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1.  زیادہزیاده 

 آبادیآبادی   ہمارے   اپنے   وجود   کے   لئے   ایک   سنگین   خطره   ہے۔   پوری   دنیا   کو   صرف   چند   ممالک   کی   نہیں   بلکہ   اس   مسئلے   کو   حل   کرنے   کی 
 ضرورت   ہے۔   دنیا   کی   آبادی   بنیادی   طور   پر   طبی   ترقی   اور   زرعی   پیداوری   میں   اضافے   کی   وجہ   سے   بڑھ   رہی   ہے۔   برازیل   ،   چین   اور 
 ہندوستان   جیسے   ممالک   اپنی   آبادیوں   میں   خاطر   خواه   اضافہ   کو   نظرانداز   کرکے   اپنی   پریشانیوں   میں   مزید   اضافہ   کرتے   ہیں۔ 

 ہندوستان   میں   اب    1.2  ارب   کا   مکان   ہے۔   مزید   برآں   توقع   کی   جاتی   ہے   کہ   اگر   مناسب   اقدامات   اٹھائے   جائیں   تو   اس   صدی   کے   وسط   کے 
 آس   پاس   استحکام   پیدا   ہونے   سے   پہلے   ہندوستان   کی   آبادی   بڑھ   کر    1.8  بلین   ہوجائے   گی۔   آج   ہندوستان   آبادی   کی   وجہ   سے   اپنی   حد   تک   بڑھ 
 گیا   ہے۔    57  ارب   پتی   افراد   ہندوستان   کی    70  فیصد   دولت   پر   قابو   رکھتے   ہیں۔   معاشی   عدم   مساوات   غربت   ،   مفت   طبی   امداد   کی   عدم   فراہمی 
 ،   معاشرتی   تحفظ   کا   فقدان   اور   زندگی   کے   خراب   حاالت   کا   باعث   ہے۔   مصنوعی   ذہانت   اور   آٹومیشن   میں   ہونے   والی   پیشرفت   کی   وجہ   سے 
 یہ   معامالت   اور   بھی   نازک   ہیں۔   آٹومیشن   سے    69  فیصد   نوکریوں   کے   ضائع   ہونے   کا   خطره   ہے   جو   آئی   ٹی   اور   پیداوار   کے   شعبوں   میں 
 پہلے   ہی   پائے   جانے   والے   الکھوں   نوکریوں   کے   ضیاع   سے   ہے   ای   کامرس   نوکری   میں   کمی   اور   قیمتوں   کی   وجہ   سے   اب   تک   لینے   میں 
 ناکام   رہا   ہے   جو   مقامی   مارکیٹ   کی   طرح   مسابقتی   نہیں   ہے۔ 

 ضرورت   سے   زیاده   آبادی   کام   کرنے   والے   اداروں   کو   بے   کار   کردیتی   ہے   اور   کسی   ملک   کے   بنیادی   ڈھانچے   ،   طبی   امداد   کی   سہولیات 
 اور   سماجی   بہبود   کے   اقدامات   کو   غیر   موثر   بنانے   کے   لئے   تمام   منصوبے   بناتی   ہے۔   اس   میں   ہندوستانی   حکومت   بھی   شامل   ہے   جس   نے 
 آزادی   کے   بعد   گذشتہ    69  سالوں   میں   اصالحات   النے   کے   لئے   جدوجہد   کی   ہے۔ 

 آبادی   میں   اضافے   کے   نتائج   ایک   مسئلہ   ہیں   جس   کی   پوری   دنیا   کو   جلد   یا   بدیر   سامنا   کرنا   پڑے   گا۔   پینے   کا   پانی   ،   نکاسی   آب   کا   عالج   ، 
 ناکافی   بارش   ،   قدرتی   وسائل   کی   تیزی   سے   کمی   ،   جنگالت   کی   کٹائی   اور   ماحولیاتی   نظام   کے   نقصان   کی   وجہ   سے   بہت   سارے   پودوں   اور 
 جانوروں   کی   انواع   کا   ناپید   ہونا   ،   خطره   ہوا   اور   پانی   کے   آلودگی   کی   سطح   میں   اضافہ   ،   بچوں   اور   بچوں   کی   اموات   کی   شرح   اور   انتہائی 
 غربت   کی   وجہ   سے   بھوک   زیاده   آبادی   کے   کچھ   نتائج   ہیں۔ 

 زیاده   آبادی   کی   وجہ   سے   بہت   سے   لوگ   معاشرتی   اور   ماحولیاتی   مسائل   سے   پہلے   ہی   واقف   ہیں   ،   لیکن   صرف   چند   ہی   افراد   صحت   پر 
 ہونے   والے   منفی   اثرات   سے   واقف   ہیں۔   بیشتر   ہندوستانی   شہر   بری   طرح   آلوده   ہیں   اور   ان   میں   تازه   ہوا   نہیں   ہے۔   اس   سے   ہوا   میں   التعداد 
 بیماریوں   اور   جلد   میں   انفیکشن   ہوتا   ہے۔ 

 یہ   صرف   ہندوستان   کی   جدوجہد   ہی   نہیں   ہے   ،   برازیل   اور   چین   بھی   زیاده   آبادی   کی   افادیت   کا   مقابلہ   کر   رہے   ہیں۔   اب   وقت   آگیا   ہے   کہ   تمام 
 عالمی   فورم   اس   مسئلے   کو   حل   کرنے   کے   لئے   موثر   حل   فراہم   کریں۔   آبادی   کو   صرف   پیدائش   پر   قابو   پانے   اور   پیدائش   پر   قابو   پانے   والے 
 آالت   تک   رسائی   جیسے   اقدامات   کے   بارے   میں   شعور   بیدار   کرنے   اور   ان   پر   عمل   درآمد   کرکے   ہی   حل   کیا   جاسکتا   ہے۔   آئیے   ہم   دنیا   کو 
 بہتر   کل   کی   تیاری   میں   مدد   کریں۔ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Orig.    اصلیت   اور   جدت   کااصلیت   اور   جدت   کا 
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 فقدانفقدان:   اس   طرح   ہندوستان   کی   ''   جوگاڈ   ''   کی   ہمیشہ   کی   عادت   قوم   کو   ختم   کرنے   والی   ہے۔ 
 
 ہندوستانی   اس   قابل   ہیں   کہ   وه   نئی   چیزیں   بدلنے   کے   بجائے   عارضی   تبدیلیوں   کا   بندوبست   کرسکیں۔   اور   یہی   ایک   سب   سے   بڑی   وجہ   ہے 
 کہ   ہم   اپنے   'جوگاد'   کے   لئے   مشہور   ہیں۔ 
 
 گلوبل   انوویشن   انڈیکس   کی   ایک   رپورٹ   کے   مطابق   ،   ہندوستانیوں   میں   اصلیت   کا   فقدان   ہے   اور   ان   تکنیکوں   پر   انحصار   کرتے   ہیں   جو   کئی 
 برسوں   سے   پڑی   ہیں۔ 
 
 نہ   صرف   یہ   ،   جب   کل     وقتی   محققین   کی   بات   ہوتی   ہے   تو   ہندوستان   اس   فہرست   میں   آخری   نمبر   پر   ہے۔   جب   بات   نئے   آئیڈیاز   اور   ریسرچوں 
 میں   لگانے   کی   ہوتی   ہے   تو   ،   ہندوستان   نے    2005  سے    2014  تک   صرف   آر   اینڈ   ڈی   پر    0.82  فیصد   خرچ   کیا۔ 
 
 جب   تعلیم   کی   بات   آتی   ہے   تو   ہمارے   ذہنوں   میں   سب   سے   زیاده   ذہن   ہوسکتا   ہے   ،   لیکن   ہماری   یونیورسٹیوں   اور   اسکولوں   میں   بنیادی 
 ڈھانچے   اور   جدت   کی   کمی   ہے۔   جہاں   پوری   دنیا   کے   اسکول   ای   کالس   رومز   کے   ساتھ   آگے   بڑھ   رہے   ہیں   ،   ہندوستانی   تعلیمی   نظام   اب 
 بھی   اکثریت   کو   تعلیم   دینے   کے   روایتی   طریقے   پر   عمل   پیرا   ہے۔ 
 
 یقینی   طور   پر   ،   عارضی   انتظامات   مختصر   وقت   کے   لئے   ہماری   مدد   کرسکتے   ہیں   ،   لیکن   جب   محفوظ   اور   'ترقی   یافتہ'   مستقبل   کی   بات   کی 
 جائے   تو   ،   ہندوستان   کو   تبدیلی   کی   اشد   ضرورت   ہے۔ 
 
 عالمی   بینک   کے   ایک   اعلی   عہدیدار   کے   مطابق   ،   ہندوستانی   کمپنیوں   کی   ایک   بڑی   تعداد   کے   پاس   صرف   جدت   طرازی   میں   سرمایہ   کاری 
 اخراجات    (R&D)  کرنے   کی   پالیسی   یا   انسانی   وسائل   کی   صالحیت   نہیں   ہے   حاالنکہ   اس   کے   ساتھیوں   کے   مقابلے   میں   تحقیق   اور   ترقی 
 کے   معاملے   میں   ملک   مناسب   طور   پر   کرایہ   لیتا   ہے۔ 
 
 مساوی   ،   نمو   اور   مالیات   کے   چیف   ماہر   اقتصادیات   ،   ولیم   ملونی   نے   کہا   ،   "اگر   آپ   یہ   دیکھیں   کہ   ہندوستان   فی   کس   آمدنی   کی   سطح   پر 
 دوسرے   ممالک   کے   مقابلے   میں   جی   ڈی   پی   کے   حصہ   کے   طور   پر   آر   اینڈ   ڈی   میں   کس   قدر   سرمایہ   کاری   کرتا   ہے   تو   ،   یہ   حقیقت   میں 
  .بری   طرح   نہیں   کرتا   ہے۔"   ورلڈ   بینک   میں   اداروں 
 
 ہندوستانی   آئی   ٹی   کے   صنعت   کار   اور   انفسوسس   کی   شریک   بانی   نارائن   مورتھی   نے   حال   ہی   میں   ذکر   کیا   ہے   کہ   پچھلے    60  سالوں   میں 
 ہندوستان   نے   دنیا   کو   دیا   ہوا   کوئی   'زمین   لرزتے'   خیال   نہیں   ہے۔   یہ   ایک   خاص   مشاہده   ہے   جو   خاص   طور   پر   آئی   ٹی   انڈسٹری   کے   ایک 
doenen    اور   ایک   نامور   کاروباری   شخص   کی   طرف   سے   آیا   ہے۔   لیکن   نارائن   غلط   نہیں   ہے۔   اعداد   و   شمار   نے   اس   کے   نتائج   کو 
 مضبوطی   سے   تصدیق   کی   ہے۔   ہندوستان   جدت   طرازی   کے   تمام   اشاریوں   میں   کم   کرایہ   پر   لیتا   ہے۔ 
 
 ڈرائیونگ   جدت   طرازی   کے   لئے   ہندوستان   کا   دنیا   میں   سب   سے   زیاده   مزاحم   ماحول   ہے۔ 
 
 ایشیاء   کی   تیسری   سب   سے   بڑی   معیشت    56  ممالک   کی   حالیہ   درجہ   بندی   میں   اس   بنیاد   پر    54  ویں   نمبر   پر   ہے   کہ   ان   کی   گھریلو   پالیسیاں 
 عالمی   جدت   کو   کس   طرح   سپورٹ   کرتی   ہیں۔   انفارمیشن   ٹکنالوجی   اینڈ   انوویشن   فاؤنڈیشن   (آئی   ٹی   آئی   ایف)   کی   ،   جو   ایک   ٹیکنالوجی   پالیسی 
 تھنک   ٹینک   ہے   ،   کی   رپورٹ   (پی   ڈی   ایف)   میں   وه   ممالک   شامل   ہیں   جو   دنیا   کی   معیشت   کا    90٪   قریب   بنتے   ہیں۔   یہ   پہال   موقع   ہے   جب 
 آئی   ٹی   آئی   ایف   نے   ایسی   رپورٹ   مرتب   کی   ہے۔ 
 
 
 تھائی   لینڈ   ،   چین   ،   ہندوستان   ،   ارجنٹائن   ،   اور   روس   کی   فیلڈ   پالیسیاں   جو   عالمی   جدت   کے   نظام   سے   سب   سے   زیاده   موڑ   لیتی   ہیں۔   رپورٹ  "
 میں   کہا   گیا   ہے   کہ   یہ   ممالک   فکری   امالک   کے   تحفظ   کے   لئے   کمزور   ماحول   مہیا   کرتے   ہوئے   تجارتی   رکاوٹوں   اور   دیگر   بگاڑ   کا   سب 
 سے   زیاده   وسیع   استعمال   کرتے   ہیں۔ 
 
 اس   میں    14  عوامل   کی   جانچ   پڑتال   کی   گئی   جو   گھریلو   جدت   کے   حامی   ہیں   اور   اس   کا   عالمی   اثر   پڑتا   ہے   ،   جیسے   معاون   ٹیکس   نظام   اور 
 اور   انسانی   سرمائے۔   اس   میں    13  دیگر   عوامل   کا   بھی   جائزه   لیا   گیا-   جیسے   زبردستی    (R&D)  تحقیق   و   ترقی   میں   سرمایہ   کاری 
 لوکالئزیشن   اور   کمزور   دانشورانہ   امالک   کے   تحفظ   —   کا   عالمی   بدعت   پر   منفی   اثر   پڑتا   ہے۔ 
 
 ٹیکس    .1
 انڈیا   اس   کی   فراخدلی   آر   اینڈ   ڈی   سے   متعلق   ٹیکس   مراعات   کی   بنیاد   پر   درج   ممالک   کی   فہرست   میں   سرفہرست   ہے۔   تاہم   ،   اس   میں   جدت 
 طرازی   کا   فقدان   ہے   کیونکہ   اس   میں   دیگر   شعبوں   جیسے   باہمی   تعاون   و   آر   اینڈ   ڈی   ٹیکس   کریڈٹ   (یونیورسٹیوں   ،   قومی   لیبز   ،   اور   ریسرچ 
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 کنسورشیا   میں   تحقیق   کی   حمایت   کرنے   کے   اخراجات   پر   پیش   کرده)   ،   اور   محض   تحقیق   کے   بجائے   جدت   طرازی   کو   تجارتی   بنانے   کی 
 ترغیب   دینے   میں   بہتری   ہے۔ 
 
Human.    انسانی   سرمائے 
 میں   جدت   طرازی   میں   پیچھے   رہنے   کی   ایک   اہم   وجہ   یہ   ہے   کہ   ملک   پرائمری   اور   ثانوی   تعلیم   پر   دیگر   ممالک   کے   مقابلے   میں   کم   سے 
 زیاده   خرچ   کرتا   ہے۔   ہندوستانی   حکومت   ابتدائی   اور   ثانوی   تعلیم   پر   فی   طالب   علم   صرف   $    1،248  (  84،978)   خرچ   کرتی   ہے   ،   جو 
 ویتنام   ،   انڈونیشیا   یا   پیرو   سے   بھی   کم   ہے۔ 
 
 تاہم   ،   جب   اعلی   درجے   کی   یونیورسٹیوں   والے   ممالک   کی   بات   کی   جائے   تو   ہندوستان   کہیں   وسط   میں   ہے۔   اس   رپورٹ   میں   کہا   گیا   ہے   کہ 
  25  ویں   نمبر   پر   بھارت   ارجنٹائن   ،   برازیل   ،   پولینڈ   اور   کینیا   جیسے   ممالک   سے   آگے   ہے   ،   جبکہ    800  اعلی   درجے   کی    800
 یونیورسٹیوں   میں   سے    17  یونیورسٹیوں   کے   نام   ہیں۔ 
 
 اس   کے   باوجود   ،   ملک   میں   محققین   کی   تعداد   فی    100،000  افراد   میں    15  افراد   پر   مشتمل   ہے   جس   نے   ہندوستان   کو   اس   زمرے   میں   پہلے 
 پانچ   میں   شامل   کیا   ہے۔   جب   ہندوستانی   درجہ   بندی   کے   بارے   میں   بات   کی   جاتی   ہے   تو   ہندوستان   بھی   درج   ذیل   چھ   ممالک   میں   شامل   ہوتا 
 ہے۔   یہ   ایک   ایسی   دستاویز   ہے   جسے   بعد   میں   ہونے   والی   تعلیمی   تحقیق   کے   ذریعہ   حوالہ   دیا   جاتا   ہے۔ 
 
 
 یہ   کیوں   ہے   کہ   بھارت   ،   یہاں   تک   کہ   اس   کے   بہت   بڑے   اعداد   و   شمار   کے   ساتھ   ،   شیشے   کی   چھت   کو   توڑنے   کے   قابل   کیوں   نہیں   ہے؟ 
 اور   خاص   بات   یہ   ہے   کہ   ہمارے   ملک   میں   کون   سی   معاشرتی   اور   ثقافتی   رکاوٹیں   رکاوٹ   ہیں؟ 
 
 ذیل   میں   پانچ   اہم   سماجی   اور   ثقافتی   تقابیر   ہیں   جو   ہمیں   حقیقی   جوابات   دے   سکتے   ہیں۔ 
 
 اے۔    تنخواه   متبادل   کاروبار   اور   کاروباری   شخصیت   کے   مقابلے 
 
 میں۔   ہماری   آزادی   کے   بعد   کی   معاشی   پالیسی   میں   سوشلسٹ   تعصب   نے   نجی   کاروباری   اداروں   کے   بارے   میں   شکوک   و   شبہات   کو   یقینی 
 بنایا۔   اس   میں   بڑے   پیمانے   پر   کھیتی   باڑی   کی   آبادی   ،   کم   باضابطہ   تعلیم   کی   سطح   اور   سرکاری   مالزمتوں   کی   محدود   تعداد   کا   چیلنج   شامل 
 کریں۔   اور   اس   طرح   یہ   تیار   ہوا   کہ   اجناس   کی   تجارت   ،   مرمت   کی   دکانیں   اور   خرده   فروشی   ہر   ایک   کے   ل   ''   بزنس   'کی   بھوک   کا   مرکز   بن 
 گیا۔   کم   سرمایہ   کاری   ،   تیزی   سے   نقد   بہاؤ   ،   جدت   طرازی   کا   کوئی   خطره   اور   حکومت   کا   انحصار   بہت   کم۔   یہ   حقیقی   معنوں   میں   محض 
 'تنخواه   متبادل   کاروبار'   تھے   جن   کا   مقصد   فروغ   دینے   والے   کے   طرز   زندگی   کو   برقرار   رکھنے   کے   لئے   نقد   بہاؤ   پیدا   کرنا   تھا۔   کاروبار 
 سے   حاصل   ہونے   والے   منافع   میں   پہلے   ملین   جوڑے   نے   مکان   یا   کار   کی   خریداری   کی۔   اس   کے   بعد   الکھوں   افراد   دوسرے   مکان   اور   کار 
 میں   چلے   گئے   ،   اور   اسی   طرح   آگے۔ 
 
 تاہم   ،   جدید   کاروباری   اداروں   کو   کاروبار   میں   کمائی   کی   بحالی   کی   ضرورت   ہوتی   ہے۔   ہندوستان   کی   بوجھل   حکومتی   پالیسیاں   اور 
 بیوروکریٹک   چیلنجز   اس   بات   کو   یقینی   بناتے   ہیں   کہ   جو   بھی   شخص   مینوفیکچرنگ   میں   مصروف   ہے   اسے   خیاالت   اور   کاروباری   جذبے 
 کی   بجائے   ایک   جیب   میں   'چی   پانی'   (رشوت)   کی   ضرورت   ہے۔   زیاده   تر   لوگوں   نے   ہار   مان   لی۔   وه   کاروبار   کی   آڑ   میں   تنخواه   جیسی   نقد 
 رقم   کے   حصول   پر   خوش   تھے۔   حقیقی   کاروباری   شخصیت   غائب   ہوگئی۔   آج   ،   ہم   بزنس   ویلیو   چین   ،   بی   پی   او   اور   سوفٹ   ویئر   سروسز   کے 
 نچلے   حصے   پر   ہیں۔ 
 
 بی    سوداگری   کا   شکار   بمقابلہ   پریمیم   ادائیگی   کرنے   والے 
 
 ہندوستانی   صارفین   کے   'زیاده   سے   زیاده'   رویے   کی   ابتداء   'حقیقی   قدر'   کی   تشخیص   کرنے   کی   ہماری   انتہائی   اہلیت   کی   صالحیت   کے 
 مقابلے   میں   کم   فی   کس   آمدنی   میں   زیاده   ہے۔   سودے   بازی   کا   شکار   سرمایہ   دارانہ   نظام   کی   عظمت   کی   مثال   بنانے   یا   طلب   رسد   کے 
 تصورات   کی   مثال   دینے   کا   ایک   اچھا   طریقہ   ہوسکتا   ہے   لیکن   اس   کی   جدت   کے   لئے   اس   پر   پابندی   ہے۔   انوویشن   طویل   مدتی   سرمایہ   کاری 
 کا   مطالبہ   کرتی   ہے   اور   پائیدار   ہونے   کے   لئے   اس   کا   انحصار   مارکیٹ   کی   صالحیت   پریمیم   کی   حوصلہ   افزائی   اور   ادائیگی   کرنے   پر   ہے۔ 
 اگر   مارکیٹ   اس   اپ   گریڈ   شده   انٹیل   چپ   یا   آئی   فون   کی   ادائیگی   کے   لئے   تیار   نہیں   ہے   تو   ،   مور   کا   قانون   کبھی   بھی   سچ   نہیں   ہوسکتا   ہے۔ 
 
 ہندوستان   کی   مارکیٹوں   میں   'کم   سے   زیاده'   کے   لئے   ایک   تعصب   ہے   اور   اسی   وجہ   سے   ایک   چھوٹی   کاروبار   کو   نئی   ٹیکنالوجیز   میں 
 سرمایہ   کاری   کرنے   کی   ترغیب   بھی   مجبور   ہوجاتی   ہے۔   یہاں   تک   کہ   انٹرپرینیورشپ   اہرام   یعنی   سب   سے   بڑی   کارپوریشنوں   میں   بھی   ، 
 بدعت   کی   کمزور   ثقافت   نے   یہ   یقینی   بنایا   کہ   ایم   ایس   ایم   ای   کے   لئے   کوئی   رول   ماڈل   نہیں   ہیں۔   ان   بڑی   کمپنیوں   کو   اسی   طرح   کی   منڈی   کا 
 سامنا   کرنا   پڑا   -   سودے   بازی   کرنے   والے   شکاریوں   -   اور   اس   کے   نتیجے   میں   چھوٹے   سپالئرز   کو   باہمی   تعاون   کے   ساتھ   ترقیاتی   سامان 
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 کی   ترقی   کے   بجائے   کم   مارجن   سے   نچوڑ   لیا۔   انہوں   نے   بہتر   کارکردگی   کی   خوشحالی   کا   استعمال   کرتے   ہوئے   بدعت   سے   کم   الگت   کی 
 ترغیب   دی۔   آج   بھی   زیاده   تر   مینوفیکچرنگ   سیکٹرز   خصوصا،   ہندوستانی   آٹوموبائل   سپالئی   چینوں   میں   یہ   بات   درست   ہے۔ 
 
 سی۔    محفوظ   کھالڑی   بمقابلہ   رسک   لینے   والوں 
 معاشرتی   تحفظ   کی   عدم   موجودگی   ،   ناقص   انشورنس   دخول   ،   اور   بنیادی   زرعی   طریقوں   جو   کہ   مون   سون   پر   زیاده   تر   انحصار   کرتے   ہیں    ،
 ،   نے   اس   بات   کو   یقینی   بنایا   ہے   کہ   کنبہ   کی   جنگ   ابھی   بنیادی   ضروریات   کے   بارے   میں   ہے   نہ   کہ   تخلیق   کی۔   بدعت   تخلیقی   صالحیت   کا 
 مطالبہ   کرتی   ہے۔   تخلیقی   صالحیتوں   کے   راستے   پر   چلنا   خطره   ہے۔   مبادیات   کے   لئے   یہ   جنگ   پیش   گوئی   کرنے   والے   راستوں   اور 
 اجتماعی   ثقافت   کی   ترجیح   کا   باعث   بنتی   ہے   جو   معلوم   سے   انحراف   کی   حوصلہ   شکنی   کرتی   ہے۔   اور   ان   لوگوں   کے   لئے   جنہوں   نے   سڑنا 
 توڑنے   کی   کوشش   کی   (اور   ناکام)   کو   "اچھی   طرح   سے   آزمایا"   کی   پشت   پر   تھپتھ   نہیں   مال۔   اس   کے   بجائے   انہیں   "میں   نے   آپ   کو   یہ   بتایا 
 ہے!"   کے   متعدد   نسخے   ملے۔   اس   طرح   ہم   نے   ایک   'محفوظ   کھیل'   معاشره   تشکیل   دیا   ہے   -   معمول   کی   تعلیم   کے   راستے   ،   معمول   کے 
 روزگار   اور   معمول   کے   کاروبار۔   رسک   لینا   ایک   ممنوع   رہا   ہے!   یہ   اب   بھی   دونوں   کاروبار   اور   افراد   کے   لئے   ہے۔   یہ   اسکولوں   سے 
 شروع   ہوتی   ہے   اور   اس   کے   بعد   بھی   جاری   رہتی   ہے۔ 
 
D.    مالی   قرض   دینے   والوں   کے   مقابلے   میں   منی   قرض   دہندگان 
 
 باضابطہ   فنانسنگ   کے   شعبے   میں   ایس   ایم   ای   قرض   دینے   والے   ماڈل   ،ونٹیج   ،   منافع   اور   ،   سب   سے   اہم   ،   خودکش   حملہ   کو   زیاده   وزن 
 دیتے   ہیں۔   مضبوط   نظریے   اور   اختراع   کی   صالحیت   کو   اہمیت   دینے   کی   کوئی   اہمیت   نہیں   ہے۔   اس   ذہنیت   کے   ساتھ   ،   بینکوں   کے   لئے   خیر 
 سگالی   اور   دانشورانہ   امالک   (آئی   پی)   جیسی   بیلنس   شیٹ   انتھابیوں   کی   تعریف   کرنا   یا   اس   کا   اندازه   کرنا   مشکل   ہے۔   مالی   اعانت   کاروں   نے 
 تنوع   پر   زور   دیا   ہے   اور   'معموالت   پر   عمل   پیرا'   کی   حوصلہ   افزائی   کی   ہے۔   کسی   بھی   چھوٹے   انٹرپرائز   کے   لئے   بغیر   کسی   کولیٹرل   کے 
 گرین   فیلڈ   منصوبے   کے   لئے   مناسب   مالی   مدد   حاصل   کرنا   مشکل   ہے۔   متوازی   فنانس   سسٹم   صرف   قرض   دہندگان   تک   ہی   محدود   تھا   ،   جہاں 
 آپ   نے   تیزی   سے   ادائیگی   کی   وه   دلچسپی   پرنسپل   ہی   سے   بڑی   ہو   گئی   ،   یہاں   تک   کہ   اس   سے   پہلے   کہ   آپ   "مجھے   پیسے   دکھاؤ"۔   فرشتہ 
 سرمایہ   کاروں   اور   وائس   چانسلروں   کی   آمد   کے   ساتھ   ،   پچھلے   کچھ   عرصے   میں   سرمائے   تک   رسائی   خاص   طور   پر   نئی   ایج   ٹیک   اور   آئی 
 ٹی   سے   چلنے   والے   اسٹارٹ   اپ   کے   لئے   تیار   ہوئی   ہے۔   چھوٹے   چھوٹے   مینوفیکچرنگ   بزنس   کے   لئے   ،   آج   بھی   صورتحال   مختلف   نہیں 
 ہے۔ 
 
 ای۔    منافقت   اور   جمہوریت   کے   خالف 
 
 تعزیرات   ہند   کی   دفعہ    377  پر   اپنی   حالیہ   تبصرے   میں   ،   رکن   پارلیمنٹ   ششی   تھرور   نے   اپنے   والد   کو   ہندوستان   کے   بارے   میں   سب   سے    ،
 بڑی   جمہوریت   اور   سب   سے   بڑی   منافقت   ہونے   کا   حوالہ   دیا۔   یہ   کاسٹک   ہے   لیکن   اس   میں   تلخ   حقیقت   ہے   اور   ناقص   بدعت   کے   معاملے 
 میں   ہمارے   لئے   مناسب   حوالہ   ہے۔   ایک   موقع   پر   ،   ہم   نے   سودیشی   (دیسی)   کی   حوصلہ   افزائی   کے   بہانے   کے   تحت   ودیشی   (غیر   ملکی) 
 کمپنیوں   کے   داخلے   کو   یقینی   بنایا   لیکن   درآمدی   گیجٹ   اور   درآمد   شده   کاسمیٹکس   کو   پسند   کرتے   رہے۔   ہمیں   سرمائے   اور   ٹکنالوجی   کی   اشد 
 ضرورت   ہے   لیکن   ایف   ڈی   آئی   پر   تنقید   کی۔ 
 
 واٹر   کولر   مباحثے   میں   اکثر   سنگاپور   کو   صفائی   ستھرائی   کی   ایک   مثال   کے   طور   پر   نقل   کیا   جاتا   ہے   لیکن   ہم   سہولت   کے   مطابق   کچرا   ، 
 سڑک   کے   کنارے   یا   سڑک   کے   وسط   میں   پھینکتے   رہے۔   ہندوستانی   تاجروں   نے   ایمانداری   کے   بارے   میں   بات   کی   لیکن   وه   اس   نظام   کو 
 چکنائی   دینے   میں   ٹھیک   تھے   ،   جب   تک   کہ   ان   کے   ناقص   مصنوعات   کو   سرکاری   احکامات   میں   قبول   کرلیا   جاتا۔   باہر   سے   بہتر   ٹکنالوجی 
 کا   تحفظ   ایک   پیدائشی   حق   کی   طرح   لگتا   تھا۔   وه   بدعنوانی   کے   بوجھ   کے   خالف   تھے   لیکن   ٹیکس   سے   بچنے   کے   لئے   مالی   بیانات   کے 
 'ڈاکٹر'   کرنے   سے   ضمیر   پر   کوئی   بوجھ   نہیں   لگتا   تھا!   پھر   جان   بوجھ   کر   نادہندگان   تھے   جنہوں   نے   'جائز'   کاروبار   کی   آڑ   میں   غیر   موثر 
 قوانین   اور   عدالتی   عمل   سے   فائده   اٹھایا۔ 
 
 اگرچہ   نظام   جس   طرح   سے   تھا   ،   اس   میں   بھی   ایم   ایس   ایم   ایز   کا   حصہ   ہے۔   ایسا   لگتا   ہے   کہ   جب   انہوں   نے   اجتماعی   طور   پر   کام   کیا   تھا   تو 
 وه   کسی   محصول   یا   درآمد   پر   احتجاج   کرنا   چاہتے   تھے   ،   اور   شاذ   و   نادر   ہی   کسی   بدعنوان   افسر   کے   غیر   معقول   مطالبات   کے   خالف   تھے۔ 
 شاید   ہی   کوئی   نفسیاتی   اصول   ہو   جس   کا   حتمی   صنعتی   انجمنوں   نے   کام   کیا   ہو۔   جمہوریت   کی   خوبصورتی   ذمہ   دار   اجتماعیت   میں   ہے۔ 
 سوچئے   کہ   اگر   کسی   صنعتی   عالقے   میں   موجود   تمام   ایم   ایس   ایم   ایز   بدعنوان   سیلز   ٹیکس   کا   تخمینہ   لگانے   یا   آلودگی   کنٹرول   بورڈ   کے 
 افسر   کی   بلیک   میلنگ   کے   مطالبے   پر   دستبردار   نہ   ہونے   کا   فیصلہ   کرتے   ہیں   تو!   منافقت   کا   حسن   آدھی   سچائیوں   اور   سہولتوں   میں   ہے۔   یہ 
 ایک   ایسا   آسان   انتظام   رہا   ہے   جس   نے   جمہوری   جمہوریہ   کی   حوصلہ   افزائی   کی   اور   ،   توسیع   کے   ذریعہ   ،   جدت   کی   ضرورت   کو   ختم 
 کردیا۔ 
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Defense.    دفاع   اور   اسلحہ   سازی   پر   زیاده   خرچ   -   اسلحہ   خریدنے   کے   لئے   امریکہ   ،   یورپ   ،   روس   کے   جال   میں   پھنس   گیا 
  
 فروری    2018  میں   ،   بھارت   نے   خاموشی   سے   ایک   سنگ   میل   عبور   کیا۔   اس   کے   ساالنہ   بجٹ   کے   اجراء   سے   یہ   ظاہر   ہوتا   ہے   کہ   دفاعی 
 اخراجات   ،    62  بلین   ڈالر   ،   اس   کے   سابق   نوآبادیاتی   آقا   ،   برطانیہ   سے   ماضی   میں   بہہ   گئے   ہیں۔   صرف   امریکہ   ،   چین   ،   سعودی   عرب   اور 
 روس   ہی   اپنے   فوجیوں   پر   زیاده   پرجوش   ہیں۔   تقریبا   ایک   دہائی   سے   ہندوستان   اسلحے   کا   سب   سے   بڑا   درآمد   کرنے   واال   ملک   بھی   رہا   ہے۔ 
 متحرک   افرادی   قوت   اور   بحری   جہازوں   اور   طیاروں   کی   تعداد   کے   لحاظ   سے   ،   اس   کی   مسلح   افواج   پہلے   ہی   دنیا   کی   پہلی   پانچ   میں   شامل 
 ہیں۔ 
 کچھ   کمزوری   ہندوستانی   افواج   کے   سائز   کی   نہیں   بلکہ   ان   کی   شکل   کی   وجہ   سے   ہوسکتی   ہے۔   متعدد   ماہر   اطالعات   ،   داخلی   فوجی 
 سفارشات   اور   کمیٹی   کے   نتائج   کے   باوجود   ہندوستان   کی   مرکزی   اور   عالقائی   دونوں   کمانڈوں   کو   مالنے   پر   زور   دیتے   ہوئے   ،   اس   کی   فوج 
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 ،   بحریہ   اور   فضائیہ   نے   سخت   آزادانہ   ڈھانچے   کو   برقرار   رکھا   ہے۔   جہاں   حال   ہی   میں   چین   نے   اپنی   آپریشنل   فورسز   کو   پانچ   وسیع   عالقائی 
 کمانڈ   میں   ہموار   کیا   ،   ہندوستان    17  الگ   الگ   واحد   خدمت   کے   مقامی   کمانڈ   کو   برقرار   رکھتا   ہے۔ 
 دریں   اثناء   وزارت   دفاع   ،   جو   حصول   اور   ترقیوں   جیسے   اہم   سواالت   کو   اشتہار   قرار   دیتی   ہے   ،   کیریئر   کے   بیوروکریٹس   اور   سیاسی 
 تقرریوں   پر   مشتمل   ہے   جن   کے   پاس   نہ   صرف   تکنیکی   معلومات   ہیں   بلکہ   وردی   میں   مبتال   سابق   فوجی   دستہ   بھی   ہیں   ،   جو   یکساں   لوگوں 
  کے   لئے   زیاده   ہمدردی   رکھتے   ہیں۔ 
 
 جب   کہ   ہندوستان   اسلحے   اور   فوج   پر   اربوں   ڈالر   خرچ   کرتا   ہے   ،   فنڈز   ضرورت   سے   زیاده   بنیادی   ڈھانچے   کی   ضروریات   جیسے   ٹوائلٹ   ، 
 سیوریج   اور   گندے   پانی   کی   صفائی   کے   پالنٹوں   ،   تعلیم   ،   پانی   کے   منصوبوں   ،   سڑکوں   ،   زیاده   آبادی   وغیره 
 
 سے   لیا   جاتا   ہے۔   سب   سے   افسوسناک   مسئلہ   یہ   ہے   کہ   ہر   اسلحہ   سازی   کی   تیاری   دنیا   کا   ملک   بھارت   کو   اسلحہ   فراہم   کرنا   چاہتا   ہے   ،   اس 
 منافع   کے   مقاصد   کے   لئے   ہے   ،   وه   سب   "خاص   طور   پر   امریکہ   ،   روس    profit  لئے   نہیں   کہ   وه   ہندوستان   کو   پسند   کرتے   ہیں   ،   یہ   خالصتا 
  ،   برطانیہ   اور   دیگر   کو   شرمنده   تعبیر   کرتے   ہیں۔"   یورپی   ممالک۔ 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.  
 ٹوائلٹ   اس   موسم   گرما   میں   بھارت   میں   سب   سے   زیاده   مقبول   فلم   ایک   ٹوائلٹ   کے   بارے   میں   ہے۔   یہ   تقریبا   طالق   کا   سبب   بنتا   ہے۔   اس   سے 
 باپ   اپنے   بالغ   بیٹے   کو   تھپڑ   مار   دیتا   ہے۔   یہ   ایک   گاؤں   کو   آدھے   حصے   میں   تقسیم   کرتا   ہے۔   لیکن   ،   باآلخر   ،   یہ   ایک   رومانوی   کے   بارے 
 میں   ہے۔ 
 کموڈ   کے   محض   ایک   اعداد   و   شمار   سے   زیاده   ،   فلم   ،   "ٹوالیٹ   ،   ایک   محبت   کی   کہانی"   ،   ہندوستان   میں   صحت   کی   سنگین   تشویش   میں   مبتال 
 ہے۔   ان   دنوں   ہندوستان   میں   بیت   الخالء   ایک   بہت   بڑا   مسئلہ   ہے: ان   میں   کافی   تعداد   نہیں   ہے ملک   کے    1.3  بلین   افراد   کے   لئے،   اور   قومی 
 حکومت   قوم   کی   تاریخ   میں   بیت   الخال   بنانے   کی   سب   سے   بڑی   مہم   شروع   کر   رہی   ہے۔ 
 ہندوستان   کے   وزیر   اعظم   ،   نریندر   مودی   ،   کتنے   ہندوستانیوں   کو   اب   بھی   کھلے   عام   اپنے   آپ   کو   فارغ   کر   رہے   ہیں   ،   سے   پریشان   ،   ایک 
 حیرت   زده    100  ملین   نئے   بیت   الخال   تعمیر   کرنے   کا   عزم   کیا   ہے۔ 
 پورے   ملک   میں   ،   نئے   لیٹرینز   چلے   آرہے   ہیں   ،   بعض   اوقات   اتنی   تیز   رفتار   سے   وه   کسی   بھی   چیز   سے   متصل   نہیں   ہوتے   ہیں   ،   اس   سے 
 کہیں   بھی   ایسی   بیت   الخالء   پیدا   ہوجاتی   ہیں   جو   اتنے   اڑنے   والے   اور   بدبودار   ہوتے   ہیں   کہ   کوئی   بھی   ان   کا   استعمال   نہیں   کرے   گا۔ 

https://india.blogs.nytimes.com/2012/07/22/mapping-toilets-in-a-mumbai-slum-yields-unexpected-results/
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 یہاں   تک   کہ   ایک   نیا   موبائل   فون   ایپ   موجود   ہے   جو   لوگوں   کو   بتاتا   ہے   کہ   قریب   ترین   ٹوائلٹ   کیسے   ڈھونڈیں۔   "جب   فطرت   کال   کرتی   ہے 
 ،"   بل   بورڈز   پڑھتے   ہیں   ،   "اپنا   فون   استعمال   کریں!"   یہ   مضحکہ   خیز   بات   ہے   ،   لوگوں   کے   پاس   سیل   فون   ہوتے   ہیں   لیکن   ٹوائلٹ   تک 
 رسائی   نہیں   ہوتی   ہے۔ 
 سہولیات   کی   کمی   صرف   صحت   عامہ   کا   معاملہ   نہیں   ہے   ،   کیونکہ   فلم   واضح   کرتی   ہے   ،   بلکہ   حفاظت   ،   خواتین   کے   حقوق   اور   انسانی   وقار 
 کے   امور   پر   بھی   روشنی   ڈالتی   ہے۔ 
 یونیسیف   کے   مطابق   ،   تقریبا    56   564  ملین   ہندوستانی   ،   تقریبا   نصف   آبادی   ،   اب   بھی   کھیتوں   ،   جنگالت   ،   تاالبوں   کے   ساتھ   ساتھ   ، 
 شاہراہوں   کے   کنارے   اور   ساحل   سمندر   پر   کھلی   جگہ   سے   تعطیل   کرتے   ہیں۔ 
 
 جب   وه   باہر   سے   خود   کو   فارغ   کرتے   ہیں   تو   دیہی   خواتین   بعض   اوقات   طعنوں   اور   جنسی   حملوں   کا   بھی   سامنا   کرتی   ہیں   ،   لہذا   وه   حفاظت 
 اکثر   طلوع   فجر   سے   پہلے   چھوٹے   گروہوں   میں   سفر   کرتی   ہیں۔   خواتین   کے   حقوق   کی   وکیل   جگمتی   سنگوان   نے   کہا   ،   "یہ    ،   small  کے   ل 
 بے   زمین   خواتین   کو   بہت   زیاده   تشدد   کا    land  ایک   اصل   مسئلہ   ہے۔"   "جب   باتھ   روم   میں   باہر   جاتے   ہیں   تو   بہت   ساری   خواتین   خصوصا 
  "سامنا   کرنا   پڑتا   ہے۔ 
 
 کیا   کسی   کو   واقعی   حیرت   ہے   کہ   ہندوستان   کے   تقریبا    1.2  نصف   ارب   افراد   میں   گھر   میں   ٹوائلٹ   نہیں   ہے؟   واقعی   نہیں۔   انڈیا   ہیومن 
 ڈویلپمنٹ   کی   رپورٹ   کچھ   عرصے   سے   یہ   کہتی   رہی   ہے۔   صورتحال   ان   دیہات   کی   ہے   جہاں   دو   تہائی   گھروں   میں   بیت   الخال   نہیں   ہے۔ 
 کھلی   شوچ   بدعت   ہے   ،   اور   ہزار   سالہ   ترقیاتی   اہداف   کے   حصول   میں   ایک   بڑی   رکاوٹ   بنی   ہوئی   ہے   جس   میں   بنیادی   حفظان   صحت   تک 
 رسائی   کے   بغیر   لوگوں   کے   نصف   تناسب   کو   کم   کرنا   شامل   ہے۔ 
 
 کیا   بیت   الخالء   کی   کمی   اور   کھلی   شوچ   کو   ترجیح   نہ   دینا   ایک   معاشرے   میں   ایک   ثقافتی   مسئلہ   ہے   جہاں   عادت   دراصل   معاشرتی   ظلم   و 
 بربریت   کو   برقرار   رکھتی   ہے   ،   جیسا   کہ   کم   ذات   کے   انسانی   خاکوں   اور   جھاڑو   دینے   والوں   کے   کم   لیکن   مستقل   وجود   سے   ثابت   ہوتا   ہے۔ 
 
 ہندوستان   کی   الزوال   شرمندگی   واضح   طور   پر   ثقافتی   رویوں   میں   جڑی   ہوئی   ہے۔   آزادی   کے   بعد   نصف   صدی   سے   بھی   زیاده   ،   بہت   سے 
 ہندوستانی   بغیر   کسی   ہچکچاہٹ   میں   اپنے   آپ   کو   کھلے   اور   گندگی   سے   فارغ   کرتے   رہتے   ہیں   ،   لیکن   اپنے   گھروں   کو   بے   داغ   صاف 
 رکھتے   ہیں۔   ہاں   ،   ریاست   صفائی   ستھرائی   کی   سہولیات   میں   توسیع   کرنے   میں   ناکام   رہی   ہے   ،   لیکن   لوگوں   کو   بھی   اس   کا   ذمہ   دار   لینا 
 چاہئے۔ 
 
 گڑگاؤں   کے   مضافاتی   مضافاتی   عالقے   میں   ،   پڑھے   لکھے   ،   اوپر   والے   موبائل   ،   امیر   پڑوسیوں   نے   اپنے   نوکروں   کے   ساتھ   اپنے   پالتو 
 جانوروں   کے   کتوں   کو   باہر   بھیج   دیا   تاکہ   وه   شوچ   کریں   اور   گندگی   کو   صاف   کرنے   سے   انکار   کردیں۔   جب   تک   کہ   ان   کا   کنڈومینیم   صاف 
 ہے   ،   یہ   سب   ٹھیک   ہے۔   یہ   وہی   لوگ   ہیں   جو   یہ   مانتے   ہیں   کہ   حکومت   تمام   برائیوں   کی   جڑ   میں   ہے۔ 
 
 بیت   الخالء   کی   کمی   سے   سیاحت   کو   بھی   منفی   اثر   پڑتا   ہے   ،   جب   سیاح   ملک   میں   سفر   کرتے   ہیں   تو   انہیں   کوئی   دستیاب   بیت   الخال   نہیں   مل 
 پاتا   ہے   یا   بیت   الخال   خراب   حالت   میں   ہوتے   ہیں   جس   سے   خراب   تجربہ   اور   منفی   تشہیر   ہوتی   ہے۔ 
 
 ہمیں   دوسرے   ممالک   میں   بیت   الخالء   کے   نظام   ،   بیت   الخال   کی   تعمیر   ،   حفظان   صحت   اور   بیت   الخال   کی   صفائی   کا   مطالعہ   کرنا   چاہئے   تاکہ 
 یہ   سیکھیں   کہ   یہ   کیسے   ہوتا   ہے۔   ملک   کی   ترقی   رکاوٹ   بنے   گی   جب   ہم   ٹوائلٹ   اور   سیوریج   کے   معاملے   کو   نظر   انداز   کرتے   ہیں   ،   ہم 
 پسمانده   رہیں   گے۔ 
 
 دوسرا   بڑا   نظر   نہ   آنے   واال   مسئلہ   سیاحوں   کے   لئے   بیت   الخال   کی   سہولیات   ہے   ،   کسی   بھی   شہر   ،   قصبے   یا   سیاحوں   کی   توجہ   کا   مرکز   بننا 
 ہے   اور   بیت   الخال   اور   اس   سے   کہیں   زیاده   صاف   حفظان   صحت   کی   سہولت   تالش   کرنا   ایک   ڈراؤنا   خواب   ہے   ،   لہذا   زیاده   تر   سیاحوں   کو 
 واپس   جانے   تک   مثانے   کے   کنٹرول   میں   حصہ   لینا   پڑتا   ہے۔   ہوٹل   یا   دیگر   رہائش   گاہیں۔ 
 
 جب   کسی   نئی   عمارت   کی   تعمیر   کرتے   ہو   تو   ،   صفائی   ستھرائی   ،   حفظان   صحت   سے   متعلق   وجوہات   کی   بناء   پر   اور   نہانے   کے   بعد    ***
 جسم   کو   مٹی   نہ   لگانے   (واستو   کے   بہترین   طریقوں   کے   مطابق)   کے   لئے   بیت   الخال   اور   باتھ   روم   کو   الگ   کرنے   کا   اراده   کریں   مغربی 
 نظاموں   میں   ،   نہانا   اور   بیت   الخال   ایک   ہی   کمرے   میں   ہے   ،   لہذا   اتنا   صاف   نہیں   ہے۔ 
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 سیوریج 
 
 اربن   شیٹ"   کے   مطابق   ،انڈیا   ایک   دن   میں   ایک   حیرت   انگیز    1.7  ملین   ٹن   فال   فضلہ   پیدا   کرتا   ہے   ،   جس   میں   ملک   میں   سیوریج   کے  "   ."
 اخراج   سے   متعلق   ڈاؤن   لوڈ   ارت   میگزین   کی   تازه   ترین   کور   اسٹوری   ہے۔   دہلی   میں   قائم   غیر   منفعتی   مرکز   برائے   سائنس   و   ماحولیات   (سی 
 ایس   ای)   کے   ایک   تجزیے   کی   بنیاد   پر   ،   اس   خبر   میں   بتایا   گیا   ہے   کہ   جب   محفوظ   فضلہ   کے   انتظام   کی   بات   کی   جاتی   ہے   تو   ،   ہندوستان   اس 
 نقطے   سے   کیسے   محروم   ہے   ،   بیشتر   شہروں   میں   اس   بات   کا   کوئی   اشاره   نہیں   ہے   کہ   وه   فضلہ   کیسے   پہنچا   سکتا   ہے   یا   اس   کا   عالج   کرو۔ 
 سرکاری   اعداد   و   شمار   سے   پتہ   چلتا   ہے   کہ   پیدا   ہونے   واال   گند   نکاسی   کا    78  فیصد   عالج   نہیں   ہوتا   ہے   اور   ندیوں   ،   زمینی   پانی   یا   جھیلوں 
 میں   تصرف   ہوتا   ہے۔ 
 
 آدھے   گھروں   میں   فون   ہیں   لیکن   بیت   الخالء   نہیں   ہیں"   جیسی   خبروں   کی   سرخیاں   ،   اور   حکومت   ہند   کی   مستعد   کوششوں   اور   غیر   منفعتی  "
 افراد   نے    48  فیصد   ہندوستانیوں   کے   پاس   بیت   الخال   کی   فراہمی   کے   لئے   مشوره   دیا   ہے   کہ   مناسب   بیت   الخال   بھارت   کی   صفائی   کو   حل 
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 ه   ہے   ،   لیکن   اس   سے   کہیں   زیاده   بڑا   نظرانداز  are  کردیں   گے   پریشانی   حقیقت   میں   ،   اگرچہ   بیت   الخال   حل   کے   لئے   ایک   ضروری   حص 
 کیا   جانے   واال   مسئلہ   یہ   ہے   کہ   ہندوستان   کے   گند   نکاسی   کو   کیسے   رکھا   جائے   اور   اس   کا   عالج   کیا   جائے۔   فی   الحال   ،    93  فیصد   گندے   پانی 
 کے   تاالب   ،   جھیلوں   اور   دریاؤں   کے   بغیر   عالج   کے   راستہ   تالش   کرتے   ہیں۔ 
 
 زیر   عالج   نکاسی   آب   بھارت   میں   پانی   کے   ذخائر   کا   ایک   اہم   آلودگی   ہے   ،   جس   سے   اسہال   سمیت   متعدد   بیماریاں   پیدا   ہوتی   ہیں   (جس    (1
 سے   ساالنہ    2،000،000  ہندوستانی   بچے   ہالک   ہوجاتے   ہیں 
 ۔   زرعی   آلودگی   ،   اور   ماحولیاتی   بگاڑ۔   شہری   غریب   اکثر   گندا   نالیوں   اور   نہروں   کے   ساتھ   ساتھ   رہتے   ہیں   جس   میں   مچھر   اور   جراثیم  (
 پائے   جاتے   ہیں۔ 
 
 بھارت   کے   سب   سے   بڑے   شہروں   میں   گند   نکاسی   کا   نظام   مرکزی   ہے   ،   جو   زیرزمین   پائپوں   ،   پمپنگ   اسٹیشنوں   اور   ٹریٹمنٹ   پالنٹوں   سے 
 مکمل   ہے۔   تاہم   ،   یہ   نظام   تعمیر   اور   چالنے   کے   لئے   مہنگا   ہے   ،   جس   میں   بال   تعطل   بجلی   ،   ہنر   مند   آپریٹرز   ،   اور   وسیع   پیمانے   پر   بحالی 
 کی   ضرورت   ہوتی   ہے۔   اس   کے   نتیجے   میں   ،   ہندوستان   کے   سنٹرل   آلودگی   کنٹرول   بورڈ   کے   مطابق   ،   ان   میں   سے   نصف   سے   بھی   کم   موثر 
 طریقے   سے   کام   کرتے   ہیں۔ 
 ۔   مزید   یہ   کہ   ہندوستان   کے   چھوٹے   چھوٹے   شہر   ایسے   سسٹم   بنانے   کی   متحمل   نہیں   ہوسکتے   ہیں۔  (3
 
 ورکشاپ   کے   ماہرین   نے   بتایا   کہ   دنیا   میں   پانی   کی   بڑی   مقدار   میں   انسانی   اخراج   کو   لے   جانے   میں   استعمال   کیا   جارہا   ہے۔   یہ   پانی   کا   بہترین 
 استعمال   نہیں   ہے   ،   موجوده   ٹیکنالوجی   -   خارج   ہونے   والے   پانی   کو   نکالنے   اور   اسے   دور   کرنے   کے   لئے   پانی   کا   استعمال   پائیدار   نہیں   تھا۔ 
 حل   ،   سیپٹک   ٹینک   اور   دیگر   ٹیکنالوجیز   کا   استعمال   کرتے   ہوئے   سائٹ   پر   فیکل   سلچ   مینجمنٹ   تھا   تاکہ   خارج   ہونے   واال   پانی   کے   آلودگی 
 کو   آلوده   نہ   کرے۔   موجوده   پائپڈ   سیوریج   سسٹم   سیوریج   کا   عالج   نہیں   کرتے   ہیں   بلکہ   محض   اسے   منتقل   کرتے   ہیں۔   وه   دریاؤں   اور   جھیلوں 
  کے   لئے   زہریلے   اور   انتہائی   آلوده   ہیں   جہاں   انہیں   پھینک   دیا   جاتا   ہے۔ 
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 بھارت   کی   عروج   پرستی   اور   تیزی   سے   پھیلتے   شہری   عالقوں   نے   اس   کے   دریاؤں   پر   ایک   بہت   بڑا   خطره   اٹھایا   ہے   ،   جو   بری   طرح   آلوده 
 اور   ترقی   کے   باعث   گھٹن   میں   مبتال   ہیں۔   آبی   آلودگی   بھارت   میں   ایک   بڑا   ماحولیاتی   مسئلہ   ہے۔   بھارت   میں   آلودگی   کا   سب   سے   بڑا   وسیلہ 
 نکاسی   آب   کا   ہے۔   آلودگی   کے   دیگر   ذرائع   میں   زرعی   رن   آف   اور   غیر   منظم   چھوٹی   صنعت   شامل   ہے۔   بھارت   میں   زیاده   تر   ندیوں   ، 
 جھیلوں   اور   سطح   کا   پانی   آلوده   ہے۔ 
 
 غیر   سرکاری   مالزمین   اور   ناقص   انتظام   کے   ساتھ   مل   کر   غیر   سرکاری   ڈیزائن   یا   ناقص   بحالی   یا   پالنٹوں   کو   چالنے   کے   لئے   قابل   اعتماد 
 بجلی   کی   فراہمی   کی   کمی   کی   وجہ   سے   حکومت   کے   زیر   انتظام   سیوریج   ٹریٹمنٹ   پالنٹ   کی   اکثریت   بند   رہتی   ہے۔   ان   عالقوں   میں   پیدا 
 ہونے   واال   گندا   پانی   عام   طور   پر   مٹی   میں   ڈھل   جاتا   ہے   یا   بخارات   بن   جاتا   ہے۔   غیر   منقولہ   فضلہ   شہری   عالقوں   میں   جمع   ہوتا   ہے   جس   کی 
 وجہ   سے   غیر   صحتمند   حاالت   پیدا   ہوتے   ہیں   اور   آلودگی   جاری   ہوتی   ہے   جو   سطح   اور   زیرزمین   پانی   میں   خارج   ہوتا   ہے۔ 
 



/

 حیدرآباد   کے   ٹکنالوجی   کے   مرکز   میں   ،   کارکن   سنہ    2015  میں   شہر   کے   دریائے   موسی   کے   قریب   غیرقانونی   تعمیرات   کو   روکنے   کے 
 لئے   ،   ایک   نیم   جوڈیشل   اتھارٹی   ،   نیشنل   گرین   ٹریبونل   گئے   تھے۔   چنئی   ،   جنوبی   ہندوستان   میں   ،   شہریوں   نے   ٹریبونل   سے   دریا   کوہم   کی 
 آلودگی   کو   روکنے   کے   ساتھ   ساتھ   گادگی   کو   ختم   کرنے   اور   بہاؤ   کو   بہتر   بنانے   کے   لئے   ایک   بڑی   نہر   کے   مناسب   کھودنے   کو   یقینی   بنانے 
 کی   درخواست   کی   ہے۔   نئی   دہلی   میں   ،   کارکن   گنگا   کی   ایک   بڑی   آبدوشی   ،   یمن   کے   سیالبی   میدان   اور   دریا   بستر   کو   ایک   سب   وے   ڈپو   اور 
 سڑک   سمیت   متعدد   پیشرفتوں   سے   پاک   رکھنے   کے   لئے   ایک   سال   کے   بعد   ایک   قانونی   مقدمے   لڑ   رہے   ہیں۔   اور   مقدس   گنگا   ،   جو   پانچ 
 ہندوستانی   ریاستوں   سے   گزرتی   ہے   ،   ماحولیاتی   ماہرین   اور   شہریوں   کی   طرف   سے   بری   طرح   آلوده   ندی   کو   صاف   کرنے   کے   حکومتی 
  منصوبے   کی   ناکامی   سے   مایوس   شہری   قانونی   قانونی   جنگ   کا   مرکز   بنے   ہوئے   ہیں۔ 
 
 ندیوں   اور   نہروں   نے   بھارت   میں   حالیہ   شہری   دھماکے   کا   نتیجہ   اٹھایا   ہے   ،   ایک   ایسی   قوم   جس   کی   آبادی   پچھلے    40  سالوں   میں   تقریبا 
double    دگنی   ہو   کر    1.35  ارب   ہوگئی   ہے۔   غیر   منصوبہ   بند   ترقی   کے   باعث   آبی   اداروں   کو   نکاسی   آب   اور   صنعتی   گندے   پانی   کے 
 ڈمپنگ   گراؤنڈ   کے   طور   پر   استعمال   کرنا   پڑا   ہے۔ 
 اس   زیادتی   کی   قیمت   گذشتہ   برسوں   میں   بڑھ   چکی   ہے۔   پچھلے   سال   ہونے   والی   ایک   تحقیق   میں   نئی     دہلی   میں   ٹائیفائیڈ   ،   ہیپاٹائٹس   اور   اسہال 
 کے   بڑھتے   ہوئے   معامالت   کو   دریائے   یمن   میں   شدید   آلودگی   سے   جوڑ   دیا   گیا   ہے   ،   جو   شہر   کے   بیشتر   پینے   کا   پانی   مہیا   کرتا   ہے۔   یمن 
 ں   کو   مرده   زون   سمجھا   جاتا   ہے   ،  rivers  وں   کے   ساتھ   ساتھ   چنئی   کے   کووم   اور   ممبئی   کے   مٹھی   اور   الہاس   دریا  stret  کے   بڑے   حص 
 زیاده   تر   مچھلیوں   کی   زندگی   کو   سہارا   دینے   کے   لئے   آکسیجن   کی   سطح   بہت   کم   ہے۔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mon.    مون   سون   کی   بارشیں   -   نکاسی   آب   کا   مسئلہ   اور   جھیلوں   اور   ڈیموں   میں   پانی   ذخیره   کرنے   کی   کمی 
 
 ٹریلین   ڈالر   کی   معیشت   کے   لئے   زندگی   کا   باعث   ہے   ،   کیونکہ   کم   سے   کم   آدھی   کھیتوں    tr   2  مون   سون   ہندوستان   کی   زراعت   پر   منحصر 
 میں   بارش   ہوتی   ہے۔   ملک   میں   جون   سے   ستمبر   کے   مون   سون   کے   سیزن   میں   ساالنہ   بارش   کا   تقریبا    70  فیصد   حصہ   پڑتا   ہے   ،   جس   سے 
 اندازه   لگایا   جاتا   ہے   کہ    263  ملین   کسانوں   کے   لئے   یہ   بہت   اہم   ہے۔ 
 
 تقریبا    800   800  ملین   لوگ   دیہات   میں   رہتے   ہیں   اور   زراعت   پر   انحصار   کرتے   ہیں   ،   جو   ہندوستان   کی   مجموعی   گھریلو   پیداوار   (جی   ڈی 
 پی)   کا    15  فیصد   بنتا   ہے   اور   ایک   ناکام   مانسون   ملک   کی   نمو   اور   معیشت   پر   اثر   ڈال   سکتا   ہے۔ 
 
 مون   سون   کا   براه   راست   اثر   ملک   کی   زرعی   جی   ڈی   پی   پر   پڑتا   ہے۔   کلیدی   کھریف   ،   یا   گرمیوں   میں   کاشت   ،   چاول   ،   گنے   ،   دالوں   اور 
 تلیوں   کی   فصلیں   جون   میں   مون   سون   کی   بارش   کی   آمد   کے   ساتھ   ہی   شروع   ہوتی   ہیں۔ 
 
 آدھی   پیداوار   میں   ہوتی   ہیں   اور   تاخیر   یا   ناقص   مانسون   کا   مطلب   سپالئی   کے   مسائل   اور    food  موسم   گرما   کی   فصلیں   ہندوستان   کی   تقریبا 
 خوراک   کی   افراط   زر   میں   تیزی   ہوتی   ہے   ،   یہ   ایک   اہم   میٹرک   ہے   جو   سود   کی   شرحوں   پر   ہندوستان   کے   ریزرو   بینک   کے   فیصلے   کو 
 متاثر   کرتا   ہے۔ 
 
 خسارے   میں   مون   سون   کی   وجہ   سے   خشک   سالی   جیسی   صورتحال   پیدا   ہوسکتی   ہے   ،   جس   سے   دیہی   گھریلو   آمدنی   ،   کھپت   اور   معاشی 
 نمو   متاثر   ہوتی   ہے۔   ناقص   مانسون   نہ   صرف   تیزی   سے   چلنے   والے   صارف   سامان   ،   دو   پہیئوں   ،   ٹریکٹروں   اور   دیہی   رہائشی   سیکٹروں   کی 



/

 کمزور   مانگ   کا   باعث   بنتا   ہے   بلکہ   اشیائے   خوردونوش   کے   ضروری   سامان   کی   درآمد   میں   بھی   اضافہ   ہوتا   ہے   اور   حکومت   کو   قرضوں 
 کی   معافی   جیسے   اقدامات   کرنے   پر   مجبور   کرتی   ہے   ،   اس   طرح   دباؤ   ڈالتا   ہے۔   مالی   جبکہ   ایک   عام   مون   سون   کا   نتیجہ   اچھی   فصل   کی 
 صورت   میں   نکلتا   ہے   ،   جس   کے   نتیجے   میں   دیہی   آمدنی   میں   اضافہ   ہوتا   ہے   اور   صارفین   کے   سامانوں   پر   خرچ   میں   اضافہ   ہوتا   ہے۔   پن 
 بجلی   کے   منصوبوں   پر   بھی   اس   کا   مثبت   اثر   پڑتا   ہے۔ 
 
 ماہرین   کا   کہنا   ہے   کہ   مون   سون   کی   بارشوں   کی   غیریقینی   صورتحال   پر   کم   انحصار   کرنے   کے   لئے   ،   ماہرین   کو   ،   پانی   کی   بچت   کی   اپنی 
 بہت   کم   کوششوں   کو   تیز   کرنے   کی   ضرورت   ہے۔   مون   سون   بارشوں   کے   دوران   سمندر   اور   ندیوں   میں   بہہ   جانے   سے   بہت   زیاده   پانی 
 ضائع   ہوجاتا   ہے   ،   چھوٹی   جھیلیں   اور   ڈیم   بنانا   اس   کا   جواب   ہوسکتا   ہے؟   تیز   پیشن   گوئ   فراہم   کرنے   کے   لئے   قبل   از   وقت   خشک   سالی   کے 
 انتباہی   نظام   کو   تیار   کرنے   اور   موسمیات   کے   اوزاروں   کو   بہتر   بنانے   کی   بھی   ضرورت   ہے۔ 
 اس   سال   کے   آغاز   میں   ہندوستان   کو   اپنے   بہت   بڑے   کھانے   پینے   کے   ذخیرے   کا   بھی   انتظام   کرنے   کی   ضرورت   ہے۔   بہت   زیاده   کھانا   تباه 
 اور   خراب   ہوجاتا   ہے۔   بہت   سے   لوگوں   کا   کہنا   ہے   کہ   ،   مون   سون   کی   مون   سون   کی   پیش   گوئی   سے   بڑا   سانحہ   ہے۔ 
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 ایک   ایسا   مسئلہ   ہے   جو   وسطی   ،   ریاست   اور   مقامی   سرکاری   ایجنسیوں   کی   ہندوستان   کی   معیشت   کو   بری   طرح   متاثر   کرتا   ہے۔   اس   نے   نہ 
 صرف   معیشت   کو   نئی   اونچائیوں   تک   پہنچنے   سے   روک   رکھا   ہے   ،   بلکہ   بدعنوانی   نے   ملک   کی   ترقی   کو   روک   دیا   ہے۔   ٹرانسپیرنسی 
 انٹرنیشنل   نے   اطالع   دی   ہے   کہ   تقریبا    50٪   ہندوستانیوں   کو   سرکاری   دفاتر   کے   ذریعہ   خدمات   انجام   دینے   کے   لئے   رشوت   دینے   یا   رابطے 
  استعمال   کرنے   کا   پہال   تجربہ   تھا۔ 
 
 بدعنوانی   میں   سب   سے   زیاده   معاون   ہندوستانی   حکومت   کے   ذریعہ   نافذ   کرده   حقدار   پروگرام   اور   معاشرتی   اخراجات   کی   اسکیمیں   ہیں۔ 
 بدعنوانی   کے   دیگر   شعبوں   میں   ہندوستان   کی   ٹرکنگ   انڈسٹری   بھی   شامل   ہے   جو   متعدد   ریگولیٹریوں   کو   ساالنہ   اربوں   روپے   رشوت   دینے 
 پر   مجبور   ہے   اور   پولیس   انٹر   اسٹیٹ   ہائی   ویز   پر   رک   جاتی   ہے۔   میڈیا   نے   بڑے   پیمانے   پر   بدعنوان   ہندوستانی   شہریوں   کے   سوئس   بینکوں 
 میں   کروڑوں   روپے   چوری   کرنے   کے   الزامات   بڑے   پیمانے   پر   شائع   کیے   ہیں۔   سوئس   حکام   نے   ان   الزامات   کی   تردید   کی   ،   جو   بعد   میں 
  2015–  2016  میں   ثابت   ہوئیں۔ 
 
 ہندوستانی   میڈیا   پر   بڑے   پیمانے   پر   انتہائی   کرپٹ   سیاستدانوں   اور   صنعت   کاروں   کا   کنٹرول   ہے   جو   عوام   کو   غلط   معلومات   سے   گمراه 
 کرکے   میڈیا   کو   سیاسی   اور   کاروباری   مخالفین   پر   کیچڑ   اچھالنے   کے   لئے   استعمال   کرتے   ہیں۔ 
 
 زمین   اور   امالک   -   عہدیداروں   پر   سرکاری   امالک   چوری   کرنے   کا   الزام   ہے۔   پورے   ہندوستان   کے   شہروں   اور   دیہاتوں   میں   ،   میونسپلٹی 
 اور   دیگر   سرکاری   عہدیداروں   ،   منتخب   سیاستدانوں   ،   جوڈیشل   افسران   ،   رئیل   اسٹیٹ   ڈویلپرز   اور   قانون   نافذ   کرنے   والے   عہدیداروں   کے 
 گروه   ،   غیر   قانونی   طریقوں   سے   اراضی   کا   حصول   ،   ترقی   اور   فروخت   کرتے   ہیں۔ 
 



/

 سرکاری   معاہدوں   -   سرکاری   فنڈز   سے   چلنے   والے   منصوبوں   میں   بدعنوانی   کی   وجہ   سے   دشواریوں   کا   سبب   ملک   بھر   میں   ہوتا   ہے۔   ورلڈ 
 بینک   کے   مطابق   امدادی   پروگرام   بدعنوانی   ،   خراب   انتظامیہ   اور   کم   ادائیگیوں   سے   دوچار   ہیں۔   مثال   کے   طور   پر   ،   رپورٹ   میں   بتایا   گیا 
 ہے   کہ   غریبوں   کے   لئے   صرف    40٪   اناج   اپنے   مطلوبہ   ہدف   تک   پہنچ   جاتا   ہے۔ 
 
 سرکاری   اسپتالوں   میں   ،   بدعنوانی   کا   تعلق   ادویات   کی   عدم   فراہمی   /   نقل   کی   ،   داخلہ   حاصل   کرنے   ،   ڈاکٹروں   سے   مشورے   اور   تشخیصی 
  خدمات   حاصل   کرنے   سے   ہے۔ 
 
 یونیورسٹیاں   اور   اسکول   -   رشوت   ستانی   اور   بدعنوانی   بہت   سارے   تعلیمی   اداروں   ہے   جس   کے   تحت   دولت   مند   والدین   اسکولوں   میں   داخلے 
 کے   لئے   رشوت   دیتے   ہیں   ،   ایک   بار   پھر   افسوس   کی   بات   یہ   ہے   کہ   غریب   عوام   کو   چھوڑ   دیا   جاتا   ہے۔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  اور   صفائیکوڑے   دان  .9
 کچرے'برصغیر'   -   اسی   طرح   مقامی   پریس   میں   برصغیر   پاک   و   ہند   کا   اکثر   حوالہ   دیا   جاتا   ہے۔   اور   یہ   کوئی   تعجب   کی   بات   نہیں   ہے:   
 ہندوستانی   شہروں   میں   ،   خاص   طور   پر   غریب   محلوں   میں   -   گلیوں   ،   گلیوں   اور   چوکوں   میں   ،   پالسٹک   کے   خانے   اور   پالسٹک   کے   تھیلے 
 ،   چمکیلی   رنگ   کی   پیکیجنگ   اور   کھانے   کا   فضلہ   ،   پرانے   اخبارات   اور   گتے   والے   خانوں   میں   ہر   جگہ   فضلہ   دیکھا   جاسکتا   ہے۔ 
 لیکن   فضلہ   صرف   شہروں   میں   جمع   نہیں   ہوتا   ہے۔   مقامی   سڑک   کے   کنارے   ایک   دن   مستقبل   کے   ماہر   آثار   قدیمہ   کو   آسانی   سے   اس   تہہ   تک 
  پہنچنے   دیں   گے   کہ   'دنیا   کی   سب   سے   بڑی   جمہوریت'   کے   مکینوں   کے   کھانے   کی   عادات   کس   طرح   تیار   ہوئیں۔ 
All   kinds   of   packages   from   different   varieties   of   cookies,   the   ubiquitous   plastic   bottles,   rustling   plastic  
bags   that   once   contained   a   cornucopia   of   sweets,   chewing   gum,   and   chips   –   all   such   things   are   often  
thrown   out   on   the   go,   'decorating'   roadside   ditches   and   railway   embankments.  
However,   waste   is   still   disposed   of   in   the   so-called   good   districts.   It   is   done   by   representatives   of   the  
traditional   caste   occupations,   waste   collectors,   rag-pickers,   and   cleaners,   for   whom   the   mountains   of  
waste   are   a   source   of   income,   and   one   that   is   quite   substantial   by   local   standards.   
Garbage   is   sorted   and   laid   out:   waste   paper,   ferrous   and   non-ferrous   metals,   glass,   and   rags   and   old  
clothes   that   are   washed   and   mended.   Anything   that   can   be   reused   is   resold.   But   whatever   cannot   be  
reused,   even   by   the   waste   collectors,   is   often   thrown   out   again   on   the   streets   of   poor   neighborhoods,  
where   it   lies   in   the   hot   southern   sun   for   years,   condensing   into   a   homogeneous   gray-brown   mush.  
The   attack   of   the   waste  
New   Delhi,   the   country's   capital,   is   particularly   affected   by   'aggressive   waste.'   One   of   the   sanitation  
workers'   colonies   is   located   in   the   middle   of   the   diplomatic   quarter,   with   hills   of   sorted   wastepaper  
packs   and   pyramids   of   bags   full   of   rags   visible   from   afar,   greatly   surprising   the   guests   of   diplomatic  
missions   and   embassy   villas.   The   caste   of   rag-pickers   settled   here   a   long   time   ago   –   long   before   the  
sprawling   diplomatic   quarter   surrounded   it   on   all   sides.   City   authorities   have   tried   several   times   to  
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resettle   such   'non-diplomatic'   neighbors,   but   the   residents   of   the   'waste   quarter'   stubbornly   resist   and  
do   not   wish   to   leave.  
The   statistics   are   startling:   The   official   and   the   unauthorized   city   dumps   add   up   to   10,000   tons   of  
waste   every   day.   Journalists   estimate   that   it   means   2,300   trucks   daily.   However,   the   volume   of   waste  
is   growing   along   with   the   population,   and   it   is   expected   that   by   2025,   the   daily   waste   volume   will   have  
reached   4,700   truckloads.  
An   Indian   journalist   once   told   the   author   of   this   article   that,   traditionally,   garbage   in   India   was   thrown  
out   onto   the   street   (as   it   once   was   in   many   European   cities),   and   the   hot   Indian   sun   would   then   dry   it  
into   dust.   But,   with   the   advent   of   modern   plastics,   packaging,   and   cardboard,   this   'garbage   disposal  
system'   no   longer   works.   Yet   the   tradition   remains.   To   this   day,   in   many   Indian   cities,   it   is   not  
considered   reprehensible   to   throw   garbage   right   where   you   stand   or   to   relieve   yourself   right   then   and  
there   without   any   shame   of   passersby.   Waste   is   often   dumped   into   rivers.   For   instance,   Delhi   is  
situated   on   the   Yamuna   River,   considered   sacred   by   the   Hindus,   but   even   approaching   the   riverbank  
is   an   unpleasant   experience   –   the   'sacred   waters'   smell   like   an   old   gutter.   Nothing,   except   bacteria,  
has   lived   in   this   river   for   a   long   time.  
The   problem   is   not   simply   the   prosperity   of   a   particular   family   or   its   education   level.   Many   residents   of  
wealthy   neighborhoods   do   not   even   want   to   wait   for   garbage   collectors   to   pick   up   garbage   bins   or  
bags   with   trash   from   their   front   door.   Wealthy   citizens   would   rather   send   a   servant   to   throw   out  
garbage   in   the   backstreets.  
However,   the   problem,   clearly,   is   not   only   with   the   habits   of   Indians   themselves,   but   with   the   outdated  
system   of   cleaning   the   country's   waste,   based   on   the   traditional   caste   system.   Most   Indian   cities   do  
not   have   a   modern   centralized   system   of   waste   collection   and   disposal   from   every   household.   In  
Delhi,   for   example,   garbage   is   fully   collected   only   from   about   25%   of   the   area.   Dragging   packages   to  
the   authorized   landfill   is   a   long   trip.   So,   it   is   no   surprise   then   that   any   vacant   lot   or   abandoned  
courtyard   is   turned   into   a   landfill   by   residents   of   the   neighboring   districts.  
Still,   a   problem   exists   even   with   the   waste   that   is   being   collected.   Three   of   the   four   major   landfills  
near   the   capital   have   already   gone   over   capacity   and   need   to   be   closed.   But   there   is   no   space   for  
new   landfills   in   India,   which   is   already   overpopulated.  
The   problem   is   not   unique   to   New   Delhi.   In   Mumbai,   for   example,   the   mountains   of   waste   are   so   large  
that   littered   suburbs   are   now   frequented   by   leopards   from   the   Sanjay   Gandhi   Reserve   next   door   –   the  
predatory   cats   wander   around   in   search   of   food   and   pose   a   threat   to   people   living   nearby.   In   addition,  
the   air   in   the   'economic   capital   of   India'   is   quite   polluted,   not   least   because   of   the   incineration   of  
rubbish.  
'The   capital   of   new   technologies,'   the   city   of   Bangalore   in   the   south   of   the   country   (sometimes   called  
the   Indian   Silicon   Valley),   along   with   its   computer   software,   electronics,   and   Internet   technology,   also  
produces   3,000-4,000   tons   of   waste   daily.   The   problem   of   space   for   storing   waste   in   this   booming   city  
is   so   acute   that   the   government   even   thought   at   one   time   to   requisition   territory   situated   on   the  
outskirts   of   the   Tataguni   estate   founded   by   artist   Nicholas   Roerich's   son,   Svetoslav   Roerich,   and   his  
wife   and   Indian   movie   star,   Devika   Rani.   Svetoslav   Roerich   intended   to   establish   a   museum   on   the  
estate,   but   some   local   politicians   decided   to   use   the   450-acre   manor   park   as   a   landfill.   Thanks   to   the  
efforts   of   the   Russian   Embassy   and   the   Indian   public,   the   museum   managed   to   fight   off   this   attempt.  
Experts   say   that   every   citizen   of   the   'largest   democracy   in   the   world,'   depending   on   their   age   and  
affluence,   'produces'   from   200   to   600   grams   of   garbage   every   day.   This   waste   material   is   gathered   in  
overflowing   landfills,   discharged   to   blind   alleys,   urban   backstreets,   and   along   roads   and   railway   lines,  
causing   complaints   from   municipalities   about   the   impossibility   of   collecting   and   cleaning   up   all   the  
garbage   scattered   in   and   around   the   city.  
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While   officials   complain   that   the   environmentalists   are   sending   an   SOS   signal,   degradable   waste   will  
not   help   improve   the   already   difficult   sanitary   and   epidemiological   situation   in   the   Indian   cities.   And   if  
this   goes   on,   garbage   will   begin   to   displace   people.  
Stars   with   brooms  
“This   is   no   exaggeration.   According   to   various   sources,   the   cities   of   India   produce   100,000   tons   of  
solid   waste   daily.   The   government   spends   from   500   to   1,500   rupees   per   ton   of   waste:   60-70   percent  
of   this   amount   is   spent   on   garbage   collection,   up   to   30   percent   more   on   transportation,   and   only   the  
remaining   approximately   five   percent   is   spent   on   recycling,”   said   Vladimir   Ivashin,   expert   at   the  
Center   for   Indological   Studies   at   Moscow   State   University,   in   an   interview   with   BRICS   Business  
Magazine.  
Most   of   the   waste   is   burned   or   buried,   said   Ivashin.   It   is,   therefore,   not   surprising   that   the   need   to   find  
space   for   landfill   sites   in   this   populous   country   is   so   acute.   In   addition,   a   large-scale   campaign   against  
garbage   would   require   a   radical   change   in   the   attitude   of   Indians   towards   waste   and   clean   streets.  
 

 

 

 

 

 

 

10.   Plastics   Pollution  
 
There   is   a   bit   of   plastic   everywhere,   in   our   wallets,   on   our   dining   tables   and   kitchens,   in   our   cars   and  
buses   and   in   our   phones   and   offices.   It   is   nearly   impossible   to   imagine   a   world   without   plastics  
 
We   almost   always   take   the   suffocation   warning   on   plastic   bags   and   packages   seriously,   keeping  
plastic   packaging   out   of   reach   of   babies   and   children.   But   we   have   not   been   as   mindful   with   the  
planet.   Of   the   8.3   billion   tonnes   of   plastic   produced,   6.3   billion   tonnes   have   been   discarded.   Every  
year,   nearly   13   million   tonnes   of   plastic   waste   are   added   to   oceans.   Given   their   durability,   plastics   do  
not   decompose.  
 
“A   plastic   bottle   takes   between   450-1000   years   to   decompose,”   explained   Environment   Minister  
Harsh   Vardhan.  
 
Much   of   the   growth   in   plastic   production   is   driven   by   single   use   or   disposable   applications.   Nearly   50  
%   of   plastics   used   are   single   use   products   such   as   bottles,   plastic   bags,   packaging,   straws,   stirrers,  
spoons   and   forks.   Around   the   world,   1   million   plastic   drinking   bottles   are   purchased   every   minute.  
Every   year   we   use   up   to   5   trillion   disposable   plastic   bags.  
 
In   India,   80   %   of   total   plastic   consumption   is   discarded   as   waste   and   official   statistics   say   the   country  
generates   25,   940   tonnes   of   plastic   waste   daily.   At   least   40%   of   this   waste   is   uncollected.  
 



/

There   is   a   concerted   effort   to   increase   recycling   of   rigid   plastic   packaging   by   companies   as   well.   But  
other   single   use   plastics   such   as   bags,   candy   wrappers,   tobacco   and   pan   masala   sachets,   soap  
wrappers   and   shampoo   sachets   are   either   too   difficult   or   not   lucrative   enough   to   collect.   These   plastic  
items   then   find   their   way   into   landfills,   unauthorised   garbage   dumps,   or   simply   remain   uncollected   on  
road   kerbs.  
 
Eventually,   these   single-use   plastic   items   clog   rivers,   other   water   bodies   and   the   ocean.   They   are  
consumed   by   animals,   and   often   find   their   way   into   our   food   systems.  
 
In   February   this   year,   veterinarians   operating   on   a   bloated   and   infected   six-year   old   cow   brought   into  
the   Bihar   Veterinary   College   in   Patna   removed   80   kilogrammes   of   plastic   from   its   stomach.   Though  
this   was   not   the   first   time   that   doctors   had   removed   polythene   from   an   animal's   stomach,   80  
kilogrammes   of   it   from   a   single.   Though   this   was   not   the   first   time   that   doctors   had   removed  
polythene   from   an   animal's   stomach,   80   kilogrammes   of   it   from   a   single   animal   was   something   of   a  
record.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.   Low   productivity   nationally   because   of   too   many   public   holidays  
 
India,   being   a   culturally   diverse   and   fervent   society,   celebrates   various   holidays   and   festivals.   When   it  
comes   to   public   holidays,   India   holds   two   world   records,   which   it   could   do   without   from   a   business  
perspective.   Firstly,   it   has   the   most   in   the   world   (more   than   20   per   year),   and   secondly,   each   state   and  
union   territory   has   its   own   local   holiday(s).   There   are   only   three   national   public   holidays   in   India,   and  
all   the   rest   are   regional.  

Excessive   public   holidays   hurt   the   economy   and   the   financial   system.   When   these   holidays   exceed  
the   'reasonable   limit',   the   nation's   productivity   is   likely   to   be   adversely   compromised.   It   is   also   not  
often   understood   that   intermittent   and   unplanned   holidays   can   cause   damage   to   the   efforts   designed  
to   make   the   country's   financial   and   capital   markets   catch   up   with   global   trends.   Holidays   have   an  
obvious   impact   on   any   company   doing   business   in   India,   whether   locally   or   remotely.   These  
challenges   are   especially   relevant   for   companies   with   outsourced   IT   or   business   processes   who   work  
remotely   with   their   Indian   counterparts,   or   meet   face-to-face   for   international   business   meetings.   

SLAs   (Service   Level   Agreements)   might   guarantee   year-round   service,   but   not   for   individuals,   which  
means   that   your   key   resources   might   not   be   available   when   you   think   they   are.   With   a   reasonable   set  
of   holidays   and   the   usual   weekends,   it   might   be   tolerable   to   keep   pace   even   if   somewhat   slowly   with  
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modern   banking.   But   in   a   country   with   inconsistent   and   large   numbers   of   public   holidays   and  
non-working   holidays,   the   nation's   financial   growth   could   be   stifled.  

Indian   holidays   tend   to   be   seen   as   a   hinder   to   the   flow   of   work.   There   is   little   interest   in   what   they   are,  
how   they   are   observed,   and   what   they   signify   culturally.   It's   even   rare   to   find   accurate   knowledge   of  
Indian   holiday   calendars   and   for   work   with   India   to   be   planned   around   these   calendars.   The   point  
here   is   that   you   have   to   think   regionally.   If   you   deal   with   four   different   cities   in   India,   each   in   a   different  
state,   there   will   be   slight   differences   in   the   holidays   observed.   As   private   companies   have  
considerable   latitude   in   selecting   which   holidays   to   observe,   you   also   need   to   know   what   the   holiday  
lists   of   the   different   companies   are.  

Having   mentioned   the   negative   impact,   holidays   are   a   boon   too   for   certain   sectors   like   retail,  
entertainment   and   travel   &   tourism,   which   thrive   on   such   occasions   in   India.   In   other   words   giving  
people   more   time   to   shop   can   increase   spending   and   in   turn   will   have   a   positive   impact   on   growth.  
Festivals   like   Dusherra,   Id,   Diwali   and   Christmas   generate   billions   of   India   Rupees   in   the   sales  
revenue   every   year.  

India   is   a   highly   diverse   country,   and   diversity   presents   many   opportunities,   from   the   workplace   to   the  
market.   However,   it   also   presents   challenges.   Religion   and   the   workplace   are   becoming   increasingly  
intertwined.   More   workers   expect   their   religious   beliefs   and   practices   to   be   accommodated   in   the  
workplace,   with   days   off   to   celebrate   holidays   and   time   during   the   workday   to   practice   religious  
beliefs.   Globally,   these   accommodations   have   long   been   common.   Most   countries   have   populations  
with   a   dominant   religion   with   practices   reflected   in   many   aspects   of   the   country's   life,   including   the  
workplace,   public   holidays,   and   societal   values.  

In   general,   it   is   clear   that   holidays   are   important,   but   perhaps   not   as   important   as   the   macroeconomic  
level   as   they   are   at   the   microeconomic   level.   Reducing   the   loss   of   business   days   can   add   significantly  
to   the   GDP,   provide   a   stable   environment   for   business,   and   most   importantly,   can   help   the   poor   earn  
that   extra   day's   income,   which   gets   a   miss   on   a   holiday.  

12.   Crisis   in   Education  
 
The   CBSE   results   are   out   and   students   would   be   enrolling   in   droves   for   university   education.   While  
children   find   it   exciting   to   embark   on   the   next   chapter   of   their   life-journey,   it   is   also   a   worrying   and  
stressful   exercise   because   of   the   significant   demand-supply   mismatch   and,   further,   that   none   of  
India's   higher   educational   institutions   feature   in   the   top   100   QS   rankings.   For   students   with  
exceptional   aptitude,   this   can   be   a   major   disappointment.   For   a   country   of   India's   size   and   aspiration,  
this   is   a   major   failure.  
 
The   reasons   behind   India's   education   crisis   lie   in   the   seven-decade   approach   towards   the   sector.  
Research   was   never   embedded   in   our   culture   and   education   was   essentially   equated   with   teaching.  
Consequently,   our   approach   tended   to   be   static   and   bookish   and   focused   only   on   how   many   went   to  
school.  
 
At   the   national   level,   this   is   not   a   bad   thing.   We   would   otherwise   deny   children   the   right   to   education  
and   many   would   be   forced   to   become   child   labourers.   With   the   enactment   of   the   RTE   legislation   in  
2009,   around   260   million   children   attend   school   in   India   today,   making   it   the   world's   largest   school  
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system.   There   are   around   1.5   million   schools   with   over   one   million   run   by   the   government.   The  
education   market   is   currently   valued   at   $100   billion   and   is   set   to   double   by   2020.   This   is   impressive.  
 
But   what   India   needs   is   not   just   the   right   to   education   but   the   right   to   quality   education.   According   to   a  
disturbing   report   carried   a   couple   of   years   ago   in   a   prestigious   Indian   magazine,   only   seven   per   cent  
of   our   engineering   graduates   are   employable.  
 
Unless   the   education   system   is   substantially   rewired   and   is,   in   fact,   overhauled,   we   would   damage  
the   future   prospects   of   our   young   population   and   thereby   lose   our   demographic   dividend.   This  
requires   changing   the   very   DNA   of   our   education   system   from   inside   out.   The   government   recognizes  
this   and   over   the   past   several   months,   a   series   of   initiatives   have   been   under   discussion,   including  
the   contours   of   a   New   Education   Policy.  
 
There   is   credible   skepticism,   unfortunately,   as   to   how   India   would   achieve   what   surely   must   be   an  
ambitious   agenda   without   consistent   budgetary   allocations   and   a   clear   understanding   of   what   ails   the  
system.  
 
To   be   fair,   the   sheer   magnitude   of   the   problem   is   intimidating.   Over   past   decades,   we   have   drifted  
along   with   ostrich-like   self-delusion.   We   have   been   risk-averse   and   blind   to   the   changing   educational  
needs   of   a   knowledge   economy.   The   majority   of   our   schools   lack   not   only   basic   amenities   but   also  
teachers.   Where   teachers   are   available,   the   majority   are   over-stretched   and   under-qualified.   It   is   no  
wonder   then   that   our   graduates   are   not   employable.  
 
A   nation's   future   is   forged   by   its   education   system.   A   defunct   system   will   usher   in   a   dismal   future.   We  
face   a   similar   danger,   though   to   a   significantly   lesser   extent   with   regard   to   market   share   because   the  
bulk   of   our   educational   institutions   are   government-owned   and   operated.   But   obsolescence   is   a  
genuine   and   credible   threat.  
 
The   question   we   need   to   ask   is   what   is   the   purpose   of   education?   In   other   words,   what   do   we   hope   to  
achieve   from   education.   This   really   means   one   of   two   things:   either   the   student   or   the   teacher   is  
central   to   the   education   system.  
 
From   ancient   times,   our   approach   to   shiksha,   or   education,   has   been   the   relationship   between   the  
teacher,   or   guru,   and   the   shishya,   or   disciple.   Shiksha   was   not   the   imparting   of   information   but   of  
deep   knowledge   that   comes   from   years   of   study   and   experience.  
 
Unfortunately,   we   appear   to   believe   that   this   is   precisely   what   our   education   system   imparts!  
Consequently,   most   teachers   don   the   mantle   of   the   guru.   They   are,   in   fact,   disciplinarians,   who   run  
classrooms   like   policemen.  
 
Across   the   globe,   technology   has   replaced   the   teacher   of   yesterday.   We   can   no   longer   provide  
modern   day   education   using   the   earlier   century's   methodology.   The   embrace   of   technology   and   the  
disruptive   shift   in   thinking   is   critical   to   revamping   our   education   policy.  
 
Put   simply,   the   teacher   only   sharpens   the   pencil   and   allows   for   the   inherent   talent   in   each   student   to  
be   revealed.   It's   not   that   teachers   don't   know   how   to   teach.   Rather   they   don't   really   know   why   they  
teach.   Teachers   need   to   recognize   that   students   are   central   to   the   system   and   they,   as   teachers,   are  
only   facilitators   and   nothing   more.  
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This   requires   a   fundamental   attitudinal   shift   that   is   critical   to   rewiring   our   education   system.   It   can  
happen   only   if   we   embrace   autonomy   of   thinking.   When   we   do   that,   we   would   foster   curiosity   and  
thus,   creativity.   To   achieve   this,   our   teachers   need   to   be   educated.  
 
World-class   education   systems   do   not   have   an   ideological   focus   but   are   entirely   market   driven.   Like  
the   market,   they   anticipate   the   future   and   ascertain   how   best   it   needs   to   be   navigated.   If   India's   future  
is   to   be   determined   by   the   quality   of   education   that   it   offers,   mindsets   have   to   dramatically   change.   As  
HG   Wells   reminded   us:   "Civilisation   is   a   race   between   education   and   catastrophe."   Our   choice   would  
determine   where   we   are   headed.   The   problem   is   we   are   running   out   of   time.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13.   Rural   Development  
 
India   is   emerging   as   a   major   power   with   the   economy   registering   high   growth   rates   and   our   cities   and  
urban   centres   beginning   to   display   marks   of   affluence.   Yet,   there   is   no   uniform   development,   the   rural  
hinterland   not   being   able   to   march   in   tandem   with   urban   India.   More   than   70   per   cent   of   our   people  
live   in   villages   80   per   cent   of   our   poor   also   live   in   rural   areas.   The   benefits   of   economic   growth   are   not  
percolating   to   more   than   two-thirds   of   the   people.   The   visible   symbols   of   development   should   not  
make   us   forget   the   problems   of   the   rural   areas.  
 
The   Indian   economy   is   the   fourth   largest   in   the   world.   But   the   growth   pattern   is   not   uniform.   While   the  
rate   of   growth   for   manufacturing,   services,   and   communications   sectors   has   substantially   improved,  
in   vital   sectors   such   as   agriculture,   infrastructure   development,   and   community   and   social   services,  
and   in   rural   development   as   a   whole,   our   performance   is   not   appreciable.  
 
Without   the   development   of   rural   people,   the   country   can   never   claim   to   be   developed.   In   recent  
years,   agricultural   growth   has   fallen   and   so   have   investment   and   profitability   of   agriculture,   net   sown  
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area   under   crops,   and   the   area   under   irrigation.   According   to   the   Economic   Survey   2006-2007,   low  
yield   per   unit   area   across   almost   all   crops   has   become   a   regular   feature.  
 
Rural   India   is   in   crisis.   As   Dr.   MS   Swaminathan,   the   distinguished   agricultural   economist,   said,   "The  
agrarian   crisis   has   its   roots   in   the   collapse   of   the   rural   economy...   Unemployment   leading   to  
out-migration   of   the   asset-less   is   growing.   The   minimum   support   price   mechanism   is   not   operating   for  
most   commodities.   At   every   level   of   the   livelihood   security   system,   there   is   a   tendency   to   make   profit  
out   of   poverty.   Something   is   terribly   wrong   in   the   countryside...   "  
 
Today,   finding   themselves   helpless   in   the   face   of   adversities   of   various   kinds,   the   peasantry   in   parts   of  
the   country   is   resorting   to   extreme   measures.   Repeated   crop   failures   due   to   unpredictable   climatic  
variations,   inability   to   meet   the   rising   cost   of   cultivation,   and   the   increasing   debt   burden   are   among  
the   factors   leading   to   frustration.   In   such   a   scenario,   meeting   the   challenges   of   rural   reconstruction  
becomes   a   formidable   and   priority   task.  
 
Agriculture   being   the   mainstay   of   our   economy,   it   is   imperative   that   we   have   a   comprehensive   and  
time-bound   programme   to   extricate   the   sector   from   stagnation,   if   not   deceleration.   Larger   irrigation  
facilities,   better   seeds   and   agri-inputs,   and   fertilizer   at   reasonable   costs   will   have   to   be   provided   to  
farmers,   along   with   finance   and   infrastructural   and   marketing   facilities.   Agriculture   must   become   an  
income   generating   activity   and   farmers   should   not   be   left   to   the   vicissitudes   of   weather,   financial  
resources,   and   markets.  
 
To   increase   productivity   and   employment   generation   in   the   sector,   there   is   a   need   to   bring   about  
structural   changes,   primarily   based   on   land   reforms,   as   support   prices   and   provision   of   cheap   credit  
do   not   help   beyond   a   point.   Experience   has   shown   that   providing   the   poor   with   access   to   land   is   not  
anti-growth.   In   the   rural   growth   strategy,   the   dynamism   of   small   family   farms   plays   an   important   role.  
Problems   in   Rural   Development  
As   we   know   the   60-70%   of   rural   population   in   India   lives   in   primitive   conditions.   This   sorry   state   exists  
even   after   60   years   of   independence.   So   that   Rural   Development   programmes   have   urgency   in   the  
present   condition   also.   There   are   many   obstacles   in   the   rural   development   programmes   which   are   as  
under  
   
1.   There   is   no   electricity   supply   in   many   villages.  
2.   Many   rural   peoples   using   primitive   methods   of   cooking,   living   and   farming   and   they   have   trust   on  
these   methods.  
3.   By   using   primitive   cooking   stoves,   around   300,000   death   /   year   takes   plan   due   to   pollution.  
4.   54%   of   India's   population   is   below   25   years   and   most   of   them   live   in   rural   areas   with   very   little  
employment   opportunities.  
5.   Literacy   is   the   major   problem   in   rural   development   programme.  
8.   Everyone   wants   to   go   to   the   cities,   so   rural   people   remains   ignored.  
9.   Privatization   concept   is   useful   for   rural   development   but,   government   not   paying   much   attention   to  
this   aspect.  
10.   Policy   makers   prepare   policies,   programmes   for   betterment   of   rural   people   but,   if   these  
programmes   are   not   implemented   they   are   of   no   use.  
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14.   Cow   Protection/Non-Protection  
 
Cow   are   regarded   as   holy   and   sacred   in   India,   supported   by   the   fact   that   80%   of   the   population   are  
Hindus.   
 
There   is   constant   upheaval   and   friction   by   minority   groups   that   are   fighting   this   fact   supported   by  
outsider   foreign   groups.  
 
Milk   is   for   calves,   baby   cows   not   really   for   human   consumption.   While   we   like   and   cherish   milk  
throughout   our   lives,   we   have   scant   regard   and   respect   for   cows,   especially   female   cows   and  
buffaloes   who   have   to   suffer   to   create   milk   as   they   are   artificially   induced   to   produce   it   and   when   they  
get   old   and   stop   producing   milk   then   both   bulls   and   cows   are   abandoned   and   minority   groups   are  
slaughtering   them.  
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This   has   to   stop,   we   need   more   humane   treatment   of   cows   and   they   have   to   be   protected   from  
slaughter,   alternatively,   and   better   still,   we   need   to   find   alternative   food   sources.  
 
Traveling   throughout   the   length   and   breadth   of   the   country,   in   every   city,   town   and   village   there   are  
millions   of   abandoned   cows   and   buffaloes   scavenging   for   food.   This   is   so   unfair   and   generates   an  
untold   amount   of   grief   and   suffering   to   cows   and   buffaloes   and   negative   karma   for   all   of   us.  
 
We   have   a   Cow   tax   for   protection   of   cows   but   they   are   nor   protected,   this   tax   should   be   used   to  
ensure   that   no   animal   is   abandoned   and   left   wondering   on   the   streets   on   the   country.   In   fact   we  
should   breed   less   cows   and   buffaloes   and   find   alternative   food   sources.  
 
It's   also   time   for   farmer's   to   act   more   responsibly   and   not   abandon   cows   when   they   are   no   longer  
productive,   every   cow   that   is   left   roaming   the   streets   and   roads   of   the   nation   were   abandoned   by  
farmers.  
 
Shame   on   us   for   allowing   this   to   happen.  
 
Read   a   short   clip   from   a   recent   news   article   (Independent   -   Adam   Withnall   Delhi   @adamwithnall  
Sunday   24   February   2019   15:15)  
  
Inside   India's   plastic   cows:   How   sacred   animals   are   left   to   line   their   stomachs   with   polythene.  
 
Grazing   on   rubbish   on   Delhi's   streets,   cows   consume   large   quantities   of   plastic,   and   doctors   routinely  
find   up   to   50kg   of   waste   in   their   stomachs   during   surgery.   'Sometimes   we   find   whole   shoes,  
sometimes   needles,   or   pieces   of   wood…   but   mostly   it   is   polythene'  
 
Six   months   ago,   the   manager   of   the   Gopal   Gau   Sadan   –   literally   a   “home   for   old   cows”   on   the  
outskirts   of   Delhi   –   was   forced   to   declare   that   enough   was   enough;   it   couldn't   take   any   more   animals.  
 
With   more   than   4,000   cattle   living   on   just   16   acres   of   land,   the   shelter   wrote   to   the   Delhi   city  
authorities   to   say   it   would   have   to   stop   rehousing   cows   who,   despite   their   revered   status   among  
India's   1.2   billion   Hindus,   have   been   left   to   fend   for   themselves   on   the   streets.  
 
It's   a   similar   story   at   all   of   the   five   government-supported   cow   shelters   in   the   greater   Delhi   area.  
Indeed,   since   Narendra   Modi's   Hindu   nationalist   BJP   swept   to   power   in   the   2014   election,   stray   cattle  
crises   have   been   seen   breaking   out   across   the   nation.  
 
Figures   from   a   government   survey   estimate   there   are   more   than   60,000   abandoned   cows   living   in   the  
capital.   Tourist   snaps   of   Delhi   often   feature   a   robust-looking   bovine   stray,   walking   down   the   street   and  
forcing   rickshaws,   cars,   even   buses   to   grant   it   right   of   way.  
 
They   are   less   likely   to   show   the   more   unsavoury   sight   of   the   same   cows   grazing   on   piles   of   plastic  
household   waste,   at   collection   points   and   rubbish   dumps   throughout   the   city.   
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15.   Media   Control   in   India  
The   Media   in   India   is   not   Free,   it   is   largely   controlled   by   foreign   organizations   and   most   of   them  
funded   by   Christian   organisations,   what   does   that   mean?   it   means   that   day-to-day   happenings   in   the  
media   is   controlled   by   people   with   evil   agendas,   like   promoting   the   policies   of   divide   and   rule,   like  
stirring   trouble   between   one   religious   group   against   another.  
Large   media   organizations   are   being   owned   and   controlled   by   foreign   political,   religious   and   business  
conglomerates   that   are   using   channels   and   newspapers   to   undermine   India.  
Another   concern   is   Fake   news   which   is   a   rising   problem.   The   practice   of   using   social   media   platforms  
like   Facebook   and   WhatsApp   to   disseminate   false   information   is   ushering   in   a   dangerous   trend   and  
these   platforms   are   controlled   by   foreign   companies   which   are   anti-India.  
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Real   news   and   information   is   increasingly   getting   buried   in   an   avalanche   of   false   information   and  
hoaxes,   which   are   spreading   like   wild   fire   in   India   and   creating   rifts   between   various   communities,  
castes   and   religions.  
In   recent   times,   there   have   been   numerous   instances   of   fake   news   misleading   people,   spreading  
false   propaganda   or   maligning   people   as   well   as   entire   communities.   The   trend   appears   to   be  
intensifying   as   Indians   increasingly   receive   their   news   and   information   from   social   media.  
In   July,   a   rumor   that   a   gang   of   men   was   supposedly   abducting   children   in   the   central   Indian   state   of  
Jharkhand   was   spread   via   WhatsApp.   It   soon   mobilized   a   mob   of   several   hundred   people   who   ended  
up   killing   seven   men.   The   rumor   proved   to   be   false   and   the   slain   men   turned   out   to   be   innocent.  
The   government   needs   to   impose   some   sort   of   control   to   these   outlets.   Press   freedom   is   good   in  
theory   but   if   fake   news   is   distributed   by   evil   forces   or   foreigners   promote   there   evil   agendas   them   is  
the   Press   really   free?  
No   wonder   we   can't   make   any   progress   as   a   nation,   there's   too   much   instigation   and   trouble  
mongering   from   outsider's,   It's   time   to   ban   all   foreigners   and   foreign   organisations   from   owning   media  
outlets.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16.   Why   we   should   have   a   Nationwide   Ban   on   Fireworks  
 
1.   Pollution   –   poisonous   particulates   and   gases   in   the   air  
2.   Global   Warming   and   Climate   Change  
3.   Danger   to   People   and   Animals  
4.   Animals   are   stressed   because   of   loud   noise  
5.   Waste   of   valuable   money   and   resources   that   could   be   used   elsewhere  
6.   It   has   no   religious   or   spiritual   significance,   it   is   purely   for   fun   and   entertainment  
7.   Firecracker   manufacturing   factories   are   dangerous   for   workers   because   of   safety   reasons  
8.   Fireworks   can   cause   Blindness   –   not   one   single   person   should   become   blind   no   matter   what   the  
celebration,  
9.   No   animal   should   become   stressed   because   of   our   celebrations  
10.   No   one   should   die   because   of   the   threat   of   explosions   in   a   fireworks   factory.  
__________________________________________  
Fireworks   are   still   typically   propelled   by   the   ignition   of   gunpowder   —   a   technological   innovation   that  
dates   back   over   a   couple   of   hundred   years   back.    Additionally,   to   produce   the   oxygen   needed   for   an  
explosion,   many   fireworks   contain   oxidisers   known   as   perchlorates.   These   can   dissolve   in   water,  
contaminating   rivers,   lakes   and   drinking   water.  
Fireworks   Can   Be   Toxic   to   Humans  
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Depending   on   the   effect   sought,   fireworks   produce   smoke   and   dust   that   contain   various   heavy  
metals,   sulfur-coal   compounds,   and   other   noxious   chemicals.   Barium,   for   instance,   is   used   to   produce  
brilliant   green   colors   in   fireworks   displays,   despite   being   poisonous   and   radioactive.   Copper  
compounds   are   used   to   produce   blue   colors,   even   though   they   contain   dioxin,   which   has   been   linked  
to   cancer.   Cadmium,   lithium,   antimony,   rubidium,   strontium,   lead,   and   potassium   nitrate   are   also  
commonly   used   to   produce   different   effects,   even   though   they   can   cause   a   host   of   respiratory   and  
other   health   problems.  
Just   the   soot   and   dust   from   fireworks   alone   is   enough   to   lead   to   respiratory   problems   like   asthma.   A  
study   examined   air   quality   at   300   monitoring   stations   across   the   United   States   and   found   that   fine  
particulate   matter   spiked   by   42%   on   the   Fourth   of   July,   compared   to   the   days   before   and   after.  
Fireworks   Contribute   to   Environmental   Pollution  
The   chemicals   and   heavy   metals   used   in   fireworks   also   take   their   toll   on   the   environment,   sometimes  
contributing   to   water   supply   contamination   and   even   acid   rain.   Their   use   also   deposits   physical   litter  
on   the   ground   and   into   water   bodies   for   miles   around.  
Fireworks   Add   to   Worldwide   Pollution  
Of   course,   fireworks   displays   are   not   limited   to   Diwali   celebrations.   Fireworks   use   is   increasing   in  
popularity   around   the   world,   including   in   countries   without   strict   air   pollution   standards.   According   to  
statistical   figures,   millennium   celebrations   in   2000   caused   environmental   pollution   worldwide,   filling  
skies   over   populated   areas   with   “carcinogenic   sulfur   compounds   and   airborne   arsenic.”  
Loud   Fireworks   Affect   Wildlife  
Research   studies   show   that   the   loud   sounds   of   fireworks   do   have   an   adverse   effect   on   wild   animals  
as   well   as   domestic   animals.   The   noise   from   fireworks   causes   a   great   amount   of   fear,   stress   and  
anxiety   in   wild   animals.   This   fear   often   causes   them   to   flee   into   roadways   which   results   in   more  
vehicle   damage   (from   large   animals   such   as   deer)   and   an   increase   in   dead   animals.   
Other   documented   effects   include   nesting   birds   and   other   small   mammal   parents   abandoning   their  
nests   leaving   their   defenseless   babies   behind.   The   panic   can   sometimes   cause   so   much  
disorientation   that   wildlife   parents   cannot   locate   their   nests   and   their   babies   die.   Panic   and  
disorientation   from   fireworks   noise   has   also   resulted   in   birds   flying   into   windows   and   buildings,   or   too  
far   out   to   sea   to   escape   the   noise.   Waterfowl   become   entangled   in   remnants   of   large   fireworks,   or  
ingest   pieces,   and   scavenging   animals   (both   birds   and   mammals)   ingest   debris,   usually   resulting   in  
death.  
Injury   and   Death  
Fireworks   are   synonymous   with   our   celebration   of   Diwali   Day.   Yet,   the   thrill   of   fireworks   can   also   bring  
pain.   Fireworks   can   be   dangerous,   causing   serious   burns,   bodily   and   eye   injuries.  
What   is   the   most   important   part   of   your   body   —   your   hands,   face,   eyes?   That's   where   fireworks   do  
the   most   harm.   In   fact,   according   to   statistics:  
Thirty   percent   of   fireworks   injuries   are   to   hands   or   fingers.   (Children   are   especially   vulnerable   to  
permanent   loss   since   their   fingers   and   hands   are   so   small.)   Twenty-four   percent   of   fireworks   injuries  
are   to   the   eyes.  
Twenty   percent   of   fireworks   injuries   are   to   the   face   or   other   parts   of   the   head.   
Climate   Change   and   Fireworks  
Diwali   is   celebrated   with   so   many   fireworks   that   every   year,   some   schools   are   closed   because   of   thick  
pollution.   Last   year,   India's   Supreme   Court   temporarily   banned   fireworks   in   the   capital.   Satellite  
images   taken   from   space   during   Diwali   show   a   plume   of   smoke   enveloping   the   entire   country.   800  
million   people   in   South   East   Asia   are   at   a   higher   risk   because   of   fireworks   compound   this   factor   with  
firework   celebrations   throughout   the   rest   of   Asia   and   the   picture   becomes   hazier.  
SIZE   DOESN'T   MATTER  
While   you   may   recognize   that   large   fireworks   are   dangerous,   contrary   to   what   you   may   believe,   small  
fireworks,   such   as   firecrackers,   bottle   rockets,   and   sparklers,   are   not   safer.   In   fact,   they   account   for  
almost   75%   of   all   fireworks-related   injuries.  
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As   with   all   things,   it's   about   how   they   are   used.   People   tend   to   underestimate   the   power   of   the  
smaller   explosives.   They   seem   harmless.   However,   sparklers   get   hotter   than   1200   degrees  
Fahrenheit   and   are   the   most   likely   to   cause   injuries   to   young   children,   while   bottle   rockets   are   the  
type   of   firecracker   that   most   often   cause   eye   damage.   These   missiles   are   reckless   enough   to   cause  
injuries   even   when   pointed   away   from   everyone.  
It's   also   about   how   often   they   are   used.   Bottle   rockets   and   small   firecrackers   are   the   most   common  
types   of   fire   “toys”   used   for   celebration   mayhem.   These   smaller   fireworks   are   more   popular   because  
they   are   cheaper.   Many   people   buy   them   by   the   gross.   
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