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



Je<e& 45                   DebkeÀ 9                     heeves  56              SefÒeue 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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भारताची लोकसखंया 
नदवसेंनदवस वाढत आह.े

जगातील १७ टकके िागनरक  सधया 
भारतात राहतात.  २०३० पयांत 
भारताची लोकसखंया १६० कोटी होणार 
आह.े भारत हा सवादूनिक लोकसखंा 
असणारा देश होणार आह.े भनवषयात 
अनिसरुक्ा आनण पोषण आहाराच ेआवहाि 
उभे राहणार आह.े देशातील िागनरकांचा 
आहार चांगला असले तरच तया देशाचा 
नवकास होतो. तयामळेुच िागनरकांचया 
आरोगय आनण आहाराला प्रािानय देणयात 
येते. भारतीय राजयघटिेचया कलम ४७ 
िसुार  िागनरकांच े राहणीमाण सिुारण े
तसचे सावदूजनिक आरोगयात सिुारणा 
करण ेसरकारच े प्रा्नमक कतदूवय आह.े 
भारतातील िोरणकतयाांिीही िेहमीच 
आरोगय आनण अनिसरुक्ेला महतव नदल े
आह.े पंचवानषदूक योजिेतसदु्धा अनिसरुक्ा 
आनण पोषण आहारासाठी दीघदूकालीि 
योजिा आखणयात आलया आहते. ग्रामीण 
आनण शहरी भागातील िागनरकांिा 
मलूभतू आरोगयसनुविा नमळावयात यासाठी 
सरकार िेहमीच प्रयत्न करते. तयामळेुच 
भारत अनिसरुक्ेबाबत सवावलंबी 
झाला आह.े मात्, काही भागात हगंामी 
सवरुपात अनिाची कमरता भासत असते. 
भारतातील सवदूच िागनरकांचया आहारात 
पोषणमलूयांच ेप्रमाण वाढल ेआह.े 

बालकांमिील कुषोषण आनण 
गभदूवती मनहलांच ं पोषण या प्रश्ाच े
सधयाचया सरकारसमोर आवहाि आह.े 
भारतातील समुारे ४ कोटी मलुांिा पोषक 
आहार नमळत िाही. तयासोबतच समुारे 
१.७ कोटी मलुं (५ वषादूखालील) 

कुपोनषत आहते. लहाि मलुांिा योगय 
आहार नमळत िसलयािे कुपोषणाचया 
प्रमाणात वाढ होत आह.े शहरी भागापके्ा 
ग्रामीण भागात कुपोषणाच ेप्रमाण जासत 
आह.े तयामळेुच कें द्र सरकारिे राष्ट्रीय 
पोषण अनभयािाची सरुुवात केली आह.े 
या अनभयािाअंतगदूत कें द्र  आनण राजय 
सरकारचा समावेश आह.े तयासाठी 
नििीही मंजरू करणयात आल आह.े ह े
अनभयाि टपपयाटपयािे सपंणूदू देशभरात 
राबवणयात येत आह.े या अनभयािांतगदूत 
तीि वषादूसाठी समुारे ९ हजार कोटी 
रुपयांचा नििी मंजरू करणयात आला आह.े 
या अनभयािाअंतगदूत राजय, नजलहा आनण 
गाव पातळीवर नियोजि करणयात आल े
आह.े या अनभयािाचा  र्ायदा समुारे 
१० कोटी िागनरकांिा होणार आह.े 
राष्ट्रीय पोषण आहारात लोकसहभागही 
असणार आह.े २०१७-१८ या वषादूत 
देशातील ३१५ नजलह्यांमधये ह ेअनभयाि 
राबवणयात आल े आह.े २०१८-१९ 
मधये २३५ आनण २०१९-२०मधये 
उवदूनरत नजलहांमधये राष्ट्रीय पोषण 
आहार अनभयाि राबवणयात येत आह.े
अनभयाि यशसवी होणयासाठी वेळोवेळी 
आढावाही घेणयात येतो. राष्ट्रीय पोषण 
आहार अनभयाि हा कें द्र सरकारचा 
महतवाकांक्ी प्रकलप आह.े िागनरकांिा 
मलूभतू सोयीसनुविा नदलयािंतर देशाची 
प्रगती होते. तयामळेुच कें द्र सरकारिे 
िागनरकांसाठी सामानजक आनण आन द्ूक 
सरुक्ेसाठी िोरण ेआखली आहते. सवच्छ 
भारत अनभयाि,सकील इनंडया,नडनजटल 
इनंडया  यासारखया योजिांमळेु भारताची 
नवकासाची घोडदौड कायम राहणार आह.े 

गेलया दोि दशकांपासिू भारताचा 
आन द्ूक आनण सामानजक नवकास वेगािे 
होतोय तरीही न्रिया आनण मलुांचा प्रश् 
अद्ापही पणूदू सटुला िाही.

सरकार आनण सवयंसवेी 
सघंटिाचया सहभागािं पोषक आहाराच े
महतव िागनरकांिा पटविू देण े गरजेच े
आह.े कुपोषण निमूदूलिासाठी पोष्ीक 
आहार महतवाच े आह.े राष्ट्रीय पोषण 
आहार अनभयाि देशातील कुपोषण 
निमूदूलिासाठी महतवाच े आह.े  गेलया 
दहा वषादूपासिू कुपोषणमकु्ीसाठी नवनवि 
उपाययोजिा करणयात येत आहते. 
तरीही भारतात सवादूनिक कुपोषण आह.े 
नवनवि राजयांमिील आन द्ूक,सामानजक 
नवकासािंतरही कुपोषणात वाढ झाली 
आह.े भारतातील न्रिया आनण मलुांवरील 
कुपोषणाचा कलंक पसुणयासाठी स्ानिक 
सतरावर आरोगय सवेेत तसचे मािव 
ससंाििात मोठी गुंतवणकू करावी लागणार 
आह.े 1990 पासिू कुपोषणाचया 
प्रश्ावर मात करणयासाठी प्रयत्न सरुु 
असतािाही कुपोषण निदफेशाकांत भारत 
जगात आघाडीवर आह.े NFHS(राष्ीय 
कुटुंब आरोगय योजिा) चया 
निदफेशांकािसुार कुपोषणाचया निदफेशाकांत 
सिुारणा होतािा नदसतेय. कुपोषण दरू 
करणयासाठी बालनवकास योजिा आनण 
राष्ट्रीय आरोगय योजिा या महतवाचया 
योजिा आहते. कें द्र सरकारचया या 
योजिेमधये लोकसहभाग,अंगणवाडी कें द्र 
आनण सनेवका तसचे आरोगय कमदूचाऱयांच े
योगदाि महतवाच ंआह.े

nnn

पोषक आहाराणशवाय णवकास अशकयच
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जेवहा भारत सवतंत् झाला 
तेवहा देशाला दोि महतवाचया 

पोषण समसयांिा सामोरे जावे लागल;े 
एक महणजे दषुकाळाचा िोका आनण 
याचा पनरणाम महणिू िानयाच ेउतपादि 
कमी झालयामळेु, तयाचप्रमाण े योगय 
िानय नवतरण यंत्णचेया अभावामळेु - 
तीव्र उपासमार. दसुरे महणजे गरीबी, 
िानयाची अनिनचितता आनण अपरेु 
अनिसवेि यामळेु - दीघदूकालीि 
अलपपोषण.यातील दषुकाळ आनण 
उपासमार या गोष्ी ठळकपण े समोर 
आलया कारण तया तीव्र होतया, 
स्ानिक होतया, तयामळेु पराकोटीचया 

पोषण समसया आणण आरोगय सेवांची भणूमका

 प्मेा रामचंद्रन

यातिा भोगावया लागत होतया आनण 
जीव गमावावा लागत होता. मात् 
दीघदूकाळ कमी अनिसवेि करणयामळेु 
मखुयतवेकरूि अलपपोषण, आजारपण, 
आनण उपासमारीपके्ाही जासत मृतय ूहोत 
असलयामळेु ती एक दरूवर पसरललेी 
समसया होती. अलप पोषण आनण 
आजारपण यांचया परसपरांबरोबरचया 
परीणामांमळेु पढेु मोठे आजारपण आनण 
सवदू वयोगटांमिील मृतय ूयामधये निषपत्ी 
होते. आनण अशांच े सरासरी आयषुय 
र्क् ३५ वषादूपय ांत असते. यावरूि 
नदसिू येते की चांगल ेआरोगय आनण 
पोषण या गोष्ी मािवी नवकासासाठी 

णवशे्षण

दहीर्वकाळ कमी अननसेवन 
करणयामळेु मखुयतवकेरून 
अलपपोषण, आजारपण, आणण 
उपासमारहीपेक्ाहही जासत मतृय ू
होत असलयामळेु ती एक दरूवर 
पसरलेलही समसया होती. अलप 
पोषण आणण आजारपण यांचया 
परसपरांबरोबरचया परहीणामांमळेु 
पढेु मोठे आजारपण आणण सव्व 
वयोगटांमधील मतृय ूयामधये णनषपत्ी 
होते. आणण अशांचे सरासरही 
आयषुय फक्त ३५ वषा्वपययंत असते. 
यावरून णदसनू येते की चांगले 
आरोगय आणण पोषण या गोष्ी 
मानवी णवकासासाठी आवशयक 
आहेत. प्रभ

ाव
 %

कुठलयाही ए डबलय ूसवेा नमळालया िाहीत
किीही वजि केल ेिाही

परूक अनि जवळपास रोज नमळाले

आकृती १ ःकायदूक्ेत् वयाप्ी  आय सी डी एस ( एि एर् एच एस – ४) अंतगदूत

वय (मनहिे)
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आवशयक आहते. मिषुयबळ ह ेराष्ट्राचया 
नवकासाच े इनंजि आह.े भारतीय 
घटिेचया ४७वया कलमामधये अस े
महटल ेआह ेकी ‘राजयातलया लोकांचया 
पोषणाचा आनण जीविशलैीचा सतर 
उंचावण े आनण सावदूजनिक आरोगयात 
सिुारणा करण े याचा समावेश 
राजयाचया प्रा्नमक कतदूवयात होतो’.
लोकांचा पोषण आनण आरोगयाचा दजादू 
सिुारणयासाठी देशािे बहकु्ेत्ीय आनण 
बहउुद्ेशीय िोरण नसवकारल े आह.े 
लागोपाठचया पंचवानषदूक योजिांमधये 
िोरण,े वयहूरचिा आनण सवंादातमक 
कायदूक्रम याबाबत दसतऐवज तयार 
करणयात आल,े तयासाठी आवशयक 
तो नििी उपलबि करूि देणयात आला 
आनण कालबधद योजिेत धयेय ठरविू 
देणयात आली. राष्ट्रीय सवफेक्णातिू 
याबाबतचया प्रगतीवर लक् ठेवणयात 
आल.े

अलप पोषण आनण सकु्म पोषण 
कमतरता, रोगग्रसतता, तसचे तीव्र 
ससंगादूिे मृतय ू या सवाांमधये मंदगतीिे 
पण साततयािे घट होत आह.े गेलया 
चार दशकात झाललेया सवदू राष्ट्रीय 
पोषण व आरोगय सवफेक्णामिील 
दसतऐवजात अस े िमदू केल े आह.े 
पोषण आनण आरोगय यांचयात अस े
काही परसपरपरूक सबंंि आहते की 
काही आरोगय नवषयक हसतक्ेपांमळेु 
आरोगय आनण पोषण सतर या दोनही 
गोष्ीमंधये सिुारणा होते तसचे 

उलटपक्ी ते दोनही नबघडूही शकतात. 
गेलया दोि दशकांमधये अनतपोषण 
आनण अससंगदूजनय आजार (एि सी 
डी) यामधये मंदगतीिे पण साततयािे 
वाढ होत आह.े लोकांिा अनत 
पोषणामळेु आरोगयावर होणाऱया नवरूधद 
पनरणामांची पणूदूपण ेमानहती िसते आनण 
लठठपणाकडे दलुदूक् करणयाकडे तयांचा 
कल असतो. अससंगदूजनय आजारांमधये 
(एि सी डी) सरुवातीचया टपपयात 
कुठलीही लक्ण े नदसिू येत िाहीत; 
मात् आजारामधये भर पडली नकंवा 
गुंतागुंत झाली की तया लक्णांमळेु, 
रूगण, आरोगय सवेा शोिायला सरुवात 
करतात. मेदवृधदीच ेआरोगयावर होणारे 
पनरणाम, तसचे मेदवृधदीचा अटकाव 
आनण तयाची कुशल हाताळणी याबाबत 
जागरुकता वाढवणयाची आवशयकता 
आह.े तयाबरोबरच अससंगदूजनय 
आजारांचया कुशल हाताळणीचा एक 
भाग महणिू अससंगदूजनय आजाराचया 
रुगणांशी चचादू करूि पोषणाचा नियनमत 

सतर परत नमळनवणयासाठी प्रयत्नांिा 
सरुवात करावी लागेल. या लखेामधये, 
पोषणाचया दहुरेी ओझयाचया या 
काळामधये पोषण समसयेचया बाबतीत 
आरोगय सवेांचया भनूमकेबाबतचा 
्ोडकयात आढावा घेतला आह.े
बालवाडीचया मलुांमधये आढळणाऱया 
अलप पोषणात रट

बालवाडीतली मलु े ही अलप 
पोषण अनण आजारपणाचा कल 
असललेा दबुळा गट महणिू ओळखली 
जातात. बालवाडीतलया मलुांमिल े
अलप पोषण ह ेतयांिा रोगसकं्रमणाचया 
बाबतीत अनिक ससंगदूप्रवण बिनवते; 
आनण या ससंगादूमळेु अलपपोषण आनण 
सकू्मपोषण कमतरता यामधये वाढ होते. 
अलपपोनषत मलुांमधये वारंवार नकंवा 
तीव्र होणाऱया रोगसकं्रमणावर उपचार 
केल ेिाहीत तर तयाच ेपनरणाम मृतयमूधये 
होऊ शकतात.तयामळेु बालवाडीतलया 
मलुांमिील अलपपोषण कमी करणयाला 
एकमतािे जासतीत जासत प्रािानय 
नदल े गेल.े गरीब आनण दलुदूनक्त 
नवभागातलया मलुांचया गरजा आनण 
प्रतयक् अनिसवेि यामिील दरी भरूि 
काढणयासाठी परुवणी अनिाचा परुवठा 
करण ेह ेएकानतमक बाल नवकास सवेा 
(आय सी डी एस) च े उदीष् होते. 
आय सी डी एस कायदूक्रमाचा आणखी 
एक घटक महणजे वाढीवर पनरणाम 
करणाऱया अलपपोषणाच ेलवकर निदाि 
वहावे महणिू अलपपोनषत मलुांच ेवजि 

प्रभ
ाव

वयासाठी वजि < -२ एस डी वयासाठी उंची < -२ एस डी वयासाठी बी एम आय < -२ एस डी

आकृती २ बालवाडीचया मलुांमधये अलपपोषणाच ेप्राबलय ( एि एि एम बी  सवफेक्ण )

सवफेक्ण

प्रभ
ाव

एि एर् एच एस १ य ू३ एि एर् एच एस २ य ू३ एि एर् एच एस ३ य ू३ आय एस ओ सी य ू५ एि एर् एच एस ४ य ू५

आकृती ३ ः  बालवाडीचया मलुांमधये अलपपोषणाच ेप्राबलय (एि एर् एच एस  २,३,४ आनण आर एस ओ सी)
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करण े तसचे तयावर वयवस्ापिाला 
सरुूवात करण.े याची सरुवात सत्रचया 
दशकातझाली असली तरी आय सी डी 
एस च ेसावदूनत्कीकरण िवीि शतकाचया 
सरुवातीलाच झाल.े अिेक दशकािंतर 
आय सी डी एस चया घटकांचया 
प्रसारामधये खपू सिुारणा झाली मात् 
राष्ट्रीय कुटुंब आरोगय सवेा (एि एर् 
एच एस) -४ चया मानहतीिसुार सि 
२०१५ मधये सधुदा दोनही घटकांची 
पातळी कमीच होती.  (आकृती १). 
राष्ट्रीय पोषण आहार नियंत्ण कें द्र 
(एि एि एम बी) चया सवफेक्णािसुार  
आय सी डी एस चया अपऱुया 
प्रसारािंतरही बालवाडीतील मलुांमिील 
अलपपोषणाचया प्राबलयामधये मंदगतीिे 
पण साततयािे घट झाली. (आकृती 
२). एि एर् एच एस २, ३ आनण 
४ यामधये दशदूनवलयािसुार १९९० 
ते २०१५ या कालाविीत सिुारणचेा 
कल सारखाच नदसत आह.े (आकृती 
३). या कालाविीत िवजात तसचं ५ 
वषादूखालील बालकांचया मृतयचूया दरात 
(आय एम आर आनण य ूर्ाईवह एम 
आर) साततयािे घसरण झाली आह.े 
(आकृती ४). य ू र्ाईवह एम आर 
च ेमहतवाच ेकारण महणजे जंतसुसंगदू; 
पाच वषादूखालील मलुांसाठी लसीकरण 

तसचे जंतसूसंगादूवर उपचार करणाऱया 
आरोगय सवेांचया उपलबितेमळेु 
१९७० ते २०१५या काळात 
यरू्ाईवह एम आर मधये साततयािे घट 
झाली. जंतसूसंगादूवरील उपचार आनण 
प्रनतबंिामळेु उजफेचा अपवयय कमी झाला 
तसचे पोषण सतराचया अिोगतीला 
प्रनतबंि केला गेला. अशाप्रकारे गेलया 
चार दशकात बालवाडीतील मलुांचया 
अलपपोषणाचया दरामधये साततयािे घट 
होणयामागे आरोगयसवेांचया उपलबितेत 
झाललेया सिुारणिेे महतवाची भनूमका 
बजावली आह.े
बालपणी णमळालेलया अनुकूल 
पोषणामळेु प्रौढवयातलया 

असंसग्वजनय आजारांना प्णतबंध.

भारतीय बालके जनमापासिूच कमी 
उंचीची आनण कमी वजिाची असतात. 
जनमाचया वेळच े वजि ही वाढीवर 
पनरणाम करणारी महतवाची गोष् आह.े 
जनमाचया वेळी कमी वजि असणाऱया 
बालकांची अभदूकावस े्त, बालपणात 
तसचे नकशोरवयात होणारी वाढ ही 
कमी टपपयातच होते. पनरणामतः समुारे 
अधयादू   बालकांच,े खरुटललेी नकंवा 
कमी वजिाची अस े वगगीकरण होते. 
पोषणाचया सतराच ेमलुयांकि करणयाच े
सवदूसािारण निकष महणजे उंची, वजि 
आनण बी एम आय -महणजेच वजि 
आनण उंचीच े गणुोत्र. बी एम आय 
मळु प्रौढांमिील पोषणाचया सतराच े
मलूयमापि करणयात येते, बी एम 
आय,हा, सधयाचा ऊजादू परुवठा परेुसा 
आह े की िाही याचा निदफेशांक आह,े 
तो निकष महणिू सवदूत् वापरला जातो. 
मात् जागनतक आरोगय सघंटिेकडूि 
(डबलय ू एच ओ)२००६ मधये ० 
ते ५ वयोगटातील बालकांसाठी, तर 
२००७ मधये ५ ते १८ वयोगटातील 
मलुांसाठीबी एम आय च ेमािक उपलबि 
झाल.े जागनतक आरोगय सघंटिेच े ह े
निकष वापरूि, एि एर् एच एस -४ 
चया मानहतीच े नवशे्षण केलयास,५ 
वषादूखालील बालकांमधये १८.४ टकके 

वषफे

दर
 /

 १
०
०
०
 नज

वंत
 ज

नम

्रिोत ओ आर जी आय

आय एम आर
य ू५ एम आर

आकृती ४ः आय एम आर आनण य ू५ एम आर मधये वेळेचा कल

अनत पोषण  

प्रभ
ाव

वयासाठी वजि 

 अलप पोषणमधयम पोषण 

वयासाठी उंची  

वयासाठी बी एम आय 

आकृती ५ःबालकांमधये बी एम आय चा उपयोग करूि पोषण सतराची  तपासणी ( एि एर् एच एस ४) 
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अलप पोनषत होती आनण २.६ टकके 
बालके अतीपोनषत होती. (आकृती 
५) भारतातील सशंोिि अभयासाचया 
मानहतीिसुार ५ वषादूखालील मलु,े जयांच े
वजि बालपणी तसचे नकशोरवयात 
बेसमुार वाढलले े असते, तयांचा कल 
चरबी वाढणयाकडे असिू प्रौढ वयात 
तयांचयामधये उचच रक्दाब आनण मिमुेह 
नवकनसत होतात. सधयाचया काळात 
भारतीय बालकांमधये पोषण सतराच े
मलूयांकि करतािा,वयािसुार बी एम 
आय चा उपयोग करणयाबाबत तसचे 
पोषणासबंंिी योगय नशक्ण देणयाबाबत 
जागरूकता खपू कमी आह.े वयािसुार 
बी एम आय वर आिारीत नवनवि वजि 
आनण उंची असललेया बालकांचया 
पोषण सतराचा तसचे वयािसुार बी 
एम आय आिारीत योगय पोषण सलला 
यांचा नचत्मय आलखे दाखनवला आह.े 
(आकृती ६, ७ आनण ८).
जीवनसतवाचया कमतरतेमळेु येणाऱया 
अधंपणाचे णनम ू्वलन

१९६० चया गरीबीमधये कौटुं नबक 
पातळीवर अनिाबाबत असरुनक्तता 
आनण उपासमार या गोष्ी लोकसखेंचया 
गरीब सतरात पसरललेया होतया. आहार 
योजिेिसुार सवदू पौनष्क घटकांच े
सवेि, अनतशय कमी नकंवा मधयम होते, 
आनण लहाि मलुांमधये तीव्र सवरूपाच े
अलपपोषण ही सवदूत् आढळणारी गोष् 
होती. नहरवया आनण नपवळया भाजया 
कमी खाललयािे ‘अ’ जीविसतवाची 
कमतरता पषुकळ प्रमाणात होती. 
खपू गददी असललेया घरात राहणाऱया 
लहाि बालकांमधये श्वसिसंस े्चया 
जंतसुसंगादूच े तसचे नवशषेतः गोवराच े
प्राबलय होते. जंतसूसंगादूवर उपचार 
करणाऱया प्रा्नमक आरोगय कें द्राची 
पायाभतू सनुविा शहरी भागात अनतशय 
अपरुी तर ग्रामीण भागात अनसततवातच 
िवहती. आिीच अनतशय अलपपोषण 
असललेया बालकांमधये उपचार ि 

झाललेा तीव्र जंतसूसंगदू, नवशषेतः गोवर 
असलयामळेु केराटोमलनेशया महणजे, 
डोळयाच े शभु्रपटल मऊ होणयाचा 
आजार वाढला आनण या ससंगादूपासिू 
जे वाचल े तयांिा पोषणाअभावी 
येणारा अंिपणा आला. एक ते तीि 
वयोगटातलया बालकांिा सहा मनहनयातिू 
एकदा ‘अ’ जीविसतवाची मोठी मात्ा 
(२,००,००० एकक), नदलयास 
झरेो्ालनमया हा डोळयांचा आजार ८० 
टककयांपय ांत टाळला जाऊ शकतो. या 
शोिावर आिारीत, १९७० मधये १ 
ते ५ वषफे वयाचया मलुांिा दर सहा 
मनहनयांिी ‘अ’ जीविसतवाची मोठी 
परुक मात्ा (एम डी वही ए एस) द्ायला 
सरुवात केली. मात् या कायदूक्रमाचा 

प्रसार १० टककयापके्ाही कमी होता. 
८० चया दशकात (केराटोमलनेशया) 
डोळयाच े शभु्रपटल मऊ होणयाचया 
आजारात मोठी घसरण होणयास सरुवात 
झाली आनण तयािंतरचया दशकात 
‘अ’ जीविसतवाचया कमतरतेमळेु 
अंिपणा आलयाचा अहवाल कोणतयाही 
महत्वाचया / मोठया रुगणालयात आला 
िाही. मोठया प्रमाणावर केललेया 
अभयासातिू नमळाललेया मानहतीिसुार 
एम डी वही ए एस चा प्रसार अजिुही 
तसा कमीच आह ेमात् शहरात आनण 
खेडयात प्रा्नमक उपचार कें द्राची 
पायाभतू सनुविा स्ापि करणयात 
आली असिू तयामळेु लसीकरण, 
जंतसुसंगादूवरील आनण तीव्र सतराचया 

आकृती ६ः बालकांमधये वयािसुार बी एम आय वर आिारीत सलला

सामानय बी एम आय हसतक्ेप नाहही

कमी बी एम आय  जासत अनन देणे जंतसंूसगा्ववर उपचार

आकृती ७ः बालकांमधये वयािसुार बी एम आय वर आिारीत सलला
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अलपपोषणावरील उपचार यात सिुारणा 
झाली आह.े तयामळेु आरोगय सवेेचया 
हसतक्ेपामळेु पोषणाच ेधयेय साधय कस े
होते याच े उतकृष् उदाहरण महणजे 
केराटोमलनेशया निमूदूलि होय. 
साव्वणत्रक मीठाचे आयोणडनीकरण 
आणण तयाचा आरोगयावरहील पणरणाम 

आयोडीिचया कमतरतेमळेु होणारे 
नवकार ही भारतातली सावदूजनिक 
आरोगय समसया आह े ह े १९२० 
पासिू लक्ात आल ेआह.े ही समसया 
इतर सकू्म पोषण कमतरतेसारखी 
िाही. नवनशष् भौगोनलक नवभागातलया 
पाणी, माती आनण अनि यामधये 
आयोडीिची कमतरता असलयामळेुनत े् 
राहणाऱया सवदू सामानजक – आन द्ूक 
गटांमधये आयोडीिचया कमतरतेमळेु 
होणारे नवकार (आय डी डी) निमादूण 
होतात. गभादूवस े्तील आय डी डी 
मळेु मोठया प्रमाणावर गभदूपात आनण 
मोठया प्रमाणावर गभादूचा मृतय ू होतो. 
अशा मातांचया पोटी जनमाला आललेी 
अभदूके ही जनमजात खरुटी नकंवा 
मनतमंद असतात. प्रौढांमधये आय डी डी 
महणजे ्ायरॉईड ग्रं् ीच ेसपं्ररेक कमी 
असण े (हायपो्ायरॉईडीझम) आनण 
गलगंड (गॉयटर) अस ेआजार होतात. 

आयोडीियकु् मीठाचा सावदूनत्क वापर 
हा आयोडीिचया कमतरतेवरच ेनवकार 
रोखणयासाठी अनतशय सोपा तसचे 
कमी खचादूचा उपाय आह.े

सरुवातीला भारतामधये 
आयोडीिचया कमतरतेमळेु होणारे 
नवकार ह े र्क् नहमालयाचया 
उपनवभागात आहते असा नवचार 
होता. १९६२ ला सरुू झाललेया 
राष्ट्रीय गलगंड नियंत्ण कायदूक्रमामधये, 
गलगंड पटटयात राहणाऱया लोकांिा 
आयोडीि यकु् मीठाचा परुवठा 

करणयावरच भर देणयात आला होता. 
तयािंतर दोि दशके केललेया सशंोिि 
अभयासावरूि अस े नदसिू आल े की 
जया भागात आयोडीि मीठाचा वापर 
केला जातो तया भागातलया लहाि 
मलुांमधये जनमजात खजुेपणा आनण 
मनतमंदतवयाच ेप्रमाण कमी झाल ेतसचे 
६ ते १२ वयोगटातलया मलुांमधये 
गलगंडाच ेप्राबलय ही कमी झाल.े ८० 
चया दशकात केललेया सवफेक्णामधये 
भारतातलया सवदू राजयांमधये काही 
नठकाणी आय डी डी च ेअनसततव नदसिू 
आल.े या सवदू गोष्ी लक्ात घेऊि 
राष्ट्रीय आयोडीि कमतरता नवकार 
नियंत्ण कायदूक्रमाला (एि आय डी 
डी सी पी) १९९२ मधये सरुवात 
झाली. सावदूनत्क घरगतुी वापरासाठी 
आयोडीियकु् मीठ उपलबि वहावे 
महणिू मािवी वापरासाठीच े सवदू मीठ 
आयोडीियकु् करण ेह ेया कायदूक्रमाच े
धयेय होते. त्ानप, तयािंतरचया 
१५ वषादूत आयोडीियकु् मीठाचा 
घरगतुी वापर हा ५० टककयाखालीच 
राहीला. याला एक कारण महणजे 
नकिारपटटीजवळचया राजयात आय 
डी डी च े प्रमाण कमी होते, आनण 
नत्लया लोकांिा आयोनडियकु् 
मीठ खाणयाच े लाभ मानहती िवहते, 

उचच बी एम आय (लठठ) शाणररहीक हालचालही वाढणवणे

आकृती ८ : बालकांमधये वयािसुार बी एम आय वर आिारीत सलला

आकृती ९: परुूषांमिील अती पोषणा बाबत वेळेचा कल

प्भ
ाव

बी एम आय (परुूष)

्रिोत –एि एि एम बी मानहती
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महणिू ते सवसतातल े मीठ वापरत 
होते. २००७ मधये मािवी वापराचया 
सवदू मीठाच े आयोनडिीकरण करण े
अनिवायदू करणयात आल.े तयाचबरोबर 
आयोडीियकु् मीठ वापरलयामळेु 
आरोगयाला होणाऱया र्ायद्ांबाबत 
सवतंत्पण े जागरुकता अनभयाि सवदू 
सपंकदू  माधयमांद्ारे राबनवणयात आल.े 
या पढुाकाराचा मात् चांगला लाभ 
नमळाला. राष्ट्रीय आरोगय सवफेक्ण 
(एि एच एस) -४ चया मानहतीिसुार 
२०१५ मधये आयोडीियकु् मीठाचा 
घरगतुी वापर ९० टककयांहिू अनिक 
घरात होता. आयोडीियकु् मीठाचया 
सावदूनत्कीकरणाचा कायदूक्रम महणजे 
पोषण कायदूक्रमाच े अस े उदाहरण 
आह,े जयामधये र्क् पोषणाच ेधयेयच 
साधय झाल े िाही तर बालकांमधये 
मतीमंदतवाला आनण प्रौढांमधये आय डी 
डी सबंंनित आरोगय समसयांिा प्रनतबंि 
झाला. 
प्रौढांमधये दहुेरही पोषणाचया समसया 
आणण आरोगय ओझ े

गेलया तीि दशकांपासिू वाहतकू, 
वयवसाय आनण घरगतुी कामे या 
सबंंनित कामांच े वाढते यांनत्कीकरण 

होत आह.े परीणामतः शानररीक 
कष्ाचया कामांमधये तीव्र घट होऊि 
बहतुांश भारतीय बैठे जीवि जगत 
आहते. अनिसवेिामधये ्ोडी कपात 
झाली असली तरी ते कमी झाललेया 
शानररीक कष्ाचया प्रमाणात िाही. 
तयाचा परीणाम महणिू अनतपोषणाचया 
समसयेमधये वाढ झाली. एि एि एम 
बी चया सवफेक्णात अस े नदसिू येते 
की गेलया चार दशकात परुुष तसचे 
न्रियांमधये अनतपोषणाचया समसयेत 
झपाटयािे वाढ होत आह.े ९० चया 
दशकाचया मधयापासिू २०१२ पयांत 

अनतरोषणाचया दरात वाढ होणयाचा 
आलखे तीव्र आह.े (आकृती ९ आनण 
आकृती १०). अनतपोषणाचा दर हा 
परुुषांपके्ा न्रियांमधये जासत होता. एि 
एर् एच एस- ४ चया मानहतीिसुार 
वाढतया वयािसुार अनतपोषणाचा 
दरही वाढतो (आकृती ११). जेवहा 
कुपोषण आनण अती पोषणाबाबतची 
मानहती सांनगतली जाते तेवहा काही 
जणांचा असा समज होतो की अगदी 
्ोडयाच न्रियांचया बाबतीत ह े बी 
एम आय मिल े बदल झाल े आहते. 
परंत ु कालमािािसुार, बहतुेक सवदू 
न्रियांमिला बी एम आय वाढला आह.े 
परीणमतः जया न्रियांचा बीएम आय 
अलप पोषणाचया मयादूदा सचूकाचया 
खाली असतो तया न्रियांमधये तयाच े
प्रमाण कमी होते आनण अनत पोषणाचया 
मयादूदासचूकाचया वर जया न्रियांचा बी 
एम आय असतो तया न्रियांमधये तयाच े
प्रमाण वाढते. (आकृती १२). अिकूुल 
पोषणासाठी जयांचा बी एम आय१८.५ 
पके्ा कमी असतो तयांिी वजि वाढवावे 
महणजे ते सवदूसािारण पोनषत बितील. 
परंत ुसवदूसािारण पोनषत मिषुयािे वजि 
वाढविू अनत पोनषत बि ुिये. अिकूुल 
पोषणासाठी आनण आरोगयासाठी 
मयादूनदत शानररीक सनक्रयता आवशयक 
आह.े दररोज ३० नमनिटे नियनमतपण े

प्रभ
ाव

बी एम आय (न्रिया)

्रिोत –एि एि एम बी मानहती

आकृती १०: न्रियांमिील अती पोषणा बाबत वेळेचा कल

प्रभ
ाव

15-19 वषफे      20-29 वषफे       30-39 वषफे   40-49 वषफे
 न्रियांच ेवयोगट

्रिोत – एि एि एम बी मानहती

आकृती ११: न्रियांमिील पोषण सतरावर वयाचा पनरणाम
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केललेी शानररीक सनक्रयता (चालण ेया 
सारखी) ही अिकूुल पोषणासाठी आनण 
आरोगयासाठी आवशयक आह,े असा 
आरोगय नशक्णाचा सदंेश (सवदू सपंकदू  
माधयमांद्ारे) नदलयास प्रौढांमधये एि 
सी डी चा दर वाढण ेआनण अनतपोषण 
या गोष्ीिंा ्ांबवणयासाठी तयाचा खपू 
उपयोग होईल. 
सारांश आणण णनषकष्व 

अलपपोषण, जंतसुसंगदू आनण 
माता- बालकांचया आरोगय समसया 
यांच े लवकर निदाि करण े आनण 
पनरणामकारक उपचारपधदती यावर 
लक् कें नद्रत करूि भारताची आरोगय 
यंत्णा उभारणयात आली आह.े यातलया 

बहतुांश आरोगय समसया या रोगसचूक 
आनण तीव्र असतात. आजारी माणस े
आरोगय कें द्रात जातातच. तयामळेु 
अलप पोषण व जंतसूसंगदू यावर 
सहजगतया उपचार करता येतात. 
काळािरुूप आरोगय सवेेचया वापरात 
सिुारणा  झाली आह ेआनण तयामळेु 
अलपपोषण,आजारपण आनण मृतय ू
यांचया दरात साततयािे घट होत आह.े

गेलया दोि दशकात, अनतपोषण 
तसचे तयाचयाशी निगडीत अससंगदूजनय 
आजार ह े महतवाचया सावदूजनिक 
आजाराचया समसया महणिू उदयाला 
आल े आहते. अनतपोषणाचया 
समसया रोजचया जीविात अड्ळा 
ठरत िसलयामळेु बहतुांश भारतीय 
अनतपोषणाचया बाबतीत काळजी करत 
िाहीत. मेदवृधदी ही अससंगदूजनय 
आजाराकडे घेऊि जाते ह े तयांिा 
समजत िाही. बहतुांश एि सी डी ची 
सरुवातीचया काळात लक्ण ेनदसिू येत 
िाहीत, आनण आजारामधये गुंतागुंत 
झाली की मग तयाचया लक्णांमळेु 
बहतुांश लोकं उपचार घेणयासाठी 

िावतात. अससंगदूजनय आजारासाठी 
जीविशलैीमधये पनरवतदूि आनण जनमभर 
औषि घेण ेयाची आवशयकता असते. 
येणाऱया काळात, भारतीय समाज 
आनण भारतीय आरोगय यंत्णा यांिा 
योगय नदशलेा वळवावे लागेल,तसचे 
आजाराला प्रनतबंि, लवकर निदाि 
तसचे,पोषण आनण रोग अशा 
दहुरेी ओझयाच े प्रभावी वयवस्ापि 
करणयासाठी सवतःला नसधद ठेवावे 
लागेल.

पोषण आनण आरोगय या दहुरेी 
ओझयाचया या यगुात, सावदूजनिक 
आरोगयनवषयक ससं्ा आनण 
औषिोपचाराची आवशयकता 
असणारी वयक्ी, या दोघांसाठीही 
पोषणसतरासाठीची तपासणी करण े हा 
अनतशय महतवाचा घटक आह.े आदशदू 
पधदत महणजे प्रतयेकािे नियनमतपण े
पोषणासाठीची तपासणी करूि घेतली 
पानहजे आनण नवशषेतः समाजातील 
कानहस े दबुळे घटक जस े बालके, 
नकशोरवयीि मलु,े गरोदर आनण 
सतिपाि देणाऱया न्रिया तसचे जयेष्ठ 
िागनरक यांिी वारंवार पोषणासाठीची 
तपासणी केली पानहजे. लवकर निदाि 
होण,े योगय ते समपुदेशि आनण 
अनतनरक् पोषण नकंवा पोषणाची 
कमतरता यांचया नवषयी वैद्कीय 
समसया उद्भवणयाआिीच तयांच े
पनरणामकारक नियोजि यासाठी 
नियनमतपण ेकरावयाचया तपासणयांसाठी 
पोषण आनण आरोगय सवेा तसचे समाज 
अजिुही तयार िाही. तयामळेु जेवहा 
एखादी वयक्ी आरोगयासाठी नकंवा 
पोषणासाठी सलला घयायला येईल 
तेवहाच आपण पोषणाचया सतराबाबत 
तपासणीला सरुवात केली पाहीजे.

प्रभ
ाव
 

आकृती१२: न्रियांमिील बी एम आय वर आिारीत पिुरावृत्ीचया नवभागणीचा वेळेचा कल

न्रियांमिील पिुरावृत्ीची नवभागणी

गेलया तीन दशकांपासनू 
वाहतकू, वयवसाय आणण ररगतुी 
कामे या संबंणधत कामांचे वाढते 
यांणत्रकीकरण होत आहे. परहीणामतः 
शाणररहीक कष्ाचया कामांमधये तीव्र 
रट होऊन बहुतांश भारतीय बैठे 
जीवन जगत आहेत. अननसेवनामधये 
थोडी कपात झालही असलही तरही ते 
कमी झालेलया शाणररहीक कष्ाचया 
प्माणात नाहही. तयाचा परहीणाम 
महणनू अणतपोषणाचया समसयेमधये 
वाढ झालही.
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एकदा तपासणी झाली की तयांचया 
पोषणाचया सतरािसुार योगय तो सलला 
नदला पानहजे.

* सवदूसािारण पोषण असललेी 
वयक्ी – सधयाची जीविशलैी तशीच 
जपावी आनण पोषण व आरोगयाचा 
सतर तसाच कायम राहणयासाठी मदत 
परुवावी;

* जे अलप नकंवा अनत पोनषत 
आहते आनण जयांिा आरोगयाचया 
समसयांचा िोका आह े– तयांिा योगय 
ते अनिसवेि आनण वयायामाबाबत 
समपुदेशि देण.े आवशयकता वाटलयास 
तयांिा पोषक परुवणी खाद् देण ेआनण 
सिुारणवेर लक् ठेवण.े

* जे आजारी आहते – तयांचया 
पोषणाची समसया ओळखिू तयांिा 
सवदूसािारण आरोगय आनण पोषण पनुहा 
नमळनवणयासाठी योगय ती उपचार पधदती 

देण ेआनण प्रनतसादावर लक् ठेवण.े

पोषण आनण रोगाचया दहुरेी 
ओझयाशी लढा देणयासाठी पोषण 
आनण जीविशलैी याबद्ल समपुदेशि 
देविू उपचार देणयासाठी पोषणतज्ञ 
आनण डॉकटसदू यांिा महतवाची भनूमका 
बजावावी लागेल. आरोगय आनण 
पोषण सवेा यांचयातला समनवय 
वाढविू देशाला पोषणाचया आवहािाला 
यशसवीपण े सामोरे जाता येईल आनण 
समाजाचया आरोगय आनण पोषणाचया 
सतरामधये वेगािे सिुारणा होऊ शकेल.

 nnn

लनेखका िवी नदललीनस्त नयनूरिशि 
र्ाउंडेशि ऑफ़ इनंडयाचया सचंालक 
असिू तयांिी पवूादूश्रमीचया योजिा 
आयोगामधये सललागार महणिूही काम 
केल ेआह.े 
ईमेल:premaramachandran@gmail.com

 समाजातील काणहसे दबुळे 
रटक जसे बालके, णकशोरवयीन 
मलुे, गरोदर आणण सतनपान देणाऱया 
ण्रिया तसेच जयेष्ठ नागणरक 
यांनी वारंवार पोषणासाठीची 
तपासणी केलही पाणहजे. लवकर 
णनदान होणे, योगय ते समपुदेशन 
आणण अणतणरक्त पोषण णकंवा 
पोषणाची कमतरता यांचया णवषयी 
वदै्यकीय समसया उद्भवणयाआधीच 
तयांचे पणरणामकारक णनयोजन 
यासाठी णनयणमतपणे करावयाचया 
तपासणयांसाठी पोषण आणण 
आरोगय सेवा तसेच समाज 
अजनुहही तयार नाहही. तयामळेु जेवहा 
एखादही वयक्ती आरोगयासाठी 
णकंवा पोषणासाठी सलला घयायला 
येईल तेवहाच आपण पोषणाचया 
सतराबाबत तपासणीला सरुवात 
केलही पाहहीजे.
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1947 पासिू अनि सरुक्ा 
ह े आपलया देशाच े एक 

प्रमखु उनद्ष् आह.े ‘‘भकेुच े
निमूदूलि करणयाकडे प्रामखुयािे लक् 
नदल े पानहजे" याबाबतची जागृती 
बंगालमिील दषुकाळामळेु झाली. 
2013 चा अनिसरुक्ा कायदा पोषण 
सरुक्ेची गरज अिोरेनखत करतो. 
मािवी जीवि चक्रात अनि आनण 
पोषण सरुक्ा देणयाच ेकाम हा कायदा 
करतो. याचया अंतगदूत लोकांिा मािािे 
जगता यावे यासाठी आनण याचयाशी 
निगनडत अिेक बाबी लक्ात घेतलया 
जातात. परवडणारया नकंमतीत उत्म 
दजादूच े अनि सवाांिा उपलबि होईल 
याकडे लक् नदल ेजाते. 

शतेीचया अवजारांची जळुणी, 
पोषण आनण आरोगय याचा एकानतमक 
दृष्ीिे मेळ घातला तर ह ेकस ेजमेल 
याबाबत मला सनूचत करायच ेआह.े 
अनि आनण अनिेतर घटकांकडे एकाच 
वेळेस लक् नदल ेगेल ेपानहजे. यासाठी 
कोणती पावल े उचलावी लागतील ह े
खाली ्ोडकयात िमदू केल ेआह.े

माझया ‘गलोबल ऍसपकेटस ऑर् 
रू्ड प्रॉडकशि’ या पसुतकात मी 
अनि सरुक्ेला प्रािानय नदल े पानहजे 
यावर भर नदला. समतोल अनि, 
सवच्छ नपणयाच ेपाणी, सवच्छता आनण 
प्रा्नमक आरोगय सवेा ही आन द्ूक 
दृष्या सामानजक दृष्या, आनण प्रतयक् 
उपलबि होण े महणजे पोषण सरुक्ा 
अशी मी पोषण सरुक्ेची वयाखया केली 

आह.े ही औषिांपके्ा अनिावर आिानरत 
असली पानहजे याचयावर मी भर नदला.
आता 30 वषादूिंतर पोषण सरुक्ा या 
सकंलपिेिे मळंु िरली आहते.

शतेी आरोगय आनण पोषण यांचया 
साहचयादूच े प्रातयनक्क करणयासाठी 
MSSRF प्रयत्न करत आह.े परेुस ेअनि 
उपलबि असण,े प्रन्िांची कमतरता, 
लोह, नझंक, अ जीविसतव इतयादी 
सकू्म पोषक घटकांची कमतरता या सवदू 
बाबीकंडे पोषण सरुक्ेत लक् परुवल े
पानहजे. साहचयादूिे या सवदू घटकांची 
जळुणी कशी होईल याचा नवचार मी 
सचुवललेया पोषणावर आिानरत शतेी 
पधदतीत केला आह.े

जैनवक दृष्या जोमदार झाडांचया 
बागांच े अिवंुश शा्रिावर आिानरत 
वैनश्वक जाळे हचे आपलयाला ्ुछपया 
भकेुचा सामिा करायला उपयोगी 
पडेल.

महाराष्ट्रातील ठाण,े उत्रप्रदेशातील 
गोरखपरू, ओनरसातील कोरापटू आनण 
तानमळिाडूतील काही भागात मोठया 
प्रमाणावर कुपोषणाची समसया आह.े 
नतचा मकुाबला करणसासाठी अनिाचया 
शक्ीवर आिानरत उपाय करणयाचया 
नवचारात MSSRF आह.े

राष्टीय पोषण सप्ाह

राष्ट्रीय पोषण सप्ाह िकुताच 
पार पडला. कुपोषणाच ेअिेक घातक 
पनरणाम आहते. नवशषेतः मलुांचया 

अनन सरुक्ेकडनू पोषण सरुक्ेकडे जाताना

एम. एस. सवामीनाथन 

समतोल अनन, सवच्छ णपणयाचे 
पाणी, सवच्छता आणण प्ाथणमक 
आरोगय सेवा हही आणथ्वक दृष्टया 
सामाणजक दृष्टया, आणण प्तयक् 
उपलबध होणे महणजे पोषण सरुक्ा 
अशी मी पोषण सरुक्ेची वयाखया 
केलही आहे. हही औषधांपेक्ा अननावर 
आधाणरत असलही पाणहजे याचयावर 
मी भर णदला. आता 30 वषा्वनंतर 
पोषण सरुक्ा या संकलपनेने मळंु 
धरलही आहेत.

णवशेष लेख
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मेंदचूया वाढीवर होणारा अनिष् पनरणाम 
याबाबत जागृती करण ेगरजेच ेआह.े 
कृती कायदूक्रम महणिू जैनवकदृष्या 
जोमदार अिवंुश शा्रिावर आिानरत 
झाडांचया बागांच ेराष्ट्रीय जाळे उभारल े
गेल े पानहजे. गनरबांिा पोषणाचया 
समसया भेडसावत आहते. तयाला या 
शतेीतिूच उपाय सापडतील. आपली 
लोकसखंया पोषक आहारदृष्या उत्म 
ठरणयासाठी आपलयाला एखाद्ा 
कृती कायदूक्रमाला सरुूवात या पोषण 
आठवडयात करता येईल.

राष्टीय पोषण णवशेष काय्वक्रम 
यशसवी करताना

राष्ट्रीय पोषण नवशषे कायदूक्रम 
यशसवी करणयासाठी सरकारिे तीि 
वषादूत 9000 कोटीची तरतदू 
केली आह.े कुपोषणातिू मलुांचया 
संज्ञाससं े्वर नवपनरत पनरणाम होत 
आह.े या समसयेसाठीही सरकारिे 
तरतदू केली आह.े पोषण नवशषे 
कायदूक्रम यशसवी करायचा तर तो 
िडक प्रमाणात राबवला पानहजे. 
तयातील घटकांच े एकमेकांत साहचयदू 
पानहजे. तयाचप्रमाण े तया कायदूक्रमाचया 
सचंालकांकडे आवशयक ते प्रभतुव 
आनण उत्रदानयतव पानहजे. पवूगीच े
‘नवशषे कायदूक्रम’ यशसवी झाल ेिाहीत 
कारण सकंलपिा पणूदूपण े अंमलात 
आली िाही. उदाहरणा द्ू पोषण कायदूक्रम 

यशसवी ठरणयासाठी एकमेकांशी 
सबंंनित खालील घटकांचया सहभागाची 
आवशयकता होती.

* अनि सरुक्ा कायद्ाचा 
पनरणामकारक वापर करूि 
निमिपोषणावर मात करण े आनण 
तांदळू, गवहाचया बरोबरीिे जवारी, 
बाजरी, िाचणी इतयादीचंा समावेश 
करूि वाढीव अनिपात्ाचा र्ायदा घेण े

* डाळीचं ेउतपादि वाढविू आनण 
दिू कुककुटजनय उतपादिांचा आहारात 
वापर करूि आहारातील प्रन्िांचा 
समावेश वाढवण.े

* आिवंुनशक शा्रिाचा वापर 
करूि जोमदार झाडांचया बागा वाढविू 
सकु्म पोषक द्रवयांचया अभावािे 
घडणारया कुपोषण व ्ुछपया भकेुवर 
मात करणे

*  नपकांचया हगंामािंतर उत्म 
वयवस्ापिाद्ारा अनिाचा दजादू आनण 
सरुनक्तता कायम ठेवण.े

वरील गोष्ीखेंरीज या नवशषे 
कायदूक्रमात सवच्छ नपणयाच े पाणी, 
आरोगयरक्क सनुविा आनण प्रा्नमक 
आरोगय सनुविा या बाबी सहजगतया 
उपलबि होतील ह े बनघतल े पानहजे. 
कृषी नवदयापीठांचया साहाययािे 
सामानजक भकेुनवरूधदचया लढयातील 
कृती दलाला प्रनशनक्त केल ेपानहजे. 

कुपोषणाचया आजारावर तयांिा 
शतेकी उपाय मानहती पानहजे. पोषण 
नवशषे कायदूक्रमाची अंमलबजावणी 
पनरणामकारक होते की िाही ह े नसद्ध 
करणारे काही घटक ठरवल े गेल े
पानहजेत. यामळेु हसतक्ेप हा उपयोगी 
आह ेकी िाही ह ेठरवता येईल. महणजेच 
‘नवशषे कृती कायदूक्रम' हा केवळ 
िावापरुता नवशषे िको तर समतोल 
पोषणाचया वेगवेगळया घटकातील 
साहचयादूतील अंमलबजावणीचया 
पधदतीत  नवशषे हवा.

राष्टीय पोषण काय्वक्रम 

आठ माच दूचया आतंरराष्ट्रीय मनहला 
नदिाचया नदवशी आपलया पंतप्रिािांिी 
देशातील 640 नजलहयांमधये राष्ट्रीय 
पोषण कायदूक्रमाची महुतूदूमेढ केली. 
राष्ट्रीय पोषण कायदूक्रमाची उनद्षे् सर्ल 
होणयासाठी खालील पाच नवभागांकडे 
एकाच वेळी लक् नदल ेपानहजे.

1) राष्ट्रीय अनिसरुक्ा 
कायदूक्रमातील तरतदुीचंा पनरणामकारक 
वापर करूि उषमांकांचया कमतरतेवर 
मात करण.े

2)डाळी आनण दिू व कुककुटजनय 
पदा्ाांच े जासत उतपादि व आहारात 
समावेश करूि प्रन्िांचया भकेुवर मात 
करण.े

3) आिवंुनशक शा्रिाचा वापर 
करूि जैनवकदृष्या जोमदार झाडांचया 
बागा वाढविू सकू्मपोषक द्रवयांचया 
अभावािे घडणार्या ्ुछपया भकेुवर 
मात करण ेआनण पोषण कायदूक्रमासाठी 
नवशषे लागवड कायदूक्रमाला चालिा 
देण.े

4)सवच्छ नपणयाच े पाणी, 
आरोगयरक्क सोयी आनण प्रा्नमक 
आरोगय सनुविा यांची उपलबिता 
निनचित करण.े

5) भकेुनवरूधदचया लढयासाठी 
कुपोषण निमूदूलिाची आनण शा्रि 
मानहती असणारया कायदूकतयाांच ेनवशषे 
कृती दल नवकनसत करण.े    

या पाचही क्ेत्ांकडे एकाच वेळी 
लक् नदल ेगेल ेतर राष्ट्रीय पोषण नवशषे 
कायदूक्रमाच े उनद्ष् आपण पार पाडू 
शकू.

 nnn

लखेक र्ाउंडेशिच े अधयक् असिू 
आन द्ूक पयादूवरणशा्रिाच ेजिक मािल े
जातात. 
ई मेल :swami@mssrf.res.in

                                          

कुपोषणाचे अनेक रातक 
पणरणाम आहेत. णवशेषतः मलुांचया 
मेंदचूया वाढहीवर होणारा अणनष् 
पणरणाम याबाबत जागतृी करणे 
गरजेचे आहे. कृती काय्वक्रम महणनू 
जैणवकदृष्या जोमदार अनुवशं 
शा्रिावर आधाणरत झाडांचया 
बागांचे राष्टीय जाळे उभारले 
गेले पाणहजे. गणरबांना पोषणाचया 
समसया भेडसावत आहेत. तयाला 
या शेतीतनूच उपाय सापडतील.
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राष्टीय पोषण नीती 

सवातंत्यािंतरचया सत्र 
वषाांमधये भारतािे 

आन द्ूक, सामानजक आनण राजकीय 
अशा सवदूच क्ेत्ांमधये मोठी प्रगती केली 
आह.े तरीही अजिू अिेक आघाडयांवर 
बरेच काही नमळविू दाखवायच ेआह.े 
देशाचयासवातंत्याला पंचाहत्र वष ां पणूदू 
होतािा महणजेच २०२२पयांत ‘िवीि 
भारत’ निमादूण करणयासाठी पनरवतदूि 
चळवळ उभारायचा िारा  देशाचया 
प्रिािमंत्यांिी नदललेाच आह.े 

 जया महत्वाचया क्ेत्ांकडे जासत 
लक् द्ायला हवे आह,े तयात पोषणाचया 
प्रश्ाला अग्रक्रम द्ायला पानहजे.पोषण 
ह ेमािवी जीविाच ेपायाभतू अंग आह.े
दीघदूकालीि आन द्ूक नवकासाचा पाया 
उत्म प्रकारे पोषण झाललेया समाजावर 
आिारललेा असतो. नवकासाचया 
प्रक्रीयेत सहभागी होतािा नप्छाडीवर 
रानहललेयांिा बळ देणयासाठी  कुपोषणाशी 
लढा देण ेह ेअतयंत प्रभावशाली अ्रि 
आह.ेयोगय आहाराचया सवयीच ेअिेक 
र्ायदे आहते. आहाराच े पोषणमलूय 
वाढवलयािे रोगांवर नियंत्ण ठेवायला 
मदत होते. माता आनण बालमृतयचू े
प्रमाण कमी होते, ्रिी सबलीकरणाला 
चालिा नमळते, नपढयाि नपढया चालत 
आललेया कुपोषणाचया दषु्चक्राला 
भेदण े सोप े होते. पोषक आहारामळेु 
कामगारांची उतपादिक्मता वाढते 
इतकच काय तर नवद्ारयाांची ग्रहण 
क्मतादेखील वाढायला मदत होते. 

निमि आनण मधयम उतपनि असललेया 
देशांमधये योगय आहाराच ेर्ायदे आनण 
खच दू यांच े गणुोत्र १६:१ आह े
अस े एका आतंरराष्ट्रीय अभयासातिू 
निदशदूिास आल े आह.े महणिूच 
‘सबका सा्, सबका नवकास’ या 
ततवािसुार काम करणाऱया कें द्र 
सरकारिे भारतातलया आहाराचा दजादू 
उंचावणयाला तातडीिे प्रािानयक्रम नदला 
आह.े

सवातंत्यप्राप्ीिंतरचया सरुुवातीचया 
काही वषाांमधये, अनििानय उतपादिाचया 
बाबतीत सवयंपणूदू होण े ह े देशापढुच े
सवादूत महत्वाच े आवहाि होते.
हनरतक्रांतीमळेु तयात मोठया प्रमाणावर 
यश नमळवता आल ेअस ेमहणता येईल.
आता समाजाचया काही नवभागातलया 
िागनरकांचया आहारातिू परेुशी 
पोषणमलूय नमळण े ह े आवहाि समोर 
आहचे, तयाचबरोबर पोषणमलूयांचया 
बाबतीत इतर अिेक मदु्े निणादूयक 
ठरणारे आहते. उदाहरण द्ायच े तर 
पाणीपरुवठयाची नस्ती, मलनिससारण 
तसचे सवच्छता यांचा देखील पोषणाचया 
दजादूवर पनरणाम होतो. निरीक्णांती 
अस े नदसिू आल े आह े नक, योगय 
मलनिससारण सनुविेचया अभावी 
होणारा जिुाट अनतसारा सारखा आजार 
कुपोषणाला बळी पडललेया निममयाहिू 
अनिक  प्रकरणांमधये कारणीभतू होता. 
मलुी आनण न्रियांचया आरोगयाचया, 
पोषणाचया दजादूचा पनरणाम तयांिा 

णचनमय गोयल

णममांसा

पोषण हे मानवी जीवनाचे पायाभतू 
अगं आहे.दहीर्वकालहीन आणथ्वक 
णवकासाचा पाया उत्म प्कारे पोषण 
झालेलया समाजावर आधारलेला 
असतो. णवकासाचया प्क्रीयेत सहभागी 
होताना णप्छाडीवर राणहलेलयांना बळ 
देणयासाठी  कुपोषणाशी लढा देणे 
हे अतयंत प्भावशालही अ्रि आहे.
आहाराचे पोषणमलूय वाढवलयाने 
रोगांवर णनयंत्रण ठेवायला मदत होते. 
माता आणण बालमतृयचेू प्माण कमी 
होते, ्रिी सबलहीकरणाला चालना 
णमळते, णपढयान णपढया चालत आलेलया 
कुपोषणाचया दषु्चक्राला भेदणे सोपे 
होते. पोषक आहारामळेु कामगारांची 
उतपादनक्मता वाढते इतकच काय 
तर णवद्यारयायंची ग्रहण क्मतादेखील 
वाढायला मदत होते.
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होणाऱया बाळाचया आरोगयावर होत 
असतो. अशा समसया टाळणयासाठी 
सरकारिे ‘सवच्छ भारत अनभयाि’ 
आनण‘बेटी बचाओ ,बेटी पढाओ’ 
अनभयािांची सरुुवात केली आह.े 
तयाबरोबरच, आिी सरुु असलले े
काही सरकारी कायदूक्रम प्रतयक् नकंवा 
अप्रतयक्पण े पोषक आहाराच े महतव  
लोकांचया मिात ठसनवणयासाठी 
मदत करत आहते. यात एकानतमक 
बालनवकास सवेा योजिा, राष्ट्रीय 
आरोगय अनभयाि-जििी सरुक्ा योजिा, 
राष्ट्रीय ग्रामीण पयेजलकायदूक्रम, 
मातृतव सहयोग योजिा, नकशोरीसंाठी 
सबला योजिा, माधयानि आहार 
योजिा,लक्यािानरत सावदूजनिक 
नवतरण वयवस्ा, राष्ट्रीय अनि सरुक्ा 
अनभयाि, महातमा गांिी राष्ट्रीय ग्रामीण 
रोजगार हमी योजिा आनण राष्ट्रीय 
ग्रामीण चनरता द्ू अनभयाि या आनण 
इतर अिेक योजिांचा समावेश होतो.

सधया सरुु असललेया या 
योजिांची यादी पाहता असा प्रश् 
पडू शकतो. नक या अिेक योजिा 
कायदूरत असतािा पोषणासाठी सवतंत् 
अनभयािाची काय गरज? तर, पनहल े
कारण महणजे सधयाचया योजिांद्ारे 
होत असलले े प्रयत्न नवसकळीत 
आहते. या मदु्द्ाशी सबंंनित काम 
करणाऱया सवादूिा एका वयासपीठावर 
आणिू तयांिा आरोगयाशी सबंंनित 
नवषयाबाबत सहकारी आनण सवांकष 
प्रनतसादासाठी सक्म करणयाची गरज 
आह.े दसुरे महणजे सवतंत्पण ेअनभयाि 
राबवलयामळेु,आहारातली पोषणमलूये 
आनण कालमयादूदा यांचयाबाबतची 
नवनशष् लक्य डोळयासमोर सपष्पण े
ठेवता येतील.यामळेु कुपोषणाची 
समसया तातडीिे सोडवणयाबरोबरच 
यासबंंिीचया राजकीय वचिपतूगीच े
प्रदशदूिदेखील करता येईल. नतसरे 
कारण महणजे,या अनभयािात, प्रतयक् 

कृनतयोजिा आवशयक बदलांसाठी 
हसतक्ेप करू देणारी लक्यािानरत िीती 
समानवष् करता येईल. या अनभयािाचा 
चौ्ा आनण महत्वाचा उद्ेश महणजे 
सामानजक जाणीव-जागृतीद्ारे तसचे 
सरकार,खाजगी क्ेत् आनण सावदूजनिक 
क्ेत्ाचया भागीदारीतिू मोठी चळवळ 
उभारण.े

पोषक आहार मोनहमेमळेु काय 
साधय होणार आह ेआनण कस ेह ेखाली 
चनच दूललेया मदु्द्ांवरुि, आणखी सपष् 
होईल.

पोषक आहार मोणहमेचा उद्ेश काय?

गेलया पंिरा वषादूत झाललेया 
आन द्ूक नवकासामळेु पोषणमलूयांचया 
बाबतीत साततयािे प्रगती झाललेी 
नदसिू आली आह.ेसि २००५-०६ ते 
२०१५-१६ या कालाविीत झाललेया 
राष्ट्रीय कुटुंब आरोगय सवफेक्णािसुारवाढ 
खरुटललेया मलुांच े प्रमाण ४८% 
वरूि ३८% पयांत खाली आल ेआह.े 
सरासरीपके्ा कमी वजि असललेया 
मलुांचपे्रमाण ४२.५%वरूि ३५.७% 
इतके तर कमी बॉडीमास इडेंकस 
असललेया मनहलांच े प्रमाण ३५.५% 
वरूि २२.९% इतकया प्रमाणात खाली 
उतरल े आह.े रक्ालपता असललेया 

न्रियांच े प्रमाण कमी होऊि५५.३% 
वरूि ५३% इतके झाल ेआह.े

आतापयांत होत असललेया या 
प्रगतीचा वेग वाढवणयाचया उद्ेशािे 
राष्ट्रीय पोषण अनभयाि सरुु करणयात 
आल ेआह.ेउदाहरणा द्ू, वाढ खुंटललेया 
मलुांचया प्रमाणात वानषदूक १% इतकी 
घट होत असलयाची गेलया वषगी िोंद 
झाली आह,े तर या वषगी ह ेप्रमाण २% 
कस ेगाठता येईल ह ेलक्य ठेवणयात 
आल े आह.े येतया २०२२पयांत 
बालकांची वाढ खरुटणयाच ेप्रमाण २५% 
इतके खाली आणणयाच ेलक्य ठेवणयात 
आल ेआह.ेतर कमी पोषण, रक्ालपता 
आनण कमी वजिाचया बाळांच े प्रमाण 
अिकु्रमे२%,३% आनण २%इतके कमी 
करणयासाठी लक्य निनचित करणयात 
आल ेआह.े ह ेअनभयाि टपयाटपयािे सवदू 
राजयांचया सवदू नजलह्यांमधये राबनवणयात 
येणार आह.ेपोषण अनभयािासाठी तीि 
वषाांचया कालाविीत ९००० कोटी 
रुपयांचया नििीची तरतदू करणयात 
आली आह.े निनचित केललेी धयेये 
साधय करणयासाठी िीती आयोगािे 
तयार केललेया पोषण आहार िोरणात 
अिेक उपाययोजिा आखललेया 
आहते. सगळयात प्र्म महणजे, 
बाळाचया जनमािंतरचया पनहलया तीि 
वषाांमधयेच तयाच ेआरोगय आनण पोषण 
सिुारणयाच े लक्य ठेवायच.ेकारण 
या कालाविीत पोषणाकडे झाललेया 
दलुदूक्ामळेु बाळाचया आकलिशक्ीत 
ि सिुारणयाजोगे दोष निमादूण होतात 
आनण भनवषयात काही नमळवणयाचया 
तयाचया क्मतेमधये कमतरता राहिू 
जाते. याखेरीज माता आनण नकशोरीचंया 
पोषण आनण आरोगयाची काळजी घेण,े 
सकू्म पोषकद्रवयांचया कमतरतेवर 
नियंत्ण ठेवण े आनण एकूणच 
सवदूसामानय जितेचया पोषक आहाराची 
काळजी घेण े ह े उपाय हाती घेणयात 
आल ेआहते.

णनरहीक्णांती असे णदसनू आले 
आहे णक, योगय मलणनससारण 
सणुवधेचया अभावी होणारा 
जनुाट अणतसारा सारखा आजार 
कुपोषणाला बळी पडलेलया 
णनममयाहनू अणधक  प्करणांमधये 
कारणीभतू होता. मलुही आणण 
ण्रियांचया आरोगयाचया, पोषणाचया 
दजा्वचा पणरणाम तयांना होणाऱया 
बाळाचया आरोगयावर होत असतो. 
अशा समसया टाळणयासाठी 
सरकारने ‘सवच्छ भारत अणभयान’ 
आणण‘बेटही बचाओ ,बेटही पढाओ’ 
अणभयानांची सरुुवात केलही आहे
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अमंलबजावणीसाठी महतवाचे धोरण

अनिक भवय प्रमाणात नवचार 
करायचा तर,राष्ट्रीय पोषण अनभयािािे 
अवलंबललेया िोरणािसुार सरकारी 
यंत्णचे े नवकें द्रीकरण करूि राजय 
सरकारे,नजलहा प्रशासि आनण स्ानिक 
पातळीवरचया यंत्णचेया कामात अनिक 
लवनचकता आणायचा प्रयत्न केला 
आह.े तयाबरोबरच कडक परीक्ण, 
जबाबदारीच े वाटप आनण प्रोतसानहत 
करणारी कायदूवयवस्ा यांचया 
उपयोगािे स्ानिक पातळीवरच उत्म 
पोषणासाठीचया उपायांचया शोिासाठी 
कायदूकतयाांिा प्रोतसाहि देणयात येत 
आह.े

धोरणाचया पणरणामांचा पणरचय : 

पोषक आहार िीतीमळेु होणारा 
सगळयात मोठा बदल महणजे या 
िोरणाचया अंमलबजावणीमळेु होणाऱया 
सकारातमक बदलांची ओळख सधयाचया 
यंत्णलेा करूि देण.े या प्रश्ाबाबतचया 
वयनक्गत जबाबदारीची जाणीव अगदी 
तळागाळातलया प्रतयेकालाच होईल. ह े
साधय करणयासाठी, लाभा्ाांचया नवनवि 
मापदंडाच े सावदूनत्क निरीक्ण आनण 
केललेया प्रगतीच े वसतनुिष्ठ परीक्ण 
अतयंत आवशयक आह.े अगदी 
मळुापासिू केललेया मोजमापांमळेु 
कोणतया उपाय योजिा खरोखरीच 
उपयोगी ठरत आहते आनण कोणतया 
योजिांचा काहीच उपयोग होत 
िाही, ह े ठरवण े योजिाकतयादूिा सोप े
होईल. तसचे काही योजिांमधये 
जलद रे्रर्ार करूि तया अमलात 
आणण े आनण यशसवी िोरणांची 
अंमलबजावणी वेगवेगळया भौगोनलक 
नवभागांमधये सरुु करण े तयांिा शकय 
होईल. यानशवाय, पोषणाचया बाबतीत 
सिुारणा दाखवली तर तयांिा मािांकिे 
देणयामळेु, नवनवि गावे, नजलह ेआनण 

राजयांमधये पोषणाचया प्रश्ावर अनिक 
चांगल े कायदू करूि दाखविू सपिफेत 
वरचा क्रमांक पटकानवणयाची चढाओढ 
निमादूण होईल.

उत्म पणरणामासाठी प्ोतसाहनपर 
लाभांश :

या योजिेिसुार, पोषणाचया क्ेत्ात 
उत्म प्रगती करणाऱया राजय, नजलह े
आनण पंचायतीिंा प्रोतसाहिपर लाभांश 
नदल ेजातील. ह ेलाभांश रोख रकमेचया 
रुपात नकंवा इतर वसतरुूपात नकंवा 
पानरतोनषक आनण मािपत्ाचया सवरुपात 
देखील अस ूशकतील.

माणहतीचा संग्रह आणण णतचे 
णनरहीक्ण:

मानहती आनण सपंकदू  तंत्ज्ञािाचया 
सहाययािे एकनत्त केललेया मानहतीचा 
सगं्रह करण ेआनण तयाचया आवाकयाचा 
अंदाज घेण े हा या यंत्णचेा पाया 
असले.एकानतमक बालनवकास सवेेद्ारे 
कायदूकतयाांिी नमळवललेी मानहती, 

सधया अनसततवात असललेया मानहती 
यंत्णांची सिुारणा करण,े एकानतमक 
बालनवकास सवेा, राष्ट्रीय आरोगय 
अनभयाि आनण सवच्छ भारत अनभयाि 
या सवदू अनभयािांतिू नमळाललेया 
मानहतीच े एकत्ीकरण करूि तयाच े 
सगंणकीकरण करणयावर हा पाया 
आिारललेा असले. वसतनुिष्ठ मानहती 
परुनवणयाबरोबरच प्रतयेक गंभीररीतया 
कुपोनषत बालकावर लक् ठेविू तयाचया 
आरोगयाच ेनिरीक्ण करण ेयामळेु सोप े
होईल. माता आनण बालकाला आरोगय, 
बाळंतपण आनण पोषण आहारासाठी 
कायमची मदत उपलबि असावी महणिू 
तयांिा एकानतमक बाल नवकास सवेा 
आनण राष्ट्रीय आरोगय अनभयािाच े
एकनत्त माता बाल सरुक्ा काडदू देणयात 
येईल.

या अनभयािाचया पनरणामांच े
निरीक्ण सहा पातळयांवर करणयात 
येत आह.ेआगंणवाडी कें द्र, नवभाग, 
मंडळ,नजलहा, राजय आनण राष्ट्रीय अशा 
सहा पातळयांवरचया अनभयािाचया 
यशसवीतेच े एकत्ीकरण करणयात 
येईल.याबरोबरच वारंवार केलया 
जाणाऱया पोषण सवफेक्णातिू नमळणारी 
मानहती देखील एकनत्त पनरणामांसाठी 
नवचारात घेतली जाईल.

णवणवध काय्वक्रमांमधला समनवय :

पोषणनवषयक योजिा  सरकारचया 
नवनवि नवभागांद्ारे चालवलया 
जातात तयामळेु तयांच े सवरूप खपू 
नवसकळीत आह.े तेवहा या सवदू 
योजिांमधये समनवय सािणयासाठी, 
िीती आयोगाचया अनिपतयाखाली, 
सवदू सबंंनित मंत्ालयांचया मंत्यांचा 
सहभाग असलले े राष्ट्रीय सललागार 
मंडळ स्ापणयात आल े आह.े पोषण 
अनभयािाचया बाबतीतलया सवदू 

प्गतीचा वगे वाढवणयाचया 
उद्ेशाने राष्टीय पोषण अणभयान 
सरुु करणयात आले आहे.
उदाहरणाथ्व, वाढ खुंटलेलया 
मलुांचया प्माणात वाणष्वक १% 
इतकी रट होत असलयाची गेलया 
वषषी नोंद झालही आहे,तर या वषषी 
हे प्माण २% कसे गाठता येईल 
हे लक्य ठेवणयात आले आहे. 
येतया २०२२पययंत बालकांची वाढ 
खरुटणयाचे प्माण २५% इतके 
खालही आणणयाचे लक्य ठेवणयात 
आले आहे.तर कमी पोषण, 
रक्तालपता आणण कमी वजनाचया 
बाळांचे प्माण अनुक्रमे२%,३% 
आणण २%इतके कमी करणयासाठी 
लक्य णनणचित करणयात आले आहे.
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िोरणातमक नदशानिदफेशांसाठी ह े मंडळ 
जबाबदार असले आनण  तयांचा अहवाल 
सवतः प्रिािमंत्ी तपासतील. राष्ट्रीय 
पोषण अनभयािासाठी सनचव पातळीवर 
आणखी एक कायदूकारी सनमती स्ापि 
करणयात आली आह.े या सवाांमधये 
एकावेळी पाच राजयांचया प्रनतनििीिंा अस े
आळीपाळीिे सवदू राजयांिा प्रनतनिनितव 
नमळणार असलयामळेु सहकारी ततवावर 
प्रजासत्ाक पद्धतीला प्रोतसाहि नमळणार 
आह.ेवसत ू आनण सवेा कर सनमतीिे 
जयाप्रमाण ेकें द्र आनण राजय सरकारांिा 
तया मदु्द्ावर काम करणयासाठी एकत् 
आणल,े तयाचप्रमाण े पोषण आहाराचया 
क्ेत्ात िोरण निनचितीसाठी राष्ट्रीय 
सललागार मंडळ मधयस्ाची भनूमका 
बजावेल. तयाचप्रमाण,े राजय आनण 
नजलह्यांिा तयांचया सवतंत् पोषण आहार 
योजिा तयार करणयासाठी प्रोतसाहि 
नदल ेजाईल.

भरौगोणलक एककें द्रहीकरण : 

भौगोनलकदृषटया वेगवेगळया 
भागांमधये मोठया प्रमाणावर नदसणारी  
पोषणनवषयक असमािता बघता,या 
बाबतीत सगळयात कमी दजादू असललेया 
नजलह्यांवर लक् कें नद्रत करण ेतकदू शदु्ध 
आह.े आकांक्ादायी नजलह ेया सरकारी 

कायदूक्रमाप्रमाणचे एक समांतर कायदूक्रम 
राबविू पोषण आहाराचया बाबतीत 
नप्छाडीवर असललेया नजलह्यांिा 
प्रोतसानहत करणयाच ेकाम करायला हवे. 
यामळेु जासत वेगािे एकनत्त पनरणाम 
सािता येईल. राष्ट्रीय सललागार मंडळ, 
पोषणाचया बाबतीत मागे  असणाऱया 
दहा नजलह्यांचया तहसीलदारांिा बोलविू 
घेऊि तयांचयाशी नवशषे चचादू करेल 
आनण मागदूदशदूिदेखील देईल.

जन आदंोलन :

पोषण आहार अनभयािाला  यश  
नमळणयासाठी सवदूसामानय जितेचा  
सहभाग आवशयक आह.े पोषणाचा योगय 
दजादू नमळवणयासाठी करायच ेबदल  ह े
मखुयतः प्रतयेकाचया वतदूणकुीतल ेबदल 
आहते आनण याबाबतीत सरकार करत 
असलले े प्रयत्न ह े वयक्ी, कुटुंब 
आनण समाज या सवाांिाच पोषण 
आहार घेणयासाठीचया योगय सवयी 
अंगीकारणयासाठी नदललेा ्छोटासा 
िकका आहते. पोषणाचया बाबतीत 
जिजागृती करणयासाठी समाजानभमखु 
कायदूक्रम करण े आनण पोषक 
आहारासाठीचया ्रिोतांची मानहती देणारी 
कें द्र स्ापि करण ेह ेप्रयत्न सदु्धा केल े
जाणार आहते. पोषणाचया दजादूबाबत 
आमलुाग्र बदल घडविू आणणयासाठी 
आवशयक असललेी वचिबद्धता 
प्रतयेकामधये नवकनसत वहावी याकनरता 
लोकांचा पोषण अनभयािात सक्रीय 
सहभाग असण ेमहत्वाच ेआह.े

 देशातला कुपोषणाचा प्रश् 
सपंणूदू नवश्वासािे सोडनवणयासाठी 
नवशषे योजिेचया अंमलबजावणीमधये 
सरकारी यंत्णते काही िानवनयपणूदू बदल 
घडनवणयाबरोबरच या नवषयावर मोठया 
प्रमाणावर नवचारमं्ि आनण कायदू वहावे 
यासाठीचा राष्ट्रीय पोषण अनभयाि हा 
एक महत्वाकांक्ी प्रयत्न आह.े आता 
ह े अनभयाि यशसवी होणयासाठी सवदू 
सबंंनितािी तयांचया सवदू क्मता आनण 
ऊजादू एकत् आणिू जोमदारपण े कायदू 
करणयाची वेळ आली आह.े

nnn

लखेक अ द्ूशा्रिज्ञ असिू निती 
आयोगाच ेउपाधयक् यांचया कायादूलयात 
कायदूरत आहते. 
ई मेल:chinmaya.goyal@gov.in

पोषणणवषयक योजना  
सरकारचया णवणवध णवभागांद्ारे 
चालवलया जातात तयामळेु तयांचे 
सवरूप खपू णवसकळीत आहे. 
तेवहा या सव्व योजनांमधये समनवय 
साधणयासाठी, नीती आयोगाचया 
अणधपतयाखालही, सव्व संबंणधत 
मंत्रालयांचया मंतयांचा सहभाग 
असलेले राष्टीय सललागार मंडळ 
सथापणयात आले आहे. पोषण 
अणभयानाचया बाबतीतलया सव्व 
धोरणातमक णदशाणनददेशांसाठी हे 
मंडळ जबाबदार असेल आणण  
तयांचा अहवाल सवतः प्धानमंत्री 
तपासतील.
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भारतातील लहान मलुांचे पोषण

डॉ.शशी णमश्ा

प्रतयेक माणसाचया आयषुयातील 
बालपणाचा काळ हा वाढीशी 

आनण नवकासाशी निगनडत असतो. 
जस ेवय वाढते तशी शारीनरक आनण 
मािनसक पनरपकवता वाढत जाते. 
याचा पनरणाम चलिवलि शरीराची 
जडणघडण, अनिाची निवड आनण 
आहाराचया सवयीवंर होत जातो. 
लहाि मलुांचया वाढ नवकास आनण 
आरोगयासाठी परेुस े पोषण आवशयक 
असते. पाच वषादूहिू लहाि मलुांमधये 
अपरुया पोषणामळेु आजारी पडणयाचा 
िोका असतो आनण तयांचया मृतयलूाही 
अपरेु पोषण कारण ठरते. अयोगय 
पोषणामळेु लहाि मलुात लठठपणाही 
वाढ ू शकतो. परेुस े पोषण ह े लहाि 
वयात सवदूसवी गरजेच े असल े तरी 
पनहलया पाच वषादूत ते र्ारच महतवाच े
ठरते. या काळात लहाि बालक आपली 
आई आनण कुटुंबावर अनिासाठी पणूदूपण े
अवलंबिू असते. पोषण ह े प्रतयेक 
वयक्ीचया आरोगयासाठी महतवाच े
ठरते. शरीराचया आवशयकतेिसुार 
प्रतयेक पशेीला शक्ी आनण पौनष्क 
पदा्ाांचा परुवठा होण े ह े पोषणामधये 
अंतभूदूत आह.े आवशयकतेिसुार पोषण 
नमळणयातील असमतोल महणजेच 
कुपोषण, अपरुा वा चकुीचा आहार 
वारंवार परोपजीवी जंतुंमळेु होणारे वा 
अनतसारासारखे लहाणपणात होणारे 
आजार यामळेु अिेकदा लहाि मलुांत 
कुपाेषण सभंवते. पढुील आयषुयात 
वाढीची क्मता आनण रोगटपणा आनण 

मृतयचू े प्रमाण याचयावरही कुपोषणाचा 
पनरणाम सभंवतो.

लहान मलुांचया पोषणावर पणरणाम 
करणारे रटक

लहाि मलुांचया पोषणावर अिेक 
घटक पनरणाम करत असतात. सवादूत 
जासत आढळणारे घटक महणजे अनिाची 
उपलबिता आनण आहार, सतिपाि, 
ससंगदूजनय आनण परोपजीवी जंतमूळेु 
होणारया आजारांचा प्रादभुादूव आरोगय 
कें द्राची उपलबिता लहािपणी होणारया 
आजारांनवरुधदची प्रनतकार शक्ी ‘अ’ 
जीविसत्वाचा परुवठा, गरोदर आईची 
काळजी घेतली जाण,े पाणी परुवठा 
आनण आरोगयरक्क वयवस्ा सामानजक 
व आन द्ूक दजादू आरोगयानवषयी 
जागरुक वतदूि.  मलुाच े वय आनण 
नलंग, मलुाचया जनमाचया वेळेच ेआईच े
वय आनण मलुांचया जनमामिल े अंतर 
याचाही मलुाचया पोषणाशी साक्ात 
सबंंि असतो. अपरुा वा चकुीचा आहार 
आनण ससंगदूजनय रोगांिी अिेक वेळा 
बानित होणयािे मलुांचया पोषणावर 
नवपनरत पनरणाम होतो. ससंगदूजनय 
रोगांवर नवशषेतः अनतसाराबाबतीत 
वेळीच योगय ते उपचार झालयाचा 
लहाि मलुांची वाढ व पोषणनस्तीवर 
अिकूुल पनरणाम होतो. पोषण नस्ती 
आनण लहाि मलुांच े नजवंत राहण े
सतिपािामळेु सिुारते.

सवच्छ पाणयाचा परुवठा आनण 
आरोगयरक्क सनुविा यांचा मलुांवर 
चांगलाच पनरणाम होतो. आहार आनण 

णववचेन

 पोषण हे प्तयेक वयक्तीचया 
आरोगयासाठी महतवाचे ठरते. 
शरहीराचया आवशयकतेनुसार प्तयेक 
पेशीला शक्ती आणण परौणष्क 
पदाथायंचा परुवठा होणे हे पोषणामधये 
अतंभू्वत आहे. आवशयकतेनुसार 
पोषण णमळणयातील असमतोल 
महणजेच कुपोषण, अपरुा वा 
चुकीचा आहार वारंवार परोपजीवी 
जंतुंमळेु होणारे वा अणतसारासारखे 
लहाणपणात होणारे आजार यामळेु 
अनेकदा लहान मलुांत कुपाेषण 
संभवते. पढुहील आयषुयात वाढहीची 
क्मता आणण रोगटपणा आणण मतृयचेू 
प्माण याचयावरहही कुपोषणाचा 
पणरणाम संभवतो.
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आरोगय सनुविा याबाबतीत मलुीिंा 
भेदभावाला सामोरे जावे लागते. यामळेु 
अिेक नवकसिशील देशात मलुीचं े
अपरेु पोषण होते तसचे मृतयचू ेप्रमाण 
मलुांपके्ा जासत असते. लहाि मलुांचया 
पोषणाशी  निगनडत अिेक घटक 
एकमेकांशी निगनडत असतात.

कुपोषणाचा मलुांवर होणारा पणरणाम 

जागनतक आरोगय सघंटिेिसुार 
जगभर कुपोषणाचा 792 दशलक् 
लोकांिा र्टका बसत आह.े तयातील 
नकमाि एक तृतीयांश मलु े आहते. 
कुपोषणाचा दीघदूकालीि पनरणाम मलुांची 
वाढ खरुटणयात होतो. कुपोषणामळेु 
मलुांचया वाढीचया क्मतेवर नवपनरत 
पनरणाम होतो. तयामळेु इतर समवयीि 
मलुांचया तलुिेत कुपोनषत मलुांची उंची 
आनण वजि ह ेिेहमी कमी भरते. खुंटललेी 
वाढ ही किी किी कायमसवरुपी ठरते, 
ते मलू साततयािे कुपोनषत रानहल ेतर 
सवदूसािारण उंची वा वजि किीच गाठू 
शकत िाही. कुपोषणामळेु मॅरॅसमस हा 
प्रन्ि शक्ीचया मोठया प्रमाणातील 
कमतरतेचा आजार होतो. यामधये सवदू 
पोषक द्रवयांची कमतरता होते नवशषेतः 
प्रन्िे आनण उषमांकांची कमतरता वजि 
कमी होण ेपातळ आनण कागदी तवचा, 
केस गळण ेइतयादी तयाची लक्ण ेआहते. 
कवानशओककोर हा तीव्र प्रन्िशक्ी 
कमतरतेचाच आजार आह.े रंगहीि 
नठसळू तांबडे केस, चटटे, शरीरात 
पाणी साठण,े रु्गलले े पोट, मोठे 
झालले ेयकृत ही याची लक्ण ेआहते. 
कुपोषणांतगदूत केवळ प्रन्िे कबकोदके 
व नसिगि पदा द्ू याचीच कमतरता होते 
अस े िाही तर जीविसतव खनिजद्रवये 
पाणी याचीही कमतरता होते.

भारतातील मलुांमधील कुपोषण

2010चया वैनश्वक भकू 
निदफेशांकािसुार इतर देशांहिू जासत 
भकेुल े लोक भारतात आहते आनण 
मलुांमिील कुपोषणाचहेी प्रमाण इतर 
देशांहिू जासत अाह.े आनरिकेतील 

सहाराजवळील देशांहिू स्लू घरगतुी 
उतपनि चांगल े असिूही या बाबतीत 
भारत नप्छाडीवर आह.े जागनतक 
आरोगय सघंटिेिसुार भारतातील 1.3 
दशलक् मलु े कुपोषणामळेु प्रनतवषगी 
मरतात.

नवकसिशील देशांमधये पाच 
वषादूखालील मलुांचया मृतयपूकैी 99% 
मृतय ू ह े रू्फरु्सजवर, अनतसार आनण 
नहवतापािे होतात. जगभरातील 100 
दशलक् मलु े ही कमी वजिाची 
आहते. आनरिकेतील सहारा भागात 
हा प्रश् तीव्र सवरुपाचा असला तरी 
वाढ खरुटललेया मलुांच े प्रमाण दनक्ण 
आनशयात नवशषेतः भारतात जासत 
आह.े राष्ट्रीय कुटुंब आरोगय सवफेक्णा 
(NFHS3) िसुार भारतातील लहाि 
मलुांचया पोषणाची नस्ती वाईट आह.े 
काही काळािंतरही पोषणात प्रगती 
आढळत िाही. यासाठी आिार महणिू 
मलुांची उंची आनण वजि, रक्ाची 
कमतरता (ऍनिनमया) घरात वापरलया 
जाणारया नमठातील आयोडीिच ेप्रमाण, 
पोषण कायदूक्रमांचा घेतललेा लाभ, 
मलुांिा नदलया जाणारया आहाराचया 
पधदती आनण ‘अ’ जीविसतवाचा 
परुवठा इतयादी घटक नवचारात घेतल े
आहते. जगातील इतर कोणतयाही 
देशापके्ा भारतातील लहाि मलुांची वाढ 
जासत खुंटललेी आढळते. आनण ती 
कमी वजिाची आढळतात. दहा लहाि 
मलुांपकैी सात लहाि मलु ेही रक्ाचया 
कमतरतेिे ग्रसत आहते. गरीबीमळेु 
पोषण ह े कमी दजादूच े असल े तरी 
चांगलया पोषणाची कमतरता ही आन द्ूक 
दृष्या उत्म घरातही आढळते. मलुांिा 
अपरुा आहार देणयाचया पधदतीमंळेु 
मलुांचया पोषणाचया दजादूत हवी नततकी 
प्रगती घडत िाही तयामळेु अशा गंभीर 
पोषण प्रश्ांवर पोषण कायदूक्रम हवा 
नततका प्रभाव टाकू शकत िाही. 
शतेीच े उतपादि वाढलयामळेु िानयाचा 
साठा भारतात अमाप असला तरीही 
भारताला मोठया प्रमाणावर कुपोषणाची 

समसया भेडसावत आह.े 1990 मधये 
आनण िंतर भारतात वेगािे आन द्ूक वाढ 
झाली परंत ु तयामळेु लहाि मलुातील 
कुपोषणात र्ारशी घट झाली िाही. याला 
दोि घटक कारणीभतू आहते. प्र्मतः 
अजिूही एकूण लोकसखंयेपकैी मोठया 
प्रमाणावर लोक परेुस े िानय नवकत 
घेऊ शकत िाहीत. तयाचप्रमाण ेनिकृष् 
आरोगय वयवस्ा आनण जीविशलैीमळेु 
सवदू जिसखंया ही अनतसार आनण 
परोपजीवी जंतूंमळेु होणारया आजारांिी 
बानित होत. तयामळेु ती कुपोषणाला 
सारखीच बळी पडते.

महाराष्टातील मलुांमधील कुपोषणः

2005-2006 चया राष्ट्रीय 
कुटुंब आरोगय सवफेक्णािसुार राष्ट्रीय 
सरासरीहिू महाराष्ट्रातील पोषण ह े
काहीस े बरे आह.े यातील सिुारणा 
सािारण 1998-99 पासिू झाली. 
6 ते 9 मनहनयाचया बालकांिा नदलया 
जाणारया आहाराच े सवरुप पानहल े तर 
तयात र्क् 48% बाळांिा घि वा 
अिदूघि आहार आनण आईच ेदिू नमळते 
अस ेनदसते. ही बाब िककादायक आह े
या बाबतीतील राष्ट्रीय सरासरी 56% 
आह े महणजे राष्ट्रीय सरासरीपके्ा ह े
प्रमाण कमी आह.े जर ग्रामीण भागासाठी 
ही सरासरी पानहली तर राष्ट्रीय सतरावर 
ती 54% आह े तर महाराष्ट्रासाठी 
40% आह.े हचे प्रमाण अनशनक्त 
मातांबाबत बनघतल ेतर राष्ट्रीय सतरावर 
ते 49% आह ेआनण महाराष्ट्रात 23% 
आह.े महाराष्ट्रात कुपोषणाचया बाबतीत 
शहरी भाग आनण ग्रामीण भाग यात 
मोठी तर्ावत आह ेआनण ग्रामीण भाग 
हा जासत कुपोनषत आह.े महाराष्ट्रातील 
तीि वषादूखालील 38% मलुांची वाढ 
खुंटली आह.े (भारत 38.4%) तर 
40% मलु े कमी वजिाची आहते 
(भारत 45.9%) ग्रामीण भागातील 
लहाि वयातील मलुांमधये शहरी 
भागाचया तलुिेत 14.6% अशक्पणा 
आढळतो. (भारत 19%) निमि पोषण 
ह े ग्रामीण भाग आनण मुंबईत जासत 
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आढळते. महाराष्ट्रातील मलुांच ेकुपोषण 
आनण तयांचया मातांच े नशक्ण यात 
साक्ात सबंंि आढळतो. अनशनक्त 
आनण सनुशनक्त माता असतील तर हा 
दपुडेी र्रक जाणवतो. तीि वषादूखालील 
72% मलुांमधये रक्ाची कमतरता आह े
(भारत 79.2%) शहरी आनण ग्रामीण 
भागात यात मोठा र्रक जाणवतो 
मुंबईमधये ह े प्रमाण (59.5%) आह.े 
तर ग्रामीण नवभागासाठी ह े प्रमाण 
76.8% आह.े अनशनक्त मातांची मलु े
आनण सनुशनक्त मातांची मलु े यातील 
र्रक र्ार मोठा िाही (अिकु्रमे 75% 
आनण 71% आह)े. याचा कदानचत 
निमिसतरीय पोषण आनण आरोगय रक्ण 
सनुविा व लोह परूक आहाराची कमी 
उपलबिता याचयाशी सबंंि असावा. 
पनहल ेसहा मनहिे र्क् 53% मलुांिा 
आईच े दिू नमळते (भारतासाठी ह े
प्रमाण 46% आह)े ग्रामीण भागातील 
आनण मुंबईतील अनशनक्त मातांमधये 
निववळ सतिपािाच े प्रमाण जासत 

आह.े कामाच े सवरुप व आईचया 
दिुाऐवजी इतर पयादूयांची उपलबिता 
याचा पनरणाम शहरी आनण सनुशनक्त 
मातांमधये जाणवतो. िोकरी करणारया 
न्रियांमिील सतिपािानवषयी जागृती 
आनण लहाि मलुांचया सगंोपिानवषयी 
सहािभुतूी बाळगणारया सवेा-शतगी 
यामळेु कदानचत मुंबईतील कल 
सकारातमकरीतया झकुललेा असावा. 
मलुाचा जनम झालयाबरोबर एक 
तासािंतर सािारण 51.8% मलुांचया 
(तीि वषादूखालील) सतिपािाला सरुुवात 
केली जाते. (भारत 23.4%) यामधये 
शहरी वा ग्रामीण नकंवा सनुशनक्त आनण 
अनशनक्त माता असा र्ारसा र्रक 
आढळत िाही. 

सहा ते िऊ मनहिे वयाचया 
अभदूकांपकैी (47.8%)अभदूकांिा घि 
वा अलपघि आहार आनण आईच ेदिू 
नमळते. ह े राष्ट्रीय सरासरी (56%)
चया मािािे नकतीतरी कमी आह.े 
बारा मनहिे ते 35 मनहिे वयाचया 

मलुांपकैी अ जीविसतव परूक आहार 
हा (32%)मलुांिा सहा मनहिे नमळतो 
(भारत 23%)शहरी भागात हचे 
प्रमाण (34.2%) आह े तर ग्रामीण 
भागात (29.9%) आह ेतर मुंबईत ते 
(27%) आह.े

भारताचया पोषण समसयेवर पणरणाम 
करणारे रटक

भारतात परेुसा रोजगार आनण 
उदरनिवादूहाचया संिी िसण,े जनमिीचा 
उपजाव ूकाळ, अकृनषक रोजगारामंधये 
र्ारशी वाढ िसण ेयामळेु  भारतातील 
क्रयशक्ी अपरुी आह.े भारतातील 
सरुवातीचया काळात हनरत क्रांती घडूि 
गेली तरी भारतातील शतेी आनण अनि 
नवषयक वयवसायात र्ारसा उठाव 
िाही. भारतातील झपाटयािे वाढणारे 
शहरीकरण आनण शहरात झाललेी गददी 
यामळेु सवदू परूकसवेा, आरोगयसवेा, 
सवच्छ पाणी आनण आरोगय रक्क 
सनुविांची उपलबिता कमी होत आह े
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आनण तयामळेु सवदूसािारण घरातील 
लोकांिा कुपोषणाला सामोरे जावे 
लागत आह.े दनक्ण आनशयातील 
माता व बालक यांचया मोठया प्रमाणात 
आढळणारया कुपोषणासबंंिात ्रिी परुुष 
नवषमता हा घटक महतवाचा ठरतो. 
न्रियांचा समाजातील दजादू कमी प्रकारचा 
आह.े तया सवादूत कमी खातात आनण 
सवादूत शवेटी खातात. सािि सपंत्ीची 
आरोगय सनुविांची कमी प्रमाणात 
उपलबिता आनण निणदूय घेणयाची संिी 
ि नमळण,े यामळेु भारतातील अिेक 
न्रियांच ेवजि कमी असते व तयांच ेयोगय 
सगंोपि झालले ेिसते. यामळेु भारतात 
मोठया प्रमाणावर कमी वजिाची बाळे 
जनमाला येतात. बाळांमधये रक्ाची 
कमतरता उषमांक कमी असण े आनण 
बाळे आजारी असण े याच े राष्ट्रीय 
प्रमाण पानहल ेअसता नकमाि आवशयक 
आहारापके्ा कमी आहाराची पधदती 
याकडे आपल े लक् जाते. आईचया 
पोषणाचा दजादू अतयंत निमि असण,े 
आन द्ूक मयादूदा, सामानजक सांसकृनतक 

वयवस्ा, चांगल ेजिि दर, नशक्णाची 
कमी सिंी आनण मातेच ेलहाि वय या 
सवदू घटकांच े प्रनतनबंब यात उमटते. 

गावाकडील जितेला चांगलया दजादूची 
सक्म आरोगय सवेा नमळेल याची 
गवाही देणारी, गावागावात पोचललेी 
सावदूजनिक आरोगयसवेा अजिूही 
िसलयािे भारताला तयाची झळ बसत 
आह.े पोषण या मदु्ावार लहाि वयातील 
आजारपण े हा घटक मोठाच पनरणाम 
करतो. तरीही निमयाहिू कमी भारतीय 
बालकांिा उत्म दजादूची आरोगयसवेा 
नमळते आनण तेवीस मनहनयांहिू लहाि 
वयाचया नकतीतरी बालकांिा अजिूही 
पणूदूतः रोगांपासिू सरंक्ण देणारे 
लसीकरण नमळालले े िाही. सामानजक 
सतरावर कुपोषण रोखणयासाठी भारतात 
कोणतीही पनरणामकारक उपाययोजिा 
िाही; कुपोषण  रोखणयासाठी असो वा 
इलाजासाठी असो. आरोगय पोषण आनण 
नशक्ण या सदंभादूत जया सवेा उपलबि 
आहते तयांची वयाप्ी मयादूनदत आह.े तया 
कमी दजादूचया आहते आनण तयांची उनद्षे् 
सनुिनचित िाहीत. निमिपोषण ह ेशहरी 
नवभागांपके्ा ग्रामीण भागात नकतीतरी 
जासत आह.े अिसुनूचत जमातीतील 

2005-2006 चया राष्टीय 
कुटंुब आरोगय सवदेक्णानुसार 
राष्टीय सरासरहीहनू महाराष्टातील 
पोषण हे काहहीसे बरे आहे. यातील 
सधुारणा साधारण 1998-99 
पासनू झालही. 6 ते 9 मणहनयाचया 
बालकांना णदलया जाणारया 
आहाराचे सवरुप पाणहले तर 
तयात फक्त 48% बाळांना रन 
वा अध्वरन आहार आणण आईचे 
दधू णमळते असे णदसते. हही बाब 
धककादायक आहे या बाबतीतील 
राष्टीय सरासरही 56% आहे 
महणजे राष्टीय सरासरहीपेक्ा हे 
प्माण कमी आहे. जर ग्रामीण 
भागासाठी हही सरासरही पाणहलही 
तर राष्टीय सतरावर ती 54% 
आहे तर महाराष्टासाठी 40% 
आहे.
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मलुांमधये सवादूत कमी दजादूच े पोषण 
जवळजवळ प्रतयेक प्रमाणात आह,े 
तयाच प्रमाण ेपाच वषादूखालील मलुांमधये 
अतयंत कृश असणयाच ेप्रमाणही सवादूत 
जासत आह.े 
कुपोषणाबाबत भारत सरकारने सरुु 
केलेले काय्वक्रम 

सरकारचया प्रािानय यादीत 
कुपोषणानवरुधद उपाय सवादूत वरचया 
क्रमांकावर आहते. राजयसरकारच े
आनण क्रें द्रशानसत प्रदेशाच े प्रशासकीय 
कायदूक्रम आनण योजिांचया 
अंमलबजावणीतिू कुपोषणाचया समसया 
सोडवणयासाठी बहकू्ेत्ीय दृनष्कोि अशी 
भनवषयकालीि उपाययोजिा सरकारिे 
केली आह.े काही साक्ात व नवनशष् 
हसतक्ेप िोरण ेया प्रमाण े: एकानतमक 
बालक नवकास सवेा (ICDS) ही 
गभदूवती व सतिपाि देणारया मातांसाठी 
आनण 3 वषादूहिू लहाि बालकांसाठी 
काम करते. राष्ट्रीय ग्रामीण आरोगय कृती 
कायदूक्रम (NRHM) मधयानह भोजि 
योजिा (MDM), पौगंडा वयवस े्तील 
मलुीिंा रोजगार नमळविू देणारी राजीव 
गांिी योजिा (RGSEAG) सबला 
कायदूक्रम, इनंदरा गांिी मातृ सह्योग 
योजिा (IGMSY)

बहकु्ेत्ीय दृष्ीकोिांतगदूत काम 
करणारया योजिा पढुील प्रमाणःे 
नवनशष् लक्य सािणारी सावदूजनिक 
नवतरण वयवस्ा (TPDS), राष्ट्रीय 
उद्ािनवज्ञाि कायदूक्रम, राष्ट्रीय अनि 
सरुक्ा कायदूक्रम महातमा गांिी राष्ीय  
ग्रामीण हमी योजिा (MGNREGS), 
राष्ट्रीय  गामीण पये जल योजिा. 
मात् सरकारिे नकतीही कळकळीिे 
प्रयत्न केल े तरी सरकारिे आखलले े
पोषण कायदूक्रम आनण तयाची 
वासतनवक अमलबजावणी यात र्रक 
पडतो. वेगवेगळया राजयात असलले े
सवयंसवेक मिषुयबळच े दनुभदूक्य ह े
तयांच ेएक कारण आह.े मधयप्रदेशातील 
कुपोषणाच े प्रमाण सवादूतजासत 55% 
तर केरळमंधये सवादूत कमी 27% 
आह.े आज सधुदा तीि लहाि मलुांपकैी 

एका मलुाची वाढ खुंटललेी आढळते. 
तयामळेु माता व बालक यांच ेकुपोषण 
आनण रक्ाची कमतरता या नवरुधद 
लढणयासाठी निती आयोगािे राष्ट्रीय 
िाेरण आखल े आह.े वाढ खुंटललेी 
बालके जया 100 नजलहयांत सवादूत 
जासत आहते तयांचयावर लक् एकाग्र 
केल ेआह.े राष्ट्रीय नवकास कायदूक्रमाचया 
कें द्रस्ािी पोषणाला आणणयाच े लक्य 
राष्ट्रीय पोषण िोरणािे समोर ठेवलले े
आह.े आनण कुपोषणमकु् भारताच े
सवपि साकारणयासाठी रुपरेषा आखली 
आह.े याचया अंतगदूत 2030 पयांत 
सवदू प्रकारच े कुपोषण कमी करायच े
आह.े 
पढेु जाताना

कुपोषणाला कारणीभतू ठरणारे 
अिेक घटक ह ेगुंतागुंतीच ेआहते आनण 
मलुांमिील या समसयेला कारण ठरणारे 
अिेक सामानजक पलै ू आहते ह े ते 
दाखविू देतात. वाढणारे उतपनि आनण 
शासकीय महसलूातिू आपण आरोगय, 
पोषण, पायाभतू सनुविा, सवाांसाठी 
नशक्ण ह ेजस ेलक्य ठेवतो तयाचप्रमाण े
आपण मलुांमिील समतोल वाढीचा 
नवचारही केला पानहजे. भारत हा एक 
नवशाल आनण नवनवितेिे िटललेी देश 
आह,े ह ेआपण लक्ात ठेवल े पानहजे 
आनण बरेचस ेआरोगय आनण पोषणाच े
कायदूक्रम ह े राजयपातळीवर राबवल े
जातात. या प्रादेनशक आवहािांचा नवचार 
करत आपलयाला बरेच काम करायच े
आह.े भारत तयाचया पोषण समसयेवर 
कसा मागदू काढणार ही एक महत्वाची 
नवचार प्रनक्रया आह.े यात सिुारणा 
आणणयासाठी कोणतया सिंी आहते ह े
ही पानहल ेपानहजे. पोषण नियोजिामधये 
एक पोषण िोरण ठरवण ेगरजेच ेआह.े 
अनििानयाच े उतपादि आनण परुवठा 
वाढवणयासाठी दीघदू काळच े िोरण 
आखल े पानहजे. अनििानयाच े वाटप 
समप्रमाणात होईल याची खात्ी करुि 
घेतली पानहजे तयाचप्रमाण े लोकांची 
क्रयशक्ी वाढणयासाठी कायदूक्रम 
राबवल े पानहजे. नहवताप, गोवर 

आनण अनतसार ह े आजार आपलया 
समाजात मोठया प्रमाणात आढळतात 
आनण तयामळेु लहाि बालके व 
अभदूकांमधये कुपोषण ओढवते. 
लसीकरण, जलसजंीवि, जंतनिमूदूलि, 
सवदूसामानय आजाराच े लवकर निदाि 
आनण अचकू उपचार ह े सवदू अंतभूदूत 
असललेी चांगली आरोगय सरुक्ा पधदत 
जर राबवली गेली तर समाजातील 
कुपोषण  सवदूत् रोखणयासाठी वाटचाल 
करता येईल. सवदूसामानय अनिाचा 
पोषणातमक दजादू कसा वाढेल याबाबत 
लोकांिा नशनक्त करता येईल. स्ानिक 
सतरावर उपलबि आनण सामानजक 
दृष्या प्रचनलत कमी दरातील अनिाच े
महत्व आनण पोषणातमक दजादू याबाबत 
नशकवता येईल. सहा मनहनयापय ांतचया 
बाळासाठी पणूदूतः सतिपािाच े महत्व 
व तयािंतरही दोि वषफे वा तयाहिू 
अनिक सतिपािाबाबत मातांिा मानहती 
नदली गेली पानहजे. अनववेकी समजतुी 
आनण प्रचनलत आहार पधदतीतील 
काही दोषांमळेु होणारया हािीबाबत 
महत्वाची मानहती सवाांपय ांत पोचवली 
गेली पानहजे. आतयंनतक कुपोनषत 
मलुांवर उपचार आनण तयांच ेपिुवदूसि 
करणहेी गरजेच े आह.े लहाि मलुांच े
सवदूसािारण आरोगय सिुारल े पानहजे. 
ससंगदूजनय रोगांबाबत तयांची प्रनतकार 
शक्ी वाढवण े व तयातिू बालमृतयचू े
प्रमाण कमी करण े ह े धयेय असल े
पानहजे. मलुांचा मािनसक नवकास 
आनण शारीनरक वाढीला चालिा नदली 
पानहजे. सरकार आनण अशासकीय 
ससं्ा कुपोषणानवरुधद सवदू शक्ीनिशी 
लढत असल ेतरी चांगलया रीतीिे काम 
आनण सवदू सतरातील भागीदारांकडूि 
पनरणामकारक अंमलबजावणी होईल 
याकडे लक् नदल ेगेल ेपानहजे.

nnn

लनेखका  घाटकोपर  ये्ील आर. 
जे. महानवद्ालयात सहायक प्राधयापक 
असिू मनहला, आनदवासी आनण बाल 
पोषण या क्ेत्ाचया अभयासक आहते. 
ई मेल:sash2mash@yahoo.co.in 
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एकानतमक बाल नवकास सवेा 
योजिा ही कें द्र परुसकृत 

योजिा असलयामळेु कें द्र शासिाचया 
निदफेशाप्रमाण े महाराष्ट्रात राबनवणयात 
येत आह.े कें द्र शासिाचया आदेशािसुार 
सिुानरत पोषण आहार पधदती लाग ू
करणयात आली. तयािसुार मनहला 
व बाल नवकास नवभागािे आॅगसट 
2009 पासिू 6 मनहिे ते 3 वषफे 
वयोगटातील बालके, गरोदर न्रिया 
व सतिदा माता, सबला योजिेंतगदूत 
नकशोरवयीि मलुी तसचे 6 मनहिे ते 6 
वषफे वयोगटातील तीव्र कमी वजिाचया 
बालकांिा सकु्म पोषक ततवांिी 
रासायनिक पधदतीिे Fortified केलले े
सवच्छतापणूदू (Hygienic) वातावरणात 
Extrusion Technology द्ारे तयार 
केलले े उषमांकयकु् Take Home 
Ration (THR) व 3 वषफे ते 6 वषफे 
वयोगटातील बालकांिा गरम ताजा 
आहार तयामधये सकाळचा िासता व 
दपुारच ेजेवण देणयास मानयता देणयात 
आललेी आह.े 

मा. सवकोचच नयायालयाचया 
आदेशािसुार अंगणवाडीतील 
लाभारयाांिा अंगणवाडी कें द्रात वषादूतिू 
नकमाि 300 नदवस THR व गरम 
ताजा आहार परुनवणयात येतो. 

अ) घरी नयावयाचा आहार 
(Take Home Ration) 

परुक पोषण आहार

सि 2010 पासिू 6 मनहिे ते 3 
वषफे वयोगटातील बालकांिा 500 नक. 
कॅलरीज व 12 ते 15 ग्रमॅ प्र्ीिे 
यकु्, गरोदर न्रिया व सतिदा माता, 
सबला योजिेंतगदूत नकशोरवयीि मलुी 
यांिा 600 नक. कॅलरीज व 18 ते 
20 ग्रमॅ प्र्ीिे यकु् तसचे 6 मनहिे ते 
3 वषफे वयोगटातील तीव्र कमी वजिाचया 
बालकांिा 800 नक. कॅलरीज व 20 
ते 25 ग्रमॅ प्र्ीिे यकु् घरी नयावयाचा 
आहार Take Home Ration (THR) 
देणयात येत आह.े 3 वषफे ते 6 वषफे 
वयोगटातील लाभारयाांिा सकाळचा 
िासता व दपुारचया जेवणात गरम ताजा 
आहार नदला जातो. 

मा. उचच नयायालयाचया 
आदेशािसुार मेळघाट क्ेत्ात (नचखलदरा 
व िारणी प्रकलप) 6 मनहिे ते 3 वषफे 
वयोगटातील बालके , गरोदर न्रिया 
व सतिदा माता तसचे 6 मनहिे ते 6 
वषफे वयोगटातील तीव्र कमी वजिाचया 
बालकांिा स्ानिक बचत गटांमार्दू त 
गरम ताजा आहार परुनवणयात येतो. 

National Food Security 
Act 2013, कें द्र शासिाच े
Supplementary Nutrition (under 
the Integrated Child Development 
services scheme) Rules 2015 
ची अंमलबजावणी करण े बंििकारक 
केल ेआह.े तयािसुार THR आहाराच े

महाराष्टात कें द्र परुसकृत 
एकाणतमक बाल णवकास सेवा योजना 
मोठया प्माणात राबणवलही जात आहे. 
3 ते 6 वषदे वयोगटातील बालके, 
तसेच सतनदा माता, गरोदर ्रिीया 
यांना या योजनेअतंग्वत ठराणवक 
आहार वळेापत्रकानुसार णदला जातो. 
यामळेु तयांचे आरोगय सधुारणयास 
मदत होत आहे. हही योजना महाराष्ट 
शासनाचया मणहला व बालणवकास 
णवभागाचयावतीने, डोंगराळ प्देश 
तसेच आणदवासी भागासह संपणू्व 
राजयात राबणवलही जात आहे. 

जी वहही देवरे

वाटचाल
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उतपादि ह ेFully automatic, Extrusion Technology, zero Infection िसुार करणयात येत आह.े तसचे कें द्रात In 
House Lab असणार आह.े तयामधये कचचा मालाची नप्र टेंसटीगं व माल तयार  झालयािंतर Final Product ची बॅचनिहाय 
टेसटीगं होणार आह.े तयािंतरच सदरचा माल अंगणवाडयांिा नवतरीत करणयात येणार आह.े तयामळेु लाभारयाांिा कें द्र 
सरकारचया निकषािसुार कॅलरीज व प्रोटीनस तसचे आवशयक ते मायक्रोनयरुिीयनट नमळतील.

 राजयातील ग्रामीण/आनदवासी व िागरी प्रकलपांमिील लाभारयाांिा मनहला मंडळ/मनहला बचत गट/मनहला ससं्ांमार्दू त 
खालील प्रमाण ेआहाराचया प्रमाणािसुार THR आहार देणयात येत आह.े 

अ. 
क्र.

लाभारयायंचा 
प्कार

आहाराचा 
प्कार

प्णत णदन प्णत 
लाभाथषी आहाराचे 

वजन

एका 
मणहनयातील 

आहाराचे णदवस

एका मणहनयात 
द्यावयाचा प्णत 
लाभाथषी आहार

आवशयक  
कॅलरहीज 
आणण 
प्ोटहीनस

1 6 मनहिे ते 3 
वषफे बालके

बाल आहार 130 ग्रमॅ 8 नदवस 1040 ग्रमॅ 500 नक. 
कॅलरीज व 
12 ते 15 
ग्रमॅ प्र्ीिे

नशरा 130 ग्रमॅ 6 नदवस 780 ग्रमॅ

उपमा 130 ग्रमॅ 9 नदवस 1170 ग्रमॅ

शवेई 130 ग्रमॅ 2 नदवस 260 ग्रमॅ

2 गभदूवती व सतिदा 
माता तसचे 
सबला योजिेतील 
नकशोरवयीि मलुी

सकुडी 155 ग्रमॅ 7 नदवस 1085 ग्रमॅ 600 नक. 
कॅलरीज व 
18 ते 20 
ग्रमॅ प्र्ीिे

नशरा 155 ग्रमॅ 8 नदवस 1240 ग्रमॅ

उपमा 155 ग्रमॅ 10 नदवस 1550 ग्रमॅ

3 6 मनहिे ते 3 वषफे 
वयोगटातील तीव्र 
कमी वजिाची 
बालके

बाल आहार 130 ग्रमॅ 8 नदवस 1040 ग्रमॅ 800 नक. 
कॅलरीज व 
20 ते 25 
ग्रमॅ प्र्ीिे

नशरा 130 ग्रमॅ 6 नदवस 780 ग्रमॅ

उपमा 130 ग्रमॅ 9 नदवस 1170 ग्रमॅ

शवेई 130 ग्रमॅ 2 नदवस 260 ग्रमॅ

बाल आहार 
अनतनरक्

75 ग्रमॅ 25 नदवस 1875 ग्रमॅ

4 3 वषफे ते 6 वषफे 
वयोगटातील तीव्र 
कमी वजिाची 
बालके

बाल आहार 
अनतनरक्

75 ग्रमॅ 25 नदवस 1875 ग्रमॅ 300 नक. 
कॅलरीज व 
8 ते 10 
ग्रमॅ प्र्ीिे

 सदरचा THR कसा खावा व तया पासिू वेगवेगळे पदा द्ू कस ेतयार करावे, यासाठी प्रतयेक नजलहयामधये पोषण 
आहार सललागारची िेमणकू करणयात आललेी आह.े 
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ब) गरम ताजा आहार :- 

शासि निणदूय नद. 24/8/2009 
अनवये नदललेया पाककृतीिसुार 3 वषफे 
ते 6 वषफे वयोगटातील लाभारयाांिा 
500 नक. कॅलरीज व 12 ते 15 
ग्रमॅ प्र्ीिेयकु् सकाळचा िाष्ा व 
दपुारच े जेवण अंगणवाडीमधये खाऊ 
घातल े जाते. यामधये सकाळचया 
िासटयासाठी लाडू, नचवडा, पोह,े उसळ 
इ. स्ानिक पाककृती नजलहानिहाय 
वेगवेगळया आहते. तसचे दपुारचया 
जेवणामधये नखचडी, लापशी, उपमा, 
नशरा, वरण भात, र्ोडणीचा भात 
इ. पदा द्ू नजलहासतरावरुि स्ानिक 
पनरस्ीतीिसुार वेगवेगळे पदा द्ू नदल े
जातात. याचया पाककृती नजलहासतरावर 
वेगवेगळया आहते. नजलहानिकारी 
यांच े अधयक्तेखालील नजलहा आहार 

सनमतीमार्दू त नजलहासतरावरील 
स्ानिक भौगोनलक पनरनस्तीिसुार 
स्ानिक आहार लाभारयाांिा देणयात 
येतो. सदरचा आहार मा. सवकोचच 
नयायालयाचया आदेशािसुार मनहला 
मंडळ/ मनहला बचत गट/ मनहला 
ससं्ा यांचमेार्दू त एका वषादूत नकमाि 
300 नदवस अंगणवाडी सतरावर 
परुनवणयात येतो. 

तसचे काही नजलहयांमधये 
बचत गट सक्म िाहीत तसचे बचत 
गटामार्दू त आहार परुवठा करणयात येत 
िाही.  ते् ील लाभा्गी आहारापासिू 
वंनचत राह ूिये यासतव स्ानिक मनहला 
मंडळ/ मनहला ससं्ांमार्दू त कचचा 
िानयाचा परुवठा अंगणवाडी सतरावर 
केला जातो, तद् िंतर अंगणवाडी 
सनेवकांमार्दू त अंगणवाडीसतरावर 

ग्रामीण / आणदवासी व नागरही क्ेत्रात खालहीलप्माणे आहाराचे प्माण व सवरुप 

लाभाथषी प्कार आहाराचे प्माण व सवरुप आहाराचा प्कार दर

6 मनहिे ते 3 वषदू पय ांतची 
सवदूसािारण बालके

500 नक. कॅलरीज व 12 ते 
15 ग्रमॅ प्र्ीिे

THR (मायक्रोनयरुिीयनट र्ोटदीर्ाईड 
बाल आहार, नशरा, उपमा, शवेई)

रु 6.00

3 वषदू ते 6 वषदू पय ांतची सवदूसािारण 
बालके

500 नक. कॅलरीज व 12 ते 
15 ग्रमॅ प्र्ीिे

सकाळचा िासता (लाडू, नचवडा, 
पोह,े उसळ इ.)  व दपुारच ेजेवण 
(नखचडी, लापशी, उपमा, नशरा, 
वरण भात, र्ोडणीचा भात इ.)

रु 6.00

6 मनहिेे ते 3 वषदू पय ांतची अनत-तीव्र 
कमी वजिाची बालके

800 नक. कॅलरीज व 20 ते 
25 ग्रमॅ प्र्ीिे 

THR (मायक्रोनयरुिीयनट र्ोटदीर्ाईड 
बाल आहार, नशरा, उपमा, शवेई)

रु 9.00

3 वषदू ते 6 वषदू पय ांतची अनत-तीव्र 
कमी वजिाची बालके

800 नक. कॅलरीज व 20 ते 
25 ग्रमॅ प्र्ीिे 

सकाळचा िासता व दपुारच ेजेवण 
+ THR

रु 9.00

गरोदर न्रिया व सतिदा माता 600 नक. कॅलरीज व 18 ते 
20 ग्रमॅ प्र्ीिे

THR (मायक्रोनयरुिीयनट र्ोटदीर्ाईड 
सखुडी, नशरा, उपमा)

रु 7.00

नकशाेरवयीि मलुी प्रनत अंगणवाडी 3 
मलुी

500 नक. कॅलरीज व  20 
ते 25 ग्रमॅ प्र्ीिे

गरम ताजा आहार रु 4.00

सबला योजिेतगदूत नकशोरवयीि मलुी 600 नक. कॅलरीज व 18 ते 
20 ग्रमॅ प्र्ीिे

THR (मायक्रोनयरुिीयनट र्ोटदीर्ाईड 
सखुडी, नशरा, उपमा)

रु 5.00

आहार नशजनवला जातो. सदर कचचया 
िानयाच ेदर नजलहानिकारी यांच ेसतरावर 
निनचित केल ेजातात. 
परुक पोषण आहाराचे दर :- 

ग्रामीण / आनदवासी व िागरी 
क्ेत्ातील  6 मनहिे ते 6 वषदू 
वयोगटातील बालके, गरोदर न्रिया व 
सतिदा माता यांिा अंगणवाडी कें द्रात 
पोषण आहार मनहनयातिू नकमाि 25 
नदवस व वषादूतिू नकमाि 300 नदवस 
देणयात येतो.

nnn

लखेक महाराष्ट्र शासिाचया एकानतमक 
बालनवकास सवेा योजिा (आरोगय व  
पोषण) च ेउप आयकु् आहते. 
ई मेल: comicdsraigadbhavan@gmail.com
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कुपोषणाची समसया आणण तंत्रज्ानाचा वापर 

अलपपोषणाला कुठलहेी एक 
कारण िाही तर अिेक 

अपायकारक घटकांचया एकनत्त 
पनरणामांमळेु अलपपोषण होते ही 
वसतनुस्ती आपलयाला मानहती आह.े 
या सवदू घटकांमळेु कुपोषणाच े ओझ े
नपढयािनपढया वानहल े जाते आनण 
याच गोष्ी आपलयाला इनच्छत 
मिषुयबळाची क्मता प्राप् करणयास 
असम द्ू ठरवतात. भारताला जागनतक 
महासत्ा बिवणयासाठी देशाचया सपंणूदू 
क्मतेचा वापर करावा लागेल. तयासाठी 
कुपोषणाच े पणूदूपण े निमूदूलि होणयावर 
लक् कें नद्रत करावे लागेल. तयामळेु 
भावी नपढी आरोगयपणूदू, तसचे उचच 
क्मतेची बनुधदमत्ा असललेी आनण 
कामाची उतपादकता वाढवणारी असले. 
कुपोषण निमूदूलि हा एक घटक, मेक 
इि इनंडया, नडनजटल इनंडया, सकील 
इनंडया या योजिांिा जोडणारा दवुा बि ु
शकेल आनण तयायोगे एक राष्ट्र महणिू 
भारताचया इनच्छत क्मता वाढतील.

राजस्ाि मिलया झिुझिु ु इ े् 
८ माच दू २०१८ रोजी माििीय 
प्रिािमंत्यािी ‘पोषण अनभयाि’या 
प्रिािमंत्यांचया पोषणाबाबतचया वयापक 
आनण सवांकष योजिेला सरुवात केली. 
या कायदूक्रमाअंतगदूत तंत्ज्ञािाचा वापर, 

धयेयकें द्रीत दृष्ीकोि आनण सवदू माधयमांच े
एकनत्करण करूि, खरुटेपणा, कुपोषण, 
पंडुरोग आनण बाळाच े जनमाचया वेळी 
वजि कमी असण ेया सवदू समसयांवर 
उपचार करणयात येणार आह.े तसचे 
नकशोरवयीि मलुी, गरोदर न्रिया 
आनण सतिपाि देणाऱया माता यांचया 
बाबतीतही  सवांकष उपचार करणयात 
येतील. अशा प्रकारे कुपोषणावर  
सवांकष उपचार होतील. येतया काही 
वषादूत, कुपोषणग्रसतांिा सवेा देण,े 
तंत्ज्ञािाचा वापर करूि सवंाद सािण,े 
एकानतमकतेतिू वतदूणकुीत बदल घडवण े
तसचे देखरेखीचया नवनवि निकषांिसुार 
नवनशष् लक्यांसाठी िोरण निनचित 
करण े ह े या कायदूक्रमाच े धयेय आह.े 
सवदू ३६ राजये / कें द्र शानसत प्रदेश 
आनण नजलह्यांमधये ह ेकुपोषण निमूदूलिाच े
काम टपयाटपयािे करणयात यावे हा या 
कायदूक्रमाचा सवांकष दृष्ीकोि आह.े 
महणजे, २०१७-१८ या वषादूत ३१५ 
नजलह,े २०१८-१९ या वषादूत २३५ 
नजलह ेआनण २०१९-२० या वषादूत 
उरललेया सवदू नजलह्यात हा कायदूक्रम 
राबनवला जाईल. या कायदूक्रमाचा लाभ 
समुारे १० कोटी लोकांिा होणार आह.े 
देशामधये पोषणाला याआिी इतके 
सवकोचच सतराच ेमहतव किीच नमळाल े
िवहते.

भारताला जागणतक महासत्ा 
बनवणयासाठी देशाचया संपणू्व 
क्मतेचा वापर करावा लागेल. 
तयासाठी कुपोषणाचे पणू्वपणे 
णनम ू्वलन होणयावर लक् कें णद्रत 
कराव े लागेल. तयामळेु भावी 
णपढही आरोगयपणू्व, तसेच उचच 
क्मतेची बुणधदमत्ा असलेलही आणण 
कामाची उतपादकता वाढवणारही 
असेल. कुपोषण णनम ू्वलन हा एक 
रटक, मेक इन इंणडया, णडणजटल 
इंणडया, सकील इंणडया या योजनांना 
जोडणारा दवुा बनु शकेल आणण 
तयायोगे एक राष्ट महणनू भारताचया 
इणच्छत क्मता वाढतील.

राकेश श्ीवासतव

आराखडा
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कें द्र तसचे राजय नकंवा 
कें द्रशानसत प्रदेशातील नवनवि 
मंत्ालये आनण नवभाग, कुपोषण कमी 
करणयासाठी सवतंत्पण े आवशयक 
तया सचूिा देत आहते. कुपोषणाच े
लक्य परीणामकारक नरतीिे साधय 
करणयासाठी, अशाप्रकारचया योजिा 
जासतीत जासत पधदतीिे राबवणाऱया 
ससं्ा, महणजे राजये आनण कें द्रशानसत 
प्रदेश, यांचयात ससुगंत समनवय 
आवशयक आह.े अशा प्रकारचया 
योजिांसाठी एकत् आललेयांिा पोषण 
कायदूक्रमाद्ारे आवशयक ते वयासपीठ 
उपलबि होईल. तसचे एकनत्तपण े
पोषणासबंिीचा दृष्ीकोि वाढणयास 
मदत होईल. पोषण अनभयािासाठी 
कायदूकारी सनमतीची स्ापिा करूि 
तसचे पोषणावर आिारीत राष्ट्रीय 
परीषदेची स्ापिा करूि कें द्रामधये 
एकीकरण साधय होऊ शकेल. या 
अनभयािातील भानगदार या दोनहीमधये 
सदसय होऊ शकतील. तयाचप्रमाण,े 
राजय, नजलहा, तसचे गटसतरावर 
केललेया एकत्ीकरणाबाबतचा 
एक कृती आराखडा असले. या 
अनभयािाचया यंत्णचेी अंमलबजावणी 
आनण देखरेख या बाबतीतली िोरण,े 
या आराखडयािसुार ठरनवणयात 

आकृती १- पोषण अनभयािाच ेघटक

येतील.  ग्रानमण सतरावर सरकारी 
अनिकाऱयांचया सहभागासाठी वही 
एच एस एि ह े एकीकरण वयासपीठ 
उपलबि करूि देणयात येत आह.े

ह े अनभयाि, अंगणवाडी सनेवका 
तसचे मनहला निरीक्क यांसारखया 
आघाडीचया कायदूकतयाांिा समाटदूर्ोि 

निरीक्क कमदूचाऱयांिा निरीक्णासाठी 
योगय वेळी डॅशबोडदू वर उपलबि करूि 
नदली जाते. मोबाईल र्ोिची खरेदी 
आनण नवतरण हा या प्रकलपाचाच 
एक भाग आह.े योगय वेळी हसतक्ेप 
आनण परीणामकारक देखभाल याद्ारे, 
िेमललेया वयवस े्चा प्रसार करण ेआनण 
एकानतमक ग्राहक नवतरण सवेा सक्म 
करण ेतसचे पोषण मलूयात वाढ करण े
ह े या ऍपलीकेशिच े उद्ीष् आह.े या 
सॉफटवेअर मधये मोबाईल नकंवा टॅबलटे 
सारखया इलकेरिॉनिक उपकरणांद्ारे 
मानहतीच े सकंलि केल े जाते.याद्ारे 
एकानतमक ग्राहक नवतरण सवेेचया 
नवतरण प्रणालीला मानहतीच े सकंलि 
करण े शकय होते, तसचे तयाचा 
परीणाम महणिू लाभा्थींिा नियनमतपण े
पोषणमलूय नमळतात. इटंरिेटवर 
आिारीत डॅशबोडदूवर राजयांिा आनण 
एम डबलय ू सी डी यांिा ही मानहती 
प्रतयक् वेळी उपलबि होते. एकानतमक 
ग्राहक नवतरण सवेेचया नवतरण प्रणालीत 

परुविू तयांच े सबलीकरण करते. 
आय सी डी एच -कॉमि ऍपलीकेशि 
सॉफटवेअर ह े या कारणासाठी नवशषे 
नवकनसत केल ेआह.े यामळेु मानहतीच े
सकंलि, नियकु् सवेा नवतरणाची हमी 
आनण आवशयक असले ते् े शीघ्र 
सवंाद या गोष्ी होऊ शकतात. ही 
सकंलीत केललेी मानहती गट, नजलहा, 
राजय नकंवा राष्ट्रीय पातळीवरचया 

आकृती २ - एकानतमक योजिांचा साचा

सिुारणा करण े आनण या मोनहमेद्ारे 
वसतनुस्तीवर आिारीत प्रभावी योजिा 
आखिू निणदूय घेण ेह ेयाच ेउनद्ष् आह.े

कुपोषणाची समसया ही 
नपढयांतगदूत असिू ती, तानह्या आनण 
लहाि मलुांिा देणयात येणारा परेुसा 
आहार, लसीकरण, रुगणालयात 
बाळंतपण करण,े बालपणाचया 
सरुुवातीचया काळातील नवकास, 

तक्रार णनवारण
(कॉल सेंटर) 

प्णशक्ण आणण क्मता 
बांधणी (आय एल ए) 

एकत्रीकरण (सी ए पी)

आय सी डी एस-सीए एस

वत्वणुकीत बदल 
(सी बी सी,आय ्ई सी, 

ऍडवहोकसी, जन आदंोलन)

प्ोतसाहननवीन उपक्रम

मणहला आणण बालकलयाण 
णवकास मंत्रालय

आरोगय आणण कुटंुब 
कलयाण मंत्रालय

शहर णवकास मंत्रालय

पंचायती राज मंत्रालय

आणदवासी कामकाज मंत्रालय 
शालेय णशक्ण आणण साक्रता 
णवभाग, मनुषयबळ णवकास

ग्रामणवकास मंत्रालय

एकीकरणाचया णदशेने 
ग्रामपंचायतीचंी वाटचाल

जननी सरुक्ा योजना (जे एस वाय)

पेयजल आणण सवच्छता 
मंत्रालय

ग्राहक वयवहार, अनन आणण 
साव्वजणनक णवतरण मंत्रालय

माणहती आणण प्सारण 
मंत्रालय

साव्वजणनक णवतरण वयवसथा

राष्टीय आरोगय णमशन

सवच्छ भारत णमशन
l महातमा गांधी राष्टीय ग्रामीण 

रोजगार हमी योजना
l ए डबलय ूसी ची सथापना

l अगंणवाडी सेणवका
l प्धानमंत्री मातृवदंना योजना
l णकशोरवयीन मलुहीसंाठी योजना
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अनिसरुक्ा, कृमीमकु्ी, नपणयाचया 
शधुद पाणयाची सोय आनण योगय 
सवच्छता, आहारातील नवनविता,तसचे 
या सबंंनित इतर अिेक घटकांवर 
अवलंबिू असते. तयामळेु नवशषेतः 
मलुांचया बाबतीत वाढ खरुटण,े कमी 
वजि तसचे अशक्पणा या समसयेकडे 
बघतािा बहआुयामी दृष्ीकोि तसचे 
तळागाळातलया यत्णांमधये समनवय 
आनण ऐकय याबाबतीत निरंतर 
प्रयत्नांची गरज आह.े ही समसया 
कायमची सोडनवणयासाठी समाजाचया 
वागणकूीत परीवतदूि होणयाची गरज 
आह.े जितेला बहआुयामी दृष्ीकोि 
देविू पोषणासबंंिी जागरूक अशा 
समाजाची निनमदूती करणयासाठी प्रवृत् 
करण े हा या पोषण अनभयािाचा 
महतवाचा पलै ू आह.े अंगणवाडी 
कें द्रांमधये लाभा्गी आनण तयांचया 
कुटुं नबयांिा सहभागी करूि घेणयासाठी 
नवनवि उपक्रम राबनवण,े पोषणासबंंिी 
जागरुकता,निरंतर जिसपंकदू , 
माधयमांचा एकनत्तपण ेकेललेा उपयोग, 
प्िाटय सादर करण,ेआनण यासदंभादूत 
काम करणारे प्रमखु कायदूकतफे आनण 
ससं्ा, सवयंसहायता गट तसचे 
पोषणासाठी कायदू करणारे सवयंसवेक 
यांचयामधये समनवय घडविू आणण,े 
अशा प्रकारचया उपायांचा यामधये 
समावेश आह.े पोषणाबाबत जि 
आदंोलि उभारण े ह े यामागच े मखुय 
उद्ीष् आह.े 

मनहला आनण बालनवकास मंत्ालय 
ह े याबाबत सवदूत् अंमलबजावणी 

करणयासाठी नदशादशदूक मंत्ालय 
महणिू काम करत आह.े कुपोषणावर 
उपाय करणयासाठी सवदू मंत्ालयांिी 
या समसयेला लक्य करावे असा 
दृष्ीकोि आह.े भारतात राष्ट्रीय 
पातळीवर कुपोषणाला लक्य करणारे 
एवढे कायदूक्रम एकनत्तपण े यापवूगी 
किीही झाल े िवहते. या सदंभादूत 
झाललेया प्रगतीचा आढावा दर सहा 
मनहनयांिी प्रिािमंत्यांचया कायादूलयाडूि 
घेणयात येईल, आनण राजयपातळीवरही 
अशाच प्रकारचा आढावा घेणयाची 
अपके्ा आह.े तयाचप्रमाण े ही पधदत 
पढेु वाढविू प्रतयेक नजलह्यामिे नजलहा 
दंडानिकाऱयांकडूि पोषणाबाबत 
नवशषे आढावा दर तीि मनहनयांिी 
महणजे जािेवारी, एनप्रल, जलु ै तसचे 
ऑकटोबर मनहनयाचया १० तारखेला 
घेतला जाईल. राजयांतगदूत तसचे 
नजलहयांतगदूत कुपोषणाचया पनरमाणात 
मोठया प्रमाणावर र्रक नदसिू येतात, 
अस ेराष्ट्रीय कुटुंब आरोगय अहवाल -४ 
मधये ठळकपण ेसांनगतल ेआह.े तयामळेु 
प्रतयेक राजयांिी नकंवा नजलह्यांिी, 
आपलया मयादूदा नकंवा अडचणीचंा 
नवचार करूि,तयािसुार, लहाि, मधयम 
नकंवा मोठया कालाविीच े एकानतमक 
कृती आराखडे नवकनसत करणयाची 
गरज आह.े देशावरील कुपोषणाचया 
ओझयामधये चमतकारी बदल होईल 
अशी अपके्ा करणयापवूगी, यासाठी 
आवशयक तया प्रनक्रया वयवनस्तपण े
पार पडतात नक िाही ह े पहाण े
अतयंत महत्वाच ेआह.े या अनभयािात 

अंगणवाडी कायदूकतयाांिी जासत चांगली 
सवेा द्ावी, महणिू तयांिा मोबदला भत्ा 
(इनस ेंटीवह) देणयात येईल. अंगणवाडी 
कायदूकतफे, आशा कायदूकतफे तसचे ए 
एि एम कायदूकतयाांिा, कायदूक्रमाच े
लक्य गाठलयावर एकनत्तपण े
प्रोतसाहिपर मोबदला, तसचे लक्य 
लवकर गाठणाऱया राजयांिा आनण 
कें द्रशानसत प्रदेशांिाही प्रोतसाहिपर 
मोबदला देणयात येईल. तयाचप्रमाण े
जया राजय/ कें द्रशानसत प्रदेश/ नजलह/े 
नवभाग/अंगणवाडी कें द्रांमधये हा पोषण 
कायदूक्रम िीट राबवला जात िसले, 
तयांिा मदत करूि आनण नशकविू, 
चांगली कामनगरी करायला प्रवृत् 
करणयात येईल. 

अशा तऱहिेे, देशाला १३० 
कोटी मिषुयबळाकडूि इनच्छत लाभ 
प्राप् होणयासाठी, सवाांिा एकत् आणिू, 
आपलया जबाबदाऱया आनण उत्रदानयतव 
एकनत्तपण े पार पाडता यावे यासाठी 
पोषण अनभयाि आह.े 

nnn

लखेक, भारत सरकारचया मनहला 
आनण बालनवकास मंत्ालयाच े सनचव 
आहते. पोषण, मनहला कलयाण अशा 
नवषयांत आनण सरकारी योजिांची 
मोठया प्रमाणावर अंमलबजावणी करण े
यासारखया क्ेत्ात तयांिा प्रदीघदू अिभुव 
आह.े
email : secy.wcd@nic.in

१.४ दशलक् ए डबलय ूसी ची 
सथान णनणचिती (जी पी एस)

ए डबलय ुडबलय ुना मोबाइल 
फोन देणे आणण णनरहीक्कांना 

टॅबलेट देणे

सहा सतरांची प्तयक् वळेची 
अहवाल यंत्रणा

एकत्रीकरण आणण सहकाय्व नाव आणण आधार क्रमांकावर 
आधारहीत लाभाथथींची तपासणी

l एकूण लोकसंखया

l ओळख लक्य गट

l पायाभतू सणुवधा

l क्ेणत्रय काय्वकारही रटक

l ए डबलय ूसी चे काय्व

l कष् कमी करणे

l काय्वक्मता वाढणवणे

l नोंदणी पसुतकासाठी 
कागदाचा वापर करणे 
बंद करणे 

l नाव आणण आधार 

क्रमांकावर आधारहीत 

लाभाथथींची तपासणी

l अती कुपोणषत आणण 

अलप पोणषत असलेलयांची 

ओळख पटणवणे.

राजय आणण एम डबलय ूसी 

डी, णजलहा, गट, आणण 

णवभागाकडनू णमळालेलही 

माणहती साठणवणयाची क्मता 

असलेलही प्तयक् वळेची 

ऑनलाईन अहवाल यंत्रणा

ए डबलय ुडबलय ुआणण आशा/ 

ए एन एम यांचयात समनवय 

णनमा्वण करणे.

१ २ ३ ४ ५
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गेलया दोि दशकांपासिू 
भारताचा आन द्ूक आनण 

सामानजक नवकास वेगािे होत आह.े 
तरीही न्रिया आनण मलुांचा प्रश् 
अद्ापही पणूदू सटुला िाही. तयामळेु 
सधया कें द्र सरकार या मदु्यावर गंभीर 
आह.े भारतातील समुारे 4 कोटी 
मलुांिा पोषक आहार नमळत िाही. 
तयासोबतच समुारे 1.7 कोटी मलु े( 5 
वषादूखालील )कुपोनषत आहते. गेलया 
दहा वषादूपासिू कुपोषणमकु्ीसाठी 
नवनवि उपाययोजिा करणयात येत 
आहते. तरीही भारतात सवादूनिक 
कुपोषण आह.े नवनवि राजयांमिील 
आन द्ूक,सामानजक नवकासािंतरही 
कुपोषणात वाढ झाली आह.े भारतातील 
न्रिया आनण मलुांवरील कुपोषणाचा 
कलंक पसुणयासाठी स्ानिक सतरावर 
आरोगय सवेेत तसचे मािव ससंाििात 
मोठी गुंतवणकू करावी लागणार आह.े 

िोरणकतयाांकडूि कुपोषणाचा प्रश् 
सोडवणयासाठी दोि पद्धतीचा अवलंब 

केला जात आह.े े्ट पोषक आहार 
नदलयास 20 टककयांपय ांत कुपोषण 
निमूदूलि शकय होते. अप्रतयक् पद्धतीत 
पाणी आनण सवच्छता परुवलयास  
उवदूनरत  80 टकके  कुपोषण निमूदूलि 
शकय होते.  गभदूवती मनहलांिा पोषक 
आहार नमळत िसलयािे गभादूतील 
अभदूक कुपोनषत राहते.  बाळ जनमाला 
आलयािंतर सरुुवातीचया एक हजार 
नदवसात बाळाला पोषक आहार ि 
नदलयास तयांची बौनद्धक वाढ खुंटते. 
तयामळेुच गभदूिारणपेासिू ते बाळाचया 
जनमािंतरचया दोि वषादूपय ांत पोषक 
आहाराच ेमहतव अिनयसािारण आह.े 

1990 पासिू कुपोषणाचया 
प्रश्ावर मात करणयासाठी प्रयत्न सरुु 
असतािाही कुपोषण निदफेशाकांत भारत 
जगात आघाडीवर आह.े NFHS 
(राष्ट्रीय कुटुंब आरोगय सवफेक्ण) 
चया निदफेशांकािसुार कुपोषणाचया 
निदफेशाकांत सिुारणा होतािा नदसत 
आह.े 

तक्ता क्र 1 मलुांमधील पोषणाची णसथती 

णनददेशांक   टककेवारही

5 वषादूखालील  वयवनस्त वाढ  ि झाललेी बालके  38.7

5 वषादूखालील प्रदीघदू आजारी बालके 15.1

5 वषादूखालील कमी वजिाची बालके 29.4

अशक् बालके( 6-59 मनहनयाची) 69.5

स्ोत ः Rapid survey on children 2014

पोषण आहार आणण भारत

शणमका रणव

धोरणकतयायंकडनू कुपोषणाचा 
प्श्न सोडवणयासाठी दोन पद्धतीचा 
अवलंब केला जात आहे. थेट 
पोषक आहार णदलयास 20 
टककयांपययंत कुपोषण णनम ू्वलन 
शकय होते. अप्तयक् पद्धतीत पाणी 
आणण सवच्छता परुवलयास  उव्वणरत  
80 टकके  कुपोषण णनम ू्वलन शकय 
होते.  गभ्ववती मणहलांना पोषक 
आहार णमळत नसलयाने गभा्वतील 
अभ्वक कुपोणषत राहते.  बाळ 
जनमाला आलयानंतर सरुुवातीचया 
एक हजार णदवसात बाळाला पोषक 
आहार न णदलयास तयांची बरौणद्धक 
वाढ खुंटते. 

फोकस
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National Family Health Survery (NFHS - 3) 2006 

परुुषांपके्ा कुपोषणाच ेप्रमाण न्रियांमधये अनिक 

तक्ता क्र. 2 ः

मनहला आनण नकशोरवयीि मलुीमंिील पोषणाची नस्ती 

णनददेशांक   टककेवारही

अशक् गभदूवती न्रिया (15-49 वषफे)   58.7

5 वषादूखालील प्रदीघदू आजारी बालकं 33.3

18 वषदूपणूदू होणया आिीच लगि झाललेया न्रिया                                       30.3

गभदूिारणा झालयािंतर मनहलांचया वजिात घट                                             42.3

स्ोत National Famly Health Survery (Nfhs- 3) , UNICEF, 2015,Rapid Survey on Children (Rsoc), 
2014 Coffery 2014 

तक्ता क्र. 3 ः 

पोषण  (बाल णवकास अणभयान आणण राष्टीय आरोगय अणभयान) 

णनददेशांक   टककेवारही

पोषण आहार नमळाललेया मनहला   40.7

बाळंतीण मनहला (प्रसतुीअगोदर सतत 3 वषफे वैद्कीय तपासणीची सोय) 63.4

बालके ( 12- 23 मनहिे) लसीकरण केललेी                               65.3

अंगणवाडी कें द्र                                           48.4

गेलया दोि वषादूपासिू कें द्र सरकार परुसकृत आरोगय योजिांिा नििी कमी नमळत आह.े बालनवकास योजिेचया नििीत 
10 टककयांची कपात झाली आह.े 2015-16 साली बालनवकास योजिेसाठी 15.502 कोटी रुपयांचा नििी मंजरू केला 
होता. 2016-17 चया आन द्ूक वषादूत या योजिेसाठी 14,000 कोटीचंी तरतदू करणयात आली. अंगणवाडी कें द्राचा  
दजादू सिुारणयासाठी मोठया नििीची गरज आह.े तयासोबतच अंगणवाडी सनेवकांिा नवनवनक्त मनहला आनण मलुांिा पोषण 
आहार परुवणयासाठी प्रोतसाहि देणयाची गरज आह.े 

uesKekeÀebvee DeeJeenve
³eespevee ceeefmekeÀemeeþer uesKe HeeþefJeleevee uesKekeÀebveer UNICODE (Mangal)  
eEkeÀJee  KRUTI DEV ³ee HeÀe@vì ceO³es®e DeeHeues uesKe HeeþJeeJesle, ner efJevebleer.
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मधयानह भोजि योजिेत लोकांचा 
सहभाग ः मधयानह भोजि योजिेमळेु 
मलुांची बोनद्धक वाढ होत असलयाच े 
क्ेत्ीय भेटीत निदशदूिास आल ेआह.े 

कुपोषण दरू करणयासाठी 
बालनवकास योजिा आनण राष्ट्रीय 
आरोगय योजिा या महतवाचया योजिा 
आहते. कें द्र सरकारचया या योजिेमधये 
लोकसहभाग,अंगणवाडी कें द्र आनण 
सनेवका तसचे आरोगय कमदूचाऱयांच े
योगदाि महतवाच ेआह.े 

या योजिेला सवसत िानय 
दकुािातिू नमळणारे िानय परूक 
ठरणारे आह.े कें द्रासोबतच 
म ह ा र ा ष्ट्र , म ध य प्र दे श , उ त् र प्र दे श 
,ओनडसा,गजुरात ,किादूटक, गजुरात 
राजयांिी तयांचया कुपोषण निमूदूलिासाठी 
योजिा सरुु केलया आहते.

राष्ट्रीय पोषण अनभयािासाठी तीि 
वषादूसाठी 9046.17 कोटी रुपयांची 
तरतदू करणयात आली आह.े कुपोषण 

णनददेशांक सरासरही (टकके) सववोतकृष् (टकके) णनषकृष् (टकके)

5 वषादूखालील वयवनस्त वाढ ि झाललेी 
बालके

38.7 केरळ : 19.4 
गोवा : 21.3  
तानमळिाडू : 23.3

उत्रप्रदेश : 50.4
नबहार : 49.4
नबहार : 47.4
झारखंड     : 47.4

5 वषादूखालील आजारी बालके 15.1 नसककीम : 5.1 
मनणपरू : 7.1  
जमम-ूकानशमर : 7.1

आधं्रप्रदेश : 19
तनमळिाडू : 19
गजुरात : 18.7

5 वषादूखालील कमी वजिाची बालके 29.4 मनणपरू : 54.1 
नमझोराम : 14.8  
जमम-ूकानशमर : 15.6

झारखंड : 42.1
नबहार : 37.7
मधयप्रदेश : 36.1

निमूदूलिासाठी या योजिेत नवनवि 
योजिांच े एकनत्करण करणयात आल े
आह.े 

कुपोषण णनम ू्वलनासाठी धोरण 

भारतात कुपोषणात होत असललेी 
वाढ यामळेु सधयाचया कुपोषणाचया 
िोरणात काही सिुारणा करणयाची 
गरज आह.े 

1. बालणवकास योजना आणण 
सवसत धानय योजनेत बदल 
करा 

 कें द्र सरकारिे बालनवकास 
योजिेसाठी जासतीत जासत नििी 
उपलबि करुि देण ेगरजेच ेआह.े 
तयासोबतच नििी उपलबि करुि 
देणयासाठी प्रानिकरण नियकु् 
करण ेगरजेच ेआह.े परूक आहार, 
गभदूवती मनहला आनण प्रसतूी 
झाललेया मनहलांिा आहारांनवषयी 
नशक्ण देण े गरजेच े आह.े 
तयासोबतच अंगणवाडी कें द्रात 

योगय सनुविा आनण अंगणवाडी 
सनेवकांिा प्रनशक्ण देणं गरजेच ं
आह.े

2 आहारात धानयाचा अणधक 
वापर 

 भारतीय अनि सरुक्ा व मािके 
प्रानिकरण मसदुा तयार करत 
आह.े आयोनडियकु् नमठामधये 
आयिदूचा वापर करणयात येणार 
आह.े तयासोबतच खाद् तेलातही 
नवनवि नयरूिीशनस वापरणयाला 
परवािगी देणयात येणार आह.े 
यामळेु कुपोषण निमूदूलिाला मोठा 
हातभार लागणार आह.े 

3. सवच्छता 

 कुपोषण निमूदूलिासाठी सव्छताही 
महतवाची आह.े तयामळेुच 
2014 पासिू कें द्र सरकार 
सवच्छ भारत अनभयाि राबवत 
आह.े या अनभयािामळेु भारतात 
शौचालयाचया वापरावर जोर 
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देणयात येत आह.े शौचालय 
निनमदूतीसोबतच वापरालासदु्धा 
प्रोतसाहि देणं आवशयक आह.े 

4 कुपोषण णनम ू्वलनात शेतीचा 
महतवाचा वाटा 

 शतेीच ंिोरण आखतािा कुपोषण 
निमूदूलिासाठी प्रयत्न करणं गरजेच ं
आह.े स्ानिक पीक पद्धती पोषक 
मलूय जासत असललेया पीक 
लागवडीचा प्रयत्न गरजेच ेआह.े 
सधया शतेकरी मोठया प्रमाणात 
ऊस, कापसू यासारखया  िगदी 
नपकांचया मागे लागतात. तयाऐवजी 
शतेकऱयांिा जवारी, बाजरी,िाचणी 
लागवडीला प्रोतसाहि देण ेगरजेच े
आह.े शतेीचया उतपादिातिू  
लहाि मलु ेआनण तरुणांच ेपोषण 
झाल ेपानहजे. 

5 कुपोषण निमूदूलिामधये खासगी 
ससं े्चा सहभाग महतवाचा आह.े 
तयासाठी पीपीपी मॉडेल यशसवी 
ठरु शकतं. कुपोषण निमूदूलिासाठी 
खासगी ससं े्कडील तंत्ज्ञािाचा 
वापर करण ेशकय आह.े यामळेु 
मनहला आनण मलुांिा पोषक 
आहार परुवण े शकय होणार 
आह.े तंत्ज्ञािासोबतच सरकारिे 
जिजागृतीसाठी मोनहम आखणंे 
गरजेच ेआहे

समारोप 

निरोगी िागनरकांमळेुच शाश्वत 
नवकास होतो. भारतात तरुणांची सखंया 
मोठी असलयािे पोषक आहाराच े
महतव मोठे आह.े सरकारचया कुपोषण 
निमूदूलिाचया कायदूक्रमात कुशल 

लोकांचा समावेश गरजेचा आह.े 
भारताचा नवकास हा िवया नपढीवर 
अवलंबिू आह.े सधया भारतात राष्ट्रीय 
पोषक आहार अनभयािात चांगल ेकाम 
सरुु आह.े या अनभयािामळेु देशातील 
बालके आनण मनहला कुपोषणापासिू 
मकु् होतील. भारत कुपोषणमकु् 
होणयासाठी योगय िोरण ेआखण ेगरजेच े
आह.े

nnn

लनेखका पंतप्रिािाचया आन द्ूक 
सललागार पनरषदेचया सदसय असिू 
ब्नुकंगस इनंडया इनंसटटयटू सचंानलका 
(सशंोिि) महणिू कायदूरत आहते. 
ई मेल:sravi@brookingsindia.org
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राष्ट्रीय अनि सरुक्ा कायदा 
हा सावदूजनिक  नवतरण 

प्रणालीचया नवसतारातिू अनि सरुक्ा 
निमादूण करणारा आह.े पण तयाचा 
उपयोग पोषण सरुनक्ततेसाठी नकतपत 
होणार ह े तयात उपलबि होणाऱया  
सवसतातील अनििानयास कुटुंबे कसा 
प्रनतसाद देतात यावर अवलंबिू आह.े 
सावदूजनिक नवतरण प्रणालीतील  सवसत 
व अिदुानित अनििानयामळेु कुटुंबांचया 
अनििानय निणदूयावर दोि प्रकारच े
पनरणाम होत असतात. उषमांक सवेि, 
भोजिाचा दजादू सिुारण,े जीविमाि 
सिुारण,े आरोगय व नशक्णात 
गुंतवणकू या निणदूयांचा तयात समावेश 
असतो. कुटुंबामधये भोजिाचया पदा्ादूत 
नवनविता येते. याच े कारण महणजे 
सवसतात अनििानय नमळालयािे दिू, 
र्ळे, भईुमगू, अंडी व मांस यांची खरेदी 
करणयासाठी तयांिा पसैा उपलबि होतो. 
काहीवेळा तयातिू इतर महतवाचया गरजा 
भागवलया जातात. यात िेमका कोणता 
पनरणाम जासत साधय होतो ह े पाहता 
येते. जागनतक पोषण अहवाल 2017 
अिसुार पोषण सिुारणयासाठी जगात 
अिेक पावल े उचलली गेली असली 
तरी अजिूही तो प्रश् कायम आह.े 
तया अहवालािसुार भारतात कुपोषणाचा 
प्रश् आह.े तयावरूि अस े नदसते की, 
पिुरूतपादिक्म मनहलांपकैी निममया 
मनहलांत अॅनिनमया महणजे रक्ाची 
कमतरता आह.े एकूण 140 देशाचा 
नवचार करता भारतात तीि प्रकारचया 

कुपोषणाचा भार जासत आढळतो. तयात 
मातांच,े बालकांच े व तरूण मलुांच े
कुपोषण ह े तीि प्रकार नदसतात. 
तयातिू अससंगदूजनय अस े आजार 
होणाऱया देशात भारताच ेस्ाि ददुदैवािे 
आह.े भारताचया पोषण िोरणाचा नवचार 
करता एकीकडे लठठपणाचा मकुाबला 
व दसुरीकडे कुपोषण अस ेदहुरेी ओझ े
आह.े 

भारतातील सावदूजनिक नवतरण 
वयवस्ा. सावदूजनिक नवतरण वयवस े्त 
अनििानयाचा परुवठा केला जातो तसचे 
जीविावशयक वसतूंचा परुवठा गरीब 
लोकांिा होतो. सवसत िानय दकुािे ह े
काम करीत असतात. ते् े अिदुानित 
दरात िानय नमळते. देशात 190 
दशलक् कुटुंबांिा वषादूला 40 हजार 
कोटीचं े अनििानय व जीविावशयक 
वसत ू4.9लाख सवसत िानय दकुािातिू 
अिदुानित दरात नवतनरत केलया जातात. 
ही जगातील सवादूत मोठी अनििानय 
नवतरण वयवस्ा आह.े अनि सरुक्ा 
वयवस े्त नतचा समावेश होतो. ग्राहक 
कामकाज, अनि व सावदूजनिक नवतरण 
मंत्ालयािे ही वयवस्ा  निमादूण केली. 
िानय व वसतूंची खरेदी, साठा, वाहतकू 
व अनििानय वाटप याला कें द्र सरकार 
जबाबदार आह ेतर पाच लाख सवसत 
िानय दकुािातिू तयांच ेवाटप करणयाची 
जबाबदारी ही  राजय सरकारची आह.े 
गह,ू तांदळू, साखर व केरोनसि यांच े
वाटप यात केल ेजाते. 

पोषण सरुणक्तता- साव्वजणनक णवतरण प्णालहीचा वाटा

डॉ. पलुयया ददुेकुला

 देशात 190 दशलक् कुटंुबांना 
वषा्वला 40 हजार कोटहीचें अननधानय 
व जीवनावशयक वसत ू 4.9लाख 
सवसत धानय दकुानांतनू अनुदाणनत 
दरात णवतणरत केलया जातात. हही 
जगातील सवा्वत मोठी अननधानय 
णवतरण वयवसथा आहे. अनन सरुक्ा 
वयवसथेत णतचा समावशे होतो. ग्राहक 
कामकाज, अनन व साव्वजणनक 
णवतरण मंत्रालयाने हही वयवसथा  
णनमा्वण केलही. धानय व वसतूंची 
खरेदही, साठा, वाहतकू व अननधानय 
वाटप याला कें द्र सरकार जबाबदार 
आहे तर पाच लाख सवसत धानय 
दकुानातनू तयांचे वाटप करणयाची 
जबाबदारही हही  राजय सरकारची 
आहे.

णचणकतसा
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सावदूजनिक नवतरण प्रणालीिे 
कुटुंब पोषण सरुनक्ततेची जबाबदारी 
कशी पार पाडली याच े मलूयमापि 
पवूगी सवतंत् ससं्ा करीत अस ेआता 
डेवहलमपेंट मॉनिटनरंग अँड इवहलॅयएुशि 
कायादूलय ह े काम करते. ही ससं्ा 
कृषी मंत्ालयाअंतगदूत काम करणारी 
आह.े सावदूजनिक नवतरण प्रणालीचा 
अनि व पोषण सरुक्ेसाठी र्ायदा या 
नवषयावर सशंोिि केल ेअसता तयात 
अनििानयाच े महतव, तयाचा अनि 
खचादूवर व उपभोगयतेवर पनरणाम यांचा 
नवचार करणयात आला. 

प्रोतसाहि- भारतीय अ द्ूवयवस्ा 
ही आन द्ूक प्रगतीकडे वाटचाल करीत 
असिू गेलया दोि दशकात दानरद्य 
कमी झाल ेआह.े पण आन द्ूक प्रगती 
व पोषण पनरनस्ती यांचा मेळ मात् 
बसत िाही. राष्ट्रीय िमिुा पाहणी 
मानहतीिसुार ग्रामीण व शहरी भागात 
1993-94 ते 2011-12 दरमयाि 
दरडोई अनििानयाच ेसवेि कमी झालले े
नदसते. याची कारण े वेगळी आहते. 
तयासाठी सावदूजनिक नवतरण प्रणालीच े
नवशे्षण करावे लागेल. अनि सवेिाची 
प्रारूप े व तयाचा पोषणावर होणारा 
पनरणाम पाहण े महतवाच े आह.े गह,ू 
तांदळू, साखर, केरोनसि यांचा सवसतात 
परुवठा करूि पोषण गरजा पणूदू करण े
हा सावदूजनिक नवतरण वयवस े्चा हते ू
आह.े सवातंत्यािंतर ही वयवस्ा सरुू 
करणयात आली. एकेकाळी तयावर 
शहरी पक्पाताचा आरोप होत असतािा 
जिू 1997 मधये गरीब कुटुंबांिा यात 
र्ायदा देणयाच ेलक्य ठरवणयात आल.े 
तयांची पोषण मािके व अनि सरुक्ा 
साधय करणयासाठी धयेय ठरवणयात 
आल.े राष्ट्रीय अनि सरुक्ा कायदा 
हा सावदूजनिक नवतरण प्रणालीचया 
नवसतारावर भर देतो. गनरबांिा सवसतात 
िानय उपलबि करूि देऊि तयांच े
कुपोषण दरू करणयाचा हते ूतयात असिू 

पोषण वाढविू कमी वजिाचया मलुांच े
प्रमाण कमी करणयासाठी तयाचा वापर 
केला गेला.

उतपनि, अनि व पोषण याची 
कोडी-राष्ट्रीय कुटुंब आरोगय पाहणी 
2005-06 अनवये पोषण समसया 
मांडली जाते. इतर पाहणी अहवालांचया 

मते कमी वजिाचया मलुांच ेप्रमाण कमी 
करणयात आपलयाला र्ार मोठे यश 
नमळालले े िसिू ते मार्कच आह.े 
गरीबी व कमी वजिाची मलु े यांचया 
प्रमाणातही ससुतू्ता नदसत िाही. राष्ट्रीय 
कुटुंब आरोगय पाहणी 1, 2,3 या 
अहवालात व राष्ट्रीय पोषण ससं े्चया 
अहवालात तसचे िॅशिल कौननसल 
ऑर् अपलाइड इकॉिॉनमक रीसच दू  व 
यनुिवहनसदूटी ऑर् मेरीलँड (्ोरात अँड 
देसाई,2016) यातील आकडेवारी 
वेगळी नचत् ेदाखवते. 

राष्ट्रीय िमिुा पाहणी मानहती 
बघता तयात घटतया दानरद् याचया 
पाश्वदू भमूीवर अनििानयाच ेकमी झालले े 
सवेि गोंिळात टाकणारे आह.े उषमांक 
सवेिही कमी झालले े नदसते. डीटि 
अँड डे्झ (2009) यांिी केललेया 
नवशे्षणािसुार जासत उतपनि गटात 
ह ेसवेि कमी झालले ेआह ेतयामागच े
कारण शारीनरक हालचालीचंी कमतरता 
व कमी उषमांकाची गरज ह ेआह.े

टीपीडीएसची वयाप्ी- अिेक 
कुटुंबांकडे रेशि काडफे महणजे 
नशिापनत्का आहते. तयांची सखंया 
2004-05 ते 2011-12 या 
काळात एकूण कुटुंबांचा नवचार 
करता 19 टककयांवरूि 14 टकके 
इतकी झाली. नशिापनत्का िसणयामागे 
िोकरशाहीचा ससुतपणा नकंवा 
वयवस े्तील अडचणी ह ेयातील कारण 
अस ूशकते. दानरद्य रेषेखालील महणजे 
बीपीएल नकंवा अंतयोदय अनि योजिा 
काडफे िारक असललेया कुटुंबांची 
सखंया 2004-05 ते 2011-12 
या काळात 36 टककयांवरूि 42 
टकके  झाली. ही वाढ अंतयोदय अनि 
योजिेमळेु झाली. बीपीएल व अंतयोदय 
पनत्का  िारक ह े गरीब समाजातील 
होते. पण ह ेगनणत पटणार िाही कारण 
तेंडुलकर सनमतीिे सांनगतलयाप्रमाण े
नवचार करता  बीपीएल काडदूिारकांपकैी 
29 टकके लोक गरीब आहते तर 71 
टकके लोक गरीब िाहीत.याचा अ द्ू 
एपीएल (दानरद्य रेषेवरच)े 13 टकके 
लोक गरीब आहते व 87 टकके लोक 
गरीब िाहीत. महणजे अिेक गरीब 
िसललेया लोकांकडे बीपीएल काडफे 
आहते. अिेक खरोखर गरीब असलले े
लोक बीपीएल काडदूपासिू वंनचत 
आहते. 

टीपीडीएस उपलबिता व वापर- 
सावदूजनिक नवतरण वयवस े्त 2004-

दाणरद्य रेषेखालहील महणजे 
बीपीएल णकंवा अतंयोदय अनन 
योजना काडदे धारक असलेलया 
कुटंुबांची संखया 2004-05 
ते 2011-12 या काळात 36 
टककयांवरून 42 टकके  झालही. 
हही वाढ अतंयोदय अनन योजनेमळेु 
झालही. बीपीएल व अतंयोदय 
पणत्रका  धारक हे गरहीब समाजातील 
होते. पण हे गणणत पटणार 
नाहही कारण तेंडुलकर सणमतीने 
सांणगतलयाप्माणे णवचार करता  
बीपीएल काड्वधारकांपैकी 29 
टकके लोक गरहीब आहेत तर 71 
टकके लोक गरहीब नाहहीत.याचा 
अथ्व एपीएल (दाणरद्य रेषेवरचे) 
13 टकके लोक गरहीब आहेत व 
87 टकके लोक गरहीब नाहहीत. 
महणजे अनेक गरहीब नसलेलया 
लोकांकडे बीपीएल काडदे आहेत. 
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05 ते 2011-12 या काळात मोठी 
वाढ झाली. 2011-12 मधये 27 
टकके लोकांिी अनििानय या वयवस े्तिू 
खरेदी केल,े तर 2011-12 पयांत ह े
प्रमाण 52.3 टकके झाल ेहोते. प्रतयेक 
वगदूवारीतील काडदूिारकाची सावदूजनिक 
नवतरण वयवस्ा प्रणाली वापरातील वाढ 
िोंदली. बीपीएल व एएवाय काडदूिारक 
ह ेिानय खरेदी करीत होते तर एपीएल 
गटातील 32 टकके लोक या नवतरण 
वयवस े्चा र्ायदा घेत होते. या नवतरण 
प्रणालीचा वापर वाढिूही  अनििानय 
वापराच े प्रमाण कमी अनिक प्रमाणात 
नस्र होते. सावदूजनिक प्रणालीचा वापर 
अनिािानयासाठीच वाढला अस े िाही 
तर केरोनसिसाठी तो 79 टकके होता. 
केरोनसिचा वापर सवयंपाकासाठी केला 
जात होता पण तो कमी होता. जैवभार 
महणजे बायोमास, एलपीजी  सोबत 
28 टकके कुटुंबे केरोनसिचा वापर 
करीत होती. 

कायदूक्मतेच े उनद्ष्- सावदूजनिक 
नवतरण वयवस े्तिू कुटुंबे सटुणयाच े
प्रमाण 2004-05 व 2011-12 
मधये कमी झाल.े तर चकुीिे कुटुंबे 
समानवष् होणयाच े प्रमाण वाढल.े 
तयामळेु चकुांच े प्रमाण  जासत होते. 
या र्रकास दानरद्रयातील घट व सवदूच 
लोकांिा वाटणयात आललेी जादा काडफे 
ही कारण ेहोती. समानवष् करणयातील 
चकुा सवदूच प्रदेशात 2004-05 
ते 2011-12 या काळात वाढलया 
होतया. दनक्णकेडील राजयात ह े
प्रमाण जासत होते. कुटुंबे समानवष् ि 
होणयामागील चकुा या वंनचत गटांचया 
बाबतीत जासत होतया.

गणुमीलि नवशे्षण तंत्- 
टीपीडीएस हा अनि सरुक्ेचा चांगला 
मागदू आह े नकंवा िाही याचा अभयास 
करणयासाठी जयांिा अिदुानित िानय 
नमळते व जयांिा नमळत िाही पण  

जयांच े उतपनि नस्र आह े तयांची 
तलुिा महतवाची आह.े पण कुटुंबांचया 
उतपनिाची मानहती उपलबि िसलयािे 
तयाचा अभयास अवघड आह.े भारतीय 
मािवी नवकास पाहणी 1 व 2 अनवये 
उतपनिाची मानहती सनवसतर नदली आह े
व तयात उपभोगयता खच दू प्रारूप सपष् 
केल े आह.े तयातिू काही बाबीचंा 
नवचार करता येतो.

बीपीएल व एएवाय अिदुािे व 
अनि खच दू- पीएसएम तंत्ाचा वापर 
करूि बीपीएल व एएवाय काडदूिारक 

व ती काडफे िसललेयांचया  उपभोगयता 
प्रारूपाचा तलुिातमक नवचार करता 
येतो. तयािसुार कुठलयाही उतपनि 
पातळीत बीपीएल व एएवाय 
काडदूिारक ह े सवसतिानय दकुािातिू 
खरेदी करणयाची शकयता एपीएल 
गटापके्ा जासत आह.े कारण तयासाठी 
दानरद्रयरेषेखालच े बीपीएल लोक पात् 
आहते. दानरद्रयरेषेवरच े एपीएल लोक 
पात् िाहीत. अिदुानित िानयासाठी 

बीपीएल काडदूिारकच पात् असलयािे 
ह े आचियदूकारक िाही. बीपीएल व 
एएवाय काडदूिारकांिी अनििानयावर 
केललेा खच दू हा काडदू िसललेयांचया 
ततसम  काळातील अनि खचादूपके्ा 
कमी आह.े अिदुािे हसतांतनरत 
झालयावर हा र्रक कमी पण महतवाचा 
आह.े बीपीएल व एएवाय काडदूिारक 
ह े रेशि िानयातिू उषमांक नमळवतात 
ते दगुिजनय पदा द्ू, र्ळे, मांस यांचा 
र्ार वापर करीत िाहीत. जासत उतपनि 
असले तर आहारात नवनविता वाढते 
अस ेबीपीएल काडदूिारक असलले ेव 
िसलले े उचच उतपनि गटातील लोक 
यांचया तलुिेतिू नदसिू येते. 

उतपनि वाढ व घट  यांचया 
सदंभादूत अनि उपभोगयतेच े प्रकार 
ठरवणयात टीपीडीएसची भनूमका- जर 
तयाच तया कुटुंबांची तलुिा अनि खच दू 
व अनि उपभोगयता यासाठी केली तर 
उतपनि वाढ व घट यािसुार र्रक 
नदसतो. सवसत िानय नवतरणाची सनुविा 
नमळत िसतािाही आन द्ूक अवस्ा 
र्ार चांगली िसललेया कुटुंबातही 
अनि खच दू र्ार बदललेा नदसला िाही. 
तयात इतर आन द्ूक घटकांचा समावेश 
असावा. अनि खच दू हा जासत उतपनि 
गटात वाढललेा नदसला. याचा अ द्ू 
अनि खच दू ही र्ार ठोस निषकषादूची 
बाब िाही. उतपनिातील वाढीिे बीपीएल 
व एएवाय काडदूिारकांचा अनि खच दू 
ती िसललेयांचया तलुिेत वाढतो. अनि 
अिदुािे लक्ात घेऊिही हा खच दू वाढतो. 
जया सवदू कुटुंबात उतपनि वाढ बऱयापकैी 
आह े तयांची अनििानय उपभोगयता  
जासत असते. ही वाढ बीपीएल एएवाय 
काडदूिारक िसललेयांमधये कमी 
असते तर काडदूिारक असललेयांमधये 
उपभोगयता वाढ अनिक असते. 

राष्ट्रीय अनिसरुक्ा कायदा 
2013- हा कायदा 2013 मधये 
अंमलात आला तयात लोकांिा पोषण 

साव्वजणनक णवतरण वयवसथेत 
2004-05 ते 2011-12 या 
काळात मोठी वाढ झालही. 2011-
12 मधये 27 टकके लोकांनी 
अननधानय या वयवसथेतनू खरेदही 
केले, तर 2011-12 पययंत हे 
प्माण 52.3 टकके झाले होते. 
प्तयेक वग्ववारहीतील काड्वधारकाची 
साव्वजणनक णवतरण वयवसथा 
प्णालही वापरातील वाढ नोंदलही. 
बीपीएल व एएवाय काड्वधारक 
हे धानय खरेदही करहीत होते तर 
एपीएल गटातील 32 टकके लोक 
या णवतरण वयवसथेचा फायदा रेत 
होते. या णवतरण प्णालहीचा वापर 
वाढनूहही  अननधानय वापराचे प्माण 
कमी अणधक प्माणात णसथर होते. 
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सरुक्ा देण े हा हते ू होता. परेुस े
अनििानय परवडणाऱया दरात उपलबि 
करणयाचा प्रयत्न यात केला गेला. 
टीपीडीएस योजिेत शहरातील पनिास 
टकके तर ग्रामीण भागातील 75 टकके 

अननधानय सेवनाचे प्माण 
वाढले तरही तयातनू आहाराची रचना 
बदललही व संसग्वजनय रोगांकडनू 
असंसग्वजनय रोगांचे प्माण वाढ ू
लागले. तयात मधुमेह, पक्ारात, 
कक्व रोग यांचा समावशे आहे. 
आपलया देशात मधुमेहहीचें प्माण 
जगात सवा्वणधक आहे. तयामळेु 
आरोगय खच्व वाढत आहे. आज 
भारत मधुमेहाची राजधानी बनला 
आहे. प्णक्रया केलेले अनन व 
अननधानय यामळेु मधुमेहाचे प्माण 
वाढत आहे. कुटंुबे श्ीमंत झालही 
की, जवारही, बाजरही, नाचणी या 
सारखया भरड तृणधानयाकडे दलु्वक् 
करतात. तयामळेु हे रोग डोके वर 
काढतात. पोषणाची आवहाने तयामळेु 
वाढलही आहेत.

लोकांिा र्ायदा वहावा व एकूण दोि 
तृतीयांश लोकसखंया या योजिेत 
समानवष् करणयाचा इरादा यात असला 
तरी पात् कुटुंबे व एएवाय कुटुंबे यांचा 
तयात समावेश होता. अग्रक्रमाचया 
कुटुंबांिा 5 नकलो अनििानय माणशी 
दर मनहिा तांदळू 3 रूपये, गह ू 2 
रूपये व कडिानये 1 रू नकलो दरािे 
देणयाची ही योजिा आह.े गनरबामधये 
एएवाय कुटुंबांिा मनहिा 35 नकलो 
िानय तांदळू 3 रूपये, गह ू2 रूपये 
व कडिानये 1 रू नकलो दरािे देणयाची 
वयवस्ा सरुूच रानहली. यात आता 
समाटदू काडदू, अनि के्रनडट व डेनबट 
काडदू, अनि कुपि, नवकें नद्रत खरेदी 
या िवीि बाबीचंा समावेश करणयाची 
गरज आह.े तयामळेु भकेुची समसया 
दरू होईल. टीपीडीएसमळेु अनििानय 
सवेिाच े प्रमाण वाढल े तरी तयातिू 
आहाराची रचिा बदलली व ससंगदूजनय 
रोगांकडूि अससंगदूजनय रोगांच ेप्रमाण 
वाढ ूलागल.े तयात मिमुेह, पक्ाघात, 
ककदू रोग यांचा समावेश आह.े आपलया 
देशात मिमुेहीचं ेप्रमाण जगात सवादूनिक 
आह.े तयामळेु आरोगय खच दू वाढत आह.े 

आज भारत मिमुेहाची राजिािी बिला 
आह.े प्रनक्रया केलले ेअनि व अनििानय 
यामळेु मिमुेहाच े प्रमाण वाढत आह.े 
कुटुंबे श्रीमंत झाली की, जवारी, बाजरी, 
िाचणी या सारखया भरड तृणिानयाकडे 
दलुदूक् करतात. तयामळेु ह े रोग डोके 
वर काढतात. पोषणाची आवहािे तयामळेु 
वाढली आहते. पोषण िीट िसले तर 
कमी वजिाची मलु े जनमाला येतात, 
न्रियांची प्रकृती ढासळते. तयांचयात 
सकू्मपोषकांची कमतरता राहते. मातांिा 
दिू येत िाही, रक््रिावािे नकंवा इतर 
आजारांिी नतचा व बाळाचा मृतय ू
होणयाची शकयता जासत असते तयामळेु 
पोषण साितािा समतोल असला 
पानहजे. 

nnn

लखेक आधं्रप्रदेशातील किूदूल 
नजलह्यातील श्री रामकृषण महानवद्ालयात 
प्राधयापक आहते. 
ई मेल:pullaiahapril20@gmail.com

India 2018/भारत २०१८

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

India 2018/भारत २०१८ नवक्रीसाठी उपलबि करूि देणयात 
आली आह.े प्रकाशि नवभागाचया सीबीडी बेलापरू, िवी मुंबई ये्ील 
कायादूलयात ह ेबहपु्रतीनक्त प्रकाशि नवक्रीसाठी ठेवणयात आल ेअसिू 
तयाची नकरकोळ नवक्री नकंमत  रु.३५० इतकी आह.े एकाच वेळी 
तीि नकंवा जासत पनुसतका खरेदी करणाऱयांिा आकषदूक सवलत 
नदली जाणार आह.े नकमतीएवढया रकमेचा डीडी अ्वा मिी ऑडदूर 
‘Business Manager, Publications Division, Mumbai' चया िावे 
पाठनवलयास पनुसतका रनजसटर पोसटािे घरपोच पाठनवलया जातील. 
अनिक मानहतीसाठी 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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सामानजक सवदू समावे- 
शकतेचा अ द्ूच असा 

की समाजातील इष् सिंीचंी सयुोगय 
अशी वयाप्ी वाढवण.े अशा संिीमधये 
नशक्ण, रोजगार समाजसवेा, 
तयाचप्रमाण े सामानजक सरंक्ण इ. 
चा समावेश होतो. अशा सिंीच जर 
वगळणयात आलया तर दरू सारणयाची 
भाविा, गरीबी आनण आपण िागावलो 
गेलो आहोत, अशी भाविा निमादूण 
होऊ शकते. या लखेामधये शासिाच े
कायदूक्रम िोरण आनदची मानहती 
घेणयाचा प्रयत्न आह.े जे अस े लोक 
समाजापासिू दरू लोटललेया उदा. लहाि 
मलुी, नस्या, दानरद्य रेषेखालील लोक 
आनण िकोस ेझालले े जयेष्ठ िागनरक 
आदीचंा तयात समावेश होतो.

रटनातमक तरतुदही

भारतीय घटिेिे प्रसताविेचया 
माधयमातिू नतचया सवदू िागनरकांिा 
सामानजक नयाय, आन द्ूक नयाय, 
राजिैनतक नयाय, नवचार नयाय, नवचार 
सवातंत्य, अनभवयक्ी सवातंत्य नवश्वास 
श्रधदा व उपासिा, प्रनतष्ठा व सिंीची 
समािता प्रदाि केली आह.े

भारतीय घटिेिे सामानय जितेला 
मलूभतू हकक प्रदाि केल े आहते. 
तयाचप्रमाण े शासिाला सामानजक 
समरसतेसाठी नदशाही दाखवली आह.े

सामाणजक सव्वसमावशेकता उपाययोजना

 णवह. श्ीणनवास

भारतीय घटिेचया नतसरया 
भागामधये सामानजक समतेअंतगदूत सहा 
मलूभतू हकक प्रदाि केलले े आहते. 
यामधये समाितेचा हकक, सवातंत्याचा 
हकक शोषणानवरुधदचा हकक, 
िमदूसवातंत्याचा हकक, सांसकृनतक व 
शकै्नणक हकक आनण सनंविािातील 
कायद्ाअंतगदूत रे्रबदलाचा प्रसताव 
मांडणयाचा हकक यांचा समावेश होतो.

घटिेचया कलम 15(3) 
चया अनवये राजयांिा मनहला आनण 
बालकांचया शकै्नणक ससं े्मधये 
तयाचप्रमाण ेरोजगारांमधये संिी उपलबि 
करुि देणयासाठी नवशषे अनिकार 
देणयात आलले ेआहते. अिेक राजयांिी 
या सदंभादूत भरीव कामनगरी केली 
असिू मनहलांसाठी रोजगाराचया नवशषे 
संिी उपलबि करणयात आलया आहते. 
तयाचप्रमाण ेस्ानिक मंडळामधये आनण 
शकै्नणक ससं्ामधये आरक्ण देणयात 
आल ेआह.े घटिेचया कलम 15(4) 
अनवये समाजातील मागास अनतमागास 
िागनरकांिा शके्नणक प्रगतीकनरता 
नवशषे प्रोतसाहि देऊ केलले ेआह.े यामधये 
इतर मागासवगगीय, अिसुनुचत जाती, 
अिसूनुचत जमातीतील िागनरकांचया 
मलुांसाठी नविा अिदुानित शकै्नणक 
ससं्ांमधये आरक्ण देणयात आल ेआह.े 
घटिेचया कलम 17 अनवये कोणतयाही 
प्रकारची असपृशयता निनषधद मािली 

भारतीय रटनेचया णतसरया 
भागामधये सामाणजक समतेअतंग्वत 
सहा मलूभतू हकक प्दान केलेले 
आहेत. यामधये समानतेचा हकक, 
सवातंतयाचा हकक शोषणाणवरुधदचा 
हकक, धम्वसवातंतयाचा हकक, 
सांसकृणतक व शैक्णणक हकक 
आणण संणवधानातील कायद्याअतंग्वत 
फेरबदलाचा प्सताव मांडणयाचा 
हकक यांचा समावशे होतो.

णवचार
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जाते. असपृशयते सदंभादूतील कोणतीही 
तक्रार कायद्ाअंतगदूत गनुहा मािणयात 
येईल. घटिेचया 4 रया भागात राजयांिा 
नदशादशदूक िोरणासदंभादूत प्रकाश 
टाकणयात आललेा आह.े

घटिेचया कलम 38 मधये याचा 
उललखे असिू राजयांिी कलयाणकारी 
योजिा आखिू जितेच ेसवारसय जपावे 
व तयामधये नयाय सामानजक समता 
आन द्ूक तसचे राजिैनतक सवातंत्य 
जपावे देशांतगदूत ससं्ांिा ययासदंभादूत 
सनूचत करावे अस ेिमदू आह.े कलम 
39 िसुार बालमजरुीला प्रनतबंि 
करणयात आललेा आह.े

तयाचप्रमाण े स्ी परुुष भेदभाव 
सपंविू समाि काम समाि वेति 
ह े ततव अंनगकारल े आह.े  कलम 
39 चया अिसुार कामाचा हकक, 
शकै्नणक हकक, बेरोजगारी सदंभादूत 
जितेला मदत तयाचप्रमाण े वृधद रुगण 
यांिा मदत अपंगािा मदत यासारखया 
तरतदुी केललेया आहते. कलम 42 
अिसुार कामासाठी योगय पनरनस्ती 
आनण प्रसतूीसदंभादूत दयाळ ू दृष्ीकोि 
यांचा नवचार आह ेशडेयलू 11 पासिू 
ते कलम 243 (जी) पयांत सामानजक 
कलयाण जयामधये अपंग आनण 
मनतमंद जितेचा नवचार केललेा आह.े 
तयाचप्रमाण े हाच नवचार पढेु शडेयलू 
12 ते कलम 243 (डबलय)ू पयांत 
मांडणयात आललेा असिू जयामधये 
समाजातील दीिदबूळयांचा तयाचप्रमाण े
अपंग आनण मनतमंदांचा नवचार केललेा 
आह.े
शासकीय बांधणी

भारत सरकारचया सामानजक 
समरसता कायदूक्रमाची अंमलबजावणी  
सामानजक नयाय मंत्ालय अिसुनुचत, 
तयाचप्रमाण े मनहला व बालनवकास 
तसचे अलपसखंयाक मंत्ालयाचया 

निदफेशाखाली केल ेजाते.
सामाणजक नयाय आणण 
सशणक्तकरण 

मंत्ालय -मंत्ालयािे अिसुनूचत 
जातीसाठी बेचाळीस योजिांची 
अंमलबजावणी केली आह े सदर 
मंत्ालयाला शकै्नणक सबलीकरण, 
आन द्ूक सबलीकरण आनण सामानजक 
सबलीकरण नवनवि योजिांतगदूत 
अपनेक्त आह.े या मंत्ालयाचया 
अखतयानरत दोि कायद्ांची अंमल 
बजावणी केली जाते. तयापकैी (1) 
असपृशयता (2) अॅरिोनसटी

कायद्ाची अिसुनूचत जाती 
आनण जमातीचया अनयायानवरुधद 
अंमलबजावणी केली जाते. नदवाणी 
हकक कायदा 1955 आनण अिसुनूचत 
जाती जमातीसाठी असललेा कायदा 
1989 ( अॅरिॉनसटीस सरंक्ण कायदा) 
या अंतगदूत वनरल दोनहीनहा सरंक्ण 
नमळते घटिेचया कलम 343 अनवये 
1990 साली अिसुनूचत जातीसाठी 
राष्ट्रीय आयोग िेमणयात आला होता. 
अिसुनूचत जाती सदंभादूत सवदूकष 
सशंोिि करण े तयाच बरोबर देखरेख 
करण े नवनवि कायद्ांच े असलले े
सवफेक्ण तपासण े तसचे काही खास 
तक्रारीमधये जातीिे लक् घालण े अस े
करुि अिसुनूचत जातीचंया हककांबद्ल 
जागरुक राहण े हा यामगाचा उद्ेश 
होता.

अिसुनूचत जातीचंया मलुांिा 
नशक्ण पणूदू करता यावे तयांचया 
नशक्णाच े सबलीकरण वहावे या 
उद्ेशािे कें द्रशासिािे शालानत 
पनरक्ेत्र नशषयवृत्ी योजिा सरुु केली 
आह.े या योजिेतंगदूत तयांिा आन द्ूक 
सहायय देऊ केल ेजाते. सदर योजिेत 
उचच माधयनमक शकै्नणक अहदूता प्राप् 
करेपयांत ही योजिा कायादूननवत असते. 
ह्या आन द्ूक मदतीमधये आहारभत्ा, 
र्ी परतावा, पसुतक पढेी सनुविा 

तयाचप्रमाण े इतरही भत् े नदल ेजातात. 
अिसुनूचत जातीतील मलुामलुीकनरता 
माधयनमक इयत्ांमधये नशकणाऱया 
मलुामलुांसाठी तयाचप्रमाण े उचच 
माधयनमक नशकणाऱया मलुामलुीसंाठी व 
कॉलजे व नवद्ापीठातील मलुांसाठी बाब ू
जिजीविराम ्छात्ावास योजिेअंतगदूत 
वसनतगृह सनुविा परुनवली जाते. 
पदवयतू्र नशक्ण घेणयाचा अिसुनूचत 
जातीतील नवद्ारयाांिा शासि नवद्ापीठ 
अिदुाि योजिेअंतगदूत एम र्ील तसचे 
पीएच.डी च ेनशक्ण देणाऱया नवद्ारयाांिा 
नशषयवृत्ी नदली जाते कें द्रशासि 
नवदेशी नशक्ण घेणारया मलुांसाठी 
(िॅशिल ओवरनसस सकॉलरनशप) 
कायदूक्रम राबनवते या योजिेतंगदूत पी. 
एच.डी आनण नवनशष् क्ेत्ामधये कायदू 
करणयारया नवद्ारयादूसाठी ही योजिा 
कायादूननवत आह.े

अिसुनूचत जातीचंया आन द्ूक 
सबलीकरणासाठी कें द्रे सरकारिे नवनवि 
पावल ेउचलली आहते. तयासाठी सपशेल 
सेंरिल अनससटंनस ् सब पलिॅ (SCSP) 
या माधयमातिू अ द्ूसहायय नवतनरत 
केल े जाते . तयाचप्रमाण े राजयसतनरय 
अिसुनूचत जाती नवकास महामंडळाची 
स्ापिा केली असिू कें द्रशासिािे 
नवतनरत केललेा नििी अिसुनूचत 
जातीिंा देणयाच ेमहतवाच ेकाम ह ेमंडळ 
करते. हीच ससं्ा उ्रिोगिंद्ासाठी 
पतपरुवठा नवनवि प्रकारची (इिपटूस) 
मानजदूि मिी लोि आनण सबनसडी 
(अिदुाि) प्रदाि करते भारत सरकारिे 
िॅशिल शडेयलुकासट र्ायिानस अॅनड 
डेवहलपमेंट कॅपकोरेशिची स्ापिा केली 
असिू ह े मंडळ अिसुनूचत जातीतील 
कंुटूंबािा सवलतीचया दरात नवत्परुवठा, 
आवशयक ते तंत्ज्ञाि, उद्ोगिंद्ातील 
प्रनशक्ण इतयादी सवेा परुनवते. 
खासकरुि दानरद्य रेषेचया खालील 
तरुण मलुांिा लक्य करुि ही योजिा 
आखललेी आह.े यापढेु िॅशिल सर्ाई 
कमदूचारी र्ायिानस अँड डेवहलपमेंट 
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कॉपकोरेशि ची स्ापिा करणयात आली 
असिू सर्ाईकामगारांचया तयातही 
हातािे सर्ाई करणाऱया कमदूचाऱयांचया 
आन द्ूक उितीसाठी ह े मंडळ काम 
करते. 
अपंगतव लाभलेलया वयणकं्तचया 
सबलहीकरणासाठी असलेले खाते 
(णदवयांगजन) 

अपंगतव लाभललेया बांिवाचया 
सबलीकरणाचया समसया सोडनवणयाचया 
उद्ेशािे असललेया नवनवि कायद्ांच े
पालि आनण तयांचयासाठी असललेया 
कलयाणकारी योजिांवर देखरेख 
करणयाच ेह ेखाते काम करते. यातील 
महतवाच ेकायदे महणजे द नरहनॅबलटेेशि 
कौननसल ऑर् इनंडया अॅकट 1992 
द पसदूनस नव् नडसअॅनबनलटीज 
(इकवल अपारचयनुिटी प्रोटेकशि ऑर् 
राईटस अॅनड रू्ल पानटदूनसपशेि) 
अॅकट 1955 आनण द िॅशिल रिसट 
र्ॉर वेलरे्अर ऑर् पसदूनस नव् 
नडसअॅनबलीटझसाठी कायदूरत असतात 
ह े आयकु् राजयसतरीय पसदूनस नव् 
नडसअॅनबलीटसबरोबर सहयोग देतात 
द िॅशिल रिसट ह े आणखी एक 
वैिानिक मंडळ असिू अपंग बांिवांच े
सबलीकरण आनण तयाच बरोबर तयांिा 
सवतःचया पायावर उभे राहणयाकनरता 
सहायय देते. तयाचबरोबर जे े् जरुरी 
भासले ते् े पणूदू सवरुपात मदत देणयाच े
कायदू करते.

भारत सरकारिे सहा िॅशिल 
इननसटटयटूस ् / अॅपकेस लवेहल 
इननसटटयटूस स्ापि केलया असिू 
अपंग बांिवांचया बहसुतरीय समसया 
सोडनवणयाचया दृष्ीतिू कायदूरत आहते. 
द िॅशिल हनॅडीकॅप र्ायिानस अॅनड 
डेवहलपमेंट कॉपकोरेशि ही आन द्ूक 
ससं्ा असिू अपंग बांिवांचया 
सबलीकरणासाठी नवत्परुवठा 
करणयाचया दृष्ीिे मदत करते.

अपंग बांिवांिा जागनतक 
सतरावर वयासपीठ उपलबि वहावे 
महणिू मा. पंतप्रिािांचया हसते 31 
नडसेंबर 2015 रोजी राष्ट्रीय सतरावर 
‘द अॅकससेबेल इनंडया कॅपिे’ ही 
योजिा कायादूननवत करणयात आली. 
नदवयांगजिांिा तणावमकु् वातावरणात 
कायदूरत रहाता यावे, हा यामागील 
उद्ेश आह.े

अनुसणूचत जमाती मंत्रालय 
आनदवासी मंत्ालयाची स्ापिा 
सहकायादूचया आनण नियोजिबधद 
दृष्ीकोिातिू सामानजक एकानतमक 
आन द्ूक नवकास वहावा या उद्ेशािे 
करणयात आली आह.े घटिेचया 244 
(1) अनवये या खातयासंबंिीचया 
क्ेत्ाची सचूिा अनिसनूचत करणयात 
आली आह.े कलम 244 (2) आसाम 
मेघालय, नत्परुा आनण नमजोराम इतयादी 
राजये आनदवासी क्ेत् घोनषत करणयात 
आली आहते. या कनरता नजलहासतरीय 
तसचे क्ेनत्य पनरषद निमादूण केली गेली 
आह.े

सदरह ूमंत्ालय राजयांिा नदललेया 
मदतीवर लक् ठेविू प्रशासनकय नियंत्ण 
ठेवत आह,े या मधये वेगवेगळया 
रिायबल सब पलिॅ योजिांचा समावेश 
आह.े घटिेचया कलम 275(1) 
अनवये भारत सरकार एकलवय 
मॉडेल रेनसडेननशअल सकूल साठी 
नििी अिदुानित करते. शकै्नणक 
अिदुािासाठी आनदवासी नवभागातील 
वयावसानयक प्रनशक्णासाठी नििी प्रदाि 
करते.

रिायबल सबपलिॅ योजिेअंतगदूत 
आश्रमशाळांची निनमदूती केली जाते 
आनण जीविािार देणयासाठी जया 
नठकाणी अलप जंगली उतपादि नमळते 
अशा नठकाणी आिारभतू नकंमतीची 
(Minium Support Price) वयवस्ा 
केललेी आह.े ह े मंत्ालय आनदवासी 

सहकारी आनण माकफे नटंग रे्डरेशि 
ऑर् इनंडया तसचे राजय आनदवासी 
सहकारी आनण माकफे नटंग सहकारी 
ससं्ािा आन द्ूक सहायत्ा परुनवते. द 
िॅशिल शडेयलूड रिाईबस र्ायिानस 
अँड डेवहलपमेंट कॉपकोरेशि ही 
नवत्ससं्ा आनदवासी नवभागातील 
ससं्ांिा सवयंरोजगारासाठी सहाययता 
देते. अिसुनूचत जमातीसाठी घटिेचया 
कलम 338(ए) अनवये राष्ट्रीय 
आयोगाची स्ापिा करणयात आली 
असिू एक सवायत् ससं्ा या िातयािे 
आनदवासीचंया हककाच े सरंक्ण ही 
ससं्ा करते. 
वधृदांसाठीचे राष्टीय धोरण 

या राष्ट्रीय िोरणांतगदूत वृधदापकाळासाठी 
सवतःसाठी तसचे जोडीदारासाठी तरतदू 
करुि ठेवण ेअपनेक्त आह.े तयाचप्रमाण े
कुटूंबातील वयक्ीिंा वृधदांची काळजी 
घेणयासाठी प्रोतसाहि देण ेहहेी अपनेक्त 
आह.े तसचे वृधदांची काळजी घेणारया 
पनरचारक / पनरचानरका यांिा तया 
अिषंुगािे प्रनशक्ण देण,े योगय तो सवेा 
देणयाच े कौशलय देण े हहेी अपनेक्त 
आह.े भारत सरकारिे वृधदांच े प्रश् 
समजिू घेऊि ते राबवणयाचया कामी 
मदत करणयासाठी राष्ट्रीय पनरषदेच े
गठि केल ेआह.े
मणहला व बालणवकास मंत्रालय  

या मंत्ालयाची स्ापिा सि 
2006 मधये करणयात आली. या 
मंत्ालयाची जबाबदारी अशी की 
मनहलांचया तसचे बालकांचया हककाची 
जपणकू करण,े तयांचया जीनवतांच ेरक्ण 
करण,े तयाचबरोबर तयांचा नवकास करुि 
तयांिा सनमािािे सहभागी करुि घेण,े ह े
आह.े या खातयाकडूि मनहला व बाल 
नवकास कायदूक्रमांसाठी आतंरमंत्ालय 
तयाच प्रमाण े आतंरराजयीय सबंंि 
प्रस्ानपत करण े अपनेक्त आह.े 
मनहलांचया सबलीकरणाचया दृष्ीतिू 
राष्ट्रीय िोरण निनचित केल े असिू 
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तयामधये मनहला सदंभादूतील सापत्नभाव 
कमी करण,े आरोगयाचया सोयी उपलबि 
करुि देण े आनण मखुय प्रवाहात 
सामील करुि घेतािा नलंगभेद िष् 
करुि नवकासप्रनक्रया वेगािे राबनवण े
आदीचंा सपष् उललखे आह.े मनहला 
सबलीकरणाचया राष्ट्रीय िोरणामधये 
िोरण े आनण कायदूक्रम निनचिती 
याबाबत सपष् आराखडा निमादूण करुि 
नवशाल दृष्ीकोिातिू नवचार करणयात 
आललेा आह.े

मनहला व बालनवकास 
मंत्ालयाचया अखतयारीत मनहला 
व बालकांचया संदभादूतील अिेक 
कायदे येतात. यामधये प्रामखुयािे 
हुंडाप्रनतबंिक कायदा बालनववाह बंदी 
कायदा, कामाचया नठकाणी होणाऱया 
ल ैंनगक अतयाचारासबंंनित (प्रनतबंि 
आनण पिुवदूसि) कायदा, जयवेुिाईल 
जसटीस (केअर अँड प्रोटेकशि ऑर् 
नचलडे्ि) सिुानरत कायदा 2011 
यांचा समावेश होतो.

मनहलांचया सदंभादूतील राष्ट्रीय 
आयोग आनण बालकांच े सरंक्ण 
आनण हकक सदंभादूतील िेमललेा 
राष्ट्रीय आयोग ह े दोनही आयोग 
मनहला व बालनवकास मंत्ालयाचया 
निगराणीखाली स्ानपत झालले े आह.े 
ह ेदोनही आयोग मनहलांचया तयाचप्रमाण े
बालकांचया हककांच ेसरंक्ण करतात.

राष्ट्रीय मनहला आयोगािे 
नहसंाचारमकु् घर - मनहलांचा अनिकार 
ही मोनहम जागृतीकनरता नदललीमधये 
हाती घेतली आह.े

बालकांच े ल ैंनगक अतयाचार 
सरंक्ण कायदा 2012 -14 िोह ेंबर 
2012 पासिू अनसततवात आला.
कायद्ाचा हा सवदूकष िमिुा असिू 
ह्या कायद्ाअंतगदूत 18 वषादूखालील 
मलुांच े ल ैंनगक हलयापासिू सरंक्ण 
आनण लैंनगक अतयाचार या सदंभादूतील 
काळजी घेतली जाते.

मनहला व बालनवकास मंत्ालयािे 

अमलबजावणी केलयािे अिेकनवि 
योजिांमधये उललखेिीय अशी अमब्ेला 
ICDS ही एक योजिा होय.मनहला 
सशक्ीकरणाचया दृष्ीिे चालललेी 
‘बेटी बचाओ बेटी पढाओ’ ही 
महतवपणूदू योजिा आह.े तयाचबरोबर 
मनहला व बालनवकास कायदूक्रमाचया 
अंतगदूत कायदू करणाऱया योजिांिा 
भरीव अ द्ूसहायय केल े जाते. वर 
उललखेललेया अमब्ेला ICDS अंतगदूत 
सहा महतवपणूदू घटक येतात. तयांची 
िावे अशी अंगणवाडी सवेा योजिा, 
प्रिािमंत्ी मातृवंदि योजिा, राष्ट्रीय 
पोषण अनभयाि, पौगंडाअवस े्तील 
मलुी आनण बालसरंक्ण योजिा. ICDS 
योजिांच े मखुय धयेय अस े की, सहा 
वषादूखालील मलुांचया आहार आनण 
आरोगय यामधये लक्णीय वाढ करण े
तयाचबरोबर गरोदर नस्या सतिदा माता 
याकडे नवशषे लक् परुनवण ेतयाचबरोबर 
बालमृतयदूर घटनवण े आनण मािनसक 
सतंलुि नबघडललेया व कुपोनषत 
बालकांकडे नवशषे लक् परुनवण े ह े
आह.े ‘बेटी बचाओ बेटी पढाओ’ या 
योजिेअंतगदूत मलुीचंया जनमाच ेसवागत 
करण े आनण तयांचया नशक्णाकडे 
लक् परुनवण े ह े उनद्ष् आह.े सवादूत 
महतवाच े महणजे नलंगभेद िष् करण े
मलुीचंया जनमाची काळजी घेऊि तयांिा 
सरंक्ण देण ेआनण तयांिा नशक्ण देऊि 
तयांचा सवदूच क्ेत्ात सहभाग वाढनवण े
या योजिेच े आणखी एक महतवपणूदू 
वैनशषटये आह.े

आठ माच दू 2018 रोजी 
आतंरराष्ट्रीय मनहला नदिाचया निनमत्ािे 
माििीय पंतप्रिािािी ‘राष्ट्रीय पोषण 
अनभयाि’ तयाचप्रमाण े ‘बेटी बचाओ 
बेटी पढाओ’ चा नवसतार राजस्ािातील 
झुंजह ू ये े् केला. यावेळी बोलतािा 
मा. पंतप्रिािा महणाल,े नलंग अिानरत 
भेदभाव करणयाचा ये े् प्रश्च उद्भवत 
िाही. तयाचप्रमाण े मलुांचया बरोबरीिे 
दजफेदार नशक्ण देणयाचया कृतीवरही 
तयांिी भर नदला. पंतप्रिाि पढेु महणाल,े 

आपलया मलुीच अिेक क्ेत्ामधये 
अनभमािासपद आनण चमकदार 
कामनगरी करत आहते.

सारांश 

भारताचा सामानजक सवदूसमावेशक 
कायदूक्रम सवांकष असिू तयांचया 
अंमलबजावणी आनण निगराणीसाठी 
नवनवि सवतंत् मंत्ालये उपलबि आहते. 
वंनचताचया हककाचया सरंक्णासाठी 
केवळ वैिानिक नकंवा कायद्ाअंतगदूत 
उपाययोजिा केललेया िसिू सवायत् 
राष्ट्रीय आयोग ह्या कामाकरीता सतकदू  
आह.े भारतीय घटिेिे वंनचतांिा तयांच े
हकक प्रदाि केल े आहते. नवनवि 
आन द्ूक महामंडळाचया माधयमातिू 
आन द्ूक सबलीकरणाच े कायदूक्रम 
राबनवल े जात असिू भारत सरकार 
तयाचया अंमलबजावणीसाठी योगय ते 
कायदूक्रम हाती घेत होते. सवदूसमावेशक 
आनण सवदूकष राष्ट्रीय िोरणांची 
अंमलबजावणी योगय रीतीिे केलयास 
वंनचताच े सबलीकरण निनचितपण े
होईल.

nnn

लखेक ह े1989 चया बॅचच ेआयकर 
अनिकारी असिू सधया राजस्ाि 
महसलू मंडळाचया अधयक्पदी कायदूरत 
आहते. तयाचप्रमाण े कुटूंब कलयाण 
मंत्ालयाच ेसनचव, िॅशिल रुरल हले् 
नमशि ये े्ही तयांिी काम पानहल ेआह.े 
ई मेल:vsrinivas@nic.in

आगामी अकं
जनू 2018

‘प्गतीपथावरहील 
भारत’
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आन द्ूक सवदूसमावेशकता ही 
देशाचा शाश्वत आन द्ूक 

व सामानजक नवकास घडवत असते. 
वंनचतांिा सवयंपणूदू करणयाचया उद्ेशािे 
तयांच ेजीविमाि उंचावणयाचा हते ूतयात 
असतो. वंनचतांिा आन द्ूक निणदूयात 
योगय व अयोगय ह े समजिू देणयाचा 
उद्ेशही तयात असतो. कमी उतपनि 
गटाचया लोकांचा अ द्ूवयवस े्तील 
सहभाग वाढवला जातो. तयांिा आन द्ूक 
सवेा उपलबि करूि देऊि ह े शकय 
असते. 

आन द्ूक सवदूसमावेशकता सनमती 
(भारत सरकार 2008) आन द्ूक 
सवदूसमावेशकतेची वयाखया करतािा 
महणते की, लोकांिा आन द्ूक सवेा 
वेळेवर व परेुशा प्रमाणात उपलबि करूि 
देण े महणजे आन द्ूक सवदूसमावेशकता 
होय. यात कजदू उपलबिता हा 
महतवाचा घटक असतो. वंनचतांिा 
कमी दरािे कजदू उपलबि करण ेयात 
आवशयक असते. तयामळेु आन द्ूक 
सवदूसमावेशकता महणजे कमी उतपनि 
गटाचया लोकांिा समाि सिंी उपलबि 
करूि देत तयांिा सवदू आन द्ूक सवेा 
नविानवलंब उपलबि करूि  देणयाची 
प्रनक्रया होय. आन द्ूक सवदूसमावेशकता 
ही यदु्धपातळीवर साधय करायला हवी.
तयात नवनशष् कालाविी ठरविू घेतला 
पानहजे. नवकास व तंत्ज्ञाि यांचा वापर 
करूि गनरबांिा कजफे उपलबि करूि 
देणयासाठी यात दोि प्रकारच ेसमनपदूत 
नििी असल ेपानहजेत. 

आणथ्वक सव्वसमावशेकता-
एेणतहाणसक रडामोडी

आन द्ूक सवदूसमावेशकतेत भारत 
अग्रसेर  आह.े तयाला पवूफेनतहास आह.े 
सहकारी पतपरुवठा कायदा 1904 
अनवये भारतातील सहकारी चळवळीला 
गती नमळाली. सहकारी बँकांच ेउनद्ष् 
ह े बँनकंग सनुविा नवसतारणयाच े होते. 
पतपरुवठा सोपया व साधया अटीवंर 
उपलबि करण े यात महतवाच े होते. 
सावकारांपके्ा कमी दरािे कजदू ह ेतयाच े
वैनशषटय होते. सावकार तयाकाळापासिू 
अवाचया सवा वयाजदर आकारूि 
कजदूदारांची नपळवणकू करतात. भारतात 
आन द्ूक सवदूसमावेशकता ही सटेट 
बँक ऑर् इनंडयाचया 1955 मिील 
राष्ट्रीयीकरणािंतर झाली. तयािंतर 
1967 मधये सामानजक बँनकंगची चचादू 
सरुू होऊि िंतर 14 खासगी बँकांच े
1969 मधये राष्ट्रीयीकरण करणयात 
आल.े तयात जयांिा बँनकंग सनुविा 
िाही तयांिा महणजे कमकुवत गटांिा 
ती उपलबि करूि देणयाचा हते ूहोता. 
तयात ग्रामीण भागात बँनकंग सनुविा 
देणयाच ेअपनेक्त होते. अग्रक्रमािे कजदू 
देणयाची कलपिा 1974 मधये महतवाची 
ठरली. तयात बँनकंग सनुविा िसललेया 
भागात सरकारी बँकांची सवेा सरुू 
झाली. 1980 मधये आणखी आठ 
बँकांच े राष्ट्रीयीकरण झाल े व ग्रामीण 
तसचे दरूस् भागात तयांची सवेा वाढ ू
लागली. तेवहापासिू बँकांचया कजादूला 

भारतातील आणथ्वक सव्वसमावशेकता

चरण णसंह

लोकांना आणथ्वक सेवा वळेेवर 
व परेुशा प्माणात उपलबध करून 
देणे महणजे आणथ्वक सव्वसमावशेकता 
होय. यात कज्व उपलबधता हा 
महतवाचा रटक असतो. वणंचतांना 
कमी दराने कज्व उपलबध करणे 
यात आवशयक असते. तयामळेु 
आणथ्वक सव्वसमावशेकता महणजे 
कमी उतपनन गटाचया लोकांना समान 
संधी उपलबध करून देत तयांना सव्व 
आणथ्वक सेवा णवनाणवलंब उपलबध 
करून  देणयाची प्णक्रया होय. आणथ्वक 
सव्वसमावशेकता हही यदु्धपातळीवर 
साधय करायला हवी तयात णवणशष् 
कालावधी ठरवनू रेतला पाणहजे.

उपाय
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िवी नदशा व गती नमळाली. तयापवूगी 
तयाकडे लक् नदल ेगेल ेिवहते. 

2005 पासिू भारत सरकार व 
नरझवदू बँक ऑर् इनंडया तसचे िॅशिल 
बँक र्ॉर अग्रीकलचर अँड रूरल 
डेवहलपमेंट महणजे िाबाडदू यांिी आन द्ूक 
सवदूसमावेशकतेसाठी प्रयत्न सरुू केल.े 
तयात सवमदत गट बँकांचया सलंगितेिे 
सरुू झाल.े वयवसाय सलुभीकरणासाठी 
प्रनतनििी िेमल ेगेल.े िो यवुर कसटमर 
महणजे केवायसी निकष, इलकेरिॉनिक 
नििी हसतांतर, मोबाईल तंत्ज्ञाि वापर, 
शनूय नशललक खाती, आन द्ूक साक्रता 
या गोष्ीिंा महतव आल.े तयानशवाय 
ग्राहक सवेा कें द्र, कजदू समपुदेशि कें द्रे, 
नकसाि पतपत्,े राष्ट्रीय पनेशि योजिा, 
महातमा गांिी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार 
हमी  योजिा या िवीि सकंलपिांची 
भर तयात पडली. 

अिेक योजिा असिूही अजिू 
बँनकंग सवेांचा प्रसार अपके्ेइतका िाही. 
पंतप्रिािांिी पदग्रहण केलयािंतर 15 
ऑगसट 2014 रोजी  पनहलयाच भाषणात 
प्रतयेक घरासाठी बँनकंग खातयावर भर 
नदला होता. प्रिािमंत्ी जििि योजिेत 
बचत खाते, गरजानिनष्ठत पतपरुवठा, 
रकमा अदा करणयाची सवेा, नवमा, 
पनेशि या सवदू सनुविा वंनचत व 
कमकुवत गटांिा देणयाचा उद्ेश होता. 
सरकारिे आन द्ूक सवदूसमावेशकतेसाठी 
मदु्रा योजिा महणजे मायक्रो यनुिटस 
डेवहलपमेंट नरर्ायिानस एजनसी सरुू 
केली.  तयात ्छोटया उद्ोजकांिा 
पतपरुवठयावर भर आह.े तसचे 2015 
मधये प्रिािमंत्ी जििि योजिेत 95 
टकके लोकांची बँक खाती सरुू झाली. 
तयातिू कें द्र सरकारिे  सामानजक 
सरुनक्ततेच े पाऊल उचलल.े अटल 
पनेशि योजिा ही वयसकर वयक्ीचंया 
आन द्ूक सरुक्ेसाठी वरदाि ठरली. 
तयात असघंनटत क्ेत्ातील गनरबांिा 
र्ायदा नमळाला. जीवि जयोती  नवमा 

योजिेत एक वषदू नवमा सरंक्ण असिू 
तयात वषादूला ितूिीकरण होते. जीवि 
नवमा, सरुक्ा नवमा योजिा यात मृतय ू
व अपघाती अपंगतवात आन द्ूक सरंक्ण 
नदल ेआह.े प्रिािमंत्ी जििि योजिा 
महतवाची असिू ती सरुु झालयािंतर 4 
एनप्रल 2018 अखेर एकूण 31.4 कोटी 
खाती उघडली गेली. तयातील 18.5 
कोटी  खाती ही ग्रामीण भागातील 
आहते तर 12.9 कोटी खाती ही शहरी 
भागातील आहते तयातही 16.6 कोटी 
खाती मनहलांची आहते. रूपकेाडदू 

सखंया 23.7 कोटी असिू यात मोठी 
प्रगती आह.े एकूण वयावसानयक बँकात 
4 एनप्रल 2018 अखेर 79012.1 
कोटीचंया ठेवी आहते. 
आवहाने

1. सवदू खाती चाल ू िाहीत- 
प्रिािमंत्ी जििि योजिेतील सवदू 
खाती चाल ू िाहीत. कारण तयात 
ठेवणयासाठी खातेदारांकडे पसै ेिाहीत.
नशवाय खातयात कमी नशललक 
असललेी खाती सरुू ठेवण ेपरवडणारे 
िसते. कारण तंत्ज्ञािाची आिनुिकता 
तयात वापरूि तयांिा सनुविा देण े तया 
पशैात शकय िसते. 

2. आन द्ूक साक्रतेचा अभाव- 
ग्रामीण लोकांमधये आन द्ूक साक्रता 
िाही. तयामळेु आन द्ूक ससं्ांिी नदललेया 
सवेांबाबत जागरुकता िाही.  

3. खातयांची जासत सखंया- 
जििि खातयांची सखंया इतकी जासत 
आह ेकी, तयांच ेनियंत्ण करणयाकरता 
तंत्ज्ञाि व ससं्ातमक पायाभतू सनुविा 
आवशयक आहते. इ पमेेंट पद्धत 
वापरणयाची गरज आह.े 

4.  मिषुयबळ वयवस्ापि- परेुस े
तंत्कुशल मिषुयबळ यात आवशयक 
असिू तयांचा समावेश ससं्ातमक 
कमदूचाऱयात झाला पानहजे. 

5.  सरुक्ा पनरनस्ती- इलकेरिॉनिक  
वयवहारात सरुनक्तता हा मदु्ा आह.े 
कारण दरूस् भागातील खातयातिू ह े
वयवहार अपनेक्त आहते. 

6. वयवहार सलुभता- वयवहार 
सलुभता िसलयािे बँकांकडूि कजफे ि 
घेता लोक सावकाराकडूि कजफे घेतात.  
तयामळेु हा मोठा तोटाच आह.े

7. तंत्ज्ञािाचा वयापक वापर- 
बँनकंग वयवस े्त तंत्ज्ञािाचा वापर 
वाढला पानहजे. एटीएम सवेेिे काही 
उनद्षे् साधय झाली असली तरी डेनबट 
काडदूचा वापर कमी आह.े तीस टकके 
लोकांकडे डेनबट काडदू आह.े 

8. मागणी- कमी उतपनि गटात 
मालमत्ािारण क्मता र्ार िसते. 
आन द्ूक उतपादिांची मानहती िसते. 
वयवहारांच े मलूय परवडत िाही. 
तयामळेु आन द्ूक उतपादिे गैरसोयीची 
ठरतात.ग्रामीण समाजाला डोळयापढेु 
ठेविू आन द्ूक उतपादिे तयार केली 
जात िाहीत. तयामळेु वंनचत व ग्रामीण 
लोकांिा अ द्ूवयवस े्त कमी स्ाि 
नमळते. 

सरकारने आणथ्वक 
सव्वसमावशेकतेसाठी मदु्रा योजना 
महणजे मायक्रो यणुनटस डेवहलपमेंट 
णरफायनानस एजनसी सरुू 
केलही.  तयात ्छो्टया उद्योजकांना 
पतपरुवठयावर भर आहे. तसेच 
2015 मधये प्धानमंत्री जनधन 
योजनेत 95 टकके लोकांची बँक 
खाती सरुू झालही. तयातनू कें द्र 
सरकारने  सामाणजक सरुणक्ततेचे 
पाऊल उचलले. अटल पेनशन 
योजना हही वयसकर वयक्तीचंया 
आणथ्वक सरुक्ेसाठी वरदान ठरलही. 
तयात असंरणटत क्ेत्रातील गणरबांना 
फायदा णमळाला.
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9.  तंत्ज्ञाि वापराची नकंमत व 
जोखीम- मानहती तंत्ज्ञािाचा वापर खच दू 
वाढवणारा असतो नशवाय तयात आन द्ूक 
र्टकेही लोकांिा बस ूशकतात, कारण 
मानहतीची चोरी, वयक्ीगततेचा भंग 
अस े अिेक मदु्े नचतंाजिक आहते. 
तयाची बँकांिी दखल घेण ेआवशयक 
असते. 

10.  सायबर सरुक्ा- पंतप्रिाि 
जििि योजिेत तीि वषादूत 31 कोटी 
िवीि खाती सरुू झाली. एेशंी टकके 
लोकांिा प्र्मच खाते उघडता आल.े 
केवायसी निकष नशन्ल करणयात 
आलयािे यात सायबर सरुक्ेला िोका 
आह.े 
पढेु काय

गेलया दोि दशकात बँनकंग व 
आन द्ूक उद्ोगात अिेक बदल भारत 
व परदेशात घडूि आल.े आन द्ूक 
सवदूसमावेशकतेची  वयावसानयक 
योगयता सपष् झाली. जगात अिेक 
सरकारे आन द्ूक सवेा नवसतानरत 
समहूापय ांत िेत आहते. आन द्ूक 
सवदूसमावेशकतेतिू आन द्ूक समािता 
व आन द्ूक वाढ साधय होते. सघंनटत 
आन द्ूक ससं्ा कमी दरात बँनकग  
सवेा देतात, नििी सरुनक्त ठेवतात व 
खातेदारांिा वयाजही देतात. बँका या 
वाढीसाठी साििे परुवतात. तयातिू 
रोजगारनिनमदूती होते.  अ द्ूवयवस्ा 
सचतेि राहते. भारतात पढुील दहा 
वषादूतील पनरनस्ती पाहता खालील मदु्े 
नवचारात घेता येतील. 

1. भारतीय अ द्ूवयवस्ा ही शतेी 
व ग्रामीण वयवसायांशी जासत निगनडत 
असिू 66 टकके लोक अजिूही ग्रामीण 
भागात राहतात. 

2. भारतात जगाची 16 टकके 
लोकसखंया राहते पण जगातील केवळ 
4 टकके जलसाििे भारतात आहते. 

तयामळेु लोकसखंयावाढ व ग्रामीण 
भागात पाणी टंचाईिे शतेीला र्टका 
बसणार आह.े 

3. जमीिीची टंचाई निमादूण होत 
जाईल कारण लोकसखंया वाढत 
असतािा शहरीकरणही वाढत जाईल 
औद्ोनगकीकरणािे अनििानय  व कृषी 
उतपादि यावर ताण येऊि तयांचा खच दू 
वाढेल. 

4. 31 माच दू 2014 अखेर 
123 कोटी बँक ठेवी खाती होती. 

तयात पोसट कायादूलयातील 28 कोटी 
तर जििि योजिेतील 31 कोटी 
खातयांची भर पडली. पंतप्रिािांिी 
जाहीर केललेया सामानजक सरुक्ा 
योजिा या बँकेमार्दू तच चालतात. मदु्रा 
बँकही बँनकंगला उत्जेि देत आह.े 

5.  नज े्  बँका िाहीत नत े् 
जििि खातयांमळेु आन द्ूक उलाढाल 
वाढणार आह.े पण वयावसानयक बँकांिा 
दरूस्  भागात सवेा देणयात खच दू जासत 
येणार आह.े

6. ् ेट नििी हसतातंराची 
सरकारची योजिा आह,े तयात े्ट 
बँकेत अिदुािाच े पसै े जमा होतात. 
तयामळेु अलप उतपनि गटांिा आन द्ूक 
्रिोत नमळाला आह.े अनििानयाचया 
जासत नकंमती या ग्रामीण भागाची 
क्रयशक्ी वाढव ूशकतात. पंतप्रिािांिी 
शतेकऱयांच ेउतपनि 2022 पयांत दपुपट 
करणयाच ेआश्वासि नदल ेआह.े तयातिू 
दानरद्यरेषेवर येणाऱया लोकांचया 
सखंयेचा अंदाज घयावा लागणार आह.े 

णनषकष्व व णशफारशी - आन द्ूक 
सवदूसमावेशकतेिे आन द्ूक ्रिोत 
ग्राहकांिा परवडणाऱया दरात नमळतील.
आन द्ूक सवदूसमावेशतेची प्रनक्रया 
गुंतागुंतीची आह.े तयासाठी नियंत्काची 
वयवस्ाही करावी लागणार आह.े 
नडनजटलायझशेि आवशयक आह,े 
पण तयाच ेनवशे्षणही करावे लागेल. 

आणथ्वक सव्वसमावशेकतेने 
आणथ्वक ्रिोत ग्राहकांना 
परवडणाऱया दरात णमळतील.
आणथ्वक सव्वसमावशेतेची प्णक्रया 
गुंतागुंतीची आहे. तयासाठी 
णनयंत्रकाची वयवसथाहही करावी 
लागणार आहे. णडणजटलायझशेन 
आवशयक आहे, पण तयाचे 
णवशे्षणहही कराव े लागेल. 
कारण भारतात अनेक भाषा असनू 
साक्रता कमी महणजे सत्र टककेच 
आहे. इंग्रजीचा वापर जासत होतो 
पण इंग्रजी 10 टकके लोकांनाच 
कळते. इलेकट्ाणनक उपकरणात 
इंग्रजी आकडेच वापरले जातात. 
तयामळेु णडणजटल बँणकंगमधये 
इंग्रजीचा वरचषमा अणधक आहे. 
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कारण भारतात अिेक भाषा असिू 
साक्रता कमी महणजे सत्र टककेच 
आह.े इगं्रजीचा वापर जासत होतो पण 
इगं्रजी 10 टकके लोकांिाच कळते. 
इलकेरिानिक उपकरणात इगं्रजी आकडेच 
वापरल े जातात. तयामळेु नडनजटल 
बँनकंगमधये इगं्रजीचा वरचषमा अनिक 

आह.े नडनजटल उपकरणात इगं्रजीचा 
वापर अनिक असतो तयामळेु अडचणी 
येतात. भारतात 30 टकके महणजे 40  
कोटी लोक दानरद्रयरेषेखाली राहतात. 
तयांिा नडनजटल अ द्ूवयवस े्त रूळण े
सोप े िाही. ग्रामीण भागात वयवहार 
कमी असतात. तयामळेु ्छोटया 
दकुािदारांिा नडनजटल यंत्णा बसवण े
परवडणारे िाही. इ पशैाचा वापर 
हा शहरी भाग व ग्रामीण भागातील 

सनुशनक्तांपरुता मयादूनदत आह.े तयामळेु 
भारतात नडनजटल अ द्ूवयवस्ा 
राबवतािा तयातील समसयांवर एक 
सनमती िेमायला हवी. तयातिू पढुचा 
आराखडा निनचित करता येईल. 
देशात शंभर शहरांची समाटदू नसटीसाठी 
निवड झाली आह.े ते् े काही तंत्ज्ञाि 
सनुविा नदलया जातील तसचे प्रकलप 
नडनजटल अ द्ूवयवस्ा वापरणयासाठी 
सरुू करावे लागतील. पंतप्रिाि 
जििि योजिा यशसवी झाली तरी 
आता सकू्म व ग्रामीण क्ेत्ात बँनकंग 
नियमिाची आवशयकता आह.े  
नरझवहदू  बँकेिे 1934 मधये काही 
नियम बँनकंग वयवस े्साठी केल े
होते. वयावसानयक बँकांिी आन द्ूक 
सवदूसमावेशकतेच े प्रयत्न पवूगीपासिू 
केल े असल े तरी तयात नवनशष् 
असा दृनष्कोि नदसत िाही. आन द्ूक 
सवदूसमावेशकतेच े नियंत्ण व देखरेख 
आता िाबाडदूकडे देणयाची गरज आह.े 
कारण तया ससं े्कडे चार दशकांचा 
अिभुव गाठीशी आह.े  
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लखेक पवुादूश्रमीचया योजिा आयोगाच े
माजी सनचव असिू भारत सरकारचया 
अिेक खातयांचया सनचवपदाची 
जबाबदारी तयांिी पार पाडली आह.े 
email : Charan.singh@anderson.
ucla.edu 

इ पैशाचा वापर हा शहरही भाग 
व ग्रामीण भागातील सणुशणक्तांपरुता 
मया्वणदत आहे. तयामळेु भारतात 
णडणजटल अथ्ववयवसथा राबवताना 
तयातील समसयांवर एक सणमती 
नेमायला हवी. तयातनू पढुचा 
आराखडा णनणचित करता येईल. 
देशात शंभर शहरांची समाट्व  
णसटहीसाठी णनवड झालही आहे. 
तेथे काहही तंत्रज्ान सणुवधा णदलया 
जातील तसेच प्कलप णडणजटल 
अथ्ववयवसथा वापरणयासाठी सरुू 
कराव ेलागतील.

सवुण्वसंधी!

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
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रेलवचेे सफूतषी अॅप

नडजीटल तंत्ज्ञािाला प्रोतसाहि दणेयासाठी रेलवे 
मंत्ालयािं पढुाकार घेतलाय. रेलवेिं समाटदू रिाईट 

ऑपरेशि ऑपटीमायझशेि आनण नरयल टाईम इनर्ॉरमेशि 
(SFOORTI) अपॅ लॉनच केलयं. या अपॅमळेु रिॉनसपोटदू 
वयावसानयकािंा मोठा र्ायदा होणार आह.े भौगोनलक 
मानहती प्रणालीचा (GIS) वापर करुि वयावसानयकािंा 
आपलया वयवसायाच ंवयवस्ापि करता यणेार आह.े 
सफूतषी अपॅची वणैशष्ये

* जीआयएस प्रणालीचा वापर करुि   
मालगाडी िेमकी कोठे आह ेयाची   
मानहती नमळते

* जीआयएसला नकलक केलयािंतर   
मालगाडी आनण प्रवासी गाडी रेलवेचया  
कोणतया नवभागात आह ेयाची मानहती   
नमळते.  

* वाहतकू वयवसायावर देखरेख ठेवणं शकय 

* रेलवेचया नवभागावर वाहतकुीची    
तलुिातमक मानहती नमळते

* वाहतकू मालमत्चे ंवयवस्ापि सहज करणं शकय 
होतं

* भसू्ािकांची मानहती घेऊि रेलवेचया रेकची वाहतकू 

* प्रदेश आनण नवभागाची कायदूक्मता लक्ात घेऊि 
वाहतकू मालमत्चे ंवयवस्ापि 

खासदार णनधीस मदुतवाढ

अ द्ूनवषयक मंनत्गटाचया सनमतीिं खासदार नििीला 

१४ वा  नवत् आयोगसपंपेय ांत मदुतवाढ नदलीय. 
पतंप्रिािाचया अधयक्तेखाली झाललेया बठैकीत हा निणदूय 
घेणयात आलाय. खासदारािंा आता तयाचंया मतदारसघंात 
नवकासकामे करणयासाठी ३१ माच दू २०२० पयांत नििी 
नमळणार आह.े या योजिअंेतगदूत खासदारािंा वषदूभरात 
३,९५० कोटी रुपय े तर पढुीत तीि वषादूसाठी समुारे 
११,८५० कोटी रुपयाचंा नििी नवकासकामासंाठी 
नमळणार आह.े यासोबतच या योजितेिू झाललेया 
नवकासकामावंर दखेरेख आनण पाहणी करणयासाठी 
५ कोटी रुपयाचंी तरतदू करणयात आली. तयासोबतच 
राजय आनण नजलहयातील अनिकाऱयािंा प्रनशक्णही 
दणेयात यते े मागदूदशदूक ततवािसुार कागदपत्ाचंी पतुदूता 
केलयािंतर नजलहानिकाऱयािंा  नििीच ं नवतरण करणयात 
यते.े या योजितेिू शाश्वत नवकासकामे केली जातात 
तयामळेु सगळयाच िागनरकािंा र्ायदा होतो. रसयाचंी 
उभारणी,पाणीपरुवठा योजिा, आरोगय,सवच्छतसेाठी नििीचं ं
वाटप होत.े खासदार नवकास नििीची सरुुवात १९९३-
९४ साली झाली. ऑगसट २०१७ पयांत या नििीतिू 
समुारे ४४,९२९.१७ कोटी रुपयाचंा नििी मंजरू झालाय. 
या नििीचा वापर करुि दशेभरात १८,८२,१८० कामे 
करणयात आली आहते. 
महतवाचया क्ते्रात परकीय गुंतणकुीचया (एफडीआय) 
मया्वदते वाढ 

पतंप्रिािाचया अधयक्तखेाली झाललेया मंनत्मंडळाचया 
बठैकीत नवनवि क्ते्ातं परकीय गुंतवणकुीस गती दणेयाचा  
निणदूय काही नदवसापंवूगी घेणयात आला. या निणदूयामळेु 
परकीय गुंतवणकुीत वाढ होणार असलयाि ेउद्ोग सिहेी 
वातावरणाची निनमदूती होणार आह.े  या निणदूयामळेु नवदशेी 
गुंतवणकुीत वाढ होणयाबरोबरच रोजगार निनमदूतीही होणार 
आह.े त ेनिणदूय पढुीलप्रमाण ेआहते-

  ऑटोमॅनटक रूटचया अंतगदूत  बािंकाम क्ते्ात १०० 
टकके  एर्डीआयला मानयता, कजदूबाजारी एअर इनंडयाला 
बळ दणेयासाठी ४९ टकके े्ट नवदशेी गुंतवणकुीला 
परवािगी पावर एकसजेंजमधय ेएर्डीआयआयला मंजरुी 

कें द्र सरकारचया िोरणामंळेु  दशेात  परदशेी गुंतवणकु 
वाढत आह.े २०१६ -१७ या आन द्ूक वषादूत  सगळयात 
जासत ६०.०८ अबज डॉलर परदशेी गुंतवणकु झाली.

nnn
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सरकारिे,लक्णीय सावदूजनिक 
खच दू आनण खाजगी क्ेत्ातील 

भागीदार, जयात नवदेशी गुंतवणकूदारही 
सामील असतील,ह्यांचया सयंकु् 
नवद्मािे, काही पायाभतू प्रकलपांची 
उभारणी करणयास वचिबद्ध असलयाची 
घोषणा केली आह.े ह्या पायाभतू 
प्रकलपांचा काही भाग असा असतो की 
जयाचया काही बाह्यकारणांमळेु अशा 
प्रकलपांचा खच दू तयाचया उतपनिातिू 
निघत िाही. महणिूच, सरकारिे 
कें द्रीय अ द्ूखयातयांतगदूत एका समयबद्ध 
‘वयवहायदू खच दूपतुगी अ द्ूसहायय’ अशा 
भागाची निनमदूती केली आह.े

शहरीकरण ही सिंी आनण गरज 
असलयामळेु, सरकारिे एकमेकांशी 
निगडीत अशा दोि योजिा कायादूननवत 
केलया आहते. तया महणजे समाटदू नसटी 
नमशि आनण अमृत. समाटदू नसटी 
नमशिचया अंतगदूत १०० समाटदू शहरे 
बांिणयाची योजिा आह.े २.०४ लाख 
कोटी रुपये प्रसतानवत खच दू असललेया 
या योजिेंतगदूत९९ शहरांची निवड 
झाललेी आह.े ह्या शहरांमििू सौर 
्छपपरे, प्रशसत रसते, सुंदरउद्ािे, 
अद्यावत दळणवळण अशा सनुविांची 
उभारणी सरुु झाललेी आह.े  २३५० 
कोटीचं ेप्रकलप पणूदू झाल ेआहते आनण 
२०८५२ कोटीचंी कामे वेगािे चाल ू
आहते. सांसकृनतक वारसा असललेया 
शहरांचया जतिासाठी आनण तयांचया 
पिुरुुजजीवािासाठी राष्ट्रीय सांसकृनतक 

वारसा शहर नवकास ह्या ससं े्चया 
माधयमातिू मोठया प्रमाणावर कामे 
हाती घेणयात आली आहते. अमृत 
कायदूक्रमांतगदूत ५०० शहरांतील 
सवदू घरांिा पाणीपरुवठा करणयाच े
उनद्ष् ठेवल े आह.े ह्या ५०० 
शहरांसाठीचया ७७६४० कोटीचंया 
राजयसतरीय योजिेला मंजरुी देणयात 
आली आह.े पाणीपरुवठयाचया ४९४ 
प्रकलपांची, जयांचा खच दू १९४२८ 
कोटी आह े आनण सांडपाणयाचया 
कामाचया २७२ प्रकलपांची, जयांचा 
खच दू १२४२९कोटी आह,े कंत्ाटे 
देणयात आली आहते. सरकारिे, इडंीया 
इनरिासरिकचर र्ायिानस कॉपकोरेशि 
नलनमटेड ह्या ससं े्मार्दू त मोठया 
पायाभतू प्रकलपांसाठी तसचे नशक्ण 
आनण आरोगय क्ेत्ामधये पायाभतू 
सनुविांसाठी अ द्ूसहायय नमळणयाची 
वयवस्ा केली आह.े

रसते बांिणी आनण नवकास 
क्ेत्ामधयेही सरकारिे र्ार मोठी 
मजल मारली आह.े २०१७-१८ 
ह्या वषादूत ९००० की.मी. लांबीच े
राष्ट्रीय महामागदू निनमदूतीचा सरकारला 
नवश्वास आह.ेमहतवाकांक्ी अशा 
भारतमाता पनरयोजिा ह्या प्रकलपाला 
मंजरुी नमळाली आह,े जयाचया अंतगदूत 
देशातील दगुदूम आनण अनवकनसत भाग 
तसचे सीमेजवळील भाग देशाचया इतर 
भागांिा सलुभपण े जोडल े जातील. 
पानहलया टपपयात ३५००० की.मी. 

 णहरणमय रॉय

पायाभतू सणुवधांसाठी भरहीव तरतदू

आवहान

शहरहीकरण हही संधी आणण 
गरज असलयामळेु, सरकारने 
एकमेकांशी णनगडीत अशा दोन 
योजना काया्वणनवत केलया आहेत. 
तया महणजे समाट्व  णसटही णमशन आणण 
अमतृ. समाट्व  णसटही णमशनचया अतंग्वत 
१०० समाट्व  शहरे बांधणयाची 
योजना आहे. २.०४ लाख कोटही 
रुपये प्सताणवत खच्व असलेलया 
या योजनेंतग्वत९९ शहरांची णनवड 
झालेलही आहे. ह्ा शहरांमधनू सरौर 
्छपपरे, प्शसत रसते, सुंदरउद्याने, 
अद्ययावत दळणवळण अशा 
सणुवधांची उभारणी सरुु झालेलही 
आहे.  २३५० कोटहीचें प्कलप 
पणू्व झाले आहेत आणण २०८५२ 
कोटहीचंी कामे वगेाने चाल ूआहेत.
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लांबीच े रसते जयाचा प्रसतानवत खच दू 
५.३५ लाख कोटी असले, बांिल े
जातील. 

वीजनिनमदूतीचया क्ेत्ाबद्ल 
सरकारच े महणण े अस े आह,े ‘आमही 
आता कायद्ात अस े बदल करणार 
आहोत की जया योगे वीज खरेदी करार 
ताबडतोब अंमलात येतील. एखाद्ा 
राजयाची अ्वा नजलह्याची नवजेची 
जी वानषदूक सरासरी मागणी असले ती 
१०० टकके पणूदू करणयात येईल.’ 
सरकारच े िोरण ह े भारताचा नवजेचा 
दरडोई उपभोग, जो सधया १००० 
kwh आह ेआनण जो जगाचया तलुिेत 
कमी आह.े तयाला वाढवण े ह े आह.े 
ह्याच तलुिेत चीिचा आकडा ४००० 
kwh आह े आनण काही नवकनसत 
देशांचा १५००० kwh इतका आह.े
नवजेचा साठा आनण नवजेची वाहतकू 
ही वीजनवतरण कंपनयांची कायफे 
वेगळी करणयाची िानवनयपणूदू कलपिा 
कायादूननवत करणयाचा सरकारचा मिोदय 
आह.े वाहतकू ही नवतरणाशी निगडीत 
आह ेतर साठा महणजे प्रतयक् वीज होय. 
वरील कायाांचया नवभाजिामळेु लोकांिा 
वीज कुठलया कंपिीची घयायची आनण 
ती कुठलया नवतरकाकडूि घरापय ांत 
आणायची ह्याची निवड करता येईल. 
ह्याचा पनरणाम सपिफेमळेु नवजेच ेदर कमी 
होणयामधये होईल. ह्यामळेु, उद्ोगांवरील 
अिदुािाचा बोजा कमी होईल आनण 
नवजेच े दर ह े वाजवी झालयामळेु 
सरकारचया ‘मेक इि इनंडया’ ह्या 
िोरणाला मदत होईल. अिदुािाचा 
योगय उपयोग होणयासाठी सरकार ‘ े्ट 
लाभ हसतांतरण’ ह्या कलपिेचा वापर 
करणयाची शकयता पडताळिू पाहत 
आह.े सरकारचया िीती आयोगािे 
ह्या कलपिेचा अंतभादूव राष्ट्रीय ऊजादू 
िोरणात केला आह.े

घरे उभारणीचया क्ेत्ात, निमि 
उतपनि वगादूसाठी, घरे ही शहरी 

गरीबांसाठी मलूभतू सनुविा तसचे 
एकानतमक गृहबांिणी आनण झोपडपटटी 
नवकास योजिा आनण िंतर रा.आ.यो. 
अ्ादूत राजीव आवास योजिा ह्या 
कायदूक्रमांतगदूत नदली गेली. ह्या 
सवदू  कायदूक्रमांसमाेरील मोठे आवहाि 
महणजे योगय जनमिीची कमतरता ह े
होय. जनमिीचया तकुडयांचा कायदूक्म 
उपयोगाचा अभाव, योजिेतील 

असललेा दरूदशगीपणाचा अभाव अशी 
काही कारण े पलानिंग कनमशििे 
ह्याचयासाठी नदली होती. ह्या योजिांचया 
अंमलबजावणीमधये झाललेया 
नदरंगाईमळेु घरांचया नकमतीमधये 
बरीच वाढ झाली आनण तयामळेु जया 
वगादूसाठी ही घरे होती, तयांिा ती 
परवडेिाशी झाली. अबदूि इरंिासरिकचर 
आनण गविदूनस ह्याचया अंतगदूत काही 
झोपडीिारकांिा हटवावे लागणार होते 
आनण तयामळेुच तयांचया पिुवदूसिाची 
ठोस अशी योजिा असणयाची गरज 
होती. ‘हौनसगं र्ॉर आॅल नमशि’ हा 

कायदूक्रम २०१५ साली कायादूननवत 
झाला, जो रा.आ.यो. चया ऐवजी आला 
कारण रा. आ. यो. चा अंमलबजावणीचा 
काळ र्ारच लहाि होता. सरकारचया 
गृहनिमादूण आनण शहरी गनरबी निमुदूलि 
खातयाचया आकडेवारीिसुार, २०१३ 
ते २०१५ ह्या कालाविीत रा.आ.यो. 
चया अंतगदूत ११७७०७ घरांसाठी 
मंजरुी नदली होती पण र्क् ३३७८ 
घरेच प्रतयक्ात बांििू झाली. हौनसगं 
र्ॉर ओल नमशि ह्या कायदूक्रमाचा हते ू
२०२२पयांत घरमागणी आनण परुवठा 
ह्यामिील तर्ावत पणूदूपण े भरूि 
काढणयाचा आह.े पण, ह्याकनरता, 
सरकारिे बजेटमधये केललेी प्रा्नमक 
तरतदू ही रु. ४०० कोटी इतकीच 
आह,े जी र्ारच कमी आह.े

वाहतकू क्ेत्ामधये, भारत 
सरकारिे केललेया एका अभयासािसुार, 
एक सवदूसमावेशक वाहतकू िोरण 
आखणयाची, की, जया योगे, ह्या क्ेत्ाचया 
नवकासाला गती नमळेल, नशर्ारस 
केली आह.े  ह्या अभयासाचा प्रमखु 
उद्ेश, पढुील दोि दशकांमधये होणारया 
प्रसतानवत वाहतकुीचया ओघाचा, 
मालवाहतकुीचा आनण वाहतकू क्ेत्ांत 
नवकास सािणयासाठी लागणाऱया 
गुंतवणकुीचा अंदाज घेण,े हा होता. ह्या 
अभयासातिू बाहरे आललेी मखुय बाब 
ही होती की, वाहतकू वयवस्ा ही सवदू 
वाहतकुीचया पयादूयांचा वापर करेल, 
प्रशासकीय भौगोनलक बाबीचंा नवचार 
करेल आनण नवकासाचया िोरणाखाली 
लागणाऱया भांडवली गुंतवणकुीचा 
आढावा घेईल.

सरकारिे ह्या बाबतीत काही ठोस 
पावल ेउचलली आनण ती महणजे अंतगदूत 
जलमागदू,समनपदूत मालवाहतकुीच े
रेलवेमागदू, इलकेरिॅानिक टोल यंत्णा, 
सावदूजनिक वाहतकुीसाठी मेरिो, बस 
आनण शहरातील वाहतकुीसाठी जलद 

सरकारचे धोरण हे भारताचा 
णवजेचा दरडोई उपभोग, जो 
सधया १००० kwh आहे आणण 
जो जगाचया तुलनेत कमी आहे. 
तयाला वाढवणे हे आहे. ह्ाच 
तुलनेत चीनचा आकडा ४००० 
kwh आहे आणण काहही णवकणसत 
देशांचा १५००० kwh इतका 
आहे.णवजेचा साठा आणण णवजेची 
वाहतकू हही वीजणवतरण कंपनयांची 
कायदे वगेळी करणयाची नाणवनयपणू्व 
कलपना काया्वणनवत करणयाचा 
सरकारचा मनोदय आहे. वाहतकू हही 
णवतरणाशी णनगडीत आहे तर साठा 
महणजे प्तयक् वीज होय. वरहील 
कायायंचया णवभाजनामळेु लोकांना 
वीज कुठलया कंपनीची घयायची 
आणण ती कुठलया णवतरकाकडनू 
ररापययंत आणायची ह्ाची णनवड 
करता येईल.
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नतकीट यंत्णा, ही होत. ह्या िोरणात 
अस ेमहटल ेआह ेकी, वाहतकुीचया सवदू 
पयादूयांचा उपयोग जया योगे माल आनण 
माणस े ह्यांची वाहतकू ही सवादूनिक 
कायदूक्मतेिे आनण कमीतकमी खचादूत 
होईल अस े िोरणातमक वातावरण 
निमादूण होण ेगरजेच ेआह.े 

२०१८चया अ द्ूसकंलपािे 
पायाभतू सनुविांचया क्ेत्ाच ेसवदू सदंभदूच 
बदलिू टाकल ेकारण भारत सरकारिे 
ह्या क्ेत्ात अिेक िवीि उपक्रम हाती 
घेतल ेआहते. ह्या क्ेत्ाचया िोरणातमक 
महतवामळेु, अ द्ूसकंलपात समानवष् 
केललेया िवीि उपक्रमांचा सिंी आनण 
नवकास ह्या निकषादूवर खोलवर अभयास 
करण ेगरजेच ेआह.े 

अ द्ूसकंलपातील भरगचच तरतदू, 
खाजगी गुंतवणकुीत झाललेी वाढ, 
दळणवळिात झाललेी गणुातमक 
सिुारणा आनण े्ट नवदेशी गुंतवणकुीत 
झाललेी वाढ, ही गेलया काही काळातील 
पायाभतू सनुविा क्ेत्ाची वैनशषे् आहते. 

देशाचा नवकासाचा वेग कायम 
राखणयासाठी २०२२पयांत ५० 
नरिलीयि रुपयांचया गुंतवणकुीची 
गरज आह ेआनण भारतातील पायाभतू 
सनुविा क्ेत्ाचा हाच मोठा र्ायदा 
आह.े पढुील काही वषादूतील गुंतवणकू 
ही वीजनिनमदूती, रसते आनण महामागदू, 
आनण पयादूयी ऊजादू ह्या क्ेत्ांमधये होईल. 
र्क् २४% राष्ट्रीय महामागदू चौपदरी 
असण,े प्रादेनशक दळणवळणाची 
सोय आनण लाभकारक मलुयांकि 
आनण उतपनि, अशा कारणांमळेु, 
गुंतवणकुीसंाठी भारतात आकषदूक सिंी 
आह.े चायिा हाबदूर इनंजिीनरंग, तसचे, 
नमझहुो र्ायिाननसअल ग्रपु ह्या सारखया 
मोठया नवदेशी कंपनयांिा आकनषदूत 
केलयामळेु, जो सपिादूतमक लाभ झाला, 
तयामळेु, २०१७ ह्या वषादूत े्ट 
नवदेशी गुंतवणकुीत भरघोस वाढ झाली 

आह.े ‘सवाांसाठी घरे' आनण समाटदू नसटी नमशि यासारखया कायदूक्रमांिा भककम 
िोरणातमक पाठीबंा देउि, भारत सरकार, पायाभतू सनुविा क्ेत्ामिील अड्ळे 
दरू करूि, नवकासाचा मागदू प्रशसत करत आह.े‘उदय' कायदूक्रम, की जयामळेु, 
वीज नवतरण कंपनयांच ेआन द्ूक पिुरुजजीवि होऊ शकेल, ऊजादू क्ेत्ात झपाटयािे 
वाढ होत आह.े तयाचबरोबर, अिेक पायाभतू प्रकलपांमधये आता े्ट नवदेशी 
गुंतवणकुीलाही मंजरुी नमळाली आह.े

तक्ा १:  १२ वया पंचवानषदूक योजिेत पणूदू झाललेया पायाभतू सनुविा प्रकलपांची 
सचूी:

क्ेत्र प्कलपांची 
संखया

एकणत्रत खच्व 
(अमेणरकन डॉलर)

रसते, वाहतकू आनण महामागदू ९१ ८.७ अबज

वीज निनमदूती ७३ १६.६३ अबज

परेिोनलयम ६५ १९.४८  अबज

रेलवे ३३ ३.८१ अबज

पोलाद २० ८.१३ अबज

बंदरे आनण जहाजवाहतकू २० १.७८  अबज

दरूसचंार १४ ४६३.६२ दशलक्

कोळसा ९ २.२६  अबज

रासायनिक खते ६ ५९६.२४ दशलक्

हवाई वाहतकू ५ ८६१.१६ दशलक्

शहर नवकास ५ ६७८.८३ दशलक्

अण ूऊजादू १ १६८.९३ दशलक्

्रिोत: आकडेवारी आनण अंमलबजावणी खाते, भारत सरकार

रसते निमादूण क्ेत्ािेही नवलक्ण गती 
घेतलयाच ेनदसिू येत आह.े भारतातील 
रसते आनण पलुबांिणी ह्यांत २००९ते 
२०१७ ह्या काळात झाललेया वाढीचा 
एकनत्त सरासरी नवकास दर १३.७% 
इतका असिू, १९.२ नबनलयि 
अमेनरकि डाॅलर वाढ झाली आह.े 

आठ पायाभतू उद्ोगांमधये, 
कोळसा, कू्रड तेल, िैसनगदूक वाय,ू 
नरर्ायिरी उतपादिे, खते, पोलाद, 

नसमेंट आनण वीज ह्यांचा समावेश 
होतो. २०१६-१७ ह्या वषादूत एकनत्त 
वाढीचया निदफेशांकांतील वाढ ही ४.८% 
इतकी होती. वीज (१०%), पोलाद       
(९%), नरर्ायिरी उतपादिे (८.९%), 
नसमेंट (५.८%) आनण खते (३.३%) 
ह ेउद्ोग ह्या वाढीत आघाडीवर होते. 
एनप्रल १७ ते ऑकटोबर १७ ह्या 
काळातील एकनत्त सरासरी नवकास 
दर ३.५% इतका होता.
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ह्या वाढीची प्रमखु कारण ेमहणजे, 
सरकारिे राबवलले े नवनवि कायदूक्रम, 
पायाभतू सनुविांची गरज, गृहनिमादूण, 
नवदेशी गुंतवणकू आनण सरकारी 
व खाजगी भागीदारया, ही होत. 
२०१७-१८ चया अ द्ूसकंलपातील 
पायाभतू सनुविांसाठीची सपंणूदू तरतदू 
ही ६१.४८ अबज अमेनरकि डाॅलर 
असिू, ह्यात प्रामखुयािे, रेलवे, मेरिो 
रेल, बांिकाम, दरूसचंार, ऊजादू रसते 
आनण नवमाितळ ह्या बाबीचंा समावेश 
आह.े

पायाभतू सनुविांमिील मोठया सिंी 
ह्या सरकारच ेनवनवि कायदूक्रम, नवदेशी 
सहयोग आनण शहरातील बांिकाम 
वयवसाय ह्यातिू निमादूण होत आहते. 
सरकारी आनण खाजगी भागीदारयांच े
पिुरुजजीवि आनण वाढ हा सरकारचा 
प्रयत्न आह.े भारत ह े इलकेरिाॅनिक 
उतपादिाच े नवश्वकें द्र बिावे महणिू 
२०१७-१८ चया अ द्ूसकंलपात 
६१.४८ अबज डॉलरची तरतदू 
केली आह.े भारताचया ह्या नवकासात, 
जपािी गुंतवणकुीचा र्ार मोठा हात 
आह.े भारतातील उतपादि आनण 
पायाभतू सनुविांचया वाढीसाठी जपाि 
२०१४-२०१९ ह्या कालाविीसाठी 
३५ अबज इतकया गुंतवणकुीसाठी 
वचिबद्ध आह.े जपािच े सरकार ह े
सतत भारतात गुंतवणकुीचया सिंी 
शोित असते. मधयप्रदेशातील, काही 
वेगािे शहरीकरण होत असललेया 
गावांतील ३ लाख घरांिा पाईप मििू 
पाणीपरुवठा करणयाचया प्रकलपासाठी, 
आनशया नवकास बँक, २७५ दशलक् 
डाॅलर इतका कजदूपरुवठा करणार 
आह.े ‘सवाांसाठी घरे’  ह्या योजिेचया 
पतूगीसाठी, भारताला २०२२पयांत, 
रोज ४३००० घरांची निनमदूती करावी 
लागेल. ‘समाटदू नसटी’ कायदूक्रमांतगदूत, 
पढुील दशकामधये शकेडो शहरांची 
निनमदूती करण े अपनेक्त आह.े ह्या 
प्रसतावीत कामांमळेु, भारत ही बांिकाम 

क्ेत्ातील जगातील नतसरया क्रमांकाची 
बाजारपठे बि ूशकेल. ह ेक्ेत् २०३० 
पयांत, भारतीय अ द्ूवयवस े्ला १५% 
इतके योगदाि देऊ शकेल. िकुतयाच 
केललेया , काही िोरणातमक बदलांमळेु, 
की जस,े जी.एस.टी., स्ावर नमळकत 

कायदा, मंजरुीतील नवलंब कमी 
करणयासाठी उचलललेी ठोस पाऊल े
ई., बांिकाम क्ेत्ाला अनिक मजबतूी 
नमळेल. 

पंतप्रिाि आवास योजेिेअंतगदूत 
बांिणयात येणाऱया ५.१ दशलक् 
घरांवयनतनरक्, खेडयांमििू बांिणयात 
येणाऱया आणखी ५.१ दशलक् 
घरांसाठी, सरकारिे, २१००० कोटी 
रुपयांची तरतदू केली आह.े सरकारचया 
ह्या परवडणारी घरे कायदूक्रमामळेु, 
नसमेंट, पोलाद, रंग, वीज उपकरण े
तयासारखया उद्ोगांिा र्ायदा होणार 
आह.े सरकार, राष्ट्रीय गृहनिमादूण 
बँकेमधये ‘परवडणारी घरे’ नििीच े
निमादूण करणार आह.े जया सदनिका, 
पंतप्रिाि आवास योजेिेत समानवष् 
िसतील, तयांिा, वयाज अिदुाि नमळेल.

भारत येतया आन द्ूक वषादूत, 
पायाभतू सनुविा क्ेत्ाचया उभारणीसाठी 
आनण सवंिदूिासाठी, ५.९५ लाख कोटी 
रुपयांची गुंतवणकू करेल, अस ेकें द्रीय 
अ द्ूमंत्ी महणाल.े ते महणाल,े‘‘आपलया 
देशाच े एकूण देशांनतगदूत उतपादि 
वाढवणयासाठी, देशांनतगदूत सवदू प्रदेश, 
रसते, नवमाितळ, रेलवे, बंदरे आनण 
अंतगदूत जलमागदू ह्यांिी एकमेकांिा 
जोडणयासाठी की जयायोगे, देशातील 
लोकांिा सवकोत्म सवेा नमळ ूशकतील, 
५० लाख कोटीहंिू जासत अशी 
भरभककम गुंतवणकू पायाभतू सनुविा 
क्ेत्ात करावी लागेल.’’ ह्यासाठीचया, 
आन द्ूक साििांसाठी, सरकारी ससं्ा, 
भांडवल व रोखे बाजारांची मदत 
घेतील. ह्याकनरता, अ द्ूसकंलपािे, 
आयात केललेया परेिोल आनण नडझलेवर 
८ रुपये प्रती नलटर, असा उपकरही 
लावला आह.े सरकारिे आनण बाजार 
नियंत्कांिी इरंिासरिकचर इनवेसटमेंट रिसट 
आनण नरअल इनवेसटमेंट रिसट अशा 
ससं्ांचया आन द्ूक साक्नमकरणयासाठी 
योगय ती पावल ेउचलली आहते. पढुील 
वषादूत, सरकार, सावदूजनिक उद्ोगांचहेी 
असचे सक्मीकरण करणार आह.े

पायाभतू सनुविांसाठीचया प्रसतानवत 
िोरणाचा एक भाग महणिू,रालोआ 
सरकारिे, २०१८-१९ चया 
अ द्ूसकंलपात रसते आनण रेलवेसाठी 
अिकु्रमे १.२१ लाख कोटी आनण 
१.४८ लाख कोटी रुपयांची नवक्रमी 
तरतदू केली आह.े वाहतकू वयवस्ा 
सिुारणयासाठी, सागरमाला आनण 
भारतमाला यासारखया महतवाकांक्ी 
योजिा राबवणयासाठी, भारताला 
भागभांडवली बाजारातिू भांडवल 
उभे करणयाची गरज आह.े २०३५ 
पयांत, भारतमाला योजिेसाठी प्रसतानवत 
गुंतवणकू १० लाख कोटी रुपये इतकी 
आह,े जी आतापयांतची सरकारतर्फे  
केली जाणारी नवक्रमी तरतदू आह,े आनण 
ह्यानशवाय, सागरमाला योजिेसाठी 

पंतप्धान आवास 
योजेनेअतंग्वत बांधणयात येणाऱया 
५.१ दसलक् ररांवयणतणरक्त, 
खेडयांमधनू बांधणयात येणाऱया 
आणखी ५.१ दशलक् ररांसाठी, 
सरकारने, २१००० कोटही 
रुपयांची तरतदू केलही आहे. 
सरकारचया ह्ा परवडणारही ररे 
काय्वक्रमामळेु, णसमेंट, पोलाद, 
रंग, वीज उपकरणे तयासारखया 
उद्योगांना फायदा होणार आहे. 
सरकार, राष्टीय गहृणनमा्वण 
बँकेमधये ‘परवडणारही ररे’ 
णनधीचे णनमा्वण करणार आहे. 
जया सदणनका, पंतप्धान आवास 
योजेनेत समाणवष् नसतील, 
तयांना, वयाज अनुदान णमळेल.
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आणखी ८ लाख कोटी रुपयांची 
तरतदू आह.े जेटलीचंया महणणयािसुार, 
२०१७-१८ ह्या वषादूत, ९००० 
की.मी. हिू जासत लांबीच े राष्ट्रीय 
महामागदू बांिणयाचा सरकारला नवश्वास 
आह.े आज भारतात, ३३ लाख 
की.मी. च े रसतयांच े जाळे आह,े जे 
जगातल ेदसुऱया क्रमांकाच ेआह.े 

भारतीय रेलवेसाठी, पढुील 
आन द्ूक वषादूत अशीच नवक्रमी, १.४८ 
लाख कोटीचंी तरतदू करणयात आली 
आह.े ह्यामधये,३९९९ की.मी. चया 
रेलवे मागादूच े ितुिीकरण, १२००० 
िवया वानघणीची खरेदी, २०००० 
कोटीचंा सरुक्ानििी आनण ६००० 
की.मी. च े नवद्तुीकरण, ह्यांचा 
समावेश आह.े ह्याकनरता, भारतीय 
रेलवे, अ द्ूसकंलपाबाहरेील मागाांिी, 
जस े आय आर एर् सी कजदूरोखे, 
२८५०० कोटी रुपये उभारेल आनण 
अनय काही कजदू मागाांिी २६४४० 
कोटी रुपये उभारणयात येतील. 
नर्डबॅक इनर्ासरिकचर ह्या सवदूकष 
पायाभतू सनुविा क्ेत्ातील कंपिीच े
अधयक्, श्री. नविायक चटॅजगी महणाल े
की, रेलवेचा प्रसतानवत भांडवली खच दू 
हा मखुयतवेकरूि नवद्तुीकरण, सरुक्ा 
आनण ितुिीकरण ह्या तीि गोष्ीवंर 
केला जाईल. प्रवाशांची सरुक्ा व सनुविा 
आनण कायदूक्मता वाढनवणयासाठी, 
प्रवासभाडया वयनतनरक् उतपनिांच े
मागदू, ह्यावर जासती भर देणयात येईल.

२०१७-१८ चया तलुिेत 
२०१८-१९ ह्या वषादूत 
अ द्ूसकंलपातलया तरतदुीतील 
सगळयात जासत वाढ ही, गृहनिमादूण 
आनण ईशानय भारत नवकास ह्या दोि 
घटकांमधये झाली आह ेआनण पायाभतू 
सनुविांसाठीचया तरतदुीमधये १२.२७% 
इतकी वाढ झाली आह.े
पायाभतू सणुवधा क्ेत्रावरहील प्सताणवत 
भांडवलही खच्व: कें द्रहीय अथ्वसंकलप 
२०१८

मंत्रालयाचे नाव २०१७-१८  
(कोटही रुपये)

२०१८-१९  
 कोटही रुपये)

टककेवारहीतील 
तफावत

कोळसा मंत्ालय १४४७८ १५७९९ ९.१२

ईशानय भारत नवकास मंत्ालय ३३० ६०० ८१.८२

िवी आनण ितुिीकरणक्म 
ऊजादू मंत्ालय

९४६६ १०३१७ ८.९९

परेिोनलयम आनण िैसनगदूक वाय ू
मंत्ालय

८७३१९ ८९२१० २.१६

वीज मंत्ालय ६४३१८ ५३४६९ -१६.८७

िागरी हवाई वाहतकु मंत्ालय २५४३ ४०८६ ६०.६७

दरूसचंार मंत्ालय ९७८६ १८९८६ ७३.५७

रेलवे मंत्ालय ८०००० ९३४४० १६.८

गृहनिमादूण आनण शहरनवकास 
मंत्ालय

१५१९३ ३९९३७ १६२.८६

रसते वाहतकू आनण महामागदू 
मंत्ालय

५९२७९ ६२००० ४.५९

जलवाहतकू मंत्ालय ३१६५ ४०४२ २७.७०

पोलाद मंत्ालय ११४२८ ११२९४ -१.१७

एकूण बेरीज ३५७३०५ ४०११८० १२.२८

्रिोत: कें द्रीय अ द्ूसकंलप २०१८

कें द्रीय अ द्ूसकंलप २०१८ 
िे, पढुील आन द्ूक नवकासासाठी 
आनण भारतीय अ द्ूवयवस े्चा कणा 
महणिू पायाभतू सनुविा क्ेत्ाच े महतव 
अिोरेनखत केल े आह.े २०१८-
१९ चया अ द्ूसकंलपात पायाभतू 
सनुविा क्ेत्ासाठी केललेया भककम 
तरतदुीमळेु, ह्या क्ेत्ाचया वाढीबरोबरच, 
देशातील एकूण अंतगदूत उतपादिातील 
वाढ, सक्म दळणवळण, नवशषेतः 
सीमेलगतचया भागांिा मखुय प्रवाहाशी 
जोडण,े तयाचबरोबर आरोगय, नशक्ण, 
शतेी, वाहतकू, पयदूटि ह्याही क्ेत्ांचा 
नवकास होईल. अ द्ूमंत्ी असहेी महणाल े
की, तंत्ज्ञािामळेु निमादूण झाललेया 
शहरी समसया ह्या समाटदू नसटी नमशि 

ह्या कायदूक्रमामळेु सटुतील तसचे 
अमृत कायदूक्रमामळेु शहरांचया मलुभतू 
गरजा भागनवलया जातील आनण हृदय 
कायदूक्रमामळेु सांसकृनतक वारसा 
असललेया शहरांची जपणकू होऊि 
पयदूटिालाही चालिा नमळेल.

nnn

लखेक ह े डेहराडूि ये्ील परेिोनलयम 
आनण ऊजादू अभयास, नवश्वनवद्ालयातील 
अ द्ूशा्रि नवभागात सहयोगी प्राधयापक 
महणिू गेली १७ वषफे कायदूरत आहते. 
तयांिी, िीती आयोग, नवश्व बँक 
ह्यांचयासाठी अिेक सशंोिि प्रकलप 
पणूदू केल ेआहते.
ई मेल :h.roy10@gmail.com
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महातमा गांिीचंया 150 वया जनमशताबदी निनमत् 
पंतप्रिाि िरेंद्र मोदी यांिी सवच्छता अनभयािाची 

सरुुवात केली. या अनभयािाला आता चळवळीच ं सवरुप 
आलंय. 2 ऑकटोबर 2019 पयांत सपंणूदू भारत देश 
हागणदारीमकु् करुि सुंदर भारत निमादूण करणयाच ं
उद्ीष्  अनभयािात  ठेवणयात आलं. हागणदारीमकु्ीसाठी 
प्रतयेकािं आपलया वतदूिात बदल करण ेगरजेच ंआह े. ह े
अनभयाि सर्ल करणयासाठी मानहती,नशक्ण आनण सवंाद 
या नत्सतू्ीचा वापर करणयात येत आह.े सवदू िागनरकांिा 
यासदंभादूत मानहती देणयात येत आह.े तसचे लोकांचया 
वतदूणवकुीमधये बदल करणयासाठी नवनवि जिसवंाद 
माधयमांचा वापर करुि नशक्ण देणयात येतंय. नवशषेत:  
2015 मधये न्रियांसाठी मानसक पाळीदरमयाि कोणती 
काळजी घयावी यानवषयी मागदूदशदूक सचूिाही देणयात 
आलया 

2 ऑकटोबर 2014 साली सवच्छ भारत अनभयाि 
सरुु झालं तयानदवशी समुारे 38 टकके सवच्छतेच ंप्रमाण 
होते. 18 नडसेंबर 2017 मधये हचे प्रमाण 74.15 
टकके एवढं झालंय. 

सवच्छ भारत अणभयान : नागणरकांसाठी सवच्छ 
पया्ववरण आणण आरोगय 

 सवच्छ भारतासाठी कें द्रीय पाणी परुवठा आनण 
सवच्छता  मंत्ालयामार्दू त नवनवि उपक्रमाच े आयोजि 
करणयात आल.े सवच्छ भारताच ेसवपि पणूदू करणयासाठी 
सवच्छता  मंत्ालय नवनवि मंत्ालये, राजय सरकारे, 
स्ानिक ससं्ा आनण सवयंसवेी ससं्ा, प्रसारमाधयमे आनण 
िानमदूक ससं्ा यांचयासोबत काम करत आह.े पंतप्रिािांिी 
सांनगतलयािसुार, सवच्छता ह े केवळ सवच्छता नवभागाच ं
काम िाही तर  सवच्छता ही प्रतयेकाचया सवयीचा भाग 
झाला पानहजे. अगदी कमी काळात  सवच्छ आनण सुंदर 
भारतासाठी नवनवि उपक्रम आनण प्रकलप राबवणयात  आल े
, तयाचा चांगला पनरणामही नदसतोय. समाजातील सवदूच 
घटकांिी सवच्छ भारत अनभयािात सनक्रय सहभाग िोंदवला.
सवच्छता पंधरवाडा 

कें द्र सरकारिे एनप्रल 2016 रोजी सवच्छता 
पंिरवाडयाला सरुुवात केली. या पंिरवाडयात कें द्र 
सरकारचया नवनवि नवभागात समनवय सािणयात आला. 
तसचं वषदूभरात कोणते उपक्रम राबवायच ेआहते तयाच े
वेळापत्क ठरविू नवनवि नवभागांिा वाटणयात आल.े या 
वेळापत्कािसुार नवनवि नवभागांिी उपक्रम राबवल ेआहते. 
नमामी गंगे 

िमामी गंगे हा उपक्रम कें द्रीय पाणीपरुवठा नवभाग 
राबवत आह.े गंगा िदीचया काठावर असललेी गावे 
हागणदारीमकु् करणयासाठी हा उपक्रम राबवला जातोय. 
घिकचरा आनण जलप्रदषूणापासिू गंगा िदीत होणारं प्रदषूण 
रोखणयासाठी कें द्रीय सवच्छता मंत्ालय काम करत आह.े

उत्राखंड,उत्र प्रदेश,नबहार,झारखंड आनण पनचिम 
बंगालमिील 52 नजलह्यांमिील समुारे 4,470 गावं राजय 
सरकारचया मदतीिे हागणदारीमकु् करणयात आलीत. 
राष्ट्रीय गंगा नमशि अंतगदूत सवच्छता मंत्ालयाकडूि गंगा 
िदीकाठावरील 24 गावं गंगा ग्राम महणिू नवकनसत 
करणयात येत आहते. 

सवच्छतेसाठी ऍकशन पलॅन (SAP) 

पंतप्रिािांिी सांनगतलयािसुार सवच्छता ही सवय झाली 
पानहजे.  तयािसुार 1 एनप्रल 2017  सवच्छतेसाठी ऍकशि 
पलिॅ राबवणयात येतोय. सवच्छता अनभयािअंतगदूत  कें द्र 
सरकारचया नवनवि मंत्ालयांिी अऩके योजिा राबवलया. 
पंतप्रिािाच ं सवच्छ आनण सुंदर भारताच ं सवपि साकार 
करणयासाठी कें द्र सरकारचया नवनवि नवभागािं अ द्ूसकंलपीय 
तरतदू केली. अ द्ूनवभागािं सवच्छता अनभयािासाठी वेगळे 

सवच्छ भारत अणभयान ः 2017 मधील महत्वाचे टपपे 
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अ द्ूसकंलपीय शीषदू (बजेट हडे) निनमदूती केली. 2017-
18 या आन द्ूक वषादूत कें द्र सरकारचया नवनवि मंत्ालयांिी 
12468.62 कोटी रुपयांची आन द्ूक तरतदू केली. 
सवच्छ आयकॉणनक सथळ

कें द्रीय पाणीपरुवठा आनण सवच्छता नवभाग 
देशभरातील 100 प्रनसद्ध स्ळांचा कायापालट करत 
आह.े ऐनतहानसक,िानमदूक,सांसकृनतक महतवाचया स्ळांची 
यासाठी निवड करणयात आलीय. या उपक्रमाअंतगदूत 
ही स्ळ सवच्छ आनण सुंदर करुि तयाचा कायापालट 
करणयात येणार आह.े यासाठी िगर नवकास,पयदूटि 
आनण सांसकृनतक मंत्ालयाच ेसहकायदू घेणयात येत आह.े 
सरुुवातीचया दोि टपपयात समुारे 20 नठकाणी ही योजिा 
राबवणयात येत आहते. यासाठी खासगी कंपिी आनण 
सावदूजनिक क्ेत्ातील कंपनयांकडूि आन द्ूक आनण तांनत्क 
सहायय घेणयात येत आह.े 

सवच्छ शक्ती ( 8 माच्व , 2017) 

8 माच दू , 2017 ला आतंरराष्ट्रीय मनहला नदवसाच ं
औनचतय साित गजुरात राजयातील गांिीिगरमिील 
महातमा मंनदरात सवच्छ शक्ी कायदूक्रमाच ं आयोजि 
करणयात आल.े या कायदूक्रमासाठी देशभरातिू निवडलले े
6 हजार  मनहला सरपंच आनण सवच्छता दतुांिी हजेरी 
लावली. या कायदूक्रमात पंतप्रिाि िरेंद्र मोदी यांिी 
मागदूदशदूि केल.े  सवच्छ आनण सुंदर ग्रामीण भारताच ं
सवपि साकार  करणाऱया सवच्छता दतुांचा यावेळी सनमाि 
करणयात आला. 

सवच्छ संकलप से सवच्छ णसद्धी सपधा्व ( 17 ऑगसट 
2017 ते 8 सपटेंबर 2017) 

2022 पयांत िवीि भारताच ंसवपि माििीय पंतप्रिाि 
यांिी पानहल ेआह.े सकंलप ते नसद्धी अनभयािाअंतगदूत 
भारतातिू घाण आनण असवच्छता हटाव मोनहम राबवणयात 
आली . ह ेसवपि साकार करणयासाठी िागनरकांचा सहभाग 
वाढावा यासाठी  कें द्रीय पाणीपरुवठा आनण सवच्छता 
मंत्ालयािे देशभरात  17 ऑगसट 2017 ते 8 सपटेंबर 
2017 दरमयाि नवनवि नठकाणी नर्लम,पेंनटंग आनण 
निबंि सपिफेच ं आयोजि केल.ेया मोनहमेमळेु सवच्छता 
अनभयाि लोकचळवळ झालीय. 
दरवाजा बंद मीणडया कॅमपेन 

उघडयावर  सडंास करु िये यासाठी ‘‘दरवाजा बंद" 
अनभयाि राबवणयात आल.े या अनभयािाचया प्रचार आनण 
प्रसाराच ंकाम   प्रनसद्ध अनभिेता अनमताभ बचचि यांिी 
केल.े  5 टीवही चिॅेल आनण नहदंीसह 9 भाषांमिील 
रेनडओवरुि यशसवीपण े  देशभरात ‘‘दरवाजा बंद'’  
मोनहम राबवणयात आली. 

सवच्छता हहीच सेवा ( SHS)  16 सपटेंबर 2017 
ते 2 ऑकटोबर 2017 

27 ऑगसट 2017 रोजीचया मि की बात 
कायदूक्रमात पंतप्रिाि िरेंद्र मोदी यांिी देशभरातील 
िागनरकांिा सवच्छ भारत अनभयािात सहभागी होऊि 
श्रमदाि करणयाच े  आवाहि केल.े देशभरातील सवदू 
सवयंसवेी सघंटिा,शाळा,महानवद्ालय,िानमदूक,राजकीय 
िेते, सरकारी अनिकारी,कापकोरेट अनिकारी,नजलहानिकारी 
आनण सरपंच यांिी 16 सपटेंबर 2017 ते 2 ऑकटोबर 
2017 दरमयाि सवच्छता मोनहम राबवावी अस ेआवाहि 
पंतप्रिािांिी केल.े  सवच्छता हीच सवेा या अनभयािाअंतगदूत 
उत्र प्रदेशमिील वाराणसी नजलह्यातील शहशंाहपरू या 
गावात पंतप्रिाि मोदी यांिी सडंास बांिणीसाठी श्रमदाि 
केल.े सवच्छता हा सवभाव झाला पानहजे. आपला देश 
सुंदर आनण सवच्छ करण े ही प्रतयेकाचीच जबाबदारी 
आह,ेअस ेयावेळी मोदी महणाल.े
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