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या साइटचा उ�ेश हा मु�ा आहे क� सम�या आ�ण �गती कर�यासाठ� रोडबॉ सेस �गतीपथावर 

आहेत आ�ण आशा आहे क� देश आ�ण सरकार या सम�यांमधनू बाहेर पड�यासाठ� उपाययोजना 

करणार आहेत. 
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1. अ�तव
ृ! 

अGतव6ृN ह1 आपOया अि�तJवासाठ� गंभीर धोका आहे. संपूण. जगाला फ त काह1 देशांCवारेच 

या सम�येच ेGनराकरण कर�याची आव>यकता आहे. जगभरातील लोकसंQया �ामुQयान े

वैCयक�य �गतीमुळे आ�ण शतेी उJपादनातील वाढ यामुळे वाढत आहे. Tा�झल, चीन आ�ण 

भारत अशा देशांम8ये JयांDया लोकसंQयेम8ये मोUया �माणावर वाढ दलु., कVन JयांDया 

दःुखांम8ये अYधक वाढ झाल1 आहे. 

भारत आता 1.2 अZज घर आहे. याKशवाय, या शतकाDया मधOया काळात ि�थरतेDया 

उपाययोजना केOया गेOयास भारताची लोकसंQया 1.8 अZज हो�याची अपे,ा आहे. आज 

लोकसंQया मोUया �माणावर झाOयामुळे भारत मया.[दत आहे. 57 अZज अZजाधीश भारताDया 

संपJतीचा 70 ट के भाग Gनयं\]त करतात. या आYथ.क 6वषमतामुळे दा^र_य, मोफत वैCयक�य 

सहा`याची कमतरता, सामािजक सुरa,ततेची कमतरता आ�ण वाईट प^रि�थतीची कमतरता 

येत.े आ[ट.cफKशयल इंटेKलज/स अॅ�ड ऑटोमेशन म8ये झालेOया �गतीमुळे सम�या अYधक 

गंभीर आहेत. ऑटोमेशनमुळे आयट1 आ�ण उJपादन ,े]ात आधीपासूनच लाखो रोजगार हानी 

होत आहेत. �थाGनक बाजारपेठां�माणे �पधा.Jमक नसलेOया नोकर1Dया कपात आ�ण 

cकंमतीमुळे आतापय:त ई-कॉमस. उचल�यात अपयश आले आहे. 

अGतसंQय लोकसंQया काय.रत सं�थांना अपा]ता देत ेआ�ण देशाDया पायाभूत सु6वधा, 

वैCयक�य सहा`य सु6वधा आ�ण सामािजक कOयाणकार1 उपeमांना अ�भावी कर�याDया सव. 

योजना बनवत.े यात �वातंfयानंतर गेOया 6 9 वषा:म8ये झालेOया सुधारणांक^रता भारत 

सरकारचा संघष. झाला आहे. 

लोकसंQयेDया वाढ1च ेप^रणाम ह1 एक सम�या आहे क� संपूण. जग लवकरच लवकरच cकंवा 

Jयानंतर लवकरच येत असेल. Gनज:तुक�करण आ�ण पया.वरणाच ेनुकसान यामुळे होणारे पाणी, 

सीवेज उपचार, अपुरे पाऊस, नैसYग.क hोतांचा वेग कमी होणे, बया.च वन�पती आ�ण �ाणी 

�जातींच े6वलुFत होणे, जीवघेणी वायु आ�ण जल �दषूण, उDच Kशशु आ�ण बाल मJृयु दर वाढणे 

आ�ण अJयंत गर1बीमुळे भुकेले अGतसंQयेDया काह1 प^रणाम आहेत. 

मोUया �माणावर लोकसंQया वाढOयामुळे सामािजक आ�ण पया.वरणीय सम�यांब�ल बया.च 

लोकांना आधीच मा[हती आहे, परंतु आरोiयावर1ल JयाDया दBुप^रणामां6वषयी फ त काह1 

लोकांना मा[हती आहे. बहुतेक भारतीय शहर खराब �माणात �द6ूषत आहेत आ�ण JयांDयाकड े

ताजे हवा आहे. यामुळे अग�णत वाय ुरोग आ�ण JवचDेया संeमणास कारणीभूत ठरत.े 

हे केवळ भारताच ेसंघष.च न4हे, तर Tा�झल आ�ण चीन देखील मोUया �माणावर जनसंपक.  

वाढ6वत आहेत. या सम�येच ेGनराकरण कर�यासाठ� सरव् जागGतक मंच �भावी उपाययोजना 



कर�यासाठ� वेळ आल1 आहे. ज/म Gनयं]ण आ�ण ज/म Gनयं]ण उपकरणांवर �वेश यासारQया 

उपायांची जागjकता पसरवून आ�ण Jयांची अमंलबजावणी कVन ओ4हरपॉपलेशनच ेGनराकरण 

केले जाऊ शकते. आपण उCया चांगले हवामान तयार कर�यास मदत कVया. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. मौ#लकता आ%ण नव�न#म�तीची 
 

कमतरता मौKलकता आ�ण नवकOपनाची कमतरता: भारताDया 'जुगाड' ची सतत सवय देशाचा 

नाश कर1त आहे. 

 

भारतीय न4यान ेनवा कर�याऐवजी ऐसि�थlट पया.यांची 4यव�था कर�यास स,म आहेत. 

आ�ण आmह1 आमDया जुगाडसाठ� �KसN असलेOया �मुख कारणांपैक� एक आहे. 

 

iलोबल इनो4हेशन इंड ेसDया अहवालानुसार, भारतीयांम8ये मौKलकता नाह1 आ�ण 

वयोगटातील 6वa,Fत तं]ांवर अवलंबून असतात. 

 

केवळ एवढेच न4हे तर पूण.वेळेDया संशोधकांDया बाबतीतह1 भारत अGंतम याद1त आहे. नवीन 

कOपना आ�ण संशोधनांम8ये गुंतवणूक�ची वेळ2005 पासून 2014 पय:त भारतान ेआर अडँ 

डीवर फ त 0.82% खच. केले. 

 

येत ेते4हाजे4हा Kश,ण येत ेते4हा आपOया मनात सवा.त तेज�वी मन असू शकते, परंत ुआमDया 

6वCयापीठांम8ये आ�ण शाळांम8ये पायाभूत सु6वधांचा आ�ण नवकOपनाचा अभाव आहे. 

जगभरातील शाळा ई- लासVमसह पुढे जात आहेत, तर1ह1 भारतीय शै,�णक 4यव�था 

बहुतेकांना Kशकव�याचा पारंप^रक माग. मानत.े 

 

Gनि>चतच, अ�थायी 4यव�था आपOयाला अOप कालावधीसाठ� मदत कV शकेल परंत ुजे4हा 

सुरa,त आ�ण '6वकKसत' भ6वBयासाठ� येईल ते4हा भारताला बदलाची आव>यकता आहे. 

 

6व>व बँकेDया एका व^रBठ अYधका-यान ेसांYगतले क�, भारतीय कंप/यांDया मोUया �माणावर 

संशोधन आ�ण 6वकासाDया (आर अडँ डी) खचा.Dया तलुनेत देशाला भाoयान ेघे�याऐवजी 

नवकOपनाम8ये गुंतवणूक कर�यासाठ� धोरण cकंवा मानव संसाधन ,मता नसतात. 

 

"आपण �Gत 4य ती JयाDया उJप/नाDया पातळीवर इतर देशांDया तुलनेत जीडीपीDया �माणात 

भारत आर आ�ण डी म8ये cकती गुंतवणूक करतो तर ते खरोखरच वाईट काम करत नाह1," असे 

6वKलयम मालनी, अथ.संकOपीय, अथ.संकOप, 6वJत आ�ण अथ.संकOपाचे मुQय अथ.शा�]p 

mहणाले. जागGतक बँकेDया सं�था. 
 

भारतीय आयट1 उCयोगपती आ�ण इ/फोKससचे सहसं�थापक नारायण मूGत. यांनी अल1कडचे 

सांYगतले आहे क� गेOया 60 वषा.त भारतान ेजगाला जगाला [दलेल1 कोणतीह1 'पqृवी कं6पगं' 

कOपना नाह1. हे 6वशषेतः आयट1 उCयोगातील उCयोगपती आ�ण एक �GतिBठत उCयोजक 

आहे. पण नारायण चकु�चे नाह1. डटेा JयाDया GनBकषा:ची जोरदार पुBट1 करतो. सव. नवीन 

नूतनीकरण Gनदrशांकात भारत भाड ेखराब आहे. 



  

नवकOपना चाल6व�याDया sBट1ने भारताम8ये जगातील सवा.Yधक �Gतकूल वातावरणांपैक� एक 

आहे. 

  

JयांDया �थाGनक धोरणे जागGतक नवकOपना कशा �कारे समYथ.त करतात या आधारावर 
आKशयातील Gतस-या eमांकाची सवा.त मोठ� अथ.4यव�था 56 4या eमांकावर आल1 आहे. 

इ/फॉमrशन टे नोलॉजी अडँ इनोवेशन फाऊंडशेन (आयट1आयएफ), टे नॉलॉजी पॉKलसी Yथकं 

टँकचा अहवाल (पीडीएफ) म8ये अशा देशांचा समावेश आहे जे जगभरातील अथ.4यव�थेDया 

जवळजवळ 9 0% आहेत. आयट1आयएफन ेअशा �कारचा अहवाल संकKलत केला आहे. 

  

  

"थायलंड, चीन, भारत, अजt[टना आ�ण रKशया धोरणे जागGतक धोरणातून सवा.त जा�त 

अडथळा आणतात. या देशांम8ये बौ6Nक संपJती संर,णासाठ� कमकुवत वातावरण �दान 

करताना 4यापारातील अडथळे आ�ण इतर 6वकृतींचा 4यापक वापर करतात. 

  

Jयांनी 14 घटकांचे पर1,ण केले जे घरेलू नूतनीकरणास अनुकूल आहेत आ�ण जागGतक 

करारावर अवलंबून आहेत, जसे क� समथ.न कर �णाल1 आ�ण संशोधन आ�ण 6वकास (आर अडँ 

डी) आ�ण मानव भांडवल गुंतवणूक. Jयाने 13 इतर घटकांचे देखील मूOयांकन केले - जसे 

मजबुतीकरण लोकKलयेशन आ�ण कमकुवत बौ6Nक मालमJता संर,ण - uयाच ेजागGतक 

नवकOपनावर1ल नकाराJमक �भाव आहेत. 

  

1.कर 

भारतातील उदार आर आ�ण डीशी संबंYधत कर �ोJसाहनांDया आधारावर देशांची याद1 

देशातीलशीष.�थानी आहे. तथा6प, Jयात नवकOपना कमी आहे कारण केवळ सहयोगाJमक 

संशोधन आ�ण संशोधन कर (eेvडट युGन4हKस.ट1, राBw1य �योगशाळा आ�ण संशोधन संघटनेत 

संशोधन कर�यासाठ� केलेOया खचा.वर [दले जाणारे खच.) आ�ण संशोधन कर�याऐवजी 

नवकOपना 4यावसाGयक�करण कर�याDया �ोJसाहनासारQया इतर ,े]ांम8येह1 त ेलागू आहे. 

  

2. मानवी भांडवल 

भारत नूतनीकरण म8ये का एक मुQय कारण आहे कारण देश �ाथKमक आ�ण मा8यKमक 

Kश,णावर इतर देशांपे,ा कमी खच. करतो. भारत सरकार �ाथKमक आ�ण मा8यKमक 

Kश,णावर दरमहा फ त 1,248 jपये (84 9 78 jपये) खच. करतो, ि4हएतनाम, इंडोनेKशया 

cकंवा पेVपे,ाह1 कमी. 
  

तथा6प, सवxDच दजा.Dया 6वCयापीठांम8ये असलेOया देशांम8ये भारत म8यभागी आहे. 25 4या 

वषy भारत अजt[टना, Tा�झल, पोलंड आ�ण केGनयासारQया देशांपे,ा पुढे आहे. जगातील 800 



पैक� जागGतक eमवार1तील 6वCयापीठांपैक� 17 देशांम8ये या सं�थांचे नामकरण केले जात 

नाह1. 
  

तर1ह1, देशातील संशोधकांची संQया कमीतकमी 15 �Gत 100,000 लोक आहे आ�ण या 
zेणीम8ये भारताला तळाशी पाच �थान दे�यात आले आहे. एकूण उNरणांDया बाबतीत भारत हा 

eमवार1तील सहा देशांपैक� एक आहे- एक शै,�णक द�तऐवज uयाचा संदभ. पुढ1ल शै,�णक 

संशोधनाCवारे - �Jयेक 1000 नाग^रकांनी [दला आहे. 

  

 

भारत आपOया �चडं लोकसंQयाशा�]ीय लाभांशाने काच छतावर तोड�यास स,म नाह1 का? 

आ�ण 6वशषेत :, सामािजक-सां�कृGतक अडथ{यांना आपOया देशात नवकOपना टाळता येईल? 

 

खाल1 पाच मुQय सामािजक-सां�कृGतक तुलना आहेत जी आपOयाला खया. उJतरास उJतर देऊ 

 

ए. शकतातःवेतन बदलणे ,यावसा�यक उ.योजकता ,यवसाय. 

 

�वातंfयानंतरDया आYथ.क धोरणात आमDया समाजवाद1 पूवा.Lहांनी खाजगी उपeमांकड ेसंशय 

4य त केला आहे. याम8ये मोUया �माणावर शतेी करणाया. लोकसंQयेची आ4हाने, कमी 

औपचा^रक Kश,ण �तर आ�ण सरकार1 नोकया:ची मया.[दत संQया जोडा. आ�ण mहणूनच 

6वकKसत झाले क� कमोvडट1 4यापार, दjु�तीची दकुाने आ�ण cकरकोळ व�तू '4यवसायासाठ�' 

उपासमार असलेOया �Jयेकासाठ� �मुख बनल1 - कमी गुंतवणूक, वेगवान रोख �वाह, नवीन 

नावी/यपूण. जोखीम आ�ण कमी सरकार1 अवलं\बJव. �मोटरची जीवनशैल1 कायम ठेव�यासाठ� 

रोख �वाहाची GनKम.ती कर�याDया हेतूने फ त 'पगार-बदल1 4यवसाय' ह1 खया. अथा.ने होती. 

4यवसायातील प[हOया दोन दशल, नlयाम8ये घर cकंवा गाडी खरेद1 कर�यात आल1. 

Jयानंतरच ेलाखो लोक दसु}या घरात आ�ण कारम8ये गेले आ�ण पुढे. 

 

तथा6प, ना6व/यपूण. उCयोगांना 4यवसायात कमाईची पुन6व.तरण आव>यक आहे. भारताDया 
कBटदायक सरकार1 धोरणे आ�ण नोकरशाह1Dया आ4हाने यामुळे कोणीह1 कOपना व उCयोजक 

भावना ऐवजी 'चप पा�ण' (^र>वत) बनव�याची गरज भासते. बहुतेक लोक सोडले. 4यवसायाDया 

गु/~याखाल1 वेतनासारQया रोख �वाहावर समाधानी होत.े वा�त6वक उCयोजक गहाळ झाले. 

आज आmह1 4यवसायाDया मूOय zृखंला, बीपीओ आ�ण सॉlटवेअर सेवांDया खालDया बाजूस 

आहोत. 

 

बी. बाग1न #शकार2 
व3! �ी#मयम पेकरस् 

 

'वा�त6वक मूOय' चे मूOयांकन कर�याDया आमDया मनाDया ,मतेपे,ा भारतीय LाहकांDया 

'कमी अYधक' वJृतीची उJपJती कमी �Gत 4यि त उJप/नाम8ये अYधक आहे. भांडवलशाह1Dया 



वरदानांची उदाहरणे cकंवा मांग-पुरवठा संकOपनांचे उदाहरण दे�याक^रता सौदा Kशकार हा 

चांगला माग. असू शकतो परंत ुनवकOपनासाठ� त ेखोलवर खाल1 आहे. नूतनीकरणाDया 

द1घ.काल1न गुंतवणूक�ची गरज आहे आ�ण ते [टकवून ठेव�यासारखे आहे यामुळे ते �ोJसा[हत 

कर�यासाठ� आ�ण 6�Kमयम भर�याची ,मता यावर अवलंबून असते. जर Jया अCययावत इंटेल 

Yचप cकंवा आयफोनसाठ� बाजारपेठा भर�यास तयार नसेल तर मूरचा कायदा कधीह1 सJय असू 

शकत नाह1. 
 

भारतातील बाजारपेठेत 'अYधक कमी' साठ� पूवा.Lह आहे आ�ण mहणूनच नवीन 4यवसायात 

गुंतवणूक कर�यासाठ� लहान 4यवसायासाठ� �ोJसाहन देखील बाYधत होते. अगद1 उCयोजक 

6पराKमडDया शीष.�थानीह1, मोUया Gनगमांनी, नवकOपनाची कमकुवत सं�कृती सुGनि>चत केल1 

क� एमएसएमईसाठ� कोणतेह1 आदश. मॉडले नाह1त. या मोUया कंप/यांना समान बाजारपेठांचा 

सामना करावा लागला - सौदा Kशकार1 - आ�ण प^रणामी लहान पुरवठादारांना सहकार1 

उJपादनाDया 6वकासाऐवजी कमी मािज.नसह Gनचरा [दला. सुधा^रत काय.,मतेDया सौmयतेचा 

वापर कVन Jयांनी नवकOपनांवर कमी खच. कर�यास �ोJसा[हत केले. आजह1 बहुतेक उJपादन 

,े]ातील, 6वशषेत: भारतीय ऑटोमोबाईल पुरवठा साखळींम8ये हे सJय आहे. 

 

सी. सेफ 7लेयस� 
व8! धोकाधारक 

सामािजक सुर,ा, खराब 6वमा �वेश, आ�ण बहुतेक मा/सूनवर अवलंबून असलेOया �ाथKमक 

शतेी पNतींचा अभाव, यामुळे कुटंुबाची लढाई अCयाप मूलभूत गरजां6वषयी नाह1 तर 

GनKम.तीसाठ� आहे. नवकOपना GनKम.ती,मता मागणी. सज.नशीलतेDया मागा.वर धोकादायक 

आहे. मूलभूततेसाठ� या लढाईने अपेa,त माग. आ�ण एक सामू[हक सं�कृतीची �ाधा/य 

Kमळ6वल1 जी pात असलेOया 6वचलनास परावJृत करते. आ�ण uयांनी मोOड (आ�ण अयश�वी) 

Tेक कर�याचा �यJन केला JयांDयासाठ� "चांगले �यJन" Dया मागे पॅट �ाFत झाला नाह1. 

Jयाऐवजी Jयांना "मी असं mहटलं" क� बया.च आवJृJया KमळाOया. अशा �कारे आmह1 एक 

'सुरa,त खेळत' समाज - GनयKमत Kश,ण पथ, GनयKमत नोकर1 आ�ण GनयKमत 4यवसाय 

तयार केले. जोखीम घेणे एक Gन6षN आहे! हे अजूनह1 4यवसाय आ�ण 4य ती दो/ह1साठ� आहे. 

हे शाळा पासून सुV होते आ�ण Jयानंतर पुढे चालू ठेवत.े 

 

डी. मनी लँडस� 
व. आ;थ�क एनबलेर 

 

. औपचा^रक 6वJतपुरवठा ,े]ात एसएमई कज. देणार1 मॉडले 6वटेंज, नlयात आ�ण सवा.त 

महJवाच ेmहणजे तारतmय सुरa,ततेसाठ� उDच वेटेज देतात. मजबूत 6वचारधारा आ�ण 

ना6व/यपूण. कर�याDया ,मतेस महJJव [दले जात नाह1. या मानKसकतेमुळे, स�ावना आ�ण 

बौ6Nक मालमJता (आयपी) सारQया बॅल/स शीट इंटॅ\बलबOसचे कौतुक करणे cकंवा Jयाच े

मूOयांकन करणे कठ�ण आहे. फाइन�Kशयस.न े6व6वधीकरणावर 6वचKलत केले आ�ण 

'Gनयमानुसार अनुसरण' कर�यास �ोJसा[हत केले. LीनcफOड �कOपासाठ� समांतर नसलेOया 



कोणJयाह1 लघु उCयोगासाठ� पुरेसे आYथ.क समथ.न शोधणे कठ�ण आहे. समांतर 6वJत4यव�था 

पैशांना कज.पुरवठा कर�यास मया.[दत होती, िजथे आपण '' मला पैसे दश.वा '' mहण�यापूवyह1 

आपण Jव^रत 4याज [दले ते 4याजदरापे,ा मोठे होते. दतू गुंतवणूकदार आ�ण 4ह1सी यांDया 
आगमनानंतर, 6वशषेतः नवीन वय तं]pान आ�ण आयट1-स,म �टाट.अपसाठ�, गेOया काह1 

वषा:म8ये भांडवलाम8ये �वेश 6वकKसत झाला आहे. लहान उJपादन 4यवसायांसाठ� आजह1 

प^रि�थती वेगळी नाह1. 
 

इ. हताश 
व3! लोकशाह2 
 

भारतीय दंड सं[हतेDया कलम 377 मधील JयाDया नुकJयाच केलेOया भाषणात, खासदार शशी 

थVर यांनी भारतावर1ल सवा.त मोठे लोकशाह1 आ�ण सवा.त मोठे लोकशाह1 असOयाचे आपOया 

वvडलांना उNृत केले. हे कि�टक आहे परंतु खराब नवकOपनांवर आमDया �करणात एक कडू 

सJय आ�ण योiय संदभ. आहे. एके [ठकाणी, आmह1 6वदेशी (6वदेशी) कंप/यांना �वदेशी 

(�वदेशी) �ोJसा[हत कर�याDया �यJनांतनू बाहेर पड�याची खा]ी [दल1 परंतु आयाGतत गॅझ0ेस 

आ�ण आयाGतत स�दय.�साधनांना कायमच े�ोJसाहन [दले. आmहाला भांडवल आ�ण तं]pानाची 

गरज होती परंत ुएफडीआयची ट1का केल1. 
 

वॉटरकोOटर चचrतून Kसगंापूरला �वDछतेच ेउदाहरण mहणून नेहमी उNृत केले जाते परंतु आmह1 

सु6वधानुसार कचरा, र�JयाDया कडलेा cकंवा र�JयाDया म8यभागी फेकतो. भारतीय 

उCयोजकांनी �ामा�णकपणाब�ल बोलले पण Kस�टम ऑड.र देईपय:त ते ठ�क होते, जोपय:त 

Jयांच ेसव.साधारण उJपादन सरकार1 आदेशांम8ये �वीकारले गेले. बाहेVन चांगOया तं]pानातून 

संर,णवाद ज/मतारखेसारखे [दसत होते. ते ABटाचाराDया ओझDेया 6वरोधात होते परंतु कर 

चकु6व�याबाबतDया आYथ.क व त4याच े'डॉ ट^रगं' mहणजे 6ववेकावर कोणतेह1 ओझ ेन4हत!े 

मग 'कायदेशीर' 4यवसायांDया आpेखाल1 असुरa,त कायदे आ�ण /याGयक �ceयांचा फायदा 

घेणारे 6वल,ण चकू करणारे होत.े 

 

�णाल1 ह1 अशीच पNत होती, परंतु एमएसएम�चाह1 दोष आहे. एक0या वेळी Jयांनी एक\]तपणे 

काम केले असे [दसते क� एक लेवी cकंवा आयातींच ेGनषेध करणे आ�ण अगद1 ABटाचार1 

अYधकाया:Dया अयोiय माग�यांDया 6वरोधात. एकूण औपचा^रक मालक�चे कोणतेह1 �वयं-

Gनयमन नाह1. लोकशाह1च ेस�दय. जबाबदार सामू[हकतेम8ये आहे. कOपना करा क� औCयोYगक 

,े]ातील सव. एमएसएमई ABटाचार1 6वe� कर Gनधा.रकाDया माग�यांम8ये cकंवा �दषूण 

Gनयं]ण मंडळाDया ZलॅकमेKलगंDया माग�यांना न जुमानता ठरवतील का? ढ�गीपणाची सुंदरता 

अध.सJय आ�ण सु6वधेम8ये आहे. ह1 एक सोयी�कर 4यव�था आहे uयान ेि�थतीला �ोJसा[हत 

केले आ�ण 6व�तारान,े नूतनीकरण कर�याची गरज काढून टाकल1. 
 



3. संर>ण आ%ण आमॅ�मे?@सवर2ल ओ,हरBपे?ड - यूएस, युरोप, 

र#शयामDये साप खरेद2 करFयासाठH पकडले गेले 

  

फेTुवार1 2018 म8ये भारतान ेशांतपणे एक मैलाचा दगड पार केला. JयाDया वा6ष.क बजेटDया 

�काशनानुसार, 62 अZज अमे^रक� डॉलस.Dया संर,ण खचा.ने पूवyDया \T[टश सा�ाuयशा�]ीय 

मातभृाषेचा Jयाग केला आहे. फ त अमे^रका, चीन, सौद1 अरे\बया आ�ण रKशया आपOया 

सैGनकांवर अYधक भर देतात. जवळजवळ एक दशकापासून भारत हा जगातील श�] आयात 

करणारा देश आहे. सceय मनुBयबळ आ�ण जहाजे व 6वमानांची संQया या sBट1ने सश�] सेना 

आधीपासूनच जगातील पाच eमांकाम8ये आहे. 

काह1 दबु.लता भारतीय सै/याDया आकारामुळे न4हे तर JयांDया आकारामुळे असू शकतात. 

असंQय तpांDया अहवाला असूनह1, अतंग.त सै/य लBकर1 Kशफारसी आ�ण सKमतीDया 

GनBकषा:नी भारताDया म8य आ�ण �ादेKशक आदेशांना एक] आण�यासाठ� 6वनंती केल1 आहे, 

Jयाच ेसै/य, ने4ह1 आ�ण वायुसेनांनी कठोरपणे �वतं] संरचना राखOया आहेत. चीनन ेनुकतीच 

आपOया प^रचालन श तींना पाच 4यापक ,े]ीय आदेशांम8ये सु4यवि�थत केले आहे, भारत 17 

वेगवेग{या Kसगंल सि4ह.स �थाGनक आदेशांची देखभाल करत.े 

दरmयान, संर,ण मं]ालयाने खरेद1 आ�ण पदो/नती यासारQया महJJवाDया �>नांवर ट1का 

केल1 आहे. कारcकद�तील नोकरशहा आ�ण राजक�य Gनयु Jयांकड ेकम.चार1 तां\]क pानाचा 

अभाव आहे, परंतु माजी सैGनक� सैGनकांना भीती वाटते, समान वगा.Dया लोकांब�ल खपू 

सहानुभूती असते.  
 

भारत श�]े आ�ण सै/यावर को0यवधी डॉलस. खच. करतो, तर टॉयले0स, सीवेज आ�ण अपKशBट 

जल उपचार �कलप्, Kश,ण, जल �कOप, र�ते,इJयाद1सारQया आव>यक मूलभूत 

संरचनांमधनू Gनधी घे�यात येतो. 
 

अGतसंQयेDयासवा.त वाईट गोBट अशी आहे क� �Jयेक श�] उJपादन जगातील देश हा भारताला 

हातभार लावू इिDछतो, कारण Jयांना भारत आवडत नाह1, ते पूण.पणे मुनाफाDया हेतून ेआहेत, ते 

सव. "JयांDयासाठ� 4यापार चांगले आहे" या �थाचे पालन करतात, 6वशषेकVन यूएस, रKशया, 

\Tटन आ�ण इतर युरो6पयन देश   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. शौचालय 

या उ/हा{यात भारतातील सवा.त लोक6�य Yच]पट शौचालया6वषयी आहे. हे जवळजवळ 

घट�फोट कारणीभूत ठरत.े हे वडील आपOया �ौढ पु]ाला थFपड मारतात. हे अ8या. भागात एक 

गाव पाडत.े पण, शवेट1, हे एक रोम/स ब�ल आहे. 

"टॉयलेट, अ लव �टोर1" या Yच]पटाDया फ त एक उ�ेकपे,ाह1, भारतातील सवा.त गंभीर 

साव.जGनक आरोiयासंबंधी Yचतंांपैक� एक आहे. आज भारतात शौचालये हा एक मोठा मु�ा 

आहे:पुरेसे नाह1तदेशाDया 1.3 अZज लोकांसाठ�आ�ण राBw1य सरकार देशाDया इGतहासातील 

सवा.त मोठे शौचालय उभार�याच ेमोह1म सुV कर1त आहे. 

भारतातील पंत�धान नर�� मोद1, cकती भारतीय अजूनह1 खलेुआम �वत: ला मु त करतात 

याब�ल ]ास देत आहेत, Jयांनी 100 दशल, नवीन शौचालये बांध�याची शपथ घेतल1 आहे. 

देशभरात नवीन शौचालय जात आहेत, काह1वेळा त ेइतके वेगवान असतात क� ते काह1शी 

कने ट केलेले नाह1त, शौचालये तयार करत नाह1त, जे इतके उडलेले आ�ण घसरलेले असतात 

क� जवळजवळ कोणीह1 Jयांचा वापर करणार नाह1. 

एक नवीन मोबाइल फोन अॅप देखील आहे जो लोकांना जवळDया शौचालयाचा कसा शोध करावा 

हे सांगतो. "Gनसग. कॉल करत ेते4हा" आपOया फोनचा वापर करा, "आपOया फोनचा वापर करा!" 

हा�या�पद आहे, लोकांकड ेसेल फोन आहेत परंत ुशौचालयात �वेश नाह1. 

सु6वधा नसणे ह1 साव.जGनक आरोiयाची बाब नाह1, कारण Yच]पट �पBट करते, परंत ु

सुरa,ततेDया बाबतीत, म[हला अYधकार आ�ण मानवी �GतBठेस देखील �पश. करत.े 

यूGनसेफDया मत ेसुमारे 564 दशल, भारतीयांची लोकसंQया जवळपास Gनmमी आहे, तर1ह1 

शतेात, जंगलात, तलावांDया पुढे, महामागा.Dया म8यभागी आ�ण समु� cकनाया.वर1ल पा�यान े

ते पराभूत झाले. 

 

Lामीण ि�]या कधीकधी �वत: ला छळ देतात ते4हा ते तणाव आ�ण ल�Yगक अJयाचार सहन 

करतात, mहणून त ेसुरa,ततेसाठ� बहुतेक वेळेस, लहान गटाम8ये �वास करतात. "ह1 एक 

वा�त6वक सम�या आहे," असे म[हला अYधकार वक�ल जगमती सांगवान यांनी सांYगतले. 

"बया.च ि�]या, 6वशषेत: जमीनी ि�]यांना बाहेVन बाथVमम8ये जाताना पुBकळ [हसंाचाराचा 

सामना करावा लागतो." 
 

कोणीतर1 खरोखर आ>चय.चcकत झाले आहे क� भारतातील जवळजवळ 1.2 अZज लोकांDया घर1 

अध.वट शौचालय नाह1? खरोखर नाह1. इंvडया ~युमन ड4ेहलपम�ट ^रपोट. काह1 काळ हे सांगत 

आहे. गावांम8ये प^रि�थती वाईट आहे, जेथे दोन-तGृतयांश घरांम8ये शौचालय नाह1त. मु त 

शौचालय रा,स आहे, आ�ण सहhाZद1 6वकास ल�याम8ये मोठा अडथळा रा[हलेला आहे 

uयाम8ये मूलभूत �वDछता न पोहोचता लोकांDया अ8या. �माणात कमी करणे समा6वषट् आहे. 



 

शौचालयांची कमतरता आ�ण खलेु शौचालयासाठ� �ाधा/य हे समाजात एक सां�कृGतक सम�या 

आहे िजथे सवयी �Jय,ात सामािजक दडपशाह1 कायम ठेवत,े परंतु कमी जातीDया मानवी 

�व4छताकमy आ�ण सफाईदारांDया सतत अि�तJJवात असOयाचे KसN होत?े 

 

सां�कृGतक sBट1कोनातून भारताची सतत लuजा �पBटपणे आहे. �वातंfयानंतर अधा. शतकांहून 

अYधक काळ, अनेक भारतीय खलेुपणान ेआ�ण कचरा घालून �वत: ला मु त करतात, परंत ु

Jयांच ेघर Gनदxष �वDछ ठेवतात. होय, राuय �वDछता सु6वधा वाढ6व�यात अपयशी ठरला आहे, 

परंत ुलोकांनादेखील जबाबदार धरणे आव>यक आहे. 

 

गुडगावDया सुjवातीDया उपनगरात, Kशa,त, वरDया बाजूस मोबाइल, समNृ शजेाया:नी आपOया 

पाळीव �ा�यांना JयांDया नोकरांसह बाहेर पाठवले आ�ण ग�धळ काढून टाक�यास नकार [दला. 

जोपय:त Jयांचा कॉ/डोKमGनयम साफ असेल तोपय:त हे बरोबर आहे. हे असेच लोक आहेत जे 

6व>वास करतात क� सरकार सव. दBुटांDया मूळ�थानी आहे. 

 

शौचालयांची कमतरता देखील पय.टनवर नकाराJमक^रJया प^रणाम करत,े जे4हा पय.टक देशभर 

�वास करतात, Jयांना कोणताह1 शौचालय cकंवा शौचालय सापडत नाह1त, वाईट प^रि�थतीत 

आ�ण वाईट अनुभव आ�ण नकाराJमक �चार सोडून. 

 

शौचालय �णाल1, शौचालय बांधणे, �वDछता आ�ण इतर देशांम8ये शौचालयांची �वDछता कशी 

करावी हे Kशकणे आव>यक आहे. टॉयलेट आ�ण सीवेज इ>यूकड ेदलु., कVन देशाची �गती 

रोखल1 जाईल. 

 

दसुर1 मोठ� अs>य सम�या mहणजे पय.टकांसाठ� शौचालय सु6वधा, कोणJयाह1 शहराच,े शहराच े

cकंवा पय.टकांचे आकष.ण �या आ�ण शौचालय शोधणे ह1 एक दःु�वFन आ�ण �वDछ 

�वDछता6वषयक सु6वधा आहे, यामुळे बहुतेक पय.टकांना परत येईपय:त मू]ाशयात Gनयं]ण 

�यावे लागत.े हॉटेल 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5.Kस4हेज 

 

डाउन टू अथ. मॅग�झनDया देशातील सीवेज 6वOहेवाट वरDया नवीनतम क4हर �टोर1नुसार 
"इंvडया" [दवसात 1.7 दशल, टन cफकल कच}याची GनKम.ती करतो. [दOल1-आधा^रत नॉन-

�ॉcफट साय/स अडँ एनवायरनम�ट (सीएसई) Cवारा केलेOया एका 6व>लेषणाDया आधारावर, 

/यूज ^रपोट.न ेदश.6वले आहे क� सुरa,त कचरा 4यव�थापनासंदभा.त भारत कशाचा \बदं ूगमावत 

आहे, बहुतेक शहरे कचरा कसा पोचवावा याब�ल कोणतीह1 मा[हती देत नाह1त cकंवा Jयाचा 

उपचार करा. अYधकृत आकडवेार1 दश.6वतात क� 78 ट के सीवेजचे उJपादन केले गेले नाह1 

आ�ण ते नCया, भूजल cकंवा तलावांम8ये सोडले जात.े 

 

"अध. घरांम8ये फोन आहेत परंत ुटॉयलेट नाह1त" या वJृतप]ातील बातmयांच ेआ�ण 48 ट के 

भारतीयांना शौचालय उपलZध कjन दे�याDया �यJनांची जोरदार �यJनांमुळे uयांDयाकड े

नसतात JयांDयाकड ेशौचालयांची सु6वधा असOयाचे [दसून आले आहे क� पुरेसे शौचालय 

भारताDया �वDछतेच ेGनराकरण करतील. दःुख खरं तर, शौचालये ह1 सोOयूश/सचा एक 

आव>यक भाग आहे, तर भारतातील सीवेजम8ये कसा समावेश करावा आ�ण कसा करावा हे एक 

वादL�त मोठे परंतु बया.चदा दलु.a,त �करण आहे. स8या 9 3 ट के सीवेज तलावाKशवाय 

तलावा, तलाव आ�ण नCयांपय:त पोहोचत.े 

 

1). न वापरलेले सीवेज भारतातील जल �]ोतांचे अLग�य �दषूण आहे, यामुळे अGतसार 

(uयामुळे दरवषy 350,000 भारतीय मुले मJृयुमुखी पडतात) अनेक रोग होतात 

. शतेी �दषूण आ�ण पया.वरणीय घट शहर1 गर1ब बहुतेकदा घाणेरoया नCया आ�ण कालवे 

यांDया बरोबर राहतात uयाम8ये मDछर आ�ण जंतूंचा संसग. होतो. 
 

भारतातील सवा.त मोUया शहरे म8यभागी सीवेज �णाल1 आहेत, uयात भूKमगत पाईFस, पं6पगं 

�टेशन आ�ण उपचार वन�पती आहेत. तथा6प, या �णाल1 तयार करणे आ�ण ऑपरेट करणे 

महाग आहे, Gनबा.ध श ती, कुशल ऑपरेटर आ�ण 6व�ततृ देखभाल आव>यक आहे. प^रणामी, 

भारताDया क� �1य �दषूण Gनयं]ण मंडळाDया मते, Jयातील Gनmमे लोक �भावीपणे काय. 

करतात. 

3). आणखी काय, भारताDया लहान शहरे अशा �णाल1 तयार कV शकत नाह1त. 

 

काय.शाळेतील तupांनी सांYगतले क� मानवी 6वसज.न कर�यासाठ� जगभरातील मोUया 

�माणावर पाणी वापरले जात आहे. हे पाणीचा सवा.त चांगला वापर नाह1, वत.मान तं]pानाCवारे-

पाणी वापjन एि �wट1 खाल1 फेकून त ेवाहून नेणे-[टकाऊ नाह1. समाधान, आधुGनक सेिFटक 

टा या आ�ण इतर तं]pानाचा वापर कVन साइटवर cफकल �लज 4यव�थापन होत ेजेणेकjन 



उJसज.नामुळे पा�यातील द6ूषत पदाथ. द6ूषत होणार नाह1त. करंट पाईप Kस4हरेज Kस4हवेज 

सीवेजवर उपचार कर1त नाह1त तर फ त ते वाहून नेतात. ते डपं केलेले आहेत नCया आ�ण 

तलाव साठ� त े6वषार1 आ�ण अJयंत �द6ूषत आहेत.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. जलमागाIमधील �दषूण 

 

भारताDया वाढJया लोकसंQया आ�ण शहर1 भागात वेगान ेवाढणार1 नद1 JयाDया नCयांवर �चडं 

�माणात टोल केल1 आहे, जी मोUया �माणावर �द6ूषत झाल1 आहे आ�ण Jयाचा 6वकास झाला 
आहे. भारतात जल �दषूण ह1 एक �मुख पया.वरणीय सम�या आहे. भारतातील जल �दषूणाचा 

सवा.त मोठा �]ोत न वापरलेले सीवेज आहे. �दषूणाDया इतर hोतांम8ये शतेीचा �वाह आ�ण 

अGनयKमत लघ ुउCयोगांचा समावेश आहे. भारतातील बहुतेक नCया, तलाव आ�ण पBृठभाग 

�द6ूषत आहेत. 

 

बहुतेक सरकार1 मालक�Dया सीवेज w1टम�ट Fलांट बहुतेक वेळा अयोiय vडझाइन cकंवा खराब 

देखभाल cकंवा कारखाने चाल6व�यासाठ� 6व>वसनीय वीजपुरवठा नसOयामुळे अनुपि�थत 

कम.चार1 आ�ण खराब 4यव�थापन यामुळे बंद राहतात. या भागात तयार झालेले कचया.चे पाणी 

माती cकंवा वाBपीकरणात Kमसळते. शहर1 भागात अचूक कचरा जमा होतो आ�ण अवांGछत 

प^रि�थती उ�वते आ�ण पBृठभाग आ�ण भूगभा.तील �दषूण मु त होते. 
 

हैदराबादDया तं]pान क� �ाम8ये काय.कतr शहराDया मुसी नद1जवळ बेकायदेशीर बांधकाम 

रोख�यासाठ� 2015 म8ये अध. /याGयक �ाYधकरण नॅशनल Lीन [wZयुनलकडे गेले होत.े 

च/ेनईम8ये, दa,ण भारतात, नाग^रकांनी कोउम नद1च े�दषूण थांब6व�यासाठ� [wZयूनलकडे 

6वनंती केल1 आहे तसेच गांडुळ काढून �वाह सुधार�यासाठ� मोUया कालखडंाचे योiय =Yेगगं 

सुGनि>चत केले आहे. नवी [दOल1त, यमूनाची पूर व नद1ची पा�याची सोय ठेव�यासाठ� काय.कतr 

एक वषा.नंतर एक कायदेशीर खटला लढवत आहेत, गंगाची एक �मुख उपनद1, सबवे डपेो आ�ण 

र�तासह असंQय असंQय 6वकासापासून मु त. आ�ण पाच भारतीय राuयांतून चालणारे प6व] 

गंगा हे पया.वरण6वरोधी आ�ण नागर1कांDया कायदेशीर लढाईDया क� ��थानी आहे, uयामुळे 

खराब वाया जाणा}या नद1ची �वDछता कर�याDया सरकारDया योजनेDया 6वफलतेमुळे Gनराश 

झाले.  

भारतातील अल1कडील शहर1 �फोटांमुळे नCया आ�ण �वाहाचा प^रणाम झाला आहे, uयाची 

लोकसंQया गेOया 40 वषा:पासून 1.35 अZज इतक� वाढल1 आहे. न वापरलेOया वाढ1मुळे 

जलKसचंन आ�ण औCयोYगक �दषूणासाठ� ड6ंपगं Lाऊंoस mहणून जलाशयांचा उपयोग झाला 

आहे. या गैरवत.नाची cकंमत बया.च वषा:पासून वाढल1 आहे. गेOयावषy झालेOया एका अ�यासात 

नवी [दOल1तील टायफॉइड, हेपेटायट1स आ�ण अGतसाराDया वाढJया घटनांमुळे यमुना नद1तील 

गंभीर �दषूण होत असOयाच े[दसून आले आहे, जे शहरातील 6प�याच ेपाणी पुरवत.े यमुना, 

तसेच च/ेनईDया कोउम आ�ण मंुबईDया Kमठ� आ�ण उOहास नCयांDया मोUया भागाला मतृ 

झोन मानले जात,े बहुतेक मासे जीवनास समथ.न दे�यासाठ� ऑि सजन पातळी फारच कमी 

असते. 
 



7. मा?सून पाऊस - Lनेेज समBया आ%ण तलाव आ%ण धरणात पाणी 

साठवFयाची कमतरता 
 

मा/सून भारताDया शतेकया.वर आधा^रत 2 [wKलयन डॉलस.वर अवलंबून आहे कारण कमीतकमी 

अधा. शतेात पाऊस पडतो. जून-सFट�बर मा/सून हंगामात देशात 70% वा6ष.क पाऊस पडतो, 

uयामुळे अदंाजे 263 दशल, शतेकया:क^रता ते महJJवपूण. ठरत.े 

 

सुमारे 800 दशल, लोक गावांम8ये राहतात आ�ण शतेीवर अवलंबून असतात, जे भारताDया 

सकल घरेलू उJपादनात (जीडीपी) सुमारे 15% आहे आ�ण एक पावसाळी मानसून देशाDया 

वाढ1स आ�ण अथ.4यव�थेवर प^रणाम घडवून आणू शकते. 
 

मा/सूनचा देशाDया कृषी जीडीपीवर थेट प^रणाम होतो. क� खर1फ, cकंवा उ/हा{यात लागवड, 

तांदळू, साखर गाई, डाळी आ�ण तेले\बयासारQया 6पकांच ेजून जूनम8ये मा/सूनDया पावसाDया 

�ारंभापासून सुjवात होत.े 

 

उ/हाळी 6पके भारताDया जवळपास अ8या. भागाDया उJपादनासाठ� असतात आ�ण 6वलंब cकंवा 

खराब मा/सून mहणजे अ/नधा/य चलनवाढ1म8ये पुरवठा आ�ण Jवरेचा वेग, mहणजे ^रझ4ह. 

बँक ऑफ इंvडयाDया 4याज दरावर1ल Gनण.यावर प^रणाम करणारा एक महJJवाचा मे[wक. 

 

पावसाळी पावसामुळे दBुकाळाची प^रि�थती येऊ शकते, यामुळे Lामीण घरगुती उJप/न, उपभोग 

आ�ण आYथ.क वाढ �भा6वत होते. खराब पावसा{यामुळे जलद वेगवान Lाहक व�तू, दचुाक�, 

wॅ टर आ�ण Lामीण गहृGनमा.ण ,े]ांची कमतरता वाढते परंतु अ/नधा/य आव>यक तेवढ1 

आयात वाढते आ�ण शतेक-यांना कज. कजा.ची माफ� घे�यासारQया उपाययोजना करणे भाग 

पडत.े आYथ.क सामा/य पावसा{यामुळे चांगले पीक Kमळते uयामुळे Lामीण भागातील उJप/न 

वाढते आ�ण Lाहकोपयोगी व�तूंवर खच. वाढतो. हा जल6वCयुत �कOपांवर सकाराJमक �भाव 

पडतो. 
 

मा/सूनDया पावसाDया कमतरतेवर अवलंबून राह�यासाठ�, भारतान ेतpांDया mहण�यानुसार, 

अCयापह1 कमी पाणी साठव�याDया �यJनांची गरज आहे. मा/सून पावसा{यात समु� आ�ण 

नCयांमधनू चालना देऊन खपूच कमी पाणी खराब होते, लहान तलावांची आ�ण बांधांची GनKम.ती 

होऊ शकत ेका? लवकर दBुकाळ चतेावणी �णाल1 6वकKसत कर�याची आ�ण ती� हवामान 

अदंाज पुरव�यासाठ� हवामान6वषयक साधने सुधार�याची आव>यकता आहे. 

या वषा.Dया सुVवातीला भारतान े60 दशल, टनांपे,ा जा�त धा/य साठ6व�याची गरज आहे. 

खपू जा�त अ/न नBट होते आ�ण नुकसान होते. बया.चजणांDया mहण�यानुसार मा/सूनDया 

अदंाजापे,ा कमी ]ास आहे. 



 

8. युGन4हKस.ट1ज आ�ण पांचाट ABटाचार यासह लाच आ�ण ABटाचार 

 

ह1 एक अशी सम�या आहे जी क� �1य, राuय आ�ण �थाGनक सरकार1 सं�थांDया भारताDया 
अथ.4यव�थेवर �Gतकूल प^रणाम करत.े अथ.4यव�थेला केवळ नवीन उंचीपय:त पोचताच नाह1, 

तर ABटाचाराने देशाDया 6वकासात अडथळा आणला आहे. wा/सपे/सी इंटरनॅशनलने असे mहटले 

आहे क� 50% भारतीयांना साव.जGनक काया.लयांCवारे केलेOया सेवा Kमळ6व�यासाठ� ^र>वत 

दे�याचा cकंवा संपका:चा वापर कर�याचा प[हला अनुभव होता.  
 

ABटाचाराचे सवा.त मोठे योगदान mहणजे भारत सरकारCवारे तयार केलेले ह क काय.eम आ�ण 

सामािजक खच. योजना. ABटाचाराDया इतर भागांम8ये भारतातील wcकंग उCयोगांना दरवषy 

लाखो jपयांची भरपाई कर�यास भाग पाडले जात आहे आ�ण बया.च Gनयामकांना पोKलसांनी 

आंतरराuय महामागा.वर थांब6वले आहे. ि�वस ब�कम8ये लाखो jपयांना ABट करणा}या ABट 

भारतीय नाग^रकांनी �सारमा8यमांनी मोUया �माणावर आरोप �काKशत केले आहेत. ि�वस 

अYधका}यांनी या आरोपांना नकार [दला, जे 2015-2016 नंतर KसN झाले. 

 

भारतीय मा8यमांवर मोUया �माणावर ABट राजकारणी आ�ण उCयोजक असतात जी चकु�ची 

मा[हती देऊन लोकांना फसवून महJJवपूण. भूKमका बजावतात आ�ण राजक�य आ�ण 

4यावसाGयक 6वरोधकांवर Kमड-ि�लंYगगंसाठ� मीvडयाचा वापर करतात. 

 

जमीन आ�ण मालमJता - अYधकाया:ना राuय मालमJतेची चोर1 कर�याचा आरोप आहे. संपूण. 

भारतातील शहरे आ�ण गावांम8ये, नगरपाKलका आ�ण इतर सरकार1 अYधकार1, Gनवडून 

आलेOया राजकारणी, /याGयक अYधकार1, भू संपJती 6वकासक आ�ण कायCयाची 

अमंलबजावणी करणारे अYधकार1, बेकायदेशीर मागा:नी जमीन 6वकत घेणे, 6वकKसत करणे 

आ�ण 6वकणे. 

 

सरकार1 करार - सरकार1 Gनधी �कOपांम8ये ABटाचारामुळे होणार1 सम�या संपूण. देशात घडत.े 

6व>व बँकेDया mहण�यानुसार, ABटाचार, खराब 4यव�थापन आ�ण पैसे भरणा या सहा`य 

काय.eमांना मदत Kमळते. उदाहरणाथ., अहवालात असे mहटले आहे क� ग^रबांसाठ� फ त 40% 

धा/य [दले जाते जे Jयाचे ल�य आहे. 

 

सरकार1 jiणालयांम8ये, ABटाचार गैर-उपलZधता / औषधाची डुिFलकेट, �वेश Kमळ6वणे, 

डॉ टरांशी सOलामसलत आ�ण Gनदान सेवा �ाFत कर�याशी संबंYधत आहे.  

 

6वCयापीठे आ�ण शाळा - लाच आ�ण ABटाचार �चडं Kश,ण सं�था आहे uयायोगे zीमंत 

पालकांना शाळा �वेशासाठ� लाच Cयावी लागते, पु/हा एकदा ददु�वाने गर1ब लोक बाहेर पडतात. 



9. कचरा आ%ण BवMछता  

 'कचरा उपमहाCवीप' - अशा �कारे भारतीय उपमहाCवीप बहुतेकदा �थाGनक �ेस म8ये संदKभ.त 

आहे. आ�ण यात आ>चय. नाह1: भारतीय शहरांम8ये, 6वशषेत: गर1ब शजेार1 - गOल1, र�Jयावर 

आ�ण चौकात, Fलाि�टकDया पेट1 आ�ण Fलाि�टकDया 6पश4या, चमकदार रंगीत पॅकेिजंग 

आ�ण अ/न कचरा, जु/या वत.मानप] आ�ण काड.बोड. बॉ सम8ये कचरा [दसू शकतो. 

परंत ुकचरा फ त शहरातच जमा होत नाह1. �थाGनक र�Jयावर एक [दवस भ6वBयातील 

पुरातJJवशा�]pांना 'जगातील सवा.त मोठ� लोकशाह1' 6वकKसत करणाया. नाग^रकांDया 

खा�याDया सवयी कशा 6वकKसत होतात या तळाशी सहजपणे पोहोच ूदेईल.  

6व6वध �कारच ेकुक�ज, सव.4यापी Fलाि�टकDया बाटOयांमधून, सव.साधारण Fलाि�टकDया 

6पश4या, uयाम8ये एकदा Kमठाई, Dयूइंग गम आ�ण YचFसचा कॉन.को6पया असतो अशा सव. 

�कारDया पॅकेजेस - सव.साधारणपणे या सव. गोBट1 जाताना 'सजव�याDया' रोडसाइड डच आ�ण 

रेOवेवर फेकOया जातात. तटबंद1 

तथा6प, तथाकYथत चांगOया िजO~यांम8ये कचया.चे Gन�तारण केले जाते. परंपरागत जाGत 

4यवसाय, कचरा गोळा करणारे, रॅग-6पकस. आ�ण �वDछ करणारे �GतGनधींCवारे हे केले जाते, 

uयांDयासाठ� कचया.चे पव.त उJप/नाचे �]ोत आहेत आ�ण �थाGनक मानकांCवारे त ेमहJJवपूण. 

आहे.  

कचया.चे वगyकरण केले जाते आ�ण बाहेर ठेवले जाते: कचरा कागद, लोह आ�ण नॉन-फेरस धातू, 

काच, आ�ण Yचमटे व जु/या कपड ेधऊुन KमसळOया जातात. पु/हा वापरता येणार1 कोणतीह1 

गोBट पुन6व.e� केल1 जाऊ शकते. परंतु कचरा गोळा करणाया:कडूनह1 पु/हा वापरला जाऊ शकत 

नाह1, बया.चदा गर1ब शजेारDया र�Jयावर पु/हा फेकले जाते, िजथे त ेदa,णेDया दa,णेकडील 

सूया.म8ये एकसंधी राखाडी-तपcकर1 Kमशम8ये घH होते. 

कचरा हOला 

नवी [दOल1, देशाची राजधानी, 6वशषेतः 'आeमक कचरा' �भा6वत आहे. �वDछता कामगारांDया 

वसाहतींपैक� एक mहणजे राजनGयक चतुथा:श म8यभागी ि�थत आहे, uयामुळे दरूDया 
पटांगणाची पॅक आ�ण 6पसेKमडDया 6पश4या, दरूDया [दशनेे पसरलेOया 6पश4या, राजनGयक 

Kमश/स आ�ण दतूावासाDया 6वलासच ेअGतथी आ>चय.चcकत करतात. रॅग-6पकस.ची जाGत 

बया.च वषा:पूवy येथे �थाGयक झाल1 - �ांतीय राजनGयक चतुभु.ज सव. बाजंूनी घसरला. शहर 

�ाYधकरणांनी अशा 'गैर-राजनGयक' शजेाया:ना पुन�था.6पत कर�यासाठ� अनेक वेळा �यJन केला 

आहे, परंतु 'कचरा Gतमाह1' र[हवासी Gनि>चतंपणे 6वरोध करतात आ�ण Jया सोडू इिDछत नाह1त. 

आकडवेार1 आ>चय.चcकत करणारे आहे: अYधकृत आ�ण अनYधकृत शहर डपं दररोज 10,000 

टन कचरा जोडतात. प]कारांचा अदंाज आहे क� याचा अथ. दररोज 2,300 wक. तथा6प, कचया.चे 



�माण लोकसंQयेसह वाढत आहे आ�ण अशी अपे,ा आहे क� 2025 पय:त दररोज कचया.चे 

�माण 4,700 wकलोडवर पोहोचले असेल. 

एका भारतीय प]काराने एकदा या लेखाDया लेखकांना सांYगतले क�, परंपरागतपणे, भारतातील 

कचरा र�Jयावर उतर6वला गेला होता (जसे क� एकदा ते अनेक युरो6पयन शहरात होत)े आ�ण 

नंतर गरम भारतीय सूय. धूळ म8ये सुकवेल. परंतु, आधGुनक Fलाि�टक, पॅकेिजंग आ�ण 

काड.बोड.Dया आगमनाने ह1 'कचरा Gनपटारा �णाल1' यापुढे काम करत नाह1. अCयाप परंपरा 

राहत.े आजपय:त, बया.च भारतीय शहरात, कचरा फेकून देणे योiय नाह1 आ�ण आपण Gतथेच व 

तेथनू काह1 लािजरवा�याKशवाय �वत: ला मु त करा. कचरा बया.चदा नCयांम8ये टाकला जातो. 

उदाहरणाथ., [दOल1 यमुना नद1वर वसलेल1 आहे, [हदंूंनी प6व] मानल1 आहे, परंतु नद1Dया 

cकना}याजवळ येणार1 एक अ6�य अनुभव आहे - 'प6व] पा�याची' जु/या गटरसारखी वास. या 

नद1त बया.च काळापासून जीवाणू वगळता काह1च रा[हले नाह1. 

सम�या केवळ एखाCया 6वKशBट कुटंुबाची cकंवा GतDया Kश,णाची समNृी नाह1. zीमंत 

शजेारDया बया.च र[हवाशांना कचरा गोळा करणारे कचरापेट1 JयांDया कपा0यापासून कचरा cकंवा 

6पश4या घे�यास थांबत नाह1. zीमंत नाग^रक Jयाऐवजी बॅक�टेटम8ये कचरा टाक�यासाठ� एक 

सेवक पाठवू शकतील. 

तथा6प, ह1 सम�या �पBटपणे केवळ भारतीयांDया सवयींबरोबरच न4हे तर परंपरागत 

जाGत4यव�थावर आधा^रत देशाDया कचरा साफ कर�याDया जु/या पNतीन ेआहे. बया.च 

भारतीय शहरात कचरा संकलन आ�ण �Jयेक घरा�यातील आधGुनक क� �1कृत �णाल1 नाह1. 

[दOल1त, उदाहरणाथ., कचया.च े,े] केवळ 25% ,े]ातूनच गोळा केले जाते. अYधकृत 

लँडcफलवर पॅकेज =ॅग करणे ह1 एक लांब सहल आहे. mहणून, शजेारDया िजO~यांमधील 

र[हवासींनी ^रकामी जागा cकंवा सोडलेले आDछादन लँडcफलम8ये बदलले आहे याब�ल आ>चय. 

नाह1. 

तर1ह1, संL[हत होणाया. कचरासहह1 एक सम�या अि�तJवात आहे. राजधानी जवळील चार 

�मुख लँडcफOसम आधीच ,मतेवर गेले आहेत आ�ण बंद कर�याची गरज आहे. परंत ुभारतात 

नवीन लँडcफOOससाठ� जागा नाह1 जी आधीपासूनच जा�त आहे. 

ह1 सम�या नवी [दOल1साठ� अC6वतीय नाह1. मंुबईम8ये, उदाहरणाथ., कचया.चे पव.त इतके मोठे 

आहे क� कचरा उपनगरे आता संजय गांधी ^रझव.Dया YचJताDया YचJतांCवारे चcकत करतात - 

भ,क मांजर1 अ/न शोधत cफरत असतात आ�ण जवळपास राहणा-या लोकांना धोका Gनमा.ण 

करतात. या4यGत^र त, 'भारतीय आYथ.क राजधानी' मधील वायु कमीतकमी कचरा नसOयामुळे 

�द6ूषत आहे. 

देशाDया दa,णेकडील ब�गलुj शहरातील संगणक�य सॉlटवेअर, इले wॉGन स आ�ण इंटरनेट 

तं]pानासह, '/यू टे नॉलॉजीजची राजधानी' (कधीकधी इंvडयन KसKलकॉन 4हॅल1) देखील शहरात 

3,000-4,000 टन कचया.च ेउJपादन करत.े या वाढJया शहरात कचरा साठ6व�याDया जागेची 



सम�या इतक� ती� आहे क� सरकारने Gनकोलस रोर1चचा मुलगा, �वेतो�लाव रो^रच आ�ण 

Jयाची पJनी आ�ण भारतीय Yच]पट तारा यांDयाCवारे �था6पत तातगुनी इ�टेटDया बाहेर1ल 

जागेची मागणी केल1 होती. , दे6वका रानी. �वेटो�लाव रॉर1चन ेइ�टेटवर एक संLहालय �थापन 

कर�याचे उ[�Bट ठेवले, परंतु काह1 �थाGनक नेJयांनी 450 एकरDया मनोर पाक. ला लँडcफल 

mहणून वापर�याचा Gनण.य घेतला. रKशयन दतूावासाDया आ�ण भारतीय जनतेDया �यJनांमुळे 

या संLहालयान ेया �यJनांना त�ड दे�यास भाग पाडले. 

तp mहणतात क� जगातील 'सवा.त मोठ� लोकशाह1' असलेOया �Jयेक नाग^रकान ेJयांDया वय 

आ�ण संपJतीनुसार दररोज 200 ते 600 Lॅम कचरा तयार केला आहे. ह1 कच}याची सामLी 

लखलखाटांवर पसरलेल1 आहे, अधंळे गOल1, शहर1 बॅक�wे0स आ�ण र�Jयावर आ�ण 

रेOवेमागा.वर Gनवा.Kसत आहे, यामुळे शहरातील आ�ण आसपासDया सव. कचरा गोळा कjन 

�वDछ करणे अश य आहे. 

अYधकार1 जे4हा तeार करतात क� पया.वरण6वpानी एसओएस Kसiनल पाठवत आहेत, ते4हा 

6वनाशकार1 कचरा भारतीय शहरांम8ये आधीपासूनच सुरa,त सॅGनटर1 आ�ण महामार1संबंधी 

ि�थती सुधार�यात मदत करणार नाह1. आ�ण जर हे चालू रा[हOयास, कचरा लोकांना 6व�था6पत 

कर�यास सुV होईल. 

Tुmस सह तारेअGतवगे 

"हेनाह1. 6व6वध �]ोतांCवारे भारतातील शहर दररोज 100,000 टन घन कचया.चे उJपादन 

करतात. सरकार �Gत कचरा 500 त े1500 jपये खच. करतो: यापैक� 60-70 ट के र कम कचरा 

संकलनावर खच. केल1 जात,े वाहतूकवर 30 ट के जा�त खच. करते आ�ण उव.̂ रत अदंाजे पाच 

ट के र1साइि लंगवर खच. केले जाते, "4ला[दमीर इ4हॅKशन mहणाले. , \T स \ब�झनेस 

मॅग�झनDया मुलाखतीत, मॉ�को �टेट युGन4हKस.ट1Dया स�टर फॉर इंडोलॉिजकल �टडीज मधील 

तup. 

बहुतेक कचरा जळून cकंवा दफन केल1 जाते, इ4हॅKशन mहणाले. Jयामुळे, या लोकसंQया 

असलेOया देशात लँडcफल साइटसाठ� जागा शोध�याची आव>यकता इतक� ती� आहे क� 

आ>चय.कारक नाह1. या4यGत^र त, कच}याDया 6वरोधात मोUया �माणावर मो[हमेसाठ� 

भारतीय कचरा आ�ण �वDछ र�Jयावर राह�याDया sBट1कोनात एक मूलभूत बदल आव>यक 

आहे. 

  

  

  

  

  



 10.�दषूण 

 

Fला�ट1क: आमDया पा0या, आमDया जेवणातील, जेवणाच ेटेबल आ�ण �वयंपाकघरातील, 

आमDया कार आ�ण बसम8ये आ�ण आमDया फोन आ�ण काया.लयांम8ये सव.] Fलाि�टक आहे. 

Fलॅि�टक Kशवाय जग�याची कOपना करणे जवळजवळ अश य आहे. 

 
 

Fलॅि�टक पॅकेिजंग बाळांना आ�ण मुलांपय:त पोहोच�यापासून आmह1 नेहमीच Fलॅ�ट1क 6पश4या 

आ�ण पॅकेजेसवर गुंतागुंतीची चतेावणी घेतो. परंत ुआपण या Lहावर ल, क� [�त केले नाह1. 

तयार झालेOया 8.3 अZज टन Fलाि�टकपैक� 6.3 अZज टन काढून टाक�यात आले आहे. �Jयेक 

वषy सुमारे 13 दशल, टन Fलाि�टक कचरा महासागरांम8ये जोडल1 जाते. JयांDया 

�थाGयJवानुसार, Fलाि�टक 6वघ[टत कV नका. 
 

"Fलाि�टकची बाटल1 450-1000 वषा:पासून 6वघ[टत होत,े" असे पया.वरण मं]ी हष.वध.न यांनी 

सांYगतले. 

 

Fलाि�टक उJपादनातील बहुतेक वाढ एकल वापरासाठ� cकंवा vड�पोजेबल अनु�योगांCवारे 

चाल6वल1 जात.े वापरOया जाणाया. जवळजवळ 50% Fलॅ�ट1क बाटOया, Fलाि�टकDया 6पश4या, 

पॅकेिजंग, प�ढा, हलवणारा पदाथ., चmमच आ�ण फोर स यासारQया एकल वापर उJपादनांचा 

वापर करतात. जगभरात, दर KमGनटाला 1 दशल, Fलॅि�टक 6प�याच ेबॉटOस खरेद1 केले 

जातात. दरवषy आmह1 5 [wKलयन vड�पोजेबल Fलाि�टक 6पश4या वापरतो. 
 

भारतात, एकूण Fलाि�टक वापराचा 80% कचरा mहणून काढून टाकला जातो आ�ण अYधकृत 

आकडवेार1नुसार देशातील दररोज 25, 9 40 टन Fलाि�टक कचरा GनKम.ती करतात. या 

कचरापैक� कमीतकमी 40% अचकू आहे. 

 

कंप/यांCवारे कठोर Fलाि�टक पॅकेिजंगचे पुनच.eण वाढ6व�यासाठ� एक सखोल �यJन आहे. 

परंत ु6पश4या, कँडी wrappers, तंबाख ूआ�ण पॅन मसाला sachets, साबण wrappers आ�ण 

शैmपू sachets mहणून इतर एकल वापर Fलाि�टक एकतर कठ�ण cकंवा गोळा कर�यासाठ� 

पुरेसे आकष.क नाह1त. या Fलॅ�ट1क व�तू नंतर लँडcफOoस, अनYधकृत कचरा डपंम8ये जा�याचा 

माग. cकंवा र�ता कपाळावर अचकू राहतात. 

 

अखेर1स, या एकल-वापरOया जाणाया. Fलाि�टकDया व�तू नCया, इतर जलाशया आ�ण 

महासागराशी जोडतात. ते जनावरांCवारे खातात, आ�ण बया.चदा आमDया अ/न 4यव�थेम8ये 

Jयांचा माग. शोधतात. 

 



यावषy फेTुवार1त, पटनातील \बहार पशुवैCयक�य महा6वCयालयात दाखल झालेOया सहा 

वषा:Dया गायीन ेबुडलेOया आ�ण संeKमत असलेOया पशुवैCयक�य कम.चा-यांना JयाDया 

पोटातून 80 cकलोLॅम Fलाि�टक काढून टाकले. डॉ टरांनी पॉKलYथनला एका पोटाDया पोटातून 

काढून टाक�याची ह1 प[हल1च वेळ न4हती, तर1ह1 Jयातून 80 cकलोLॅम. डॉ टरांनी पाळीव 

�ा�यापासून पॉKलYथन काढून टाक�याची ह1 प[हल1च वेळ न4हती, तर1ह1 एका �ाणी◌ान े80 

cकलोLॅम हे एक रेकॉड. होते. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11. राPQ2य Bतरावर कमी साव�ज�नक उRपादनांमुळे कमी 

उRपादन>मता 
 

, सां�कृGतकsB0या 6व6वध आ�ण उJसाह1 समाज असOयामुळे भारत अनेक सण व उJसव साजरे 

करतो. साव.जGनक सुHीDया वेळी, भारतात दोन जागGतक न�द1 आहेत, uयायोगे 4यवसायाDया 

sिBटकोनातून त ेकV शकतील. �थम, जगातील सवा.त जा�त (�Gत वष. 20 पे,ा जा�त) आ�ण 

दसुरे mहणजे �Jयेक राuय आ�ण क� �शाKसत �देशाकड े�वतःच े�थाGनक सुHी असते. भारतात 

फ त तीन राBw1य साव.जGनक सुHी आहेत आ�ण उव.̂ रत सव. �ादेKशक आहेत. 

अJयYधक साव.जGनक सुHय्ा अथ.4यव�थेला आ�ण आYथ.क 4यव�थेला ]ास देतात. जे4हा या 

सुHय्ा 'वाजवी मया.दा' ओलांडतात ते4हा देशाDया उJपादकताची �Gतकूल प^रि�थतीशी तडजोड 

केल1 जाऊ शकते. देशाDया आYथ.क आ�ण भांडवल1 बाजारपेठांना जागGतक w�डसह पकड�यासाठ� 

vडझाइन केलेOया �यJनांमुळे होणार1 चळवळ आ�ण अGनयोिजत सुHीमुळे नुकसान होऊ शकते हे 

देखील बया.चदा समजले जात नाह1. भारतातील 4यवसाय करत असलेOया कोणJयाह1 कंपनीवर 

�थाGनक cकंवा दरू�थपणे सुHीवर सुHय्ांचे �भाव [दसून येतो. ह1 आ4हाने खासकjन आउटसोस. 

केलेOया आयट1 cकंवा 4यावसाGयक �ceयांसह कंप/यांक^रता आहेत जे आपOया भारतीय 

समक,ांबरोबर दरू�थपणे काय. करतात cकंवा आंतरराBw1य 4यावसाGयक सभेसाठ� समोरासमोर 

भेटतात.  

एसएलए (सि4ह.स ले4हल एLीम�0स) संपूण. वष.भर सेवाची हमी देऊ शकते, परंत ुलोकांसाठ� 

नाह1, याचा अथ. असा क� जे4हा आपण 6वचार करता ते4हा आपले क� संसाधने उपलZध नसू 

शकतात. सुHय्ांचे वाजवी संच आ�ण नेहमीDया आठवoयाDया शवेट1, आधGुनक बँcकंगसह 

थोडीशी हळूहळू जर1 चालत राहणे श य असेल. परंतु असंगत आ�ण मोUया संQयेने साव.जGनक 

सुHय्ा आ�ण काम न कर�याDया सुHय्ा असलेOया देशाम8ये देशाDया आYथ.क वाढ1स अडथळा 

येऊ शकतो. 

भारतीय सुHीDया कामाDया �वाहात अडथळा mहणून पा[हले जाते. ते काय आहेत, त ेकसे पाळले 

जातात आ�ण सां�कृGतकsB0या ते काय दश.6वतात Jयाम8ये फार रस नाह1. भारतीय सुHीDया 

कॅल�डस.चे अचकू pान आ�ण या कॅल�डस.Dया Gनयोजनासाठ� भारतासोबत काम 

कर�यासाठ�देखील दलु., आहे. येथे मु�ा असा आहे क� आपOयाला �ादेKशकपणे 6वचार करावा 

लागेल. जर आपण भारतातील चार वेगवेग{या शहरांशी 4यवहार केला तर �Jयेकास वेग{या 

राuयात, सुHय्ांत थोडी फरक आढळेल. कोणJया सुHीच ेGनर1,ण कराव ेहे Gनवड�यासाठ� 

खासगी कंप/यांकड ेल,णीय अ,ांश असत,े mहणून आपOयाला हे मा[हत असणे आव>यक आहे 

क� Kभ/न कंप/यांची सुHीची याद1 कोणती आहे. 



नकाराJमक �भावाचा उOलेख केOयामुळे, सुHीत, मनोरंजन आ�ण �वास आ�ण पय.टनासारQया 

काह1 ,े]ांसाठ� सुHी देखील एक वरदान आहे, जी अशा �कारDया �संगांवर वाढते. दसुया. शZदात 

लोकांना खरेद1 कर�यासाठ� जा�त वेळ देणे वाढते आ�ण वाढJया वाढ1वर सकाराJमक प^रणाम 

होईल. दशरा., आयडी, [दवाळी आ�ण ��समससारQया सणांम8ये दरवषy 6वe� महसूल 

को0यवधी jपयांची GनKम.ती होत.े 

भारत एक अGतशय वै6व8यपूण. देश आहे आ�ण 6व6वधता काय.�थळापासून बाजारापय:त अनेक 

संधी ��तुत करत.े तथा6प, त ेआ4हाने देखील सादर करते. धम. आ�ण काय.�थळ वाढत जाणारे 

वाढत आहेत. अYधक zKमकांना JयांDया धाKम.क zNा आ�ण �था धाKम.क कामाचा अ�यास 

कर�यासाठ� कामाDया [दवसात सुHी आ�ण वेळ साजरा कर�याDया कामासह कामाDया [ठकाणी 

सामावून घे�याची अपे,ा करतात. जागGतक पातळीवर, या सु6वधांम8ये बया.च काळापासून 

साmय आहे. बहुतेक देशांम8ये �बळ धमा.सह लोकसंQया आहेत आ�ण काय.�थळासह, 

साव.जGनक सुHय्ा आ�ण सामािजक मूOयांसह देशाDया आयुBयातील बया.च पैलंूम8ये परावGत.त 

�था [दसून येतात. 

सव.साधारणपणे, हे �पBट आहे क� सुHय्ा महJJवपूण. आहेत, परंत ुसू�म-आYथ.क �तरावर 

mहणून कदाYचत समिBट आYथ.क पातळी mहणून महJJवपूण. नाह1त. 4यवसाय [दवसांचे 

नुकसान कमी केOयाने जीडीपीम8ये ल,णीय वाढ होऊ शकते, 4यवसायासाठ� एक ि�थर 

वातावरण �दान करता येत ेआ�ण सवा.त महJJवाच ेmहणजे, Jया [दवशीDया कमाईची कमतरता 

Kमळ6व�यास मदत होऊ शकते, uयामुळे सुHीची आठवण येत.े 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12. #श>णातील संकटे 

 

सीबीएसईच ेप^रणाम संपले आहेत आ�ण 6वCयाथy 6वCयापीठाDया Kश,णासाठ� =ॉ4हम8ये 

न�दणी करणार आहेत. मुलांना JयांDया जीवन-या]Dेया पुढDया अ8यायात पुढे ये�यास उJसाह 

वाटतो तर, महJJवपूण. मागणी-पुरवठा 6वसंगतीमुळे ह1 एक Yचतंाजनक आ�ण तणावपूण. 

4यायाम देखील आहे आ�ण पुढ1ल�माणे, भारतातील उDच शै,�णक सं�थांपैक� कोणालाह1 टॉप 

100  यूसम8ये वैKशB0य नाह1 eमवार1 अपवादाJमक योiयतेसह 6वCयाqया:साठ� ह1 एक मोठ� 

Gनराशा असू शकते. भारताDया आकार आ�ण आकां,ा देशासाठ�, ह1 एक मोठ� अपयश आहे. 

 

भारताDया Kश,णाची संकटे मागे घे�याच ेकारण या ,े]ाकड ेसात दशकांDया sBट1कोनात 

आहेत. संशोधन आमDया सं�कृतीत कधीह1 अतंभू.त न4हत ेआ�ण Kश,णाची मूलतJJव े

Kशकव�यासारखीच होती. प^रणामी, आमचा sिBटकोन ि�थर आ�ण बुcकश झाला आ�ण केवळ 

शाळेत cकती गेला ते यावर क� [�त. 

 

राBw1य पातळीवर, ह1 वाईट गोBट नाह1. इतरथा आmह1 मुलांना Kश,णाचा अYधकार नाकारतो 

आ�ण बया.च लोकांना बाल मजुर बन�यास भाग पाडले जाईल. 200 9 म8ये आरट1ई 

कायCयाDया अमंलबजावणीमुळे 26 दशल, मुले आज भारतात शाळेत गेल1 आ�ण Gतला 

जगातील सवा.त मोठ� शाळा �णाल1 बन6वल1. सुमारे 1.5 दशल, शाळा सरकारCवारे चाल6वOया 

जाणा}या 10 दशल, शाळा आहेत. Kश,ण बाजार स8या 100 अZज डॉलस.च ेमूOय आहे आ�ण 

2020 पय:त ते दFुपट होईल. हे �भावी आहे. 

 

परंत ुभारताला फ त Kश,णाचा अYधकारच न4हे तर गुणवJतापूण. Kश,णाचा अYधकार आहे. 

दोन वषा.पूवy एक �GतिBठत भारतीय माKसकांम8ये एक ]ासदायक अहवालाDया आधारे आमDया 

अKभयां\]क� �नातकांपैक� फ त सात ट के रोजगार Kमळू शकले. 

 

जोपय:त Kश,ण �णाल1 मोUया �माणावर पुनGन.Kम.त केल1 जात नाह1 आ�ण खरं तर, आmह1 

पुनGन.Kम.त झालो, तर आपOया तjण लोकसंQयेची भ6वBयातील संभा4यता आmह1 नBट कV 

आ�ण यामुळे आपला डमेोLाcफक vडि4हडडं गमावू. यासाठ� आमDया शै,�णक 4यव�थेचे 

डीएनए आतून बदलणे आव>यक आहे. सरकारने याब�ल आ�ण मागील काह1 म[ह/यांत 

मा/यता [दल1 आहे, नवीन Kश,ण धोरणाच े�वVप समेत अनेक पुढाकारांवर चचा. सुV आहे. 

 

ददु�वाने 6व>वासाह. संशयवाद आहे, ददु�वाने, भारत Gनि>चतपणे बजेट1 आवंटन न करता 

महJवाकां,ी अज�डा असणे आव>यक आहे आ�ण Kस�ट1मला काय ]ास देतो याची �पBट समज 

आहे. 

 



योiय हो�यासाठ�, सम�येची तीवर् प^रमाण धडक� भरवणार1 आहे. मागील दशकांपासून आmह1 

शहामगृ-जसे आJम-AमGनरास बाजूला वळलो आहोत. pानाDया अथ.4यव�थेDया बदलJया 

शै,�णक गरजांसाठ� आmह1 धोका-�Gतकूल आ�ण अधंकु आहोत. आमDया बहुतके शाळांम8ये 

मूलभूत सु6वधांचाच न4हे तर Kश,कांचा अभाव आहे. Kश,क कोठे उपलZध आहेत, बहुसंQय 

बहुतेक 6व�ता^रत आ�ण कमी पा] आहेत. यात काह1 आ>चय. नाह1 क� आमDया पदवीधर 

नोकर1साठ� पा] नाह1त. 

 

देशाचे भ6वBय JयाDया Kश,ण 4यव�थेCवारे तयार केले आहे. एक GनिBeय �णाल1 एक 

Gनराशाजनक भ6वBयात होईल. बाजारातील वाटा ल,ात घेता ल,णीय �माणात कमी �माणात 

आmहाला त�ड Cयावे लागते कारण बहुतेक शै,�णक सं�था सरकार1 मालक�Dया आ�ण संचाKलत 

असतात. परंत ुअ�GतBठा एक वा�त6वक आ�ण 6व>वासाह. धोका आहे. 

 

आपOयाला 6वचार�याची गरज आहे क� Kश,ण हेत ूकाय आहे? दसु}या शZदांत, आmह1 

Kश,णातून सा8य कर�यासाठ� काय अपे,ा करतो. याचा अथ. खरोखर दोन गोBट1ंपैक� एक आहे: 

एकतर 6वCयाथy cकंवा Kश,क Kश,ण �णाल1च ेक� � आहेत. 

 

�ाचीन काळापासून, Kश,णाकड ेcकंवा Kश,णाकडे आपले Kश,क, गुj, Kश>य cकंवा KशBय 

यांDयातील संबंध आहे. Kश,ण मा[हती �दान करणे न4हे तर अ�यास आ�ण अनुभवांDया 

वषा.पय:तच ेखोल pान आहे. 

 

ददु�वाने, आmहाला 6व>वास आहे क� आमDया Kश,ण 4यव�थेमुळेच हेच होत!े प^रणामी, बहुतेक 

Kश,क गुVचे आDछादन करतात. त ेखरंच Kश�त6�य आहेत, जे पोKलसांसारखे वग. चालवतात. 

 

जगभरातील तं]pानान ेकाल Kश,कांची जागा घेतल1 आहे. आmह1 पूवyDया शतकाDया पNती 

वापVन आधGुनक [दवसांDया Kश,णाची 4यव�था कV शकत नाह1. तं]pानाचा आKलगंन आ�ण 

6वचारांDया 6व�कळीत होणार1 Kशlट आमDया Kश,णाDया धोरणास सुधार�यासाठ� महJJवपूण. 

आहे. 

 

सरळ सांगा, Kश,क केवळ पेि/सलला धारदार करते आ�ण �Jयेक 6वCयाqया.ला �पBटपणे �कट 

कर�यास स,म करत.े असे नाह1 क� Kश,कांना कसे Kशकवायच ेते मा[हत नाह1. Jयाऐवजी त े

खरोखर Kशकत नाह1त हे Jयांना ठाऊक नाह1. Kश,कांना हे मा[हत असणे आव>यक आहे क� 

6वCयाथy �णाल1च ेक� � आहेत आ�ण ते Kश,क mहणूनच केवळ सु6वधा देणारे आहेत आ�ण 

काह1च नाह1. 
 

यासाठ� आमDया शै,�णक 4यव�थेची पुनर.चना करणे आव>यक असलेल1 मूलभूत अनुवांKशक 

Kशlट आव>यक आहे. जर आपण 6वचारांची �वायJतता �वीकारल1 तरच हे घडले. जे4हा आपण 



ते करतो ते4हा आपण उJसुकता आ�ण अशा �कारे रचनाJमकता वाढ6वतो. हे �ाFत कर�यासाठ�, 

आमDया Kश,कांना Kशa,त करणे आव>यक आहे. 

 

जागGतक दजा.चे Kश,ण �णाल1ंम8ये वैचा^रक फोकस नाह1 परंतु संपूण.पणे माकr ट संचाKलत 

आहे. बाजारा�माणे, भ6वBयाब�ल Jयांची अपे,ा असते आ�ण नेि4हगेट करणे cकती आव>यक 

आहे याची खा]ी करा. जर भारताच ेभ6वBय हे Kश,ण देत असलेOया गुणवJतेनुसार Gनि>चत 

केले जायचे असेल तर मनश तीन ेनाटक�य बदल करावा लागेल. एचजी वेOसने आपOयाला 

आठवण कVन [दल1: "स�यता ह1 Kश,ण आ�ण आपJती यातील एक वेग आहे." आपण कुठे 

जात आहोत हे आमची Gनवड ठरवत.े सम�या अशी आहे क� आmह1 वेळ संपत आहोत. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13. �ामीण 
वकास 

 

भारत अथ.4यव�थेDया मोUया �माणावर वाढ1सह उदय होत आहे आ�ण संपJतीच ेगुण �दKश.त 

कर�याचे आमचे शहर आ�ण शहर1 क� �े सुV आहेत. तर1ह1, एकसमान 6वकास नाह1, शहर1 
भारताशी Gनगडीत राह�याKशवाय Lामीण भागाचे [ठकाण नाह1. 70% पे,ा अYधक लोक 

गावांम8ये राहतात आपOया 80 ट के गर1ब देखील Lामीण भागात राहतात. आYथ.क वाढ1च े

फायदे लोक दोन-ततृीयांश लोकांपय:त पोहोचत नाह1त. 6वकासाDया s>यमान Yच/हे आपOयाला 

Lामीण भागातील सम�या 6वसV नयेत. 

 

भारतीय अथ.4यव�था जगातील चौथी सवा.त मोठ� आहे. पण 6वकास नमुना एकसारखे नाह1. 

शतेी, पायाभूत सु6वधा 6वकास आ�ण सामुदाGयक आ�ण सामािजक सेवा यासारQया महJJवाDया 

,े]ांम8ये, उJपादन, सेवा आ�ण सं�ेषण ,े]ातील वाढ1चा दर मोUया �माणावर सुधारला आहे 

आ�ण संपूण.पणे Lामीण 6वकासात आमचा काय.�दश.न कौतुककारक नाह1. 
 

Lामीण लोकांDया 6वकासाKशवाय, देश 6वकKसत हो�याचा दावा कधीह1 कV शकत नाह1. 

अKलकडDया वषा:त शतेीचा 6वकास कमी झाला आहे आ�ण mहणूनच शतेीची गुंतवणूक आ�ण 

फायदेशीरपणा, 6पकांखाल1ल Gन4वळ पेरणी ,े] आ�ण Kसचंनखाल1ल ,े] आहे. आYथ.क सवr,ण 

2006-2007 Dया अनुसार, जवळजवळ सव. 6पकांवर �Gत युGनट ,े] कमी उJप/न GनयKमत 

वैKशB0य बनले आहे. 

 

Lामीण भारत संकटात आहे. डॉ. एम. एस. �वामीनाथन, �GतिBठत कृषी अथ.शा�]p mहणाले, 

"Lामीण अथ.4यव�थेDया घटनेत कृषी संकटांचे मूळ आहे ... मालमJता-कमीचा �वास 

�थलांत^रत होणार1 बेरोजगार1 वाढत आहे. कमीतकमी समथ.न cकंमत यं]णा बया.च व�तूंसाठ� 

काम करत नाह1. आजी6वका सुर,ा 4यव�थेDया �Jयेक �तरावर गर1बीतून फायदा 

Kमळ6व�याची �वJृती आहे. Lामीण भागाम8ये काह1तर1 गडबड आहे ... " 

 

आज, 6व6वध �कारDया अडचणींDया पा>व.भूमीवर �वत: ला असहा`य वाटतात. , देशाDया काह1 

भागांत शतेकर1 चरम उपासनेचा अवलंब कर1त आहे. अ�JयाKशत हवामानाDया फरकांमुळे 

पुनरावJृती झालेOया पीक अपयशी, लागवडीDया वाढJया cकंमतीस पूण. कर�यात अ,मता, 

आ�ण वाढJया कजा.Dया ओ�यामुळे Gनराशाजनक कारणे आहेत. अशा प^रि�थतीत, Lामीण 

पुनGन.मा.ण आ4हाने पूण. करणे एक भयानक आ�ण �ाधा/यपूण. काय. बनत.े 

 

कृषी ह1 आपOया अथ.4यव�थेचा मुQय आधार आहे, हे अGनवाय. आहे क� जर मंद1 न झाOयास ह1 

,े] Gनब:Yधत हो�यापासून दरू कर�यासाठ� एक 4यापक आ�ण वेळबN काय.eम आहे. 

अथ.संकOपीय आ�ण पायाभूत सु6वधांDया आ�ण 6वपणन सु6वधांसह, शतेक-यांना मोUया 

�माणात Kसचंन सु6वधा, चांगले \बयाणे आ�ण शतेी-इनपुट, आ�ण खतांचा उYचत पुरवठा करावा 



लागेल. शतेीची उJप/नाची उJपJती होणे आव>यक आहे आ�ण शतेक-यांना हवामान, आYथ.क 

संसाधने आ�ण बाजारपेठांDया 6वचलनाकड ेदलु., केले जाऊ नये. 

 

या ,े]ातील उJपादन,मता आ�ण रोजगार GनKम.ती वाढ6व�यासाठ�, मूलभूत सुधारणांवर1ल 

आधारभूत cकंमत, आधारभूत cकंमतींनुसार आ�ण �व�त कजा.ची तरतूद एका \बदंDूया पल1कड े

मदत होणार नाह1 अशा बाबतीत �w चरल बदल आण�याची गरज आहे. अनुभवातून [दसून 

आले आहे क� जKमनीपय:त पोहोचणे ग^रबांना 6वरोधी-वाढ1च ेनाह1. Lामीण वाढ1Dया धोरणात, 

लहान कुटंूबाDया शतेीची गGतशीलता महJवाची भूKमका बजावत.े 

�ामीण 
वकासात समBया 

भारतातील Lामीण भागातील 60-70% लोक आतील प^रि�थतीत राहतात. �वातंfयाDया 60 

वषा:नंतरह1 हा दःुखद ि�थती अि�तJवात आहे. mहणूनच स8याDया प^रि�थतीत Lामीण 6वकास 

काय.eमांची ताJकाळ गरज आहे. Lामीण 6वकासाDया काय.eमांतग.त कमीतकमी अडथळे आहेत 

  

1. बया.च गावांम8ये वीजपुरवठा नाह1. 

2. बया.च Lामीण लोक �वयंपाक, िजवंत आ�ण शतेी कर�याDया �ाथKमक पNती वापरत आहेत 

आ�ण JयांDयाकड ेया पNतींवर 6व>वास आहे. 

3. �ाचीन पाककला �टो4ह वापjन सुमारे 300,000 मJृयू / वष. �दषूण झाOयामुळे योजना 

आखतात. 

4. भारतातील 54% लोकसंQया 25 वषा:पे,ा कमी आहे आ�ण Jयापैक� बहुतेक Lामीण भागातह1 

फारच कमी रोजगार संधी आहेत. 

5. Lामीण 6वकास काय.eमात सा,रता ह1 मोठ� सम�या आहे. 

8. �Jयेकाला शहर1 शहरात जायच ेआहे, mहणून Lामीण लोकांना दलु.a,त केले जाते. 

9. खाजगी 6वकास संकOपना Lामीण 6वकासासाठ� उपयु त आहे परंत ुसरकार या बाबतीत 

जा�त ल, देत नाह1. 

10. धोरण Gनमा.त ेLामीण लोकांDया सुधार�याक^रता धोरणे, काय.eम तयार करतात परंत,ु जर 

या �ोLामची अमंलबजावणी झाल1 नाह1 तर Jयांचा उपयोग नाह1. 

  

  

  

\बOड वज.नः कंठ6वभाग 112018 

 

 

 

 


