे केली आह.े
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लखेक  ‘आयषुय’ मंत्ालयाचया 
अखतयानरतीतील  ‘सनेट्ल कौंनसल 
र्फॉर नरसच दू' ये्  े महासचंालक महणिू 
कायदूरत असिू अिके िामानंकत 
नियतकानलकामधय ेसशंोििपर नलखाण 
कनरत असतात
ई मेलः dr.rsramaswamy@gmail.
com
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देशातील पंचायत राज वयवस्ा मजबतू करणयासाठी 
पंतप्रिाि िरेंद्र मोदी यांिी राष्ट्रीय ग्राम सवराज 

अनभयािचा शभुारंभ िकुताच केला.  राष्ट्रीय पंचायत 
राज नदिानिनमत्त मधय प्रदेशातील आनदवासीबहलु मंडला 
नजलह्यातील रामिगर ये े् पंतप्रिािांिी या अनभयािाची 
सरुुवात केली. ग्राम सवराज अनभयािाअंतगदूत सक्म 
पंचायत, सक्म भारत निनमदूतीसाठी प्रयत्न केल ेजाणार 
आहते. कें द्र सरकारचया या योजिेमळेु गावखेडयातील 

ग्रामपंचायती आन द्ूकदृषया सक्म होतील. यावेळी 
पंतप्रिाि मोदी यांिी मधयप्रदेशातील आनदवासी आनण 
दनलतांचया नवकासासाठी पंचवानषदूक योजिेची रुपरेखा 
सांनगतली. या योजिेअंतगदूत मधयप्रदेशातील आनदवासी 
भागात पढुील पाच वषादूत दोि लाख करोड रुपये खच दू 
करणयात येणार आहते. यावेळी पंतप्रिाि मोदी यांिी 
मंडला नजलह्यातील मिेरी  ये े् इनंडयि ऑईल कंपिीचया 
बफॉिनलंग पलांिच ेभनूमपजूि केल.े पंतप्रिािांिी यावेळी 
स्ानिक प्रशासिाचया नडरेकिरीच े अिावरण केल.े 
इदं्रििषुय योजिेअंतगदूत जया सरपंचािी िरुनवरहीत 
सवयंपाक गकृह आनण शंभर िकके लसीकरणाच ेउद्ीष् 
साधय केल ेआह े तयासोबतच सौभागय योजिेअंतगदूत  
गावात शंभर िकके नवद्यतुीकरण केल े आह े  तया 

सरपंचाचा  पंतप्रिािांचया हसते सतकार करणयात 
आला.  यावेळी पंतप्रिािांिी महातमा गांिीचंया ग्रामोद्यय 
ते राष्ट्रोद्योय आनण ग्राम सवराजाचा उललखे केला. 
महातमा गांिीिंी  भारतातील खेडी ही सवयंपणूदू आनण 
आन द्ूकदृषया सवावलंबी होणयासाठी िेहमीच प्रयत्न 
केलयाचा उललखे यावेळी पंतप्रिािांिी केला. देशातील 
िागनरकांिी गावाचा नवकास करणयासाठी पढुाकार 
घेणयाच ेआवाहि पंतप्रिािांिी यावेळी केल.े 

आयषुयमान भारत अतंग्तत आरोगय  विमा 
योजनेचा  पंतप्धानांनी घेतला आढािा

आयषुयमाि भारत ही कें द्र सरकारची महत्वाकांक्ी 
योजिा आह.े या याजिेमळेु देशभरातील ४० िकके 
िागनरकांिा आरोगय कवच नमळणार आह.े िकुतेच 
पंतप्रिाि मोदी यांिी या योजिेचा आढावा घेतला. 
तयासोबतच  या योजिेसदंभादूत नवनवि राजयांिी केललेया 
सचूिाही पंतप्रिािांिी जाणिू घेतलया. पंतप्रिाि मोदी 
यांिी या योजिेवर नवशषे लक् नदल ेआह.े ही योजिा 
तातकाळ राबवणयात यावी यासाठी प्रयत्न केल ेजात 
आहते.  या योजिेअंतगदूत प्रतयेक कुिुंबाला ५ लाख 
रुपयांचा नवमा नमळणार आह.े या योजिेचा र्ायदा 
देशभरातील १० कोिी गरीब  कुिुंबािा होणार आह.े या 
योजिेचा दबुदूल घिकांिा आनण गरीब कुिुंबािा जासतीत 
जासत र्ायदा वहावा यासाठी पंतप्रिाि मोदी यांिी जोर 
नदला आह.े िकुतेच डफॉ.बाबासाहबे आबंेडकर यांचया 
जंयतीच े औनचतय साित पंतप्रिाि िरेंद्र मोदी यांिी 
आयषुयमाि भारत योजिेअंतगदूत ्छत्तीसगड राजयातील 
नबजापरू ये े् आयषुयमाि कें द्राच ेउदघािि केल.े
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पंतप्धान नरेंद्र मोदी यांचया हसते राष्टीय ग्ाम 
सिराज अवभयानाचा शभुारंभ
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सरुनक्त सवच्छता आनण 
शदु्ध पाणी या निरोगी 

समाजासाठी आवशयक मलूभतू गोष्ी 
असिू  एकीककृ त मािवी नवकासाचा 
तो गाभा आह.े  सवच्छतेचा अभाव 
तसचे सवच्छतेचया सवयीचंा अभाव 
आनण शदु्ध पाणयाचा अपरुा परुवठा 
या गोष्ीमंळेु होणाऱया आजारांमळेु 
दरवषवी जगभरात लाखो लोकांचा 
मकृतय ू होतो, यामधये बहतुांश लहाि 
मलुांचाच समावेश असतो. शदु्ध पाणी 
आनण सरुनक्त सवच्छता या गोष्ी 
जगणयासाठी आवशयक असिू तयांचया 
अभावामळेु जगभरातलया कुिुंबांचया 
आरोगयावर, अनिसरुक्ेवर आनण 
उदरनिवादूहावर पनरणाम होव ू शकतो.
गेलया काही दशकांमधये एकामागोमाग 
एक आललेया सरकारांिी, मलूभतू 
गरज आनण मािवी हकक यासाठी 
सवच्छता मोनहमा राबनवलया. या 
मोनहमांविारे सरुनक्त सवच्छतेसाठी, 
हागणदारीमकु्ती, मानसकपाळी आरोगय 
वयवस्ापि इतयादी अिेक आघाडयांवर 
काम करणयाच े प्रयत्न केल े जातात. 
सवच्छ भारत नमशि ही यापवूवी किीही 
ि झाललेी मोहीम आह.े वागणकुीमधये 
बदल घडविू आणणारी ही जगातील 
सवादूत मोठी मोहीम आह.े ग्रामीण 
भागातील जीविसतरामधये सवदूसािारण 
सिुारणा घडविू आणण,े आरोगय 
सनुविा वाढनवण,े सवच्छतेचया शाश्वत 
सवयीसंाठी समाजाला प्रोतसाहि देण े
आनण या सगळयांमधये घि आनण द्रव 

कचरा वयवस्ापिावर लक् कें द्रीत 
करण े यांविारे २०१९ या वषादूपय ांत 
‘सवच्छ भारत करण’े ह ेया कायदूकमाच े
धयेय आह.े

देशाचया प्रिािमंत्यांिी, २०१४ 
चया सवातंत्यनदिाचया नदवशी लाल 
नकलयावरूि भाषण करतािा,महातमा 
गांिी यांचया १५० वया जयंतीनदिी, 
२ ऑकिोबर २०१९ पयांत सवच्छ 
भारत होणयासाठी राष्ट्राला आवाहि 
केल.े या ऐनतहानसक घोषणिंेतर 
भारताची एक अिोखी वािचाल सरुू 
झाली. ऑकिोबर २०१९ पयांत भारत 
सवच्छ आनण हागणदारी मकु्त करण ेहा 
ठराव असललेा सवच्छ भारत नमशि 
हा जगातील सवादूत मोठा सवच्छता 
कायदूकम आह.े या कायदूकमाला 
सरुूवात झाली तेवहा उघडयावर 
शौचाला जाणाऱया लोकांची सखंया 
समुारे ५५० दशलक् इतकी होती, 
आज या सखंयेत घि होऊि हा आकडा 
समुारे २०० दशलक् इतका खाली 
आला आह.े 

प्रिािमंत्यांिी केललेी ही 
घोषणा महणजे जगातील सवच्छतेचया 
इनतहासात, राष्ट्रीय िोरण आनण 
नवकासाचया आघाडीवर बसनवललेया 
सवादूत महतवाकांक्ी आनण महतवाचया 
घोषणांपकैी एक आह ेअसा दावा आपण 
करू शकतो. २१ वया शतकातील 
भारत हा जागनतक महासत्ता बिणयाचया 
मागादूवर असतािा तयामधये घाण आनण 

शदु् पाणी आवण सरुवक्त 
सिच्छता या गोष्ी जगणयासाठी 
आिशयक असनू तयांचया 
अभािामळेु जगभरातलया कुटंुबांचया 
आरोगयािर, अननसरुक्ेिर आवण 
उदरवनिा्तहािर पवरणाम होि ू
शकतो.गेलया काही दशकांमधये 
एकामागोमाग एक आलेलया 
सरकारांनी, मलूभतू गरज 
आवण मानिी हकक यासाठी 
सिच्छता मोवहमा राबविलया. या 
मोवहमांद्ारे सरुवक्त सिच्छतेसाठी, 
हागणदारीमकु्ती, मावसकपाळी 
आरोगय वयिस्ापन इतयादी अनेक 
आघाडयांिर काम करणयाचे प्यत्न 
केले जातात. सिच्छ भारत वमशन 
ही यापिूजी कधीही न झालेली मोहीम 
आहे. िागणुकीमधये बदल घडिनू 
आणणारी ही जगातील सिा्तत मोठी 
मोहीम आहे.

 सिच्छ भारत एक पाऊल सिच्छतेचया वदशेने

 - परमेश्रन अययर

वनधा्तर
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खलुया शौचालयांिा स्ाि असता 
कामा िये. सवच्छतेला राष्ट्रीय प्रािानय 
देणयासाठी प्रिािमंत्यांिी सवच्छतेसाठी 
आपल े राजकीय भांडवल उभे 
करणयाच ेठरनवल े  आह.े आनण याच 
महतवाचया घिकामळेुच सवच्छ भारत 
नमशि हा कायदूकम आतापयांतचया सवदू 

कायदूकमापके्ा वेगळा ठरतो. 

२ ऑकिोबर २०१४ पासिू 
७.१ कोिीचंयावर घरगतुी शौचालये 
बांिणयात आली; याचा अ द्ू  ऑकिोबर 
२०१४ पासिू आतापयांत, ग्रामीण 
सवच्छता क्ेत्, ३९ िककयांवरूि ८३ 
िकके महणजे दपुिीपके्ाही जासत झाल े
आह.े या दृष्ीकोिातिू, भारताला 
सवातंत्य नमळालयापासिू गेलया ६७ 
वषाांपके्ा, आताचया साडेतीि वषादूत 
सवच्छता क्ेत्ात मोठी वाढ झाली आह!े 
अरूणाचल प्रदेश, ्छत्तीसगड, गजुरात, 
हनरयाणा, नहमाचल प्रदेश, केरळ, 
महाराष्ट्र, मेघालय, नमझोराम, पंजाब, 
राजस्ाि, नसककीम आनण उत्तराखंड 
या तेरा राजयांमिील ३८२ नजलह्यातील 
साडेतीि लाखांपके्ा जासत खेडेगावे 
तसचे अंदमाि आनण निकोबार नविपसमहू, 
चनंदगढ, दमण आनण दीव, आनण दादरा 
आनण िगर हवेली ह ेचार कें द्रशानसत 

प्रदेश, हागणदारीमकु्त झाल े आहते. 
अशाप्रकारे, २ ऑकिोबर २०१९ 
पयांत , ग्रामीण भारताची अशीच प्रगती 
झाली, तर  भारत हागणदारीमकु्त 
करणयाचया ठरावािसुार,मोहीम 
ठरवललेया कालमयादूदेत पणूदू होणयाचया 
मागादूवर आह.े

अशा प्रकारचया प्रगतीचया 
वेगवाि चढावामळेु सवच्छ भारत 
नमशि हा कायदूकम यशसवी होण ेशकय 
होणार आह.े सवच्छ भारत नमशि 
या कायदूकमातील काही महतवाचया 
घिकांमळेु, हा कायदूकम इतरांपके्ा 
वेगळा आनण बदल घडविू आणणयाचया 
रसतयावर िेणारा ठरत आह.े 
सरुूवातीपासिू या कायदूकमाला वरीठि 
पातळीवरूि कायम पानठंबा होता. 
प्रिािमंत्ी सवत:च याच ेमखुय प्रवक्ता 
असलयामळेु, तयांिी, सवच्छतेचया 
निमादूणासाठी सवदू भागिारकांिा 
बरोबर घेऊि, ह े प्रतयेकाच े सवतःच े
काम बिनवल े आह.े या कायदूकमाचा 
प्रमानणत आराखडा बिनवतािा तो 
प्रतयेक नठकाणी आनण प्रतयेकापय ांत 
पोहोचावा अशा प्रकारे आखला आह.े 
प्रतयेक पातळयांवर कायदूकमाची गती 
तसचे ससुवंाद कायम रहावा महणिू 

भागिारकांबरोबरच राजयातील आनण 
नजलह्यातील अंमलबजावणी करणाऱया 
लोकांबरोबर सतत आनण घनिठि सबंंि 
ठेवणयाबाबत या कायदूकमात गंभीरपण े
महिल ेआह.े

या कायदूकमाला नमळाललेी 
गती आनण नदवसेंनदवस वाढणारे 
जिआदंोलि यामळेु  या कायदूकमाचा 
दजादू सांभाळण ेआनण चांगली देखभाल 
करण े ह े महतवाच े काम मंत्ालयाला 
आह.े यासाठी मंत्ालयािे सवच्छ भारत 
नमशि (ग्रानमण) साठी वयापक आनण 
मजबतू ऑिलाइि मंच नदला आह.े 
राजय सरकारिे मलूभतू सवफेक्ण 
२०१२ – १३ िसुार देशातील सवदू 
गावांतील सवच्छता सनुविांवर आिानरत 
घरगतुी पातळी वरील मानहती उपलबि 
करूि नदली आह.े ही मानहती सरकारिे 
वयवस्ापि मानहती यंत्णवेर (एम आय 
एस) उपलबि करूि नदली आह.े 

पारदशदूकता आनण जबाबदारी 
मधये सिुारणा होणयासाठी,बाहरेील 
ससं्ांिी केललेया मोठया राष्ट्रीय िमिुा 
आिानरत सवफेक्णांविारे ग्रामीण सवच्छतेच े
मलूयांकि मंत्ालयािे केल े आह.े 
कवानलिी कौननसल ऑर् इनंडया (कय ू
सी आय)  या ससं े्िे मे आनण जिू 
२०१७ मधये केललेया सवफेक्णांिसुार 
देशभरातील ४६२६ यादृनच्छकपण े
निवडललेया गावांतील समुारे एक लाख 
चाळीस हजार घरगतुी क्ेत्ात ९१.२९%  
इतका शौचालयाचा वापर होत आह.े 
जागनतक बॅकेंचया मदतीिे सवच्छ भारत 
नमशिसाठी िकुतयाच झाललेया राष्ट्रीय 
वानषदूक ग्रानमण सवच्छता सवफेक्ण (एि 
ए आर एस एस) २०१७-२०१८ 
मधये ६१३६ गावांतिू ९२,००० 
घरगतुी िमिुे घेणयात आल े होते. 
सवतंत् पडताळणी ससं्ा(आय वही ए) 
िे राष्ट्रीय वानषदूक ग्रानमण सवच्छता 
सवफेक्णाचया पयदूवेक्णासाठी स्ापि 
केललेया तज् गिाला( इ डबलय ू

चाट्त

आककृ ती १. १९८१ चया जिगणिेिसुार ग्रामीण सवच्छता क्ेत्
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जी) आपला अहवाल सादर केला. 
या तज् गिामधये जागनतक बॅकं, 
यनुिसरे्, वफॉिर एड, नबल ऍडं मेनलंदा 
गेिस ् र्ाउंडेशि, इनंडया सनॅििेशि 
कोएनलशि, सलुभ इिंरिॅशिल, िफॉलजे 
नलंकस,् िीती आयोग, आनण सांनखयकी 
आनण कायदूकम अंमलबजावणी मंत्ालय 
या ससं्ांचया प्रनतनििीचंा समावेश 
आह.े या सवफेक्णात ९३.४०% 
इतका शौचालयाचा वापर होतो 
असा अंदाज होता, हागणदारी मकु्त 
झाललेया गावांमधये पडताळणी केली 
असता ९५.६% इतकी प्रतयक् नस्ती 
आढळली.

शौचालयाचा वापर आनण उघडयावर 
शौचाला प्रनतबंि ह ेसवच्छ भारत नमशि 
(ग्रानमण) च े धयये आह.े एक ग्रॅमं 
नवठेिमधय ेएक कोिी नवषाण(ूवहायरस), 
दहा लाख नजवाण,ू आनण एक हजार 
परजीवी ककृ मीचं ेकोष असतात. जोपयांत 
गाव पणूदूपण ेहागणदारी मकु्त होत िाही 
तोपय ांत उघडयावर पडललेया नवठेिमळेु 
मौनखक ससंगदूजनय आजार होत 
रहाणार. अशाप्रकारे, एका वयक्तीिे 
िवह े तर समाजाि े एकत् काम करूि 
िवया चागंलया सवयी लाविू घेतलया 
तर आरोगयदायी भनवषयाचया मागादूवर 
जाता यइेल.

गलेया काही वषादूत, ग्रानमण भागात, 
सवच्छ भारत नमशि चया प्रातयनक्कामळेु 
आरोगयपणूदू आनण आन द्ूक अस े
लक्णीय पनरणाम नदसिू आल ेआहते. 
गाव हागणदारी मकु्त झालयामळेु ते् ील 
घराचया खचादूत प्रनतवषदू रू ५०,००० 
ची बचत होत े असा यनुिसरे्ि,े 
‘भारतातील  सवच्छ भारत नमशिच े
आन द्ूक आनण अ द्ूशास्तीय पनरणाम 
(२०१७)’ या अहवालामधय े अंदाज 
वयक्त केला आह.ेआणखी एका प्रनसद्ध 
झाललेया अभयासात बी एम जी एर् 
ि ेनदललेया मानहतीिसुार हागणदारीमकु्त 
ि झाललेया गावाचंया तलुिते, 

हागणदारीमकु्त झाललेया गावामंिील 
मलुामंधय ेअनतसार रोखणयाचया कामात 
लक्णीय सिुारणा नदसिू आली.

ही सपंणूदू चळवळ लोकाचंया 
सहभागावर उभारललेी असलयामळेु, 
गावातील सवदू सदसय एकत् यऊेि 
जवेहा याबाबत आमसभते अशा तऱहचेा 
ठराव समंत करतात तवेहाच अशी 
गावे हागणदारीमकु्त झालयाची घोषणा 
केली जात.े तयािंतर गावातील सदसय 
‘निगराणी सनमती’  स्ापि करतात, 
शौचालयाचा वापर करणयाचया िवीि 
ठरावाच ेकोणी उललघंि करणार िाही 

याची खबरदारी घेतात. तयािंतर त्यस् 
गिाकडिू नवभाग, नजलहा नकंवा राजय 
सतरावर याची पडताळणी करणयात यते.े 
ही सवदू मानहती एका मजबतू डेिाबसे 
वर साठनवली जात ेआनण एस नब एम 
-जी या वेबसाइि वर जितलेा उपलबि 
करूि नदली जात.े

सवच्छ भारत नमशि- ग्रानमण अ्ादूत 
एस नब एम-जी चा एक महतवपणूदू घिक 
महणज,े घि आनण द्रव कचरा वयवस्ापि 
एस एल डबलय ूएम.  घि आनण द्रव 

कचरा वयवस्ापिाची अंमलबजावणी 
आन द्ूकदृषया पढुाकार घेऊि तसचं 
पणूदू कायदूक्मतिे े करणयासाठी, तयाची 
मालकी ग्रानमण भागाकडे असण,े तसचे 
तयाचया सवदू सतरावंर समाजाचा सहभाग 
असण ेमहतवपणूदू आह.ेयासाठी आणखी 
एक िवी सरुूवात महणज े सवच्छतचे े
मापि करणयासाठी वयापक सवयं-
मलूयाकंि सािि अ्ादूत गावं सवच्छता 
निदफेशाकं – वही एस आय. यात 
गावातलया घरामंधय ेसरुनक्त शौचालये 
असण े आनण तयाचा वापर करण,े 
घराचंया आनण रसतयाचंया आजबुाजचुया 
परीसरातील कचऱयाच े प्रमाण, तसचे 
घराचंया आजबुाजलुा वहाणारे साडंपाणी 
याबाबतचया सवच्छतचेी िककेवारी काढिू 
गावं सवच्छता निदफेशाकं ठरनवला जातो. 
ग्रामसभमेधय े गावातंील लोक सवतःच 
लोकशाही पद्धतीि े सवयं-मलूयाकंि 
करतात. एनप्रल २०१८ पयांत चार 
लाखाहंिू अनिक गावािंी तयाचंा गाव 
सवच्छता निदफेशाकं िोंदनवला आह.े

समाज जवेहा सवतःचया ससंाििाचंी 
(नवशषेतः आन द्ूक ससंाििाचंी) 
गुंतवणकू सवच्छतानवषयक उपकमामंधये 
करतो, तयावेळी त ेउपकम जासत शाश्वत 
ठरतात अस ेवारंवार आढळिू आल ेआह.े 
शौचालयाचा वयवसाय हा, सवच्छ भारत 
नमशिि ेकेवळ बािंकामापरुता मयादूनदत 
ठेवला िसिू लोकाचंया सवयीमंधय ेबदल 
घडनवण ेहा या उपकमाचा पाया आह.े 
प्रिािमंत्ी तयाचंया ‘सवच्छ भारत नमशि- 
ग्रानमण’ यावरचया प्रतयके भाषणामधय,े 
सवयीमंधय े बदल करणयानवषयीच े
महतव सागंत असतात. ‘सवच्छता ही 
अ द्ूसकंलपीय तरतदुी करूि होत िाही, 
तर सवयीमंिील बदलािचे ती साधय 
होऊ शकत.े सवच्छता ही मोठी चळवळ 
बिली पानहज,े’ अस े प्रिािमंत्यािंी 
२०१६ मधय ेकेललेया भाषणात महिल े
आह.े

सवयीमंिील बदल हा सवच्छ 

शौचालयाचा िापर आवण 
उघडयािर शौचाला प्वतबंध हे 
सिच्छ भारत वमशन (ग्ावमण) चे 
धयेय आहे. एक ग्ॅमं विषे्ठमधये 
एक कोटी विषाण(ूवहायरस), दहा 
लाख वजिाण,ू आवण एक हजार 
परजीिी कृमीचें कोष असतात. 
जोपयवंत गाि पणू्तपणे हागणदारी 
मकु्त होत नाही तोपयवंत उघडयािर 
पडलेलया विषे्ठमळेु मौवखक 
संसग्तजनय आजार होत रहाणार. 
अशाप्कारे, एका वयक्तीने नवहे तर 
समाजाने एकत् काम करून नवया 
चांगलया सियी लािनू घेतलया तर 
आरोगयदायी भविषयाचया मागा्तिर 
जाता येइल.
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भारताचया सवपिामिील एक महतवाचा 
घिक असिू त ेसवादूत मोठे आवहािही 
आह.े सवयीमंिील बदल एवढया मोठया 
प्रमाणात घडविू आणतािा, भारताचया, 
नवनविता, कलीष्पणा आनण तर्ावत या 
गोष्ीही लक्ात घेण ेगरजचे ेआह.े या 
नमशि अंतगदूत अिके िविवीि कायदूकम 
बित असतात. यामधय ेमहतवाचया दोि 
पद्धती पनरणामकारक आहते. तयातील 
एक महणज े पवूदू नििादूरण. ठरानवक 
सवयीमंिलया बदलाच े यश ह े पवूदू 
नििादूनरत लक्याचा दजादू आनण परीपणूदू 
तयारी यावर अवलबंिू असत.े गाव 
आनण रनहवाशयाबंद्लचया मानहतीच े
सकंलि करण,े तयाचंयाबरोबर सपंकदू  
निमादूण करण,े आनण अनिकाऱयािंा आनण 
गावाला लक्य साधय करणयाकनरता 
तयार करण े या गोष्ीचंा यामधये 
समावेश आह.े ग्रानमण सवच्छतचेया 
सामानजक दृनष्कोिािसुार, समाजातील 
सवदू घिकासंाठी लक्यसाधय पद्धत 
वापरली जात.े 

आपलया गावातील सवच्छतचे े
महतव समजावे, तयाची जबाबदारी 
घयावी, उत्तरदानयतव नसवकारावे यासाठी 
आमही एका समदुायास एक घिक 
महणिू पहातो.

हागणदारीमकु्त राष्ट्र बिनवणयाचया 
मागादूतील महतवाच ेघिक महणज ेग्रानमण 
पातळीवर सवच्छतानवषयक उपायाचंी 
अंमलबजावणी करणाऱया सवच्छाग्रही 
अ्ादूत प्रतयक् काम करणाऱया 
कामगारािंा प्रोतसाहि महणिू सवच्छ 
भारत नमशिि े पढुाकार घेतललेया 
गोष्ीपंकैी एक महणज ेलक्यसाधय पद्धत. 

पचंायती राज ससं्ा, सहकारी 
ससं्ा, आशा सनेवका, अंगणवाडी 
सनेवका, मनहला गि, समदुाय आिारीत 
ससं्ा, सव-मदत गि, इतयानद ससं्ाचं े
सदसयच सवच्छाग्रही महणिू काम 
पहातात. सामानयतः ह े सवदूजण 
सरकारी ससं्ामंधय ेआिीच काम करत 

असतात नकंवा काहीजण तयाचंया सवेा 
सवच्छतानवषयक कामासाठी सवेच्छिेे 
दतेात. आजपयांत गावपातळीवर 
िोंदणी केलले,े चार लाख तीस हजार 
सवच्छाग्रही आहते. प्रतयके गावात एक 
सवच्छाग्रही असावा अस े या नमशिच े
धयये आह,े तयािसुार माच दू २०१९ 
पयांत कमीतकमी साडेसहा लाख 
सवच्छाग्रहीचं ेसनैय बिले.

सवच्छतानवषयक जिआदंोलि 
गावपातळीवर कायम चालचू ठेवायचा 
मंत्ालयाचा प्रयत्न असिू, एनप्रल 
२०१८ मधय े यापवूवी किीही झाला 
िाही असा सवच्छाग्रहीचंा मोठा कायदूकम 
झाला.

एका शतकापवूवी १० एनप्रल 
१९१७ रोजी नबहारमिील लोकाचंया 
पनरनस्तीत सिुारणा वहावी महणिू काही 
उपाययोजिा करणयाचया दृष्ीि ेमहातमा 
गािंीिंी चपंारण सतयाग्रहाला सरुूवात 
केली होती. यामधय े मलूभतू नशक्ण, 
कौशलय नवकास, मनहला सबलीकरण, 
आनण सवच्छता याचंा समावेश होता. 
१० एनप्रल २०१८ रोजी चपंारण 
सतयाग्रहाला शभंर वषदू पणूदू झाली 
आनण ही घििा सतयाग्रहा ऐवजी 
सवच्छाग्रह मोहीम महणिू साजरी झाली. 
या घििचेया समरणा द्ू पयेजल आनण 
सवच्छता मंत्ालयाि े नबहार सरकारचया 
समनवयाि े सवच्छतचेा सदंशे दशेभरात 
पोचनवणयासाठी ३ त े १० एनप्रल 
दरमयाि ‘सतयाग्रह त ेसवच्छाग्रह मोहीम’ 
साजरी करणयासाठी पढुाकार घेतला. 
यावेळी दशेाचया नवनवि भागातिू दहा 
हजार सवच्छाग्रही नबहार मधय ेजमा झाल े
होत.े तयािंी नबहार मिील दहा हजार 
सवच्छाग्रहीचंया मदतीि ेजिआदंोलिाची 
गती वाढविू नबहार मिील ३८ 
नजलह्यामंधय े लक्यसाधय पद्धतीि े बदल 
घडविू आणणयाच ेकाम  केल.े

मोठया प्रमाणात लक्यसाधय 
पद्धतीि े सवयीमंधय े बदल घडवणयाच े

काम खपू उतसाह आनण आवेशात सरुू 
होत.े बाहरेूि आललेया सवच्छाग्रहीचंया 
उपनस्तीमळेु नबहारचया खेडेगावातील 
जिसमदुाय सवच्छतचेा सदंशे अनिक 
चागंलया प्रकारे ग्रहण करू शकला. 
बाहरेूि आललेया सवच्छाग्रहीिंी, नबहार 
मिील सवच्छाग्रही, स्ानिक अनिकारी 
आनण तानंत्क कमदूचारी याचंया सहाययािे 
भाषचेा अड्ळा तोडिू िाकला. तयाचंी 
उपनस्ती अनतशय र्ायदशेीर ठरली 
आनण नवनवि गिामंधय े निरोगी सपिादू 
झालयामळेु एकमेकाकंडिू काही चागंल े
नशकल ेगले.े

नबहार, उत्तर प्रदशे, ओनडशा 
तसचे जमम ू आनण कानशमर या चार 
आवहािातमक राजयामंधय े१३ माच दू ते 
१० एनप्रल या एका मनहनयात ३० 
लाख ९१ हजार शौचालय े बािंली 
गलेी; आनण तयातील १४ लाख ८२ 
हजार शौचालय ेतर ४ त े१० एनप्रल 
या एका आठवडयात बािंली गलेी

या सपंणूदू प्रयोगामधय े एकतचेी 
भाविा निमादूण झालयामळेु हागणदारी 
मकु्त भारत बिनवणया नवषयी समाजाचया 
भाविा तीव्र होणयास मदत झाली. सवच्छ 
भारत नमशि- ग्रानमण या मोनहमेच ेखरे 
सार महणज े जिआदंोलिाची शक्ती 
चागंलया नवचारािंा प्रनतनबंनबत करत.े 
.सवाांसाठी पाणी आनण सवच्छतचेया 
सनुविा उपलबि करूि तयाच े शाश्वत 
वयवस्ापि करण ेह ेया मोनहमेच ेधयये 
आह.े  सयंकु्त राष्ट्राचंी शाश्वत नवकास 
‘धयये ६’ ही मोहीम साधय करणयासाठी 
‘सवच्छ भारत नमशि- ग्रानमण’ ही 
मोहीम सपंणूदू जगासमोर उत्तम उदाहरण 
बित चालली आह.े

nnn

लखेक कें द्रीय सवच्छता आनण पयेजल 
खातयाच ेसनचव आहते. 
E-mail:param.iyer@gov.in
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- रमेश पाधये

भारतातील बहसुखंय 
शतेकरयांची आन द्ूक 

नस्ती अतयंत हलाखीची आह.े अशा  
बहसुखंय शतेकरयांच े शतेी उतपादि 
कमी, तयामळेु तयांच े उतपनि अपरेु 
आनण महणिू तयांचया वाटयाला येणारे 
दानरद्य अशी सवदूसािारण पातळीवरील 
शतेी क्ेत्ाची नस्ती आह.े अशा 
नस्तीत अपवाद महणजे चार-पाच 
िकके असणारे बागायतदार शतेकरी 
होत. तयांच े  शतेी उतपादि सापके्तः 
भरपरु होत असलयामळेु तयांचया  
उतपनिाची पातळी लक्णीय प्रमाणात 
वरचढ असलयाच ेनिदशदूिास येते. अस े
सिि शतेकरी आिनुिक सखुसोयीिंी 
ससुजज असणारया  घरात राहतात 
आनण तयांचया नदमतीला वातािकुुलीत 
मोिारी वाहि महणिू उपलबि असतात. 
गेलया सत्तर वषाांत शतेी क्ेत्ामधये  
घडूि आललेया पनरवतदूिामळेु शतेकरी 
समाजाच े अस े नवभाजि घडूि आल े
आह.े एकदा ह ेवासतव लक्ात घेतल े
की देशातील अलप भिूारक कोरडवाह ू
शतेकरयांचया  खरया उतपनिात भरपरू 
वाढ करणयाची गरज अिोरेनखत होते. 
आनण ह ेकाम शतेी उतपादिांचया नकमती 
वाढविू साधय होणारे िाही. कारण 
अलप भिूारक कोरडवाह ूशतेकरयांचया 
शतेात बाजारात  नवकणयासाठी 
अनतनरक्त उतपादि होत िाही हचे 
खरे आह.े काही अलप भिूारक 
शतेकरी तयांिी  नपकनवललेी कापसू, 
सोयाबीि वा भाजीपाला यासारखी 

शतेी उतपादिे बाजारात नवकत असल े
तरी  ते नमळाललेया पशैाचा वापर 
प्रामखुयािे बाजारातिू अनििानय खरेदी 
करणयासाठीच करतात. तयामळेु शतेी 
उतपादिांचया नकमती वाढविू तयांचया 
पदरात र्ारसा लाभ पडणयाची शकयता 
िाही. उलिपक्ी खाद्यानिे महागल ेतर 
प्रतयक्ात  तयांचयावर पोि आवळणयाची 
वेळ येणयाची खात्ी आह.े शतेी 
उतपादिांच े भाव वाढनवल े तर तयांचा 
लाभ शतेी उतपादिांच े र्क्त नवकेता 
असणारया बडया बागायतदारांिा 
हमखास होणार आह.े एकदा ही आन द्ूक 
प्रनकया  जाणिू घेतली की देशातील 
अलप भिूारक कोरडवाह ूशतेकरयांचया 
खरया  उतपनिात वाढ करणयाच ेकाम 
सहजपण े आनण अलपकाळात साधय 
होणयासारखे िाही ह ेसपष् होते. 

मोदी सरकार 2014 साली मे 
मनहनयाचया अखेरीस स्ापि झाल ेआनण 
तयािंतरची 2014-15 - 2015-
16 ही दोि वषफे प्रलयंकारी दषुकाळाची 
ठरली. गेलया 115 वषाांत असा 
पाठोपाठ दषुकाळ केवळ चार वेळाच 
पडललेा नदसतो. या दषुकाळामळेु अलप 
भिूारक कोरडवाह ूशतेकरयांच ेआन द्ूक 
गनणत पार नवसकििू  गेल ेआनण ते 
कजदूबाजारी झाल.े या दषुकाळाचया 
दोि वषादूत भाववाढ नियंत्णात ठेविू 
देशातील गोरगरीब लोकांच े जीवि 
शकय तेवढया प्रमाणात ससुह्य 
करणयाच े काम कें द्र सरकारिे केल.े 

दषुकाळाचया दोन िषा्तत 
भाििाढ वनयंत्णात ठेिनू 
देशातील गोरगरीब लोकांचे जीिन 
शकय तेिढया प्माणात ससुह्य 
करणयाचे  काम कें द्र सरकारने 
केले. तयांचया या कामवगरीसाठी  
आपण तयांची पाठ ्ोपटायला 
हिी. कारण संयकु्त परुोगामी 
आघाडी सरकारचया  कारकीवद्तत 
2009 साली मोठा दषुकाळ पडला 
होता तेवहा कें द्र सरकारने खलुया 
बाजारातनू धानयाची  मोठया 
प्माणािर  खरेदी करून धानयाची 
बाजारातील  उपलबधता कमी करून 
भाििाढीचया  प्वक्रयेला जोरदार 
चालना वदली होती. 

शेती क्ेत् पवरित्तनाचया िाटेिर

वनयोजन
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तयांचया या कामनगरीसाठी  आपण 
तयांची पाठ ्ोपिायला हवी. कारण 
संयकु्त परुोगामी आघाडी सरकारचया  
कारकीनददूत 2009 साली मोठा 
दषुकाळ पडला होता तेवहा कें द्र 
सरकारिे खलुया बाजारातिू िानयाची  
मोठया प्रमाणावर  खरेदी करूि 
िानयाची बाजारातील  उपलबिता 
कमी करूि भाववाढीचया  प्रनकयेला 
जोरदार चालिा नदली होती.  पनरणामी 
आॅगसि 2009 ते जलुै 2010 
या  एक वषादूचया कालखंडात महागाई 
वाढणयाचा दर 9.8 िकके एवढा झाला 
होता. तयांचया उलि 2014-15 व 
2015-16 या दोि दषुकाळी वषादूत 
वषादूला  केवळ 5.3 िकके दरािे 
भाववाढ झालेली नदसते. वाढती महागाई 
हा गोरगरीब लोकांवर लादलेला आनण 
ि चकुनवता येणारा कर असतो अस े
अ द्ूशास्त सांगते. एकदा ही बाब 
नवचारता घेतली की मोदी सरकारिे 
दषुकाळाचया कालखंडात भाववाढीची 
प्रनकया नियंत्णात ठेवूि गोरगरीब 
लोकांची लिु करणयाची संिी सिि 
शेतकरी व वयापारी यांिा उपलबि 
करूि नदली िाही अस ेमहणावे लागते. 

पाठाोपाठ दषुकाळची दोि वषफे 
सरलयािंतर 2016-17 साली 
व 2017-18 ही पाऊसपाणी 
समािािकारक असणारी वषफे उलिली. 
तसचे 2018-19 या आगामी 
वषादूतही पाऊस समािािकारक 
राहील अस ेहवामाि खातयाच ेभाकीत 
आह.े तयामळेु या िंतरचया काळात 
शेती क्ेत्ाचया नवकासाला चालिा 
देणयासाठी आनण  खासकरूि अलप 
भिूारक कोरडवाह ू शेतकरयांचया 
खरया उतपनिात वाढ करणयासाठी 
कें द्र सरकारिे कोणतया कायदूकमांिा 
प्रािानय देणयाच े काम हाती घेतल े
आह ेह ेजाणिू घेणयाचा प्रयास आपण 
करूया

वसंचनाखालील क्ेत्ात िाढ करणेः 

देशातील  कोरडवाह ूशतेकरयांचया 
दःुनस्तीमागच े प्रमखु कारण तयांचया 
शतेीला नसचंिाची जोड िाही हचे आह.े 
जिू ते सपिेंबर  या पावसाळयाचया 
काळात दोि पावसांमिील अंतर 
प्रमाणाबाहरे वाढते तेवहा उभया नपकाला 
पाणयाचा ताण बसतो आनण शतेी 
उतपादिाची पातळी िाडकि निमयावर  
येते. अशावेळी उभया नपकाला 75 
नमलीमीिर नसचंिाची एक पाळी 
नमळणयाची सनुविा निमादूण केली तर 

शतेी उतपादि इष्तम (optimum) 
पातळी गाठील अस ेककृ षी वैज्ानिकांच े
मत आह.े तयामळेु देशातील कोरडवाह ू
शतेकरयांच ेउतपनि दपुपि करणयासाठी 
शतेीला कमाि सरंक्क नसचंिाची सनुविा 
उपलबि करूि देण ेगरजेच ेठरते, अस े
होणयासाठी सरकारला नसचंिासाठी 
मोठी गुंतवणकू करणयासाठी आपलया 
अंदाजपत्कात भरीव तरतदू करावी 
लागेल. या सदंभादूत मोदी सरकारिे 
योगय पावल े उचलली असलयाच े
निदशदूिास येते. उदाहरणा द्ू, 2015-
16 सालचया अंदाजपत्कात सरकारिे 
प्रिािमंत्ी ककृ षी नसचंाई योजिेसाठी 
5300 कोिी रुपयांची भरीव तरतदू 
केली होती. तसचे या योजिेसाठी पाच 

वषातदू 50,000 कोिी रुपये एवढी 
रककम खच दू करणयाच े आश्वासि 
नदलयाच े नदसते. सदर योजिेिसुार 
प्रामखुयािे आिी सरुू करणयात आलले े
परंत ु खचादूसाठी परेुसा नििी उपलबि 
ि झालयामळेु रखडलले े प्रकलप पणूदू 
करणयासाठी सरकार खच दू करणार 
असलयाच े सपष्ीकरण देणयात आल े
आह.े तसचे अलप काळात पणूदू होऊ 
शकणारया प्रकलपांसाठी  प्रािानयकम 
देणयाच े सनुचत करणयात आल ेआह.े 
सरकारचया या ककृ तीमळेु 2020 
सालापयांत समुारे शहात्तर लाख  हकेिर 
क्ेत्ाला नसचंिाची सनुविा प्राप्त होणयाचा 
मागदू मोकळा झाला आह.े तसचे लाभ 
क्ेत्ामिील अपरुी रानहललेी नवकासाची 
कामे पणूदू करण,े नसचंिाची स्ानपत 
क्मता आनण प्रतयक्ातील लाभ क्ेत् 
यांचयामिील दरी दरू करणयावर भर 
देणयाच ेनिनचित करणयात आल ेआह.े 
तयाचबरोबर जलसिंारणाची रखडललेी 
आनण िवीि कामे अलपावनित पणूदू 
करूि जासतीत जासत क्ेत्ाला नकमाि 
सरंक्क नसचंिाची सनुविा उपलबि 
करूि देणयासाठी सरकार पावल े
उचलणार आह.े ‘हर खेत को पािी' 
अशी घोषणा सरकारिे केली आह.े तसचे 
पाणयाचया प्रतयेक ्ेंबाचा वापर अनिक 
उतपादिासाठी करणयाची घोषणाही 
(per drop more crop) सरकारिे 
केली आह.े ह े उनद्ष् गाठणयासाठी 
शकय तेवढया नवसतकृत प्रमाणात नठबक 
नसचंि वा तषुार नसचंि तंत्ाचा वापर 
करणयाचा मिोदय सरकारिे वयक्त 
केला आह.े अनिकानिक क्ेत्ाला 
नसचंिाची सनुविा उपलबि करूि 
देणयासाठी सवदूतोपरी प्रयत्न करणयाचा 
मिोदय सरकारिे वयक्त केला आह.े 
्ोडकयात अनिकानिक क्ेत्ाला 
नसचंिाची सनुविा उपलबि करूि 
देणयासाठी सवदूतोपरी प्रयत्न करणयाचा 
मिोदय सरकरािे वयक्त केला आह.े  
या सदंभादूतील  सरकारची तयारी िीनत 

2014-15 ि 2015-16 
या दोन दषुकाळी िषा्तत िषा्तला  
केिळ 5.3 टकके दराने भाििाढ 
झालेली वदसते. िाढती महागाई हा 
गोरगरीब लोकांिर लादलेला आवण 
न चुकविता येणारा कर असतो 
असे अ ््तशास्त सांगते. एकदा ही 
बाब विचारता घेतली की मोदी 
सरकारने दषुकाळाचया कालखंडात 
भाििाढीची प्वक्रया वनयंत्णात 
ठेिनू गोरगरीब लोकांची लटु 
करणयाची संधी सधन शेतकरी ि 
वयापारी यांना उपलबध करून वदली 
नाही असे महणाि ेलागते.
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आयोगािे (Road Map of Pradhan 
Mantry Krishi Sinchayee Yojana) 
या 20 पािांचया पनुसतकेमधये साक्ेपािे 
मांडली आह.े 

देशात लागवडी खालील क्ेत् 
140 दशलक् हकेिर एवढे आह े
आनण यातील समुारे 47 िकके क्ेत्ाला 
आज नसचंिाची सनुविा उपलबि आह.े 
उवदूनरत 53 िकके क्ेत्ाला सरंक्क 
नसचंिाची सनुविाही उपलबि िाही. 
अशा कोरडवाह ू क्ेत्ाला  नसचंिाची 
सनुविा उपलबि करूि देणयासाठी 
नकतीही वेगािे पावल े उचलली तरी 
मधयम पललयाचया काळात लागवडी 
खालील सवदू क्ेत्ाला नसचंिाची जोड 
उपलबि करूि देता येणार िाही ह े
वासतव नवचारात घेऊि कें द्र सरकारिे 
महातमा गांिी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार 
योजिेचया माधयमातवूिारे शतेतळी 
निमादूण करणयाचा िडाकेबंद कायदूकम 
सरुु केला आह.े जेवहा दोि पावसांमिील 
अंतर प्रमाणाबाहरे वाढिू उभया नपकाला 
पाणयाचा ताण बसणयाची शकयता निमादूण 
होते, तेवहा अशा शतेतळयांमिील 
पाणी सरंक्क नसचंिासाठी वापरूि 
शतेकरयाला दृष्तम उतपादि घेता 
येईल असा या मागचा  नवचार आह.े 
दरवषवी महातमा गांिी राष्ट्रीय ग्रामीण 
योजिेिंतर कें द्र सरकार समुारे 50 
हजार कोिी रुपये खच दू करते. यातील 
50 िकके रककम शतेतळयांचया  
निनमदूतीसाठी खच दू केली तरी पाच वषादूत 
शतेतळयांचया निनमदूतीसाठी सववालाख 
कोिी रुपये नविासायास उपलबि 
होतील. शतेतळयांचया निनमदूतीमळेु शतेी 
क्ेत्ामिील उतपादि वाढीस जोरदार 
चालिा नमळेल ह ेनिःसशंय. 

माती परीक्णः 

देशातील  शतेकरयांची शतेी  
नकर्ायतशीर करणयासाठी सरकारिे 
14 कोिी शतेकरयांिा  तयांचया  
शतेजनमिीचया मातीच े परीक्ण करूि 

तयांचया शतेामधये कोणतया मलूद्रवयांचा 
आनण सकू्मद्रवयांचा अभाव आह े ह े
दशदूनवणारा अहवाल देणयाचा कायदूकम 
सरुू केला आह.े यामळेु शतेकरयांिा 
कोणती खते नकती प्रमाणात वापारावीत 
याच े अचकू ज्ाि होईल. पनरणामी 
शतेकरयांकडूि  खतांवर  होणारया 
अिावशयक खचादूत कपात होईल आनण 
तयाचबरोबर शतेी उतपादिात वाढ होईल. 
रासायनिक खतांचया खचादूत कपात 
करणयासाठी कें द्र सरकारिे उचललले े

दसुरे पाऊल महणजे यनुरया तंत्यकु्त 
खताचया दाणयांवर िीम कोिीगं करण ेह े
उतपादकांसाठी बंििकारक केल ेआह.े 
या ककृ तीमळेु यरुीया खत मातीमधये 
हळहूळ ूनवतनरत होईल. तयांचया मते या 
बदलामळेु  शतेकरयांचया यनुरयावरील 
होणारया खचादूत समुारे दहा िककयांची 
कपात होणार आह.े ही बाब नवचारात 
घेऊि कें द्र सरकारिे यरुीया खताचया 
गोणीचया वजिात दहा िककयांची कपात 
करूि आता अस े पोते 50 नकलो 
एेवजी 45 नकलो वजिाच ेकेल ेआह.े 

प्धानमंत्ी पीक विमा योजनाः 

मोदी सरकारिे शतेकरयांचया 
भलयासाठी सरुू केललेी आणखी 
एक योजिा महणजे प्रिािमंत्ी र्सल 

बीमा योजिा ही होय. पाऊसपाणी 
अनिक वा कमी झालयामळेु, अवकाळी 
पावसामळेु वा वादळामळेु, नपकावर 
रोग पडलयामळेु  वा कीड वा ततसम 
कीिकांचा प्रादभुादूव झालयामळेु 
शतेकरयांचया  हाती अपनेक्त उतपादि 
पडत िाही. शतेी उतपादि वयवहारातील 
ही जोखीम मार्क नवमा हप्याचया 
बदलयात आपलया नशरावर घेणयाच े
काम नवमा कंपिी करते. पीकाचा नवमा 
ही सकंलपिा तशी िवीि िाही. काही 
निवडक नपकांसाठी पीक नवमा योजिा 
आिीपासिू अनसततवात होती. अशा 
योजिेची वयाप्ती वाढनवणयाच े काम 
राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारिे 
केल ेआह.े खरीप हगंामासाठी नवमयाचया 
रकमेचया केवळ दोि िकके एवढा हप्ता 
आकारूि आनण रबबी नपकांसाठी दीड 
िकका हप्ता आकारूि शतेकरयाला 
वयापक नवमा सरंक्ण उपलबि करूि 
देणारी ही योजिा निनचितच चांगली 
महणायला हवी. परंत ुअस ेजरी असल े
तरी प्रतयक्ात शतेकरयांच े नवमयाच े
दावे नवमा कंपनया नकती लवकर आनण 
नकती समािािकारकनरतया  हातावेगळे 
करतात यावरूिच ही योजिा 
शतेकरयांचया पसतंीस उतरली आह ेकी 
िाही ह ेठरणार आह.े 

शेती उतपादनासंाठी राष्टीय  बाजारपठे 
वनमा्तण करणःे 

मोदी सरकारिे शतेकरयांसाठी 
शतेी नकर्ायतशीर ठरावी महणिू सरुु 
केललेी एक चांगली योजिा महणजे 
देशातील सवदू ककृ षी उतपनि बाजार 
इलकेट्ाॅनिक पलिॅर्ाॅमदूचया मदतीिे 
जोडूि ककृ षी उतपादिांसाठी  एक 
राष्ट्रीय बाजारपठे निमादूण करणयाचा 
प्रयास करण ेही होय. अशा प्रकारचा 
राष्ट्रीय बाजार अनसततवात आला की 
देशाचया पातळीवर ककृ षी उतपादिांसाठी 
भाव निनचित होणयाची प्रनकया सरुू 
होईल आनण शतेकरयांिा  तयाचा 

मोदी सरकारने शेतकरयांसाठी 
शेती वकफायतशीर ठरािी महणनू 
सरुु केलेली एक चांगली योजना 
महणजे देशातील सि्त कृषी उतपनन 
बाजार इलेकट्ाॅवनक पलॅटफाॅम्तचया 
मदतीने जोडनू कृषी उतपादनांसाठी  
एक राष्टीय बाजारपेठ वनमा्तण 
करणयाचा प्यास करणे ही होय. 
अशा प्कारचा राष्टीय बाजार 
अवसततिात आला की देशाचया 
पातळीिर कृषी उतपादनांसाठी भाि 
वनवश्चत होणयाची प्वक्रया सरुू 
होईल आवण शेतकरयांना  तयाचा 
लाभ होईल.
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लाभ होईल. आज ककृ षी उतपादिांसाठी 
अशी राष्ट्रीय बाजारपठे  अनसत्तवात 
िसलयामळेु स्ानिक मंडयांमधये अडतये 
आनण दलाल यांच े साम्ाजय प्रस्ानपत 
झाल ेआह.े अस ेअडतये आनण दलाल 
आपापसात हात नमळवणी करूि 
स्ानिक बाजारात ककृ षी उतपादिांच े
दर पाडूि शतेकरयांिा लबुाडतात 
आनण सवतः गडगंज िर्ा कमनवतात. 
एकदा का ककृ षी उतपादिांसाठी राष्ट्रीय 
बाजारपठे निमादूण झाली की स्ानिक 
बाजारपठेेतील अडतये व दलाल यांच े
साम्ाजय  लयाला जाईल. कारण 
नवकीसाठी ककृ षी उतपादि बाजारात 
घेऊि आललेया शतेकरयाला  तयाचया 
उतपादिासाठी नवनवि बाजारांत काय 
भाव आहते ह ेकळेल आनण तो पडेल 
भावािे आपला माल नवकणार िाही. 
अ्ादूत ककृ षी उतपनि बाजार सनमतया 
आनण तयांच े आिनुिनककरण करण े
ही बाब पणूदूपण े राजय सरकारचया 
अखतयारीतील आह.े परंत ु आज 
देशाचया पातळीवर बहतुेक सवदू 
राजयांत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचया 
अनिपतयाखालील राजय सरकारे 
असलयामळेु कें द्र सरकारचया नवनवि 
योजिांची कायदूवाही करतािा ततवतः 
कोणतीही अडचण निमादूण होणयाच े
काहीही कारण िाही. परंत ु प्रतयक् 
वयवहारात राजय सरकारे कें द्र सरकारिे 
जाहीर केललेया योजिा यशसवी 
करणयासाठी ककृ तीशील झालयाच ेनदसत 
िाही हचे खरे. 

जमीन धारणा कायद्ात सधुारणाः 

भारतातील शतेीला ग्रासिू 
रानहललेी आणखी  एक समसया महणझ े
देशातील समुारे 25 दशलक् हकेिर 
उपजाऊ जमीि पडीक रानहली आह े
ही होय. अस ेहोणयामागच ेएक प्रमखु 
कारण महणजे शतेमालकांिा अशी भीती 
वािते की तयांिी आपली जमीि कुळांिा 
खंडािे कसायला नदली तर सातबारा 

उतारयावर  कुळाचया िावाची िोंद होऊि 
तो जनमिीचा मालक बिेल. हा िोका 
िाळणयासाठी जनमिीच ेमालक एकतर 
आपली जमीि पडीक ठेवतात नकंवा 
ती खंडािे कसायला देणयाचा वयवहार 
महसलू खातयापासिू गपु्त ठेवतात. 
यातील पनहलया प्रकारामळेु देशातील 
25 दशलक् हकेिर उपजाऊ जमीि 
पडीक रानहललेी नदसते आनण दसुरया 
प्रकारामळेु खंडािे जमीि कसायला 

नदललेया वयवहाराची कागदोपत्ी 
कोठेही िोंद िसलयामळेु सरकारकडूि 
शतेकरयाला आपतकाळात जी भरपाई 
वा अिदुाि नमळते ते प्रतयक् जमीि 
कसणारया शतेकरयाला  नमळणयाएेवजी 
जनमिीचया मालकाला नमळते. ह े
सवदू प्रकार ्ांबवायच े असतील तर 
जमीि खंडािे कसायला देण,े या 
वयवहाराची कागदोपत्ी िोंद वहायला 
हवी. ती तशी झाली महणजे पीकपाणी 
बडुाल े महणजे सरकारकडूि नमळणारी 
भरपाई जनमिीचया मालकाला िवह ेतर 
जमीि कसणारया  कुळाला नमळेल. 
तसचे जमीि खंडािे देणयाचा करार 
दीघदू मदुतीचा असले तर कूळ खंडािे 
घेतललेया जनमिीची चांगली बांिबंनदसती 

करील. शतेामधये नसचंिासाठी नवहीर 
वा  नबंिि नवहीर खोदील. अशा 
कामांसाठी लागणारा नििी तयाला 
नवत्तीय ससं े्कडूि कजदू महणिू नमळेल. 
तसचे खंडािे जमीि कसणारया 
शतेकरयाला पीक नवमा योजिेचा लाभ 
घेता येईल. अशा बदलांमळेु शतेी 
अनिक उतपादक होईल. परंत ु अस े
बदल घडविू आणणयासाठी सवदूप्र्म 
शतेजमीि खंडािे कसणयासाठी देणयाचा  
वयवहार गपु्तपण े अंिारात ि होता 
उघडपण े उजेडात झाला पानहजे. हा 
अपनेक्त बदल घडविू आणणयाच ेकाम 
राजय सरकारांचया अखतयारीतील बाब 
आह.े कें द्र  सरकार राजय सरकारांिा 
केवळ मागदूदशदूि करू शकते.

खरा प्रश् आह ेतो शतेी क्ेत्ामिील 
पायाभतू समसया नवचारात घेऊि 
तया सोडनवणयासाठी राजय सरकारे 
ककृ तीशील होणार आहते काय हा होय. 
या सदंभादूत नवचार करायला  गेल ेतर 
कें द्र सरकार आनण िीनत आयोग जया 
सिुारणा करणयासाठी आग्रही आहते तया 
सदंभादूत राजय सरकारे कायद्यात  वा 
वयवहारात बदल करणयासाठी र्ारशी 
उतसकु िसलयाच े नचत् िजरेस पडते. 
उदाहरणा द्ू, इलकेट्ाॅनिक पलिॅर्ाॅमदूचया 
माधयमाविारे शतेी उतपादिांसाठी राष्ट्रीय 
बाजार प्रस्ानपत करणयाचया कामािे 
अजिू वेग घेतललेा िाही. तसचे 
शतेजनमिी खंडािे कसायला देणयाचा 
वयवहार अजिू सरुू झाललेा िाही. 

महाराष्टाची िाटचालः

देशातील इतर सवदू राजयांपके्ा 
महाराष्ट्रातील शतेी कमी उतपादक 
आह.े आपलया राजयात अनििानयांच े
दर हकेिरी उतपादि केवळ 1198 
नकलो एवढे कमी आह.े अस े
होणयामागच े प्रमखु कारण राजयातील 
शतेीला नसचंिाची जोड िाही ह ेआह.े 
आपलया राजयात देशातील चाळीस 

एकदा का कृषी उतपादनांसाठी 
राष्टीय बाजारपेठ वनमा्तण झाली 
की स्ावनक बाजारपेठेतील अडतये 
ि दलाल यांचे साम्राजय  लयाला 
जाईल. कारण विक्रीसाठी कृषी 
उतपादन बाजारात घेऊन आलेलया 
शेतकरयाला  तयाचया उतपादनासाठी 
विविध बाजारांत काय भाि आहेत 
हे कळेल आवण तो पडेल भािाने 
आपला माल विकणार नाही. 
अ्ा्तत कृषी उतपनन बाजार सवमतया 
आवण तयांचे आधुवनवककरण करणे 
ही बाब पणू्तपणे राजय सरकारचया 
अखतयारीतील आहे.
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िकके एवढी सवादूत जासत िरण े
आहते. राजयातील  िरण े व बंिारे 
यांची एकूण पाणी साठनवणयाची क्मता 
60,000 दशलक् घिमीिर एवढी 
प्रचडं आह.े  परंत ु अस े साठनवलले े
पाणी प्रािानयकमािे उसाचया  शतेीसाठी 
वापरल े जात असलयामळेु राजयातील 
समुारे 82 िकके शतेी ही पणूदूपण े
कोरडवाह ू ठरते. महाराष्ट्रात एक 
हकेिर क्ेत्ावर उसाच ेपीक घेणयासाठी 
पािािे पाणी नदलयास समुारे 48,000 
घिमीिर पाणी लागते. राजयात अस े
पाणी वापरूि दहा लाख हकेिर क्ेत्ावर 
उसाच े पीक घेतल े जात असलयामळेु 
इतर नपकांसाठी नसचंिाची सोय निमादूण 
होऊ शकत िाही ह ेवासतव आह ेआनण 
या वासतवाची दखल घेऊि राजयातील 
पीक रचिा बदलणयासाठी शतेकरयांिा 
प्रवकृत्त करणयासाठी सरकार, इतर 
राजकीय पक् वा सवयंसवेी सघंििांपढेु 
सरसावतािा नदसत िाही. ्ोडकयात 
राजयात पाणयाची िंचाई आह ेह ेलक्ात 
घेऊि तयाचयाशी ससुगंत अशी पीक 
रचिा निमादूण करणयाचा नवचारही 
कोणाचया मिात उद् भवत िाही. ये े्  
प्रयत्न सरुू राहतात ते नसचंिासाठी 

पाणयाचा परुवठा सिुारावा यासाठी. 
परंत ु पाणयाची मागणी  मयादूनदत 
करणयासाठी कोणी प्रयत्न केलयाच े
निदशदूिास येत िाही. 

राजयातील पाणयाचा परुवठा 
सिुारणयाचया प्रयत्नांिा अगदी मयादूनदत 
प्रमाणात यश नमळणयाची शकयता आह े
आनण पनरस्ीती अशी असतािा राजय 
सरकारचया जलयकु्त नशवार योजिा 

राबविू शतेी क्ेत्ातील पाणयाचया 
पाणयाचया िंचाईवर मात करणयाचा 
प्रयत्न करतािा नदसते. तसचे आमीर 
खाि सारखे प्रनसद्धीच ेवलय असणारे 
लोक ग्रामीण महाराष्ट्रातील लोकांिा 
गाव पाणीदार करणयासाठी श्रमदाि 
करणयास उद्यकु्त करतािा नदसतात. 
अशा कायदूकमांमळेु नसचंिासाठी अनिक 
पाणी उपलबि होणयाची शकयता खपूच 
कमी आह.े पण याचया  उलि िरणांतील 
आनण बंिारयांतील साठनवलले े पाणी  
उसाएेवजी जवारी, बाजरी, कडिानयें वा 
तेलनबया अशा नपकांकडे वळनवलयास 
राजयाचया उतपनिात मोलाची भर पडेल, 
पनचिम महाराष्ट्र व मराठवाडा ह ेनवभाग 
नहरवेगार होतील आनण ते् ील शतेकरी 
समाज सखुी होईल. अ्ादूत िरणात 
साठनवलले े पाणी उसाचया शतेीएेवजी 
इतरत् वळनवणयाच ेकाम चिुकीसरशी 
होणार िाही. तयासाठी नकमाि सहासात 
वषाांचा काळ खचवी पडेल. 

nnn

लखेक प्रनसद्ध सतंभलखेक आनण ककृ नष 
क्ेत्ाच ेअभयासक आहते.
ई मेलः: padhyeramesh27@gmail.

प्काशन विभागाची निी पसुतके

एका पसुतकाची वकरकोळ  
विक्री

वकंमत 30 रुपये प्तयेकी

चार पसुतकांचा संच
100 रु.

महाराष्टात एक हेकटर क्ेत्ािर 
उसाचे पीक घेणयासाठी पाटाने 
पाणी वदलयास समुारे 48,000 
घनमीटर पाणी लागते. राजयात 
असे पाणी िापरून दहा लाख 
हेकटर क्ेत्ािर उसाचे पीक घेतले 
जात असलयामळेु इतर वपकांसाठी 
वसंचनाची सोय वनमा्तण होऊ शकत 
नाही हे िासति आहे आवण या 
िासतिाची दखल घेऊन राजयातील 
पीक रचना बदलणयासाठी 
शेतकरयांना प्ितृ् करणयासाठी 
सरकार, इतर राजकीय पक् िा 
सियंसेिी संघटनांपढेु सरसािताना 
वदसत नाही.
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मोठया वेगािे नवकनसत होत 
असललेया कोणतयाही 

अ द्ूवयवस े्ला देशानतगदूत तसचे परदेशी 
गुंतवणकुीची गरज असते. मात् अशी 
गुंतवणकू सहजासहजी होत िसते. 
गुंतवणकूदारांिी तयांचा नििी निनमदूतीक्म 
कारणांसाठी गुंतवावा याकनरता तयांिा 
प्रवकृत्त करणारी नयायी,निषपक्,पारदशदूक 
आनण भेदभावनवरनहत करप्रणाली 
उपलबि असायला हवी. या 
कलपिेला सगळया जगभरात मानयता 
नमळाललेी आह ेआनण अमेनरका तसचे 
ऑसट्ेनलयासारखया अतयंत नवकनसत 
अ द्ूवयवस्ांिी खपू प्रगत करप्रणाली 
लाग ू केली आह.े नत े् िंतर सत्तवेर 
आललेया सगळया सरकारांिी कर 
रचिेत ससुतू्ीकरण आणिू कर 
पद्धतीचा पाया नवसतारायचया धयेयािे 
सिुारणा घडविू आणलया.

भारतीय करप्रणालीवर आतापयांत 
नलनहलया गेललेया शोिनिबंिांिी 
सवदूसािारणपण ेएकाच गोष्ीकडे लक् 
वेिल ेआह.े पवूवीचया सकुंनचत पायावर 
आिारललेया, समजायला नकचकि, 
जप्तीची भीती दाखवणाऱया कर रचिेत 
सिुारणा करत भारतीय कर प्रणालीिे 
मोठा िपपा ओलांडला आह े आनण 
सधयाची कर प्रणाली अनिक उत्तम, 
अनिक कायदूक्म झाली आह.े गेलया 
अिेक वषादूत झाललेया सिुारणांची नदशा 
आनण लक्यकें द्रीत प्रयत्न यामळेु महसलू 
वसलुीच ेप्रमाण सिुारल ेते ही कोणतीही 

चकुीची नकंवा त्ासदायक पद्धत ि 
राबवता. कर रचिेतली सरुुवातीची 
महतवाची सिुारणा कोणती असले 
तर ती महणजे राजय पातळीवरचया 
नवकीकराच ेरुपांतर मलूयवनिदूत करात 
(VAT) करणयात आल.ेया लक्यािानरत 
बदलामळेु कर वयवस्ापिाला 
अनिक लाभांश नमळ ू लागल.ेया 
लखेात आपण गोनवंदा मरापलली 
यांचयासारखया नवविाि वयक्तीचंया शोि 
निबंिातल ेकाही नवचार उिकृत करणार 
आहोत.गोनवंदा मरापलली ह े राष्ट्रीय 
सावदूजनिक नवत्त आनण िोरण ससं े्च े
मािद पदवीिारक आहते. सावदूजनिक  
नवत्तवयवस्ा, सावदूजनिक अ द्ूशास्त 
तसचे सकू्मअ द्ूशास्त या नवषयांवर 
तयांच ेसशंोिि सरुु आह.े ‘Book on 
Indian Public Finance' हा तयांिी 
हाती घेतललेा सधयाचा प्रकलप आह.े 
या कर नवशे्षकांचया महणणयािसुार, 
करनवषयक सिुारणा परेुशा गंभीरतेिे 
केलया गेलया आहते.मात् तरीही,कर 
प्रणालीचा पाया अनिक नवसतानरत 
करूि नतला जासत उतपादिक्म आनण 
कायदूक्म करणयासाठी अजिू बरीच 
मजल गाठावी लागेल.वयापारी कर, 
जकात, सीमा शलुक,नवकी कर, 
नडझले आनण पटे्ोलचया वयवहारातिू 
नमळणारा महसलू या सगळयांमधये 
जासत कायदूक्मता लावावी लागत होती. 
वयनक्तगत आयकर रचिा  खपू सकुंनचत 
पायावर उभी होती. नवकीकरातलया 
सिुारणांिा िकुतीच सरुुवात झाललेी 

भारतातलया कर सधुारणा-संवक्प्त इवतहास 

- टी. एन.अशोक 

पिूजीचया संकुवचत पायािर 
आधारलेलया, समजायला वकचकट, 
जप्तीची भीती दाखिणाऱया कर 
रचनेत सधुारणा करत भारतीय कर 
प्णालीने मोठा टपपा ओलांडला आहे 
आवण सधयाची कर प्णाली अवधक 
उत्म, अवधक काय्तक्म झाली 
आहे. गेलया अनेक िषा्तत झालेलया 
सधुारणांची वदशा आवण लक्यकें द्रीत 
प्यत्न यामळेु महसलू िसलुीचे 
प्माण सधुारले ते ही कोणतीही 
चुकीची वकंिा त्ासदायक पद्त न 
राबिता. कर रचनेतली सरुुिातीची 
महतिाची सधुारणा कोणती असेल 
तर ती महणजे राजय पातळीिरचया 
विक्रीकराचे रुपांतर मलूयिवध्तत 
करात (VAT) करणयात आले

बदल
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होती आनण गंतवय आिानरत मलूयवनिदूत 
कर नवकनसत करणयासाठी खपू काही 
करण ेबाकी आह.े कर लाग ूकरणयाचया 
पद्धतीमंिील सिुारणांमळेु महसलू 
वाढ निनचित झाली आनण तयामळेु 
भनवषयातलया सिुारणांसाठी आवशयक 
असललेी पनरनस्ती निमादूण होईल अशी 
आशा बाळगण ेशकय झाल.े  पण ही 
तर िववद चया दशकाचया सरुुवातीची 
पनरनस्ती आह.े तया वेळी देशातलया 
आनण देशाबाहरेचया गुंतवणकूदारांिा 
आकनषदूत करणयासाठी भारतािे काही 
मोठया आन द्ूक सिुारणांचा अंगीकार 
केला होता. 
सन १९९१ चया आव ््तक 
सधुारणांनंतरची करविषयक नीती.

जर एखाद्याला भारताचया मखुय 
कें द्रीय कररचिेची १९९१ पवूवीचया 
कर रचिेशी तलुिा करायची असले 
तर तयाला ह े िककीच नदसले नक 
आतंरराष्ट्रीय कल अिसुरत सरकारिे 
आयकर,जकात आनण वयापारी करात 
लक्णीय कपात केली होती. तयाच वेळी 
राजय सरकारांिी देखील तयांचया  नवकी 
कराचया दरात ससुवंाद घालायच ेप्रयत्न 
केल ेआनण सगळयात महत्वाच ेमहणजे 
१ एनप्रल २००५ रोजी मलूयवनिदूत 
कर लाग ू केला. सि १९५० मधये 
भारतीय प्रजासत्ताक अनसततवात 
आलयापासिू बहतुेक ही सगळयात 
महतवाची उपराष्ट्रीय कर सिुारणा 
असले. सि १९९१ पवूवी भारताची 
एकंदर कर रचिा बहतुांश अकायदूक्म 
आनण बऱयाच प्रमाणात अनयायय होती. 
आतंरराष्ट्रीय मािदंडािसुार तलुिा 
करता, आयकराच ेदर जासत होते आनण 
सि १९८० चया मधयापासिू ठरानवक 
गोष्ीवंर आिानरत कर वगळता कें द्रीय 
पातळीवर कोणताही मलूयवनिदूत कर 
लाग ू िवहता.ग्राहकांसाठी लावणयात 
येणाऱया कराचा पाया अतयंत अरुंद 
होता आनण   तयातिू सवेांिा वगळणयात 
आल ेहोते तर सीमा शलुक खपूच जासत 

होते. तयातिू काही गोष्ीिंा नदललेी 
सिू गुंतागुंत निमादूण करत होती. काही 
गोष्ीवंरचया  नियादूत करांच े दर अस े
होते की तयामळेु पारंपनरक नियादूतीचया 
आतंरराष्ट्रीय सपिफेला तोंड देणयाची 
क्मता कमी होत होती.  उपराष्ट्रीय 
सतरावर राजय नवकी करामळेु अनत 
दबावाची पनरनस्ती निमादूण होत होती. 
कारण तयार वसतूंचया नकमतीवंर 
कराचा बोजा पडलयािे अंनतम नकंमत 
जासत होत होती, ् ोडकयात करावर कर 
अशी रचिा झालयामळेु  अस ेहोत होते. 
ह े नचत् लक्ात घेता, भारताचया कर 
रचिेमधये झालले ेबदल कायदूक्मतेमधये 
आनण निषपक्पातीपणामधये भरीव वाढ 
करणारे ठरल ेअस ेमत कर नवशे्षकांिी 
िोंदवल े आह.ेकरदातयांचया सखंयेत 
परेुशी वाढ करणयात सरकारला यश 
आल े िाही. तयामळेु कर रचिेतलया 
सिुारणांमळेु महसलुात आललेी तिू 
भरूि निघाली िाही. कर सिुारणांमळेु 
भोगावा लागललेा हा मोठा तोिा होता.
सि १९९४ पासिू कें द्र सरकारकडे 
जो महसलू जमा झाला तो तया वषादूआिी 
जमा झाललेया महसलुापके्ा स्लू राष्ट्रीय 
उतपनिाचया १ िककयािे कमी झाललेा 
नदसिू आला आह.ेसीमा शलुक आनण 
जकात करातली तिू आयकरातील 
महसलूािे भरूि काढली िाही. काही 
मावळतया कर सवलतीिंा मदुतवाढ 
आनण काही िवया प्रोतसाहि योजिा 
सरुु करण,े अशी पावल े सरकारिे 
उचलली. कें द्रीय कराचहेी मलूयमापि 
केल ेगेल,े अस ेकर नवशषेज्ांिी शोि 
निबंिात महिल ेआह.े

भारतीय आनण परदेशी कंपनयांिी 
वयापारी कर कसा िपपयािपपयािे कमी 
केला ते आपण पाहयूा.
कें द्रीय कर रचनेतील दरूगामी बदल 
आयकर

सि १९९०चया मधयावर, जेवहा 
भारतािे आन द्ूक सिुारणांचा उपकम 
हाती घेतला तेवहा अिेक नवकसिशील 
देशांिी सिुारणांची पायरी आिीच 
ओलांडूि वयनक्तगत आयकराच े दर 
सािारणत: १५,२५ आनण ३५ 
िककयावर आणल.ेअगदी भारतािे सदु्धा 
१९९७-९८ मधये तलुिातमक दर 
१०,२० आनण ३० िककयावर आणला. 
आयकराला जासत पनरणामकारकनरतया 
लाग ू करणयासाठी, तयांची सखंया 
आनण तयांचा प्रसार या दोनही मदुद्यांचा 
नवचार करूि तयाच ेदर कमी करणयात 
आल.े नवकसिशील जगात, नवशषेतः 
पवूदू आनशया आनण लिेीि अमेनरकेत 
वयावसानयक आयकराच े दर कमी 
केल े गेल.े वयावसानयक आयकराच े
दर कमी करणयाचा पनरणाम काही 
प्रमाणात असा झाला की दोि धयेये 
जोडीिे साधय होतािा नदसली, पण 
तयासाठी जागनतकीकरण आनण नििीचंी 
आतंरराष्ट्रीय वयवहारांमिली हालचाल 
यांचा मोठा हातभार लागला. भारतात, 
देशांतगदूत आनण परदेशी कंपनयांसाठीचा 
वयापारी आयकर अिकुमे ३५ आनण 
४० िककयांपय ांत खाली आणला गेला.
कें द्रीय सीमा शलुक आवण जकात 

कें द्रीय जकात कर मलूतः 
मलूयवनिदूत कर अ्ादूत VAT गेलया 

१९९०
-९१ 

१९९२
-९३

१९९५
-९६ 

१९९७
-९८

२००१
-०२

२००४
-०५ 

देशी कंपिी ५० ४५ ४० ३५ ३५ ३५

परदेशी कंपिी ६५ ६५ ५५ ४८ ४५ ४०

(स्तोत : अ द्ू मंत्ालय) 
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दोि दशकांमधये मोठया प्रमाणावर 
नवकनसत होत गेला.तयाची सरुुवात 
१९८६-८७ मधये झाली, तयावेळी, 
काही ठरानवक वसतूंचया उतपादिामधये 
लागणाऱया कचचया मालावर कर 
लावणयासाठीचया कलपिेतिू VAT ची 
मळू रचिा अनसततवात आली. सि 
१९९४-९५ मधये भांडवली वसतूंिा 
कराचया घेऱयात आणल ेगेल.े नवनवि 
सिुारणांसह िवयािे तयार झाललेया 
VAT सारखया या कराला सिुानरत 
VAT अ्ादूत MODVAT अस े िाव 
आह.े आणखी प्रयत्नांिंतर २००१ 
मधये या मखुय कराच ेदर अजिू कमी 
महणजे ८ आनण १६ िकके केलयािंतर 
तयाच े िाव  कें द्रीय VAT  नकंवा 
CENVAT अस ेझाल.े 
कराचया प्शासनाची काय्तपद्ती 

कोणतयाही िवया कर िोरणाचया 
यशसवीतेसाठी तीि मदु्े खपू महत्वाच े
होते, करदातयांचया सखंयेत वाढ 
करणयासाठी प्रयत्न, सगंणकीकरण 
आनण राजय पातळीवरचया VAT 
ची अंमलबजावणी.अनिकानिक 
करदातयांिा आयकराचया यंत्णते 
आणणयासाठी या योजिेचा 
आकषदूकरीतया नवसतार ह ेकें द्रीय कर 
प्रशासिाच े सगळयात मोठठे यश 
होते. सि १९९० चया मधयावर 
आयकरदातयांचया यादीत समुारे १४ 
दशलक् करदाते होते. जयापकैी १० 
ते ११ दशलक् करदाते नियनमत 
कर भरणारे होते. एकूण १ अबज 
लोकसखंयेपकैी कर भरणाऱया 
िागनरकांची सखंया नवचारात घेतली 
तर ती समुारे ३० कोिी इतकी येते. 
एका घरात सरासरी पाच वयक्ती 
राहतात अस े महिल े तरी ६ कोिी 
सभंावय करदाते आहते अस े महणता 
येईल.तयापकैी १ कोिी िागनरक ककृ षी 
खेत्ातील असतील. तयांिा करसवलत 
नदली तरी अजिूही ५ कोिी िागनरक 
कर भरणयास पात् आहते ह े िककी.

महणिूच अस ेमहणता येईल की करपात् 
उतपनि असणाऱया एकूण िागनरकांपकैी 
र्क्त २० िककेच सधया कर प्रणालीत 
आल े आहते. सि १९९० चया 
उत्तरािादूत आणललेया सवयंसरू्तदू उतपनि 
घोषणा योजिेत वयनक्तगत उतपनि 
असणारे, मालमत्ता आनण दरूधविी 
िावावर असणारे तसचे परदेशवारी 
करूि आलले ेअशा सवाांिा कराचया 
कक्ेत आणल े गेल.ेयापकैी जयांच े
करपात् उतपनि शनूय असल े तरीही 
तयांिी तयांच े उतपनि जाहीर करण े
बंििकारक केल े गेल.े तयापढुचया 
काळात करपात् ठरणयासाठीचया नियम 

व अिीमंधये आणखी सिुारणा झाली 
जया योगे जासतीत जासत िागनरक 
करपात् महणिू िोंदल े जाऊ शकल.े 
सि २००० मधये िोंदणीककृ त करपात् 
िागनरकांची सखंया २ कोिी होती ती 
तलुिातमकरीतया खपू कमी कालाविीत 
दपुपि झाली. सशंोिि अस ेसांगते नक 
ह े लक्य गाठायला एरवी नकतयेक 
दशके जावी लागतात.सि २००५ 
मधये ३ कोिी िागनरक करदाते महणिू 
िोंदणीककृ त होते. जयापकैी अडीच कोिी 
िवीि करदाते होते. 

खरंतर, दीघदूकालीि नवत्त िोरण 
१९८५ ची घोषणा करूि सरकारिे 
१९८०चया मधयातच  कर रचिेतलया 
सिुारणांसाठीच ेपनहल ेपाऊल उचलल े
होते. देशाची आन द्ूक पनरनस्ती घसरत 
चालली असिू ही घसरण ् ांबनवणयासाठी 
कर रचिेत सिुारणा करण ेअतयावशयक 
आह े ह े या िोरणाचया रचिाकारांिी 
ओळखल ेहोते. तया दशकात, कें द्रीय 
जकात कराचा रे्र आढावा घेऊि 
तयाची तकदू शदु्ध पिुमाांडणी करणयासाठी 
अ द्ूतज्ांचया एका गिािे काम सरुु 
केल ेहोते. तयाचा पनरणाम महणिू सि 
१९८६ मधये मलूयवनिदूत करात काही 
सिुारणा  करूि MODVAT ची िवीि 
कररचिा सरुु करणयात आली.काही 
सशंोििातिू अस े नदसिू आल े की 
सीमा शलुकात काही तकदू शदु्ध सिुारणा 
करूि वसतूंचया वगवीकरणासाठी 
अनिक ससुवंादी यंत्णा आणणयात 
आली. तयािंतर, सरकारिे दोि जयेठि 
सरकारी अनिकाऱयांचया िेतकृतवाखालील 
लागोपाठ दोि सनमतयांची स्ापिा 
केली. तयावेळी प्रचनलत असललेया कर 
रचिेची अभयासपणूदू तपासणी करूि 
तयात योगय ते भरीव बदल करण ेआनण 
देशातलया करप्रणालीला आतंरराष्ट्रीय 
कर प्रणालीचया पातळीला िेऊि तया 
प्रणालीशी नमळतीजळुती अशी प्रणाली 
देशासाठी तयार करणयाची योजिा 
तयार करण ेह ेकाम या दोि सनमतयांिा 
नदल े गेल.े तेवहा, या महतवपणूदू 
कामासाठी राजा चलेलह सनमती आनण 
नवजय केळकर सनमती या दोि सनमतया 
अनसततवात आलया.तयांिी केललेया 
नशर्ारसी अतयंत ऐनतहानसक होतया.

राजा चेललाह सवमती

भारताचया करप्रणालीत सिुारणा 
घडविू आणणयासाठी सरकारिे प्रा.
राजा चलेलाह यांचया अधयक्तेखाली 
कर सिुारणा सनमतीची नियकु्ती केली. 
या सनमतीिे प्रणालीत  अिेक सिुारणा 

सन १९९० चया उत्राधा्तत 
आणलेलया सियंसफूत्त उतपनन 
घोषणा योजनेत वयवक्तगत उतपनन 
असणारे, मालमत्ा आवण दरूधिनी 
नािािर असणारे तसेच परदेशिारी 
करून आलेले अशा सिावंना 
कराचया कक्ेत आणले गेले.
यापैकी जयांचे करपात् उतपनन शनूय 
असले तरीही तयांनी तयांचे उतपनन 
जाहीर करणे बंधनकारक केले 
गेले. तयापढुचया काळात करपात् 
ठरणयासाठीचया वनयम ि अटीमंधये 
आणखी सधुारणा झाली जया योगे 
जासतीत जासत नागवरक करपात् 
महणनू नोंदले जाऊ शकले
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सचुवणारे तीि अहवाल १९९२, 
आनण १९९३ मधये सरकारकडे सादर 
केल.े या सिुारणा ्ोडकयात खाली 
नदललेया आहते.

१. नकरकोळ करांचया दरात कपात 
करूि वयनक्तगत कर पद्धतीमधये 
सिुारणा करण.े

२. वयापारी करांच ेदर कमी करण.े

३. आयात केललेया कचचया मालाची 
नकंमत कमी करण.े

४. सीमा शलुकात कपात करण.े

५. सवदू वसतूंचया सीमा शलुक दरांचया 
सखंयेत कपात करण ेआनण तयांच े
ससुतू्ीकरण करण.े

६. जकात कराच ेसलुभीकरण करूि 
मलूयवनिदूत कराशी तयाच ेसहजतेिे 
एकत्ीकरण होणयासाठी पावल े
उचलण.े

७. सवेा क्ेत्ाला मलूयवनिदूत कर 
प्रणालीत आणिू या क्ेत्ाला कर 
रचिेचया कक्ेत आणण.े

८. करपात् ठरणयासाठीचया मयादूदा 
रुंदाविू अनिकानिक िागनरकांिा 
कराचया कक्ेत आणण.े

९. करनवषयक मानहती देणयासाठी 
यंत्णा आणिू तयाच े सगंणकीकरण 
करण.े

१०.करप्रणालीचया प्रशासिाचा दजादू 
उंचावण.े

चलेलाह सनमतीिे केललेया 
नशर्ारसीिंसुार कर रचिेतलया 
सिुारणा अजिूही लाग ूहोत आहते.

यािंतर, सरकारिे सि २००२ 
मधये नवजय केळकर सनमतीची 
नियकु्ती केली. या सनमतीिे देशाचया 
करप्रणालीचया सिुारणसेाठी आणखीि  
काही नदशादशदूक ततवे सचुवली.
विजय केळकर सवमती.

नवजय केळकर यांचया 
अधयक्तेखाली सि २००२ मधये 
गठीत झाललेया कायदूसनमतीिे प्रतयक् 
व अप्रतयक् कराबाबतचया जया 
नशर्ारसी केलया तयामळेु भारतातलया 
प्रतयक् करप्रणालीला वासतवात 
येणयासाठी चालिा नमळाली. प्रतयक् 
करप्रणालीशी सबंंनित जया सिुारणा या 
सनमतीिे सचुवलया तया, आयकरातिू 
सवलतीची मयादूदा वाढनवण,े सवलत 
नमळणयासाठीचया अिीमंधये तकदू शदु्ध 
बदल करण,े दीघदूकालीि भांडवली 
गुंतवणकुीवरील कर रद् करण,े सपंत्ती 
कर रद् करण,े इतयादी. या सनमतीचया 
मखुय नशर्ारसी खालीलप्रमाण ेहोतया: 

प्रतयक् कराचया 
अंमलबजावणीसाठीचया नशर्ारसी.

 करदातयाला देणयात येणाऱया 
सवेासनुविांचा दजादू व प्रमाण दोनहीत 
सिुारणा करण ेआनण करदातयाला 
इिंरिेि आनण ई-मेल विारे सपंकादूची 
सनुविा उपलबि करूि द्यावी.

 कायम  खाते कमांकाचया (PAN)  

कक्ेचा नवसतार करण ेआनण सवदू 
िागनरकांिा हा कमांक नमळेल 
याची वयवस्ा करावी.

 तपासणी आनण मालमत्ता जप्त 
करणयाचया प्रकरणांमिल े
करनवषयक अड्ळे हिवावे.

 मागचया काळातील नशललक 
कामे पणूदू करणयासाठी मानहतीचया 
सगंणकीय िोंदी करणयाच े काम 
इतर ससं्ांकडूि करूि घयावे. 

 कर नववरणपत् े आनण कर 
परतावयाशी सबंंनित सवदू प्रकरण े
चार मनहनयांचया कालाविीत पणूदू 
करण े आनण कर परतावा अदा 
करणयाच े काम इतर ससं े्कडे 
सपुदूदू करावे.

 कर सकंलि नवशषेतः स्तोतापाशीची  
कर वजावि (TDS) व कर 
कापिू घेण(ेTCS) या प्रनकयांमधये 
ससुतू्ीकरण, आिनुिकीकरण 
आनण सलुभीकरण आणणयासाठी 
सरकारिे करनवषयक मानहती 
देणारी यंत्णा उभारावी.

 आवशयक सवदू कर भरलयाच े
प्रमाणपत् देशाबाहरे जातािा सादर 
करणयाची सक्ती रद् करावी.

 योगय ते  प्रशासकीय आनण आन द्ूक 
अनिकार देऊि कें द्रीय प्रतयक् कर 
मंडळाला सक्म करावे.

वयवक्तगत आयकर

 सवदूसामानय करदातयांसाठी कर 
सवलतीची मयादूदा १ लाख 
रुपयांपय ांत वाढवावी तसचे जयेठि 
िागनरक आनण नविवा मनहलांसाठी 
करातिू सवलत नमळणयाची मयादूदा 
यापके्ाही वाढविू द्यावी.

 आयकराचया नवनवि मयादूदांच े
ताककीकदृषटया योगय दर 
ठरवावेत,वयनक्तगत आयकरावरचा  
अनिभार रद् करावा.

सरकारने दोन जयेष्ठ सरकारी 
अवधकाऱयांचया नेतृतिाखालील 
लागोपाठ दोन सवमतयांची स्ापना 
केली. तयािळेी प्चवलत असलेलया 
कर रचनेची अभयासपणू्त तपासणी 
करून तयात योगय ते भरीि 
बदल करणे आवण देशातलया 
करप्णालीला आतंरराष्टीय कर 
प्णालीचया पातळीला नेऊन तया 
प्णालीशी वमळतीजळुती अशी 
प्णाली देशासाठी तयार करणयाची 
योजना तयार करणे हे काम या दोन 
सवमतयांना वदले गेले. तेवहा, या 
महतिपणू्त कामासाठी राजा चेललह 
सवमती आवण विजय केळकर 
सवमती या दोन सवमतया अवसततिात 
आलया.तयांनी केलेलया वशफारसी 
अतयंत ऐवतहावसक होतया.
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 गकृहकजाांचया वयाजदरावर  २% 
अिदुाि जाहीर करूि गकृहकजदू 
घेणयासाठी अनिकानिक िागनरकािंा 
प्रवकृत्त करण.े

 निवकृत्तीवेति नििीमिलया 
योगदािाला सकेशि ८०CCC 
अंतगदूत होणारया कर वजाविीचया 
मयादूदते वाढ करण.े

वयापारी कर 

 दशेातंगदूत कंपनयासंाठी वयापारी 
कर ३०% पयांत आनण परदशेी 
कंपनयासंाठी हा कर ३५% पयांत 
कमी करण.े

 सचूीबद्ध कंपनयािंा  तयाचंया लाभाशं 
आनण भाडंवली लाभावरचया करातिू 
सपंणूदू सवलत दणे.े

 कंपनयाचं ेऔद्योनगक  कारखाि ेआनण 
यंत्सामग्रीचया अवमलूयिासाठी 
वयाजदर वाढविू दणे.े

  कंपिीसाठीचा  नयिूतम वैकनलपक 
कर रद् करण.े

संपत्ी कर

 सपंत्ती कर सपंणूदूपण ेरद् करण.े

वर नदललेया नशर्ारसी १३ 
वषाांपवूवी केलया होतया.आज आपलयाला 
नदसत े की यापकैी बऱयाच नशर्ारसी 
मानय होऊि लाग ू झालया आहते.
प्रतयक् कर कायदा तसचे वसत ूआनण 
सवेा कर ह्या सरकारि े अिकुमे 
प्रतयक् आनण अप्रतयक् कर पद्धतीमधये 
राबवललेया  आतापयांतचया सगळयात 
मोठया सिुारणा आहते. मात्, प्रतयक् 
कर कायदा किीच अनसततवात आला 
िाही आनण सरकारि ेतो कायदा लाग ू
करणयात र्ारस ेगानंभयदू दाखवल ेिाही 
कारण तयातलया बहतुके सिुारणा 
आयकर कायद्यात आिीच समानवष् 
केलया होतया. वसत ू आनण सवेा कर 
कायदा १ जलु ै२०१७ पासिू लाग ू
झाला.

प्तयक् करातलया महतिाचया 
सधुारणा

करविषयक मावहती देणारी संस्ा 
(TIN)

आयकर नवभागाचया वतीिे, 
राष्ट्रीय सरुक्ा ठेवीबाबतचया (NSDL) 
ससं े्िे करदातयांिा करनवषयक सवदू 
मानहती परुनवणारी यंत्णा (TIN) 
स्ापि केली आह.े मानहती तंत्ज्ािाचया 
मदतीिे प्रतयक् कराच े सकंलि, 
प्रनकया,परीक्ण आनण लखेापरीक्ण 
यामधये आिनुिकता आणण े ही TIN 
चया स्ापिेमागे मळू कलपिा आह.े 
कर नवशे्षकांिी सांनगतलयाप्रमाण े
TIN चया तीि उप प्रणाली आहते.
तयांची िावे  ERACS,OLTAS आनण 
CPLGS अशी आहते.

Electronic Return Acceptance And 
Consolidation Systems (ERACS)

ERACS मधये अशी प्रणाली 
अंतभूदूत आह े नजचयामळेु करदाते 
(TIN-FC) आनण स्तोताचया नठकाणी 
कर वजावि आनण कर सकंलिासाठी 
इलकेट्ोनिक परतावे तसचे कर 
नववरणपत्ाचा वानषदूक मानहती अहवाल 
कें द्रीय प्रणालीला कळवणयासाठीची 

इिंरिेिवर आिानरत यंत्णा ह े
एकमेकांचया सपंकादूत राहतील.

Online Tax Accounting 
System (OLTAS)

OLTAS ही यंत्णा देशभरातलया 
असखंय कर सकंलि शाखांमधये रोज 
जमा होणाऱया कराची मानहती कें द्रीय 
यंत्णलेा कळवणयासाठी वापरली जाते.

Central PAN Ledger 
Generation System (CPLGS)

या कें द्रीय यंत्णवेिारे TDS/ TCS 
आनण Advance tax च ेतपशील PAN 
चया यंत्णते एकनत्त केल ेजातात.
e-TDS & e-TCS

 TDS महणजे स्तोताचया नठकाणी 
केलेली कर वजावि. यामधये नतसरया 
पक्ाकडूि कर वजा केला जाऊि 
तो पवुदू नििादूनरत बँकेचया खातयांमधये 
भरला जातो. सि २००४-२००५ 
पासिू संचालकािे, सरकारिे तसचे 
वयापारी वगादूिे इलेकट्ोनिक यंत्णेविारे 
TDS नववरणपत् भरणे बंििकारक 
आह.े यािंतर, आयकर कायदा 
१०६१ अस ेमहणतो की जेवहा नवकेता 
खरेदीदाराकडूि वयवहाराचया वेळी 
कर कापिू घेतो तेवहा तयाला स्ोताचया 
नठकाणी केलेले कर संकलि (TCS 
) अस े महणतात. स्ोताचया नठकाणी 
केलेलया कर संकलिाच े नववरणपत् 
इलेकट्फॉनिक यंत्णेविारे भरणयासाठीचया 
२००५ चया योजिेविारे, वयापारी आनण 
सरकारी कर वजावि करणाऱयांिा 
हा कर इलेकट्ोनिक यंत्णेतिू अ्वा 
प्रतयक्पणे NSDL कडे भरावा लागतो.

प्तयक् कर संकलनासाठीचया  इतर 
योजना

ई-सहयोग योजना : कागदपत् 
विरवहत परीक्ण

मानहती तंत्ज्ािामळेु करदातयांच े
आयषुय अतयंत सोपे झाले आहे, 

प्तयक् कर कायदा तसेच िसत ू
आवण सेिा कर ह्या सरकारने 
अनुक्रमे प्तयक् आवण अप्तयक् 
कर पद्तीमधये राबिलेलया  
आतापयवंतचया सगळयात मोठया 
सधुारणा आहेत. मात्,प्तयक् कर 
कायदा कधीच अवसततिात आला 
नाही आवण सरकारने तो कायदा 
लाग ू करणयात फारसे गांवभय्त 
दाखिले नाही कारण तयातलया 
बहुतेक सधुारणा आयकर कायद्ात 
आधीच समाविष् केलया होतया. 
िसत ूआवण सेिा कर कायदा १ 
जलुै २०१७ पासनू लाग ूझाला.
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कारण आता तयांिा कराच े चलाि 
भरणयासाठी प्रतयक् बँकेत हजर 
राहायची, कागदपत् े तसेच आपली 
केस कर परीक्क अनिकाऱयाकडे  
सादर करणयासाठी सवतः जाणयाची 
गरज उरलेली िाही. या प्रनकयेत 
आणखी सलुभता आणणयाचया दृष्ीिे 
कें द्रीय प्रतयक् कर नियंत्ण मंडळािे 
िकुताच ई मेल विारे आयकर परीक्ण 
करणयाचा एक िवीि प्रसताव मांडला 
आह.े यामळेु, आयकरदातयांिी वारंवार 
आयकर कायादूलयात जाण े नवशषेतः 
अगदी ्छोटया रकमेचया वयवहारांसाठी 
तयांचा बहमुलूय वेळ खच दू करण ेिळेल. 
या प्रकारच ेप्रकलप मुंबई,नदलली,चनेिई 
आनण अहमदाबाद या शहरांमधये 
प्रायोनगक ततवावर  सरुु केल ेआहते.

सिपोत्म : तक्रार वनिारणासाठीची 
काय्तक्म यंत्णा

कराचया सवदू वयवहारांनवषयीचया 
तकारीचं े निवारण करणयासाठीचया  
ससुत यंत्णलेा िवजीवि देणयासाठी 
आयकर नवभागािे ‘सवपोत्तम’  िामक 
िवे वयासपीठ उपलबि करूि नदल े
आह.े या यंत्णवेिारे देशभरातली 
सवदू आयकर कायादूलये एकमेकांशी 
जोडली आहते. कमीत कमी वेळात 
करदातयांचया सवदू करनवषयक प्रश् 
आनण तकारीचं े निवारण वहायला हवे  
ह्या हतेिूे सरकारिे ‘सवपोत्तम’ ही 
सकंलपिा सरुु केली आह.े

तातकाळ कर परतािे

आयकराचया परतावयासाठीची 
प्रनकया जलदगतीिे वहावी आनण 
करदातयांिा तयांच े परतावे दहा 
नदवसात नमळावे यासाठी काय करता 
येईल यावर आयकर नवभाग नवचार 
करत आह.ेआयकर नववरणपत्ांचया 
मानहतीची खातरजमा करणयासाठी 
आिार नकंवा बँक खातयासाठीचया 
मानहतीचा उपयोग करूि घेणयासारखे 
िवे उपकम सरुु झाले आहते.

मावहती भरलेले आयकर 
वििरणपत्ांचे अज्त

िागनरकांिा तयांचया संगणकावर 
ऑिलाईि कर नववरण पत् े उपलबि 
असली तरीही अिेक करदाते अजिू 
ऑर्लाईि ्छापील अजदूच वापरतात. 
महणिू आता करदातयाची बहतुांश 
मानहती भरलेली नववरणपत् े ऑिलाईि 

उपलबि करूि द्यायची िवी पद्धत 
सरुु करणयासाठी आयकर नवभाग 
प्रयत्नशील आह.े

PAN मेळािे

स्ायी खाते कमांक अ्ादूत 
PAN चया अनिकानिक प्रसारासाठी 
सरकार देशभरात PAN मेळावे 
भरवत आहे.आयकराशी सबंनित 
वयापारी आनण PAN  असे एकनत्त 
पोिदूल सरु करायचा प्रसताव देखील 
नवचारािीि आहे. या पोिदूलविारे 
कोणालाही PAN साठी ऑिलाईि 
अजदू करता येईल आनण हा कमांक 
४८ तासांमधये प्राप्त करूि घेता 
येईल.

अप्तयक् कर सधुारणा

कें द्रीय जकात कराला पयादूय 
महणिू जेवहा१९८६मधये काही 
ठरानवक उतपादिांसाठी सिुानरत 

मलूयवनिदूत कर (MODVAT)आणला 
गेला तेवहाच भारतातली पनहली 
अप्रतयक् करनवषयक सिुारणा घडूि 
आली.कें द्रीय मलूयवनिदूत कराचया 
(CENVAT) माधयमातिू हळहूळ ू
सवदूच उतपादिे MODVAT चया 
कक्ेत आणली गेली.यातिू प्ररेणा 
घेत राजय सरकारांिी देखील VAT 
कायद्याला पिुरुजजीनवतकेला आनण 
नवकी कराऐवजी मलूयवनिदूत कर लाग ू
केला. अप्रतयक् करनवषयक काही 
महत्वाचया सिुारणा खालीलप्रमाण े
आहते:

सीमा शलुकात कपात

सि १९९०मधये नबगर ककृ षी 
उतपादिांिा १२८% सीमा शलुक 
भरावे लागत होते.कालांतरािे ते कमी 
करणयात आल.े सधया, सरासरी सीमा 
शलुक ११-१२% आह े मात् काही 
वसतूंसाठी तयाच े दर ० ते १५०% 
अस ूशकते.

कें द्रीय जकात

कें द्रीय जकात कराऐवजी आिी 
MODVAT आनण आता CENVAT 
लाग ू झाला आह.े नवनवि प्रकारचया 
शलुकांची सखंया देखील कमी करणयात 
आली आह.े

सेिा कर 

सवादूत प्र्म सि १९९४-९५ 
मधये काही मयादूनदत सवेांवर ७% दरािे 
सवेा कर लावणयात आला. कराचा दर 
हळहूळ ूवाढनवणयात आला,तयाबरोबरच 
करपात् सवेांची सखंयादेखील 
वाढनवणयात आली.सधया आपण नवनवि 
प्रकारचया अंदाजे १०० सवेांसाठी  
१४% सवेा कर भरतो.

िसत ूआवण सेिा कर

वसत ू आनण सवेा कर (GST) 
लाग ू होणे ही देशातील आतापयांतची 
सगळयात मोठी करनवषयक सिुारणा 

स्ायी खाते क्रमांक 
अ्ा्तत PAN चया अवधकावधक 
प्सारासाठी सरकार देशभरात 
PAN मेळािे भरित आहे.
आयकराशी सबंवधत वयापारी 
आवण PAN  असे एकवत्त 
पोट्तल सुर करायचा प्सताि 
देखील विचाराधीन आहे. या 
पोट्तलद्ारे कोणालाही PAN साठी 
ऑनलाईन अज्त करता येईल 
आवण हा क्रमांक ४८ तासांमधये 
प्ाप्त करून घेता येईल.
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आह.े या कराचया अंमलबजावणीत 
सरुुवातीला काही अडचणी आलया पण 
नवद्यमाि सरकारिे यकुतया प्रयकुतया 
करूि तया सोडवलया आनण आता 
हा कर करदातयांसाठी समजायला 
आनण भरायला सोपा करूि नदला. 
बेंगळरूूचया आतंरराष्ट्रीय कर संशोिि 
आनण नवशे्षण संस े्च ेअधयक् लंडि 
सकूल ऑर् इकफॉिफॉनमकसच ेमे २०१७ 
ते एनप्रल २०१८ या कालाविीत 
नवनझनिंग रे्लो असलेले जयेठि अ द्ूतज् 
पा द्ूसार्ी शोम ह ेमात् या नविािाशी 
सहमत िाहीत.अ द्ूमंत्ी पी.नचदंबरम 
यांच ेसललागार महणिू काम केलेलया 
शोम यांचया महणणयािसुार प्रसतानवत 
GST ची रचिा आदशदूवत असती तर 
तयाला कर रचिेतला मलूभतू बदल 
महणता आले असते.जर एखाद्यािे 
या कराची रचिा काळजीपवूदूक 
तपासली तर तयाला कळेल नक ह्याला 
सवातंत्याेत्तर काळातली सगळयात 
मोठी कर सिुारणा महणता येणार 
िाही. ह्या आिीही १९९६-९७ 
मधये आयकराचया  रचिेत मलुभतू 
बदल केले गेले होते, जेवहा करांचया 
दरात लक्णीय कपात करूि ते 
३०,२० आनण १०% इतके कमी 
केले होते. या बदलामळेु तेवहा 
नकयाशीलतेला प्रोतसाहि नमळाल े
आनण महसलू संकलिात वाढ झाली. 
एका दशकािंतर, राजय आनण कें द्र 
सरकारांचया आन द्ूक सहकायादूच े 
प्रमखु उदाहरण महणिू राजय पातळीवर 
VAT ची सरुुवात करणयात आली. या 
मळेु, राजयात आिी लागू असलेलया 
नवकी करात मलुभतू बदल झाले. 
पनुहा महसलुात वाढ झाली आनण तयािे 
वयापाराला गती नदली.

मात्, बहतुांश कर नवशेषज्ांचया 
मतािसुार, GST आनण  DTC ह े
सरकारिे केलेलया आतापयांतचया 

सगळयात महत्वपणूदू सिुारणा आहते. 
या िवया करांच ेकायादूनवयि देशांतगदूत 
आनण परदेशी अशा दोनही नठकाणचया 
गुंतवणकूदारांिा हाताळणयास सोप े
आह.े कर नवशेषज् महणतात की 
GST आनण DTC ह े कर प्रणाली 
सोपी करणयास मदत करतील, 
करदातयांचया संखयेत वाढ घडवूि 
आणतील आनण करनवषयक सजगता 
वाढवतील जयाचा दीघदूकालीि पनरणाम 
महणिू देशाची आन द्ूक तिू कमी होईल 
असा दावा या क्ेत्ातलया तज्ांिी केला 
आह.ेआनण परदेशी गुंतवणकूदारांसाठी 

करनवषयक सािे नियम आनण  सोपी  
निणदूय प्रनकया यामळेु भारत हा परदेशी 
गुंतवणकूदारांसाठी तयांचया नििीची 
निनचंितपणे गुंतवणकू करायला एक 
आकषदूक पयादूय महणिू जगासमोर 
येईल. यातिू स्लू राष्ट्रीय उतपादिात 
भरीव वाढ झालयािे आनण िागनरकांचया 
उपयोगासाठी अनिक  परदेशी नििी 
उपलबि झालयािे शेविी भारताचाच 
र्ायदा होणार आह.े 
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लखेक पीिीआय या वकृत्तससं े्च ेमाजी 
सपंादक (अ द्ू) असिू 'कफॉपपोरेि 
िायकूनस' आनण 'दी फलगॅ पोसि' च े
कायदूकारी सपंादक आह.े 
ई मेलः feedback@ashoktnex@
gmail.com

बहुतांश कर विशेषज्ांचया 
मतानुसार, GST आवण DTC हे 
सरकारने केलेलया आतापयवंतचया 
सगळयात महत्िपणू्त सधुारणा 
आहेत. या नवया करांचे 
काया्तनियन देशांतग्तत आवण 
परदेशी अशा दोनही वठकाणचया 
गुंतिणकूदारांना हाताळणयास 
सोपे आहे. कर विशेषज् महणतात 
की GST आवण DTC हे कर 
प्णाली सोपी करणयास मदत 
करतील, करदातयांचया संखयेत 
िाढ घडिनू आणतील आवण 
करविषयक सजगता िाढितील 
जयाचा दीघ्तकालीन पवरणाम महणनू 
देशाची आव ््तक तटू कमी होईल

सिुण्तसंधी!

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

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

आगामी अकं

जलुै 2018
‘निभारत 
वनमा्तण’
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