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हे पस्ु तक विनामूल्य आहे
पण फ़ुकट नाही
या मागे अनेकाांचे कष्ट ि पैसे आहेत .

म्हणून हे िाचल्यािर खचच करा ३ वमवनट
१ वमवनट : लेखकाांना फ़ोन करून हे पस्ु तक कसे िाटले ते कळिा
१ वमवनट : ई सावहत्य प्रवतष्ठानला मेल करून हे पस्ु तक कसे िाटले ते कळिा.

१ वमवनट : आपले वमत्र ि ओळखीच्या सिच मराठी लोकाांना या पस्ु तकाबद्दल
अवण ई सावहत्यबद्दल साांगा.

असे न के ल्यास यापढु े आपल्याला पस्ु तके वमळणे बांद होऊ शकते.

दाम नाही मागत. मागत आहे दाद.
साद आहे आमची. हिा प्रवतसाद.
दाद म्हणजे स्ततु ीच असािी असे नाही. प्राांजळ मत, सूचना, टीका, विरोधी मत याांचे स्िागत आहे. प्रामावणक मत
असािे. ज्यामळ
ु े लेखकाला प्रगती करण्यासाठी वदशा ठरिण्यात मदत होते. मराठीत अवधक कसदार लेखन व्हािे
आवण त्यातून िाचक अवधकावधक प्रगल्भ व्हािा, आवण सांपूणच समाज सतत एका नव्या प्रबद्ध
ु उांचीिर जात रहािा.
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• लवनामूल्य लवतरणासाठी उपिब्ध .
• आपिे वाचून झाल्यावर आपण हे फ़ॉरवडव करू शकता .
• हे ई पुस्तक वेबसाईिवर ठे वण्यापुवी ककवा वाचनाव्यलतटरक्त कोणताही
वापर करण्यापुवी ई प्रलतष्ठानची िेखी परवानगी घेणे आवश्यक आहे.
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मनातिे दोन शब्द

सववसामान्यांचं

जगणं

म्हणजे

अखेरच्या श्वासापयंतचा अलवश्रांत संघर्व!!
अनंत अभावांचे पाविोपाविी खळगे
आलण

नानातऱ्हेच्या

समस्यांच्या

काट्याकु ट्यांतून त्यांची जगरहािी पुढं सरकत
असते. हे खळगे बुजवत, काट्यांचा फु फािा
बाजूिा सारत पुढं जायचं म्हणजे अलव्दतीय
संघर्वच!!

हा

संघर्व

अनुभवत

असतानाच

लचककत्सकपणे त्याचं मूळ शोधणं ओघानं आिंच.
कवीश्रेष्ठ सुरेश भिांनी म्हििं आहे,

एक साधा प्रश्न माझा, िाख त्याची उत्तरे ,
हे खरे की, ते खरे की, ते खरे की, ते खरे !!

असंख्य प्रश्नांच्या मुळाशी जात त्यावरीि उत्तरे शोधणं हे नकळत
कियमान झािं आलण वृत्तीही तशीच बनिी. हाच एक आवडीचा लवर्य आलण
ध्यास झािा. जणू हा एक कवडसा; पुढे पत्रकाटरतेच्या माध्यमातून स्वत:चं िेत्र
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लवस्तारत रालहिा. समरसता आलण न्याय लवकासासाठी सकारात्मकतेची पेरणी
करणाऱ्यांच्या वाट्यािा जसा प्रशंसेचा हार माझ्या िेखणीने कदिा, तसाच कधी
झारीतिे शुिाचायव, दांलभकता, अन्याय-अत्याचार आलण दुष्प्रवृत्तीवर प्रहार देखीि
के िा. या वैचाटरक कदडीत अनेक समलवचारी लमत्र, मागवदशवक भेििे; त्यामुळे
पत्रकाटरतेच्या िेत्रातीि वारकरी होण्याचा आलत्मक आनंद मिा घेता आिा.

सन १९८८. मराठवाड्यातीि अग्रेसर दैलनक अशी ओळख असिेल्या
‘अजजठा’चा तािुका वातावहर या नात्याने बातमीदारीची सुरू के िेिी मुशाकफरी
देशोन्नती (अकोिा), के सरी (सोिापूर) मध्ये काही काळ रमिी. मात्र १९८९ ने या
बातमीदारीिा एका िर्ननग पॉइं िवर आणून उभं के िं. गोदातीर समाचार (नांदड
े ),
मराठवाडा (िातूर) मधून संपादकीय लवभागातीि लनरलनराळ्या डेस्कवरीि वावर
वाढिा. इथल्या अनुभवाने माझ्या कटरयरची खऱ्या अथावने पायाभरणी के िी.
त्यानंतर तरूण भारत (सोिापूर), देवलगरी तरूण भारत (औरं गाबाद) मध्ये
संपादकीय डेस्कच्या कामातीि समरसता अनुभविी, आलण पुढे िोकपत्र (नांदड
े ),
जळगाव िाइम्स (जळगाव), कृ र्ीवि (अलिबाग), मराठवाडा (औरं गाबाद), देशदूत
(नालशक, जळगाव), पुढारी (कोल्हापुर, पुणे), िोकमत (पुणे, मुब
ं ई) असा प्रवास
करीत माझ्या पत्रकाटरतेची पािखी कदव्य मराठीच्या लनलमत्ताने औरं गाबादेत
पोहोचिी. सातत्याने सामालजक, राजकीय, आर्थथक लवर्यांची हाताळणी करणारी
माझी िेखणी व्यवस्थेतीि चुकांवर के वळ प्रहार करून थांबिी नाही; तर त्या
िाळण्यासाठी, दुरूस्त करण्यासाठी काय करता येईि याचेही कदशादशवन करीत
असते हेच लतचं ठसठसीत उठू न कदसणारं वेगळे पण. अथावतच माझ्या बातमीदारीत
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आलण स्तंभिेखनात कायम सामान्य माणूस कें द्रस्थानी रालहिा, ककबहुना तसा प्रयत्न
सातत्याने के िा. संपादकीय स्तंभातीि लनवडक िेखांनी पुस्तकाचे रूपडे आता
धारण के िे आहे, ते माझ्या िेखनशैिीवर लनखळ, लनस्सीम प्रेम करणाऱ्या
वाचकांची प्रेरणा आलण लहतजचतकांच्या आग्रहामुळे !!
या िेखांवर आपल्या प्रलतकिया जाणून घ्यायिा, वाचकांच्या मनातिे
दोन शब्द ऐकायिा मनापासून आवडेि.
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अपवण पलत्रका

माझ्या िेखन कौशल्यावर लनखळ प्रेम
करणाऱ्या तमाम वाचक लमत्रांना समर्थपत…
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आभार…

मनातिं सगळं स्तंभिेखनात उतरवण्यापासून त्यास पुस्तकाचं
रूप येईपयंतच्या प्रत्येक िप्पप्पयावर अनेक जाणत्या सुहृद
लमत्रांनी, सहकाऱ्यांनी, व्यासंगी वाचकांनी मनापासून खूप-खूप
मदत के िी. अनेक अभ्यासकांनी, लमत्रांनी कदिेल्या प्रेरणेमुळे
‘कदव्य मराठी’तीि माझ्या स्तंभ िेखनािा पुस्तकाचं साजरं रूप
लमळािं आहे. यापुढीि वािचािीत देखीि आपणा सवांचे मैत्र
कायम राहो!!
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अनुिम…

का, लमळत नाही हमी भाव?
‘आयिी’तीि नोकऱ्यांवर गंडांतर
िष्करातही सुधारणावाद
अन्न हेच पूणवब्रम्ह
सुकमाचा धडा
गोळे गाव पॅिनव : वॉिर बजेि
कदि रूहानी!
दहशतखोरांचा वचवस्ववाद
लबयाण्यांचा बादशहा
खूनी गेम्सचा फास
बढतीचा वांदा
शयवतीच्या गाड्यािा वेसण
खेळखंडोबा
‘रे रा’ पॅनिची मध्यस्थी
पिीय हुकू मशाहीचे सावि
रोबो : यंत्र नव्हे नागटरक
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राजमुकुिातीि कािे
राजनैलतक लवजय
अलभजात मराठी
‘असोशी’ आलण ‘नकु शी’
‘सीएं’वर लनयंत्रण का हवे?
पाऊसमानाचा पॅिनव
लवर्ारी वायूचा लवळखा
महासत्तेच्या पाऊिखुणा
मुिे का जहसक होतात?
ड्रॅगनची दादालगरी
म्हणे, प्रगत शैिलणक महाराष्ट्र!
सुजिाम् महाराष्ट्र!
हवामानाचा धसका, शेतकऱ्यांची तारांबळ
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प्रस्तावना

सजग आलण चतुरस्त्र!

‘करं ि अपडेि’ हे कोणत्याही युगात महत्वाचे असतात. अगदी दुसऱ्या
सेकंदािा जरी मालहती, घिना तंत्रज्ञानामुळे आपल्या पयंत येत असिी तरी त्या
मालहतीिा ज्या स्वरुपात आपल्यापयंत जे कोणी पाठवत असतात ते ककती सखोि
आलण तात्काळ त्याचा अभ्यास, संशोधन करून आपल्यापयंत ते पोहोचवतात याचे
नेहमीच सवांना कौतुक असते आलण आश्चयव वाित असते. माध्यम जगतात असा
अलतजिदपणा आलण भान सगळ्यांकडू न अपेलित असिे तरी मात्र ते सगळ्यांकडे
असतेच असे नाही. श्रीपाद सबनीस यांच्याकडे हे गुण असल्यानेच ते सातत्याने
शेकडो लवर्यावर तात्काळ लिहू शकिे आलण वाचकांची ज्ञानतृष्णा शमवू शकिे हे
या संग्रहाच्या लनलमत्ताने आवजूवन सांलगतिे पालहजे. मुकद्रत माध्यमात अनेक प्रकारचे
िेखक, मालहती संकिक असतात, काहीजण मालहतीचा खलजना बाळगून असतात
पण हा खलजना वाचकांच्या पुढे टरता करण्याची हातोिी फार मोजक्याच िोकांकडे
असते या लनवडक िेख संग्रहाचे िेखक त्यापैकी आहेत. गेल्या ३० वर्ावपासून मुकद्रत
माध्यमात काम करण्याच्या अनुभवामुळे कोणत्याच लवर्याचे वावडे न ठे वता
प्रत्येक लवर्यावर त्यांनी मनोभावे लिलहिे आहे. यातून त्यांच्या िेखणीची सजगता,
चतुरस्त्रता आलण आिोपशीरपणा कदसून येतो. कोणत्याही वृत्तपत्रात बातम्या
व्यलतटरक्त काही स्फु िे, सदरे असावी िागतात. बातम्यांमध्ये जी मालहती येत नाही
ती अशा स्फु ि िेखनामाफव त वाचकांना कदिी जाते. अशा िेखनास ठरालवक जागा
कदिी जाते आलण ती न कं िाळता संपादकीय लवभागास भरून काढावी िागते.
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स्थालनक, प्रादेलशक, राज्य, राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय घिना, मुद्दे, वाद, लनवेदने अशा
लवर्यावर स्फु ि ककवा सदरातून लिहावे िागते. ‘करं ि अफे असव’ हा तसा नेहमीच
सामान्य ज्ञानाच्या अंगाने जाणारा लवर्य मानिा जातो आलण त्याचा वाचक वगव
मोठा आहे हे ििात ठे वूनच काही वृत्तपत्रांनी करं ि अपडेिची सदरे वेगवेगळ्या
रुपात ठे विेिी असतात. त्यात दर मलहन्यािा प्रकालशत होणारी पुस्तके , लचत्रपि,
देश लवदेशातीि महत्वाच्या संस्थामधीि बदि, भारतीय वंशाच्या व्यक्तीच्या
झािेल्या नेमणुक, त्यांचे कौतुक, मान्यवर पुरस्काराथी, ‘एनजीओ’चे काम, वादग्रस्त
खििे, प्रांता-प्रांतातीि भांडणे, काही धोरणात्मक लनणवय, एखाद्या गावाची
यशोगाथा अशा ककतीतरी लवर्याची ओळख, त्याच्या चहूबाजूंनी स्फू ििेखनात
येते. काहीवेळा संपादककय टिपणीसुद्धा या लवर्यामध्ये येवू शकते. सबनीस यांनी
अशी टिपणी के िी आहे. ‘करं ि अपडेि’ हे नुसते मालहतीवजा असून उपयोगाचे नाही
त्यात, त्या-त्या वृत्तपत्राच्या धोरणानुसार टिपणी असावी िागते. कारण हे
स्फु ििेखन संपादककय लवभागाचे म्हणूनच वाचक ओळखत असतात. याचा दुसरा
अथव संपादककय ककवा अग्रिेख लिलहणाऱ्या संपादकांचा आलण अशा स्फू ि िेखकांचा
समन्वय असणे गरजेचे असतेच तो या संग्रहातीि सवव लवर्यामध्ये कदसून येतो.
श्रीपाद सबनीस यांनी रे रा पॅनेि, पिीय हुकू मशाहीचे सावि, हसन
रुहानी, सीडमॅन बकद्रनारायण बारवािे, सुजिाम् महाराष्ट्र, बैिगाडा शयवती,
गोळे गाव पॅिनव, पुतीन यांची राजवि, इसीस, सुलनि कें द्रेकर यांची बदिी,
जििांती, सहकारी बँका, सुरिा पटरर्द आलण न्या. दिवीर भंडारी, सौदी युवराज
मोहम्मद लबन सिमान, कृ लत्रम बुलद्धमत्ता, ब्िू व्हेि, मुिे जहसक का होतात?,
ड्रॅगनची दादालगरी, म्हणे प्रगत शैिलणक महाराष्ट्र अशा अनेक महत्वाच्या
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लवर्यावर जे दैलनकात लिलहिे, त्यांच्या ब्िॉगमध्ये लिलहिे ते सारे िेखन त्यांनी या
ई-संग्रहात समालवष्ट के िेय. लवर्य अनेक असतात, वेगवेगळ्या स्वरुपात त्याची
मालहतीसुद्धा पोहोचत असते अशा वेळी वाचकांना नेमके काय द्यायचे आलण त्याची
लजज्ञासा शमवायची याचा लनणवय सदरकत्यावस घ्यावा िागतो, इथे सबनीस यांनी
तो अचूकपणे घेतल्याने त्यांचे लवलवधांगी िेखन अचूक आलण नेमके झािेय,
मालहतीचा फाफिपसारा त्यांनी िाळिा आहे. भार्ासुद्धा त्यांनी ओघवती आलण
सोपी ठे विीय. काही मराठी शब्द त्यांनी जाणीवपूववक लनवडिेत ते चांगिेच
वाितात. त्यांची िेखणी अनेकदा स्पष्टपणे िीका करते. लवशेर्तः राज्य शासनाच्या
शाळा बंद करण्याच्या लनणवयावर प्रारं भीच भूलमका घेतात ती अशी “ लडलजिि
शाळा, ई-िर्ननगसंदभावत िोकसहभागावर भर देणाऱ्या राज्य सरकारिा खऱ्या
अथावने ‘प्रगत शैिलणक महाराष्ट्र’ घडवायचा का? असेि तर ५००२ शाळा बंद
(स्थिांतर) करण्याच्या लनणवय प्रकियेत िोकसहभाग का घ्यावासा वाििा नाही?
हा कळीचा मुद्दा आहे. २० पेिा कमी पिसंख्या असिेल्या शाळांची आवश्यकता
तपासण्याचे; तसेच राज्यात १ ते १० आलण ११ ते २० पिसंख्या असिेल्या सवव
शाळांची संख्या आलण सवव मुिांच्या अध्यापनाचा दजाव, गुणवत्तेची लस्थती फारशी
समाधानकारक नसल्याचे २०१५ च्या लवत्तीय श्वेतपलत्रके त नमूद के िे आहे. परं तु
शाळांच्या दजावलवर्यी कोणतेही लवधान त्यात नाही. म्हणूनच राज्यभरातीि
पायाभूत चाचण्यांची सरासरी समाजासमोर मांडावी, मगच सरकारने गुणवत्तेची
लवधाने करावीत. ” हेच िेखक डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या लव्हसा धोरणावर भारतीय
दृलष्टकोन सांगताना म्हणतात, ‘अमेटरके तीि ग्राहकांना सेवा देण्यासाठी भारतातून
तंत्रज्ञ पाठवण्याऐवजी स्थालनक पदवीधरांची भरती करणे, मनुष्यबळाची गरज
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कमी करण्यासाठी कामाचे यांलत्रकीकरण करणे, पारं पटरक सेवा देण्याऐवजी
क्िाउड कॉम्प्पयुटिग तसेच आर्टिकफलशयि इं िेलिजन्स सारख्या सेवा पुरवणे,
ज्याप्रमाणे इन्फ़ोलससने नोआ कलन्सल्िग आलण कॅ लिडस् िेक्नॉिॉजीज् या कं पन्या
लवकत घेतल्या तसे अन्य अमेटरकी कं पन्या लवकत घेणे अशा काही पयावयांसाठी
भारतीय कं पन्यांनी तयारी के िी आहे. अमेटरके तीि स्थिांतरीत भारतीयांच्या
नोकऱ्यांवरीि गंडांतराची ही नांदी म्हििी तर वावगे ठरू नये. ’ ही दोन उद्धरणे
यासाठी कक करं ि अफे असव उिगडू न सांगताना श्रीपाद सबनीस संपादकीय
भूलमके तून टिप्पपणीसुद्धा करतात आलण सूचनासुद्धा !
वृत्तपत्रीय िेखनास कािमयावदा असतात हे खरे पण ‘करं ि अफे असव’ हा
लवर्य स्पधाव पटरिांमध्ये महत्वाचा असतो, त्या अनुर्ंगाने श्रीपाद सबनीस
यांच्यासारख्या चतुरस्त्र पत्रकारािा या लवर्यांची आलण आपल्या वाचकांची नाडी
सापडिीय असे म्हणता येईि. त्यांचे आणखी एका कारणासाठी अलभनंदन के िे
पालहजे, ते म्हणजे मुकद्रत माध्यम समूहात काम करूनसुद्धा त्यांनी आपिा लनवडक
िेख संग्रह ‘ई-बुक’ च्या स्वरुपात काढिाय. आपल्या व्यवसायािा शोभेि आलण
कािसुसंगत ठरे ि असेच ‘ई-बुक’चे माध्यम त्यांनी लनवडिेय. श्रीपाद सबनीस
यांच्याकडू न उत्तरोत्तर अलधक चांगिे िेखन घडो अशी शुभेच्छा !

लनलशकांत भािेराव,
माजी संपादक, ज्येष्ठ िेखक
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का, लमळत नाही हमी भाव?

महागाईच्या वणव्यात होरपळ
सुरू असतानाच एकककडे व्यापाऱ्यांनी
गेल्या ३० वर्ावत

कांद्याचा भाव पाडू न उत्पादकांना लभके िा

शेतीचा पोत आलण िागवडीची

िाविे तर दुसऱ्या बाजूिा जीवनावश्यक

पीके

धान्य,

कमािीची

बदििी.

शेतकऱ्यांसाठी वर्वभर बेगमी
ठरणारी अनेक पीके कािबाह्य
झािीत. राज्यात ऊस वगळता
अन्य लपकांची उत्पादकता कमी
झाल्यामुळे शेतीचा उत्पादन
खचव वाढत असिा तरी पुरेसा
हमी भाव लमळत नाही.

वस्तूंचे

दर

दुपिीने

वाढवून

ग्राहकांची िुबाडणूक सुरू के िी. तूर, मूग,
कापूस, ज्वारी तसेच अन्य धान्यासाठी
खरे दीचा हमी भाव जाहीर करणाऱ्या
सरकारने शेतमाि खरे दी कें द्रे तातडीने
सुरू के िी नसल्याचा नेमका फायदा
उठवत व्यापाऱ्यांनी हमी भावापेिा कमी
दराने

शेतमाि

रूपयांना

खरे दी करून

शेतकऱ्यांना

िुबाडिे.

िाखो
याच

अन्नदात्याची, मजूर आलण मध्यमवर्थगयांची नोिाबंदीच्या रूपाने सुरू झािेल्या
अथविांतीमुळे पुन्हा आर्थथक कोंडी होत आहे. एरव्ही उत्पादन खचावपेिाही
शेतमािाचा हमी भाव कमी ठे वणाऱ्या कें कद्रय कृ र्ी मूल्य आयोगाने चािू वर्ी
चांगिा हमी भाव देणारा अहवाि कें द्रीय मंलत्रमंडळाकडे पाठविा. हा अहवाि
मंजूर झािा तर कदालचत शेतकऱ्यांच्या मूळ समस्यांचे उत्तर लमळू शके ि.
उल्िेखलनय म्हणजे गतवर्ीच्या तुिनेत हमी भावात २० ते ५२ िक्के इतकी वाढीची
लशफारस करण्यात आिी. समजा, या लशफारसींची अंमिबजावणी झािी तरी

श्रीपाद सबनीस

अॅनालिटिका

शेतकऱ्यांचे दाटरद्य्र दूर होईि का? हा मूळ प्रश्न लशल्िक राहतोच. एक मात्र खरे
की; भात, ज्वारी, बाजरी सारख्या लपकांच्या िागवडीपासून परावृत्त झािेिे
शेतकरी पुन्हा त्याकडे वळू िागतीि अशी आशा बाळगायिा हरकत नसावी. या
ककबहुना तत्सम लपकांचा पेरा कमी झाल्यामुळे आपोआपच हमी भाव गडगडिा,
याचा पटरणाम चारा लनर्थमतीवर झािा. पुरेशा चाऱ्याअभावी गुरे मृत्युमुखी पडू
िागिी. तात्पयव असे की, कृ र्ी मािास उत्पादन खचावपेिा कमी भाव लमळाल्याने
काय लस्थती लनमावण होऊ शकते याचे हे एक बोिके उदाहरण ठरावे.
गेल्या काही वर्ावपासून नगदी पीक म्हणून पांढरे सोने अथावतच
कापसािा शेतकऱ्यांनी प्राधान्य कदिे. मात्र जोरदार झािेिा परतीचा पाऊस,
माव्या पाठोपाठ आिेल्या तुडतुड्याने कापसावर अवकळा आिी. कापसाची खरे दी
शासनाने जाहीर के िेल्या हमी भावात के िी जात असिी तरी कापूस ओिा
असल्याचे कारण सांगून व्यापारी शेतकऱ्यांना वेठीस धरत आहेत; तर दुसऱ्या
बाजूिा नोिबंदीचा वापर देखीि व्यापारी खुबीने आपल्याच लहतासाठी करून घेत
आहेत. एकं दरीत शेतकऱ्यांची िूि थांबवण्याकडे बाजार सलमती ककवा प्रशासकाचे
िि नसल्यामुळे शेतकऱ्यांना कोणी वािी नाही, असेच कदसू िागिे आहे. एकू णच
या पाश्ववभूमीवर शेतमािाची खरे दी हमी भावानेच झािी पालहजे, शेतकऱ्यांना हमी
भाव न देणाऱ्यांवर फ़ौजदारी कारवाई करण्याचा इशारा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणलवस
यांना द्यावा िागिा असावा. कें कद्रय अथवमंत्री अरूण जेििी यांनी देखीि ईमाके िचा पुरस्कार के िा; असे असिे तरी प्रत्यिात शेतकऱ्याचे मूळ प्रश्न काही सुित
नाहीत. त्याचे प्रमुख कारण म्हणजे ५५ िक्के िोक शेतीवर अविंबून असिे तरी
राज्याच्या सकि उत्पन्नात शेतीचा वािा ११ िक्के आहे. शेतीमधीि उत्पादकता
वाढवण्याबरोबरच त्यातीि गुंतवणूक देखीि वाढायिा हवी. कदवसेंकदवस दरडोई
शेतीचे िेत्र कमी होत असून मजुरांच्या कमतरतेमुळे यांलत्रकीकरण करावे िागणार
श्रीपाद सबनीस

अॅनालिटिका

आहे. म्हणूनच समूह अथावतच गि शेतीचा लवचार प्राधान्याने करण्याची वेळ येऊन
ठे पिी आहे. स्वामीनाथन् आयोगाच्या लशफारशींची अंमिबजावणी के ल्याने
शेतकऱ्यांचे सगळे प्रश्न चुिकीसरशी सुितीि असे सांलगतिे जाते, प्रत्यिात ते शक्य
आहे का? यावर एकदा शांतपणे लवचार का करू नये? एकतर जागलतकीकरण आलण
उदारीकरणाच्या चरकात सापडिेिा शेतकरी आजही भरडू न लनघतोय.् १९९२
सािी गॅि करारावर लशक्कामोतवब के ल्यानंतर शेतमािाच्या ककमतींना फिका बसिा
ही वस्तुलस्थती आहे. दुसरा महत्वाचा भाग म्हणजे राज्यात ऊस वगळता अन्य
लपकांची उत्पादकता कमी आहे आलण हीच आमच्या शेतकऱ्यांची दुखरी जखम आहे.
त्यावर नेमका उपाय के िा की, आज भेडसावणाऱ्या समस्यांची तीव्रता लनलश्चतच
कमी होऊ शके ि. मुळात सरकार कोणत्याही पिाचे ककवा कोणाच्याही
नेतृत्वाखािचे असिे तरी प्रत्येक राज्यासाठी स्वतंत्र ककमान आधारभूत ककमत
(हमी भाव) िागू होत नाही, हे वास्तव कोणीही नाकारू शकत नाही. मात्र
शेतकऱ्यांना स्वालमनाथन् आयोगाच्या लशफारसींच्या भ्रमात गुंडाळिे जाते आलण
इथेच त्याची फसगत होते पटरणामी तो आत्मक्िेर्, आत्महत्येच्या लवचारात
गुरफितो. यावर उपाय एकच, तो म्हणजे राजकीय स्वाथावने रुजविेिा भ्रमाचा
भोपळा स्वत:हून शेतकऱ्यांनीच फ़ोडिा पालहजे.
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‘आयिी’तीि नोकऱ्यांवर गंडांतर

अमेटरके िा
अलधक
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी

वैभवशािी

मनोलनधावर

करीत

महान
देश

आलण

बनवण्याचा

राष्ट्राध्यिपदाचे

एच-१ बी लव्हसावर लनबंध

नवलनवावलचत उमेदवार डोनाल्ड ट्रम्प

घािण्याची भूलमका घेतल्यामुळे

यांनी

अमेटरके तीि

रोखण्यावर तसेच व्यापारी आलण आर्थथक

‘आयिी’ िेत्रात

कायवरत असिेल्या भारतीयांच्या
नोकऱ्यांवर गंडांतर आिे आहे.
ककमान २० िक्के नोकरकपातीची
शक्यता वतवविी जात आहे.

परदेशी

नागटरकांचे

स्थिांतर

लनबंधावर भर देण्याचा पलवत्रा जाहीर
के िा. अथावतच ट्रम्प यांची भूलमका
राजकीय हेतूने प्रेटरत असिी तरीही
त्यामुळे जगभरातीि लवशेर्त: आयिी,
वाहन,

पोिाद

उद्योगाशी

संबंलधत

घिकांमध्ये साहलजकच खळबळ उडािी.
त्यांचा रोख चीनवर असिा तरी त्याचा पटरणाम भारतावर होऊ जात आहे. तूतावस
ट्रम्प यांची ही भूलमका प्रत्यिात अंमिात येणे कठीण आहे, असे म्हििे जात असिे
तरी अमेटरके त रुजिेल्या भारतीय ‘आयिी’ उद्योगाने तशी शक्यता गृहीत धरून
सुधारणावादी मागव अंलगकारिा आहे. खरोखरीच एच-१ बी लव्हसा आलण
आऊिसोर्नसगवर लनबंध िादिे तर भारतातीि ‘आयिी’ उद्योगािा तसेच लवदेशी
गंगाजळीिा जबर फिका बसणार हे लनलश्चत. देशभरातून दरवर्ी सुमारे ६८ हजार
तरूणांना लवशेर् मनुष्यबळाच्या अंतगवत अमेटरके त एच-१बी लव्हसा लमळतो.
एकट्या औरं गाबादमधिे सुमारे ३०० तरूण सध्या लतथे आयिी िेत्रात कायवरत
आहेत. मुंबई-पुण्यातून साधारणपणे दरवर्ी ३ हजार तरूण जात असतात.
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कौशल्यप्राप्त आलण कायविमतेत सरस असिेल्यांना कामावर घेण्यालशवाय
अमेटरके कडे पयावय नसिा तरी अमेटरके तीि स्थिांतरीत भारतीय सध्या काळजीत
आहेत; कारण ककमान २० िक्के भारतीयांना ट्रम्पच्या भूलमके चा फिका बसू शकतो.
ट्रम्प यांचा इशारा राजकीय मानिा तरी त्यामागची पाश्ववभूमी इथे लवचारात
घेतिी पालहजे. उदाहरणच घ्यायचे तर लडस्ने वल्डव आलण काही कं पन्यांत एच-१बी
लव्हसा असिेल्यांनी नोकऱ्या पिकावल्या त्यामुळे स्थालनकांची हकािपट्टी झािी.
याप्रकरणी दोन आयिी कमवचाऱ्यांनी खििा भरिा. लडस्ने वल्डवने २५० स्थालनक
कमवचाऱ्यांच्या हाती नारळ कदिा होता हे उल्िेखलनय ठरावे. लिओ पेरेरो आलण
डेना मूर या कं पन्यांनीही असाच ककत्ता लगरविा, यालशवाय एचसीएि
इन्कॉपोरे शन आलण कॉलिझंि िेक्नॉिॉलजज् या कं पन्यांलवरोधातही दावे दाखि झािे
आहेत. एकं दरीत स्थिांतरीत नोकरदारांनी स्थालनकांची रोजीरोिी लहरावून घेतिी,
त्यामुळे लनमावण झािेल्या असंतोर्ािा वाि मोकळी करून देणे गरजेचे होते, ते ट्रम्प
यांनी के िे.
भारतीय आयिी कं पन्यांचा अमेटरके तीि एकू ण उद्योग सुमारे १५०
अब्ज डॉिसवचा आहे. िािा कन्सल्िन्सी सर्थव्हसेस, लवप्रो, इन्फ़ोलसस यांसारख्या
कं पन्यांनी भारतातून २००५-२०१४ याकाळात सुमारे ८६ हजार तंत्रज्ञ अमेटरके त
पाठविे. कारण अमेटरकन कमवचारी मलहनाभरात १६० तास काम करतो, त्यासाठी
ककमान ४ हजार डॉिसव मोबदिा द्यावा िागतो तर भारतीय ककवा अन्य लवदेशी
कमवचारी २०० तासांपेिा अलधक काम ३३०० डॉिसवमध्ये करतो. लवशेर्त: या
कं पन्यांच्या नफ्याचा मोठा वािा तेथूनच येतो. भारतीय आयिी िेत्र हे अमेटरके वर
अविंबून आहे. २०१४-१५ मध्ये या िेत्रात जी लनयावत झािी त्यातून ८२ अब्ज
डॉिसव भारताने कमाविे त्यापैकी सवावत मोठा वािा अमेटरके कडू न लमळािा होता.
अमेटरके ने एच-१बी लव्हसाची फी २ हजार डॉिसववरून ४ हजार डॉिसववर नेिी
त्यामुळे भारतीय आयिी उद्योगािा ४०० दशिि डॉिसवचा फिका बसिा हे इथे
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उल्िेखलनय ठरावे. लव्हसापेिाही स्थिांतरावरीि लनबंध अलधक गंभीर पटरणाम
घडवतात. लवदेशातीि भारतीयांकडू न येणारा पैसा हा उत्पन्नाचा स्त्रोत असतो;
२०१२ सािी अलनवासी भारतीयांनी ७०. ३९ अब्ज डॉिसव पाठविे होते. एकू ण
जीडीपीमध्ये हे प्रमाण ४% भरते. त्यातीि ११ अब्ज डॉिसव हे अमेटरके तीि
भारतीयांकडू न आिे होते. २०१६ मध्ये भारताच्या लवदेशी गंगाजळीत ५% घि
होईि, ती ६५. ५ अब्ज डॉिसववर येईि असे जागलतक बॅंकेच्या अहवािात नमूद
करण्यात आिे आहे; हा धोक्याचा इशाराच म्हणावा िागेि.
भारताचा जगभरातीि दुसऱ्या िमांकाचा व्यापारी भागीदार
अमेटरकाच असून सध्याचा व्यापार दोघांनाही ५०० अब्ज डॉिसववर घेऊन जायचा
आहे. त्यासाठी मालहती-तंत्रज्ञान, लवज्ञान-तंत्रज्ञान, संरिण आलण लव्हसा
यासंदभावतीि धोरणे अलधक महत्वपूणव ठरतात. एच-१बी लव्हसावर लनयंत्रण आिे
तर भारतीय कं पन्यांना कायवप्रणािी बदिावी िागेि म्हणूनच नवी रणलनती
आखिी जात आहे. त्याचाच भाग म्हणून अमेटरके तीि ग्राहकांना सेवा देण्यासाठी
भारतातून

तंत्रज्ञ

पाठवण्याऐवजी

स्थालनक

पदवीधरांची

भरती

करणे,

मनुष्यबळाची गरज कमी करण्यासाठी कामाचे यांलत्रकीकरण करणे, पारं पटरक सेवा
देण्याऐवजी क्िाउड कॉम्प्पयुटिग तसेच आर्टिकफलशयि इं िेलिजन्स सारख्या सेवा
पुरवणे, ज्याप्रमाणे इन्फ़ोलससने नोआ कलन्सल्िग आलण कॅ लिडस् िेक्नॉिॉजीज् या
कं पन्या लवकत घेतल्या तसे अन्य अमेटरकी कं पन्या लवकत घेणे अशा काही
पयावयांसाठी भारतीय कं पन्यांनी तयारी के िी आहे. अमेटरके तीि स्थिांतरीत
भारतीयांच्या नोकऱ्यांवरीि गंडांतराची ही नांदी म्हििी तर वावगे ठरू नये.
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िष्करातही सुधारणावाद

उत्तराखंडमधीि
डेहराडू नमध्ये

अिीकडेच

कमांडर

िष्कर आलण एकू णच संरिण

दजावच्या अलधकाऱ्यांचे संयुक्त संमेिन

िेत्राच्या आधुलनकीकरणासाठी

पंतप्रधान नरें द्र मोदी, संरिणमंत्री

खचव करायचा असेि तर आर्थथक

मनोहर परीकर यांच्यासह लतन्ही

सुधारणा अमिात आणण्यालशवाय
कें द्र सरकारकडे पयावय नाही, हे

सेनादि प्रमुखांच्या उपलस्थतीत पार
पडिे. या संमेिनात भूदि, नाैैदि

लनलश्चत. ‘चीफ आैॅफ लडफे न्स

आलण

स्िाफ’ या पदाची लनर्थमती हे

सेनादिांसाठी

त्याचेच एक पाऊि ठरावे.

लनयुक्त

हवाई

दि
एकच

करण्याच्या

या

लतन्ही

िष्करप्रमुख
दृष्टीने

बरीच

खिबते झािी. त्यासाठी ‘चीफ ऑफ
लडफे न्स स्िाफ’ असे नवे पद लनमावण
के िे जात आहे. अथावतच लतन्ही
सेनादिांमधीि प्रलशिण, समन्वय तसेच लनयोजनाच्या दृलष्टकोनातून ते अलधक
उपयुक्त ठरू शके ि. बहुधा वर्वअखेरपयंत या पदािा मंजुरी देण्याच्या दृष्टीने कें द्र
सरकारने हािचािी सुरू के ल्या आहेत. सध्या भूदिातीि मनुष्यबळ १२ िाख ५०
हजार, नाैैदिात ५० ते ६० हजार आलण हवाई दिात १ िाख इतके आहे.
त्यामुळे साहलजकच लतन्ही सेनादिांचे प्रमुखपद भूदि प्रमुखांकडे जाऊ शकते. हवाई
आलण नाैैदि प्रमुखांना असे वािणे हेदेखीि स्वाभालवकच ठरते. एक मात्र खरे की,
‘चीफ ऑफ लडफे न्स स्िाफ’मुळे लतन्ही सेनादिांसाठी एकलत्रत लवचार करून धोरण
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आखिे आलण राबविे जाऊ शकते. इतके च नव्हे तर भलवष्यात देशासमोर कोणता
धोका आहे, यावर लवचार करून लतन्ही दिे एकत्र िढिी तर त्याचा देशािाच
फायदा होऊ शकतो; यालशवाय व्यवस्थापन, दुरुस्ती, वाहतूक अशा स्वरूपाचे खचव
आणखी कमी होतीि हे खरे च. भारतीय िष्कराचे बजेि साधारणपणे साडेतीन
िाख कोिी रुपयांचे असूनदेखीि नवीन लवकास प्रकल्प राबवण्यासाठी ककवा
आधुलनकीकरणासाठी पुरेसा लनधी लशल्िक राहत नाही. त्याचे मुख्य कारण म्हणजे
या बजेिमधीि मोठी रक्कम आस्थापनेवर खचव होते त्यापाठोपाठ दारूगोळा आलण
काही नवी उत्पादने खरे दी करण्यासाठी कामी येते. एकं दरीत काय तर िष्कर आलण
एकू णच संरिण िेत्राच्या आधुलनकीकरणासाठी खचव करायचा असेि तर आर्थथक
सुधारणा अमिात आणण्यालशवाय कें द्र सरकारकडे पयावय नाही, हे लनलश्चत. ‘चीफ
ऑफ लडफे न्स स्िाफ’ या पदाची लनर्थमती हे त्याचेच एक पाऊि ठरावे. कें द्र सरकार
आलण सेनादिातीि हा दुवा ठरावा; जेणेकरून आपल्यावर अन्याय होत नसल्याची
खात्री पिावी. लवशेर्त: हे पद जर रोिेशन पद्धतीने सेवाज्येष्ठता तथा लनणवय आलण
कायविमता यांचा सारासार लवचार करून लतन्ही दिांकडे सोपविे गेिे तर कु णावर
अन्याय होणार नाही. महत्त्वाचे म्हणजे या पदावरीि व्यक्तीचे सेनादिाशी कु ठिेही
वैयलक्तक संबंध प्रस्थालपत होणार नाहीत, यासाठी काळजी घेतिी जावी. कदालचत
हा धोका ओळखूनच पं. नेहरू आलण कृ ष्ण मेनन यांनी जनरि कटरअप्पपा यांच्या
लनवृत्तीनंतर ‘कमांडर इन चीफ’ हे पद रद्द के िं. तेव्हा िष्करी लनणवय प्रकिया लतन्ही
दिांत लवभागताना सरसेनापतींना लवश्वासात घेतिे गेिे नव्हते, हे इथे उल्िेखनीय
ठरावे.
मात्र एकीकडे लतन्ही सेनादिांमध्ये समन्वय वाढवण्याचा प्रयत्न या
सुधारणावादाच्या लनलमत्ताने होत असिा तरी िष्कर आलण लनमिष्कर यांच्यातीि
दरी लमिवण्याचीदेखीि अपटरहायवता वाढत चाििी आहे. कै क वर्ांपासून
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लनमिष्करी जवानांच्या मनात ठसठसणारी खदखद

सोशि मीलडयाच्या

माध्यमातून बाहेर येत आहे. ती खदखद लचरडू न िाकण्यापेिाही त्या समस्यांचे
अलस्तत्व मान्य करून सोडवण्यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे ठरते. कारण समस्येचे
अलस्तत्वच नाकारणे हा काही ती समस्या सोडवण्याचा मागव ठरू शकत नाही.
मुळात जवानांच्या संख्येचा लवचार के िा तरी आपिे लनमिष्करी दि जगात
पाचव्या िमांकाचे असून १० िाखांपेिाही अलधक जवान आहेत. म्हणूनच
लनमिष्करी

दिाचा

आकार

महाप्रचंड

असल्यामुळे

िष्कराप्रमाणेच

त्यांच्यालवर्यीदेखीि लवचार होणे गरजेचे ठरते. िष्करी जवान सीमेवर िढतात
म्हणून त्यांना जी शस्त्रास्त्रे, रसद, मदत, सुलवधा लमळते तशी लनमिष्करी जवानांना
लमळत नाही. उिि देशांतगवत उपद्रवी शक्तींचा बीमोड करणे त्यापेिा कठीण होऊन
बसिे आहे, नििवादलवरोधी तसेच अन्य मोलहमांतून ते कदसून आिे. म्हणूनच ही
दरी लमिवण्याची गरज आहे. काँग्रेसच्या कायवकाळापेिाही सोशि मीलडयाची
साधने भाजपच्या शासनकाळात अलधक सशक्त झािीत. त्याच्या उपयुक्ततेचा मोदी
अनेकदा चतुराईने वापरदेखीि करीत असतात. मात्र ही माध्यमे दुधारी
अस्त्रासारखी काम करू शकतात हे लनमिष्करी दिातीि जवानांनी दाखवून कदिे.
सीमेवरीि शत्रूपेिाही देशांतगवत उपद्रवींशी िढणे अलधक लजककरीचे असताना
कु ठिीही सिम साधने आलण मदतीलशवाय लनमिष्करी जवान पटरलस्थतीवर मात
करीत असतात ही बाब सहजी दुिवि करण्यासारखी लनलश्चतच नाही. म्हणूनच
लनमिष्करी दिाच्या अपेिा, भावना लचरडू न िाकण्यापेिा त्यांना िष्कराच्या मुख्य
प्रवाहाशी जोडणे अलधक संयुलक्तक का ठरू नये? नवी व्यवस्था अमिात आणताना
भाजपशालसत कें द्र सरकारने यावर गांभीयावने लवचार का करू नये?
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अन्न हेच पूणब्र
व म्ह!

भारतीय संस्कृ तीने अन्न
हे पूणवब्रम्ह मानिे. मात्र दैनंकदन

अन्नधान्याची नासाडी

जीवनात

रोखण्यासाठीच तर आपल्या
संस्कृ तीने त्यास पूणवब्रम्ह या अथावने
संबोलधत के िे. मात्र त्याकडे
कानाडोळा के िा जातो म्हणूनच
आजही सुमारे २० कोिी िोक
भुकेल्यापोिी राहतात, हे लनलश्चतच
भूर्णावह नव्हे. त्यासाठीच तर
अन्नाची नासाडी ही राष्ट्रीय हानी
ठरवणे गरजेचे आहे.

अथावने
जागलतक

आपण

अन्नािा

खऱ्या

पूणवब्रम्ह

मानतो

का?

िमवारीनुसार

भुकेल्या

देशांच्या यादीत भारत ६७ वा तर
अन्न वाया घािवणाऱ्यांमध्ये सातव्या
िमांकाचा देश ठरिा आहे. आलण हे
वास्तव नक्कीच सवांना सुन्न करणारे
आहे. भारतासारख्या देशाचा लवचार
करता अन्नाची होत असिेिी नासाडी
हा मानवालधकाराच्या दृष्टीनेदेखीि
गंभीर प्रश्न ठरतो. मुळात अन्न वाया
घािवण्याने ककवा त्याची नासाडी

के ल्यामुळे अनेक नैसर्थगक स्त्रोतांचीदेखीि नासाडी होते, याकडे कु णी िि देत नाही.
अन्नधान्याच्या उत्पादनासाठी वीज, पाणी, खते, कीिकनाशके , इं धन, मनुष्यबळ
अशा ककत्येक गोष्टींचा वापर के िा जातो, त्यामुळे अप्रत्यिपणे त्याचीही नासाडी
आपणच करतो की नाही? फे कू न कदिेल्या अन्नातून ३. ३ अब्ज िन ग्रीन हाऊस
गॅसची लनर्थमती होते. लशजविेिे तांदळ
ू अथावत ज्यािा आपण भात म्हणतो त्यामुळे
तर पयाववरणाचे सवावलधक नुकसान होते. अन्नाची नासाडी रोखणे सहजी शक्य
नसेिही, मात्र लनयंत्रणात आणणे लततके से कठीण नाही, हे लततके च खरे . ‘फू ड अँड
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अॅलग्रकल्चर ऑगवनायझेशन’ची आकडेवारी पाहता जगभरात १. ३ अब्ज िन अन्न
वाया जाते. याचा अथव असा की, जागलतक अन्नधान्य उत्पादनाच्या एक तृतीयांश
अन्न फे कू न कदिे जाते.

‘सेंट्रि इलन्स्िट्यूि ऑफ पलब्िक अॅडलमलनस्ट्रेशन’च्या अहवािात िि,
समारं भात अन्न मोठ्या प्रमाणावर वाया जात असल्याचे म्हििे आहे. तथालप,
अन्नधान्याच्या उत्पादनात सातत्याने होत असिेिी घि आलण वाढती दरवाढ
ििात घेता ही नासाडी थांबवण्यासाठी अन्न आलण नागरी पुरवठा, ग्राहक संरिण
लवभागाने घेतिेिा पुढाकार, कें द्र सरकार उभी करीत असिेिी राष्ट्रीय चळवळ
यालशवाय उल्िेखनीय म्हणजे शािेय अभ्यासिमात होत असिेिा समावेश या
बाबी कदिासादायक म्हणाव्यात. मात्र यापिीकडे जात न्यूयाैॅकवमधीि भारतीय
वंशाच्या अनुज झुनझुनवािा, मागावरेि िंग आलण जेसाैॅन चेन या संशोधकांनी
अन्नाची नासाडी रोखण्यास आलण भुकेल्यांना अन्न लमळवून देण्यात मदत करणारे
अॅप लवकलसत के िे आहे. दरवर्ी १६५ अब्जांची होणारी अन्नाची नासाडी
रोखण्यात हे अॅप मदत करे ि, असा लवश्वास अमेटरके च्या नैसर्थगक साधन संरिण
पटरर्देने व्यक्त के िा. मात्र प्रत्येकानेच कु िुंब पातळीवर काही वेगळे प्रयत्न के िे तर
लनलश्चतच अन्न सत्कारणी िागेि, हे लन:संशय. अन्नधान्याच्या बाबतीत भारत
स्वयंपूणव असिा तरी उत्पाकदत मािाची नासाडी परवडणारी नाही. भाज्या,
फळांच्या उत्पादनात भारत दुसऱ्या िमांकावर आहे. मात्र शीतगृह,े वातानुकूलित
वाहन सुलवधा अशा पायाभूत बाबींचा अभाव त्यांच्या नासाडीिा कारणीभूत
ठरतो. ‘इमसवन क्िायमेि िेक्नॉिॉजीज इं लडया’च्या अहवािानुसार दरवर्ी भारतात
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४४ हजार कोिी रुपयांच्या अन्नधान्याची नासाडी होते. त्यात साधारणपणे १३
हजार ३०० कोिींच्या फळे , भाज्यांचा समावेश असतो. महाराष्ट्राचा लवचार करता
कांदा, िोमॅिो, फळे , भाज्यांचे लवशेर्त: मेथी, कोजथबीर, चुका, पािक यांचे मोठ्या
प्रमाणावर उत्पादन होते. मात्र त्यासाठी उपयुक्त, पुरेशी साठवण व्यवस्था आलण
िमता नसल्यामुळे लमळे ि त्या दरात शेतीमाि लवकण्याची ककवा तो फे कू न
देण्याची वेळ येते.
कोकणातीि आंबा, काजू, जांभूळ, रातांबे यावरीि प्रकिया उद्योगांमुळे
उत्पादकांची अथवव्यवस्था सुधारण्यास मदत झािी आहे. मराठवाडा, खान्देश,
लवशेर्त: प. लवदभावत असे प्रयोग करण्यास भरपूर वाव आहे, हे ििात घेऊन
सरकारनेदख
े ीि पुढीि पाविे िाकायिा हवीत. पंतप्रधान नरें द्र मोदी यांनी ‘मन की
बात’मधून अन्न वाया जात असल्याबद्दि काळजी व्यक्त के िी. त्यापाठोपाठ साऱ्या
देशावर ती जबबवण्याचा प्रयत्न कें द्र सरकारने सुरू के िा. त्याचाच एक भाग म्हणून
हॉिेि आलण रे स्िॉरं िमधीि अन्नाची नासाडी रोखण्याचे प्रयत्न होत आहेत.
जागलतकीकरणानंतर गेल्या २२ वर्ांत भारताने लवलवध िेत्रांत प्रगती करीत
लवकासोन्मुख देश म्हणून ठसा उमिविा. मात्र सववसाधारण उत्पन्न असिेल्या
व्यक्तीिा आजच्या महागाईच्या पटरलस्थतीत अगदीच सामान्यपणे जगणेदख
े ीि
कठीण होऊन बसिे आहे. कदालचत या बाबीची पुरेशी जाणीव झाल्यामुळेच कें द्र
सरकारने अन्न सुरिा योजना प्रत्यि कायववाहीत आणिी, ज्याचा िाभ सुमारे ६७
िक्के िोकांना होऊ शके ि. अन्नधान्याची नासाडी रोखण्यासाठीच तर आपल्या
संस्कृ तीने त्यास पूणवब्रम्ह या अथावने संबोलधत के िे. मात्र त्याकडे कानाडोळा के िा
जातो म्हणूनच आजही सुमारे २० कोिी िोक भुकेल्यापोिी राहतात, हे लनलश्चतच
भूर्णावह नव्हे. त्यासाठीच तर अन्नाची नासाडी ही राष्ट्रीय हानी ठरवणे गरजेचे
आहे.
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सुकमाचा धडा.. .

साधारणपणे मलहनाभरात
सुकमामध्ये ३६, कोत्ताचेरूमध्ये १२,
सामालजक आलण आर्थथक

भेज्जीमध्ये १२ जवान शहीद झािे.

लवर्मतेतून फ़ोफाविेल्या

स्वयंचलित

नििवादाचा बीमोड करायचा

आयुधांसह िढणारे नििवादी आलण

असेि तर लवकास व सुरिा
यांचीच कास धरावी िागेि. आंध्र
प्रदेश सरकारने ते लसद्ध करून
दाखविे असिे तरी अन्य राज्ये तो

बंदक
ु ा,

मोक्याच्या

िणी

अत्याधुलनक

हतबि

होणारे

सुरिा जवान हे लचत्र सुकमामध्ये
पुन्हा एकदा पाहायिा लमळािे. खरे
तर

ही

बाब

कें द्र

ककवा

राज्य

ककत्ता का लगरवत नाहीत? समांतर

सरकारसाठी

पद्धतीने लवकास प्रकिया उभी

नाही. ग्रीन हंि मोहीम सुरू करताना

करणे हे सरकारचेच काम आहे ही

कें द्र तसेच राज्याची युलनफाइड कमांड

बाब नाकारता येत नाही. देशातीि

अथावतच संयुक्त लनयंत्रण व्यवस्था

राज्यकत्यांच्या दुिविाचे पटरणाम

स्थापण्याचे आलण त्या माध्यमातून

जवानांना भोगावे िागतात हेच

नििवादलवरोधी कारवाई करण्याचे

सुकमातीि जहसाचाराने पुन्हा

ठरवण्यात आिे. मात्र गेल्या १०

एकदा दाखवून कदिे आहे.

वर्ांत ही बाब कागदावरून हििी

लनलश्चतच

भूर्णावह

नाही. इतके च नव्हे तर मॅक म्हणजेच
मल्िी एजन्सी सेंिर सुरू करण्याचेही
ठरविे, मात्र १० वर्ावत हे कें द्रदेखीि अलस्तत्वात आिे नाही. इथे ििात
घेण्यासारखी बाब म्हणजे लचदंबरम कें द्रीय गृहमंत्री असताना सुरिा दिाची सवव
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यंत्रणा सतकव असायची, मात्र राजनाथजसह यांनी आतापयंत के वळ चार वेळा
मोलहमेचा आढावा घेतिा आहे. एक मात्र खरे की, गेल्या दोन वर्ांत नििवाद्यांचा
जहसाचार कमी झािा म्हणून गृहमंत्रािय लनवांत रालहिे. मात्र या काळात
नििवाद्यांनी आपल्या प्रभाव िेत्राचा लवस्तार के िा, इतके च नव्हे तर
मलणपूरमधीि युनायिेड लिबरे शन फ्रंि या संघिनेशी करारदेखीि के िा. या
बाबीची गुप्तचर यंत्रणांना कल्पनादेखीि नसेि? जहसाचार कमी झािा याचा अथव
नििवादाचा बीमोड झािा असे नव्हे. कारण मलहनाभरापूवीच सुकमामध्ये १२
जवान शहीद झाल्यानंतर नििवाद्यांच्या हल्ल्यात पुन्हा २४ जवान शहीद झािे
आहेत. मुळात सुरिालवर्यक तज्ज्ञांनी जी कायवपद्धती लनलश्चत के िी ती लनदोर्
असिी तरी लतचे पािन व्यवलस्थत होत नाही, असेच सातत्याने होत असिेल्या
हल्ल्यांतून कदसून येते. या बाबीचा जाब सुरिा दिाच्या सवोच्च प्रमुखािा लवचारिा
गेिा पालहजे. कें द्रीय राखीव पोलिस दिाचे अलधकारी असोत की गृहखात्यातीि
अलधकारी, हे आतापयंतच्या नििवादी हल्ल्यांतून काही धडा घेत असल्याचे कदसून
येत नाही.
मध्य भारतात साधारणपणे ४० वर्ांपासून नििवादी कारवाया सुरू
आहेत. त्यावर लनयंत्रण आणण्याची ग्वाही देणारे राज्यकते नेहमीच सपशेि
अपयशी ठरत आिे आहेत. पंतप्रधान नरें द्र मोदी यांनी दीड वर्ावपूवी बस्तरमध्ये
कै क हजार कोिींच्या लवकासकामांची घोर्णा के िी, मात्र एकही काम अद्याप सुरू
झािे नाही. महत्त्वाचे म्हणजे दंडकारण्य म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या या भागात
पायाभूत सुलवधांचे जाळे उभारण्याचा प्रयत्न होत नाही हे खेदजनक ठरावे. नव्या
संकल्पना आणून, नव्या घोर्णा करून कें द्र सरकारने जनतेिा भुरळ पाडिी खरी,
मात्र नििवादासह अन्य लजव्हाळ्याच्या प्रश्नांना थेि लभडण्याची इच्छाशक्ती हे
राज्यकते का दाखवत नाहीत? आकदवासी, गटरबांना मुख्य प्रवाहात आणण्याच्या
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गावगप्पपा करणे सोपे असिे तरी प्रत्यिात तसे करून दाखवणे लततके से सोपे नाही.
मुळात आकदवासी, गटरबांच्या समस्यांशी त्यांना लभडावे िागेि, त्यासाठी ते वेळ
देऊ शकतीि? यासाठी लवकास आलण सुरिा हाच दोन किमी कायविम उपयुक्त
ठरणार असून तो प्राधान्याने राबवावा िागेि; अन्यथा शहीद जवानांच्या
पार्थथवावर पुष्पचि वाहण्यासाठी हे सरकार उरिे, असा समज जनसामान्यांत
पसरायिा वेळ िागणार नाही. सामालजक आलण आर्थथक लवर्मतेतून फ़ोफाविेल्या
नििवादाचा बीमोड करायचा असेि तर लवकास व सुरिा यांचीच कास धरावी
िागेि. आंध्र प्रदेश सरकारने ते लसद्ध करून दाखविे असिे तरी अन्य राज्ये तो
ककत्ता का लगरवत नाहीत? आम्ही सरकारशी युद्ध पुकारिे आहे, असे थेि आव्हान
नििवादी देत असतात. त्याच्या प्रत्युत्तरादाखि युद्धाचीच भार्ा योग्य ठरते, हे
खरे असिे तरी त्यास समकि ककबहुना समांतर पद्धतीने लवकास प्रकिया उभी करणे
हे सरकारचेच काम आहे ही बाब नाकारता येत नाही. नेमका याच बाबीचा लवसर
यंत्रणेिा पडतो आहे, असेच कदसून येते. यालशवाय कें द्र आलण राज्यामध्ये सत्तेत
असिेल्या भाजप सरकारांनीदेखीि नििवादाच्या समस्येिा प्राधान्य कदिे असेही
कदसत नाही. म्हणूनच नििवाद्यांच्या हल्ल्यात जवानांचा हकनाक बळी जात आहे.
ग्रीन हंििा खरी गती लमळािी ती लवलवध सुरिा दिाच्या प्रमुखांना जाब
लवचारण्याच्या कायवपद्धतीमुळेच. मात्र या मोलहमेिा खीळ बसिी असून लतचा
आढावादेखीि घेतिा जात नाही ही वस्तुलस्थती आहे. देशातीि राज्यकत्यांच्या
दुिविाचे पटरणाम जवानांना भोगावे िागतात हेच सुकमातीि जहसाचाराने पुन्हा
एकदा दाखवून कदिे आहे.
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गोळे गाव पॅिनव : वॉिर बजेि!

यंदा

चांगिा

पाऊस

पडणार असल्याचा अंदाज हवामान

दोन वर्ावपूवी भांडेगावमध्ये संपूणव
गावाचे वॉिर बजेि करण्यात आिे.
त्यानंतर आता लतथल्या शेती
अथवव्यवस्थेत सकारात्मक बदि होऊन
समृध्दी नांदत असल्याचे लनदशवनास येत

खात्याने वतवविा आहे. तो खरा
ठरिा तर महाराष्ट्रात दुष्काळसदृश
लस्थती लनमावण होणार नाही. मात्र
दुष्काळमुक्तीसाठी खरी गरज आहे

आहे. गोळे गावातीि वैयलक्तक वॉिर

ती उपिब्ध पाण्याचे कु िुंबलनहाय

बजेिचा पॅिनव हा त्यापुढचा महत्वाचा

व्यवस्थापन करण्याची, पीक पद्धत

िप्पपा ठरावा.

बदिण्याची;

तसेच

राज्यातीि

धरणांमध्ये साठणाऱ्या पाण्याच्या
लनयोजनबद्ध वािपाची. राज्यात पुरेसा पाऊस क्वलचतच पडतो, त्यामुळे पूणवत:
लनसगावच्या भरवशावर लवकास साधता येत नाही. लपण्यासाठी, शेतीसाठी आलण
उद्योगासाठी पुरेसे पाणी उपिब्ध होऊ शकिे नाही तर लवकासाची गती आपसूकच
मंदावते. म्हणूनच पावसाच्या प्रत्येक थेंबाची योग्य साठवणूक करणे आवश्यक ठरते.
प्रगत देशांमध्ये पाण्याचे लनयोजन हे आठ मलहन्यांपुरते नव्हे, तर १८ मलहन्यांसाठी
के िे जाते.
पावसाची हमी देत येत नाही त्यामुळेच पाणी व्यवस्थापन,
साठवणुकीची तरतूद करणे, उपिब्ध पाणी योग्य पद्धतीने वापरणे आलण यासाठी
दूरगामी लनयोजन करणे या बाबी अलतशय महत्त्वाच्या ठरतात. या दृलष्टकोनातून
दुष्काळमुक्तीसाठी गोळे गाव (ता. खुिताबाद, लज. औरं गाबाद) येथे ज्या पद्धतीने
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‘वॉिर बजेि’वर काम सुरू आहे, त्याचा आदशव राज्यातीि अन्य गावांनी घ्यायिा
हरकत नसावी. मुळात सववसाधारणपणे शेतकऱ्याकडू न उपिब्ध पाण्याचे योग्य
व्यवस्थापन सहसा होत नाही. परं तु इथे पावसाचे ककती पाणी उपिब्ध होते आलण
प्रत्येकािा ककती पाणी िागते? लििरभर पाण्याची आलण शेतात पडणाऱ्या
पावसाच्या पाण्याची ककमत ककती? याचा आधार घेत लििरलनहाय पाण्याचा
ताळे बंद आखण्यात आिा आहे. खुल्या बाजारात आपण साधारणपणे २० रुपये
लििर दराने बाििीबंद लपण्याचे पाणी लवकत घेतो. मात्र पावसाच्या माध्यमातून
उपिब्ध होणाऱ्या कोट्यवधी लििर पाण्याचा ना कधी लहशेब करतो ना त्याचा
ताळे बंद मांडतो. म्हणूनच पाण्याचे सूक्ष्म लनयोजन करण्याच्या हेतूने ‘वॉिर
बजेि’ची संकल्पना प्रत्येक कु िुंबात रुजवणे अपटरहायव ठरते. गोळे गावात होत
असिेिा वैयलक्तक ‘वॉिर बजेि’चा प्रयोग इतरांसाठी लनलश्चतच प्रेरक ठरावा. दोन
वर्ावपूवी भांडेगावमध्ये संपूणव गावाचे वॉिर बजेि करण्यात आिे. त्यानंतर आता
लतथल्या शेती अथवव्यवस्थेत सकारात्मक बदि होऊन समृध्दी नांदत असल्याचे
लनदशवनास येत आहे. गोळे गावातीि वैयलक्तक वॉिर बजेिचा पॅिनव हा त्यापुढचा
महत्वाचा िप्पपा ठरावा.
राज्यांतीि धरणांमध्ये साठणारे पाणी योग्य प्रमाणात वापरिे गेिे
पालहजे, ही जिसंपदा लवभागाची भूलमका रास्त आहेच. यालशवाय पाण्याची ककमत
स्थालनक स्वराज्य संस्थांना कळिी पालहजे हा मुद्दादेखीि संयुलक्तकच असिा तरी
कडक लनयम आलण लततक्याच कठोरपणे पटरणामकारक अंमिबजावणीची गरज
आहे. पाण्याचा फे रवापर करायचा असतो, त्यासाठी यंत्रणा उभी करावी िागते हे
आपल्याकडीि स्थालनक स्वराज्य संस्थांना मालहती नाही अशातिा भाग नाही.
एकदा वापरिेिे पाणी नदीनाल्यात न सोडता त्यावर प्रकिया करणे उपयुक्त ठरू
शकते. राज्यातीि २८ हजार ग्रामपंचायती, ३५० पंचायत सलमत्या, ३३ लजल्हा
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पटरर्दा, २२५ नगर पंचायती आलण २६ महापालिकांवर पाणीपुरवठ्याची
जबाबदारी आहे. या स्थालनक स्वराज्य संस्थांना लपण्यासाठी िागणारे पाणी
लमळवण्यासाठी पािबंधारे खात्याकडे मागणी करावी िागते. इथे उल्िेखनीय बाब
म्हणजे स्थालनक स्वराज्य संस्थांनी पाण्याच्या आरिणाची मागणी के ल्यानंतर १५
कदवसांत ५० िक्के अलग्रम पाणीपट्टी भरण्याची सक्ती करण्याचे जिसंपदा खात्याने
ठरविे आहे. राज्यातीि पाणी वापरावर अंकुश ठे वण्याचा सरकारी इरादा यातून
स्पष्ट होतो. स्थालनक स्वराज्य संस्थांच्या आर्थथक लस्थतीची पुरेशी जाणीव
नगरलवकास खात्यािा असिी तरी जिसंपदा खात्याच्या धोरणामुळे संबंलधत
गावांमध्ये, शहरांत कृ लत्रम पाणीिंचाई लनमावण होण्याची शक्यता नाकारता येत
नाही. जिसंपदा लवभाग हाच लनयम शेती आलण उद्योगांसाठी िावणार का? नसेि
तर नजीकच्या भलवष्यात पाण्याचा प्रश्न अलधक गंभीर होऊ शकतो. महाराष्ट्राने दोन
वर्ांपूवी सोसिेिा दुष्काळ ििात घेता जिलनयोजन, व्यवस्थापनाच्या अनुर्ंगाने
दीघवकािीन धोरण अमिात आणण्याची गरज आहे. सध्या जियुक्त लशवारचे काम
ज्या पद्धतीने सुरू आहे, ते पाहता पुरेशा िमतेने पावसाच्या पाण्याचे व्यवस्थापन
होऊ शके ि का, याबाबत साशंकता व्यक्त के िी जात आहे. धरणे, बंधारे , शेततळी
यामध्ये साठविेल्या पाण्यापैकी साधारणपणे ४० िक्के पाण्याचे बाष्पीभवन होते हे
लवचारात घेता राज्यभर जिवालहन्यांचे जाळे उभारिे जावे. नव्याने कािवे
काढण्यापेिाही जिवालहनीचा पयावय आज महाग वाित असिा तरी भलवष्याच्या
दृलष्टने फायद्याचा ठरणारा आहे. मात्र याकडे राज्य सरकार फारसे िि देत नाही.
एकू णच या साऱ्या पाश्ववभूमीवर गोळे गावात राबविा जात असिेिा ‘वैयलक्तक
वॉिर बजेि’ चा पॅिनव प्रेरक आलण अनुकरणीय ठरावा; कारण पावसाचे शुभवतवमान
कानी पडत असिे तरी चांगल्या पावसाच्या पाण्याचे व्यवस्थापन त्यापेिाही
अलधक महत्त्वाचे ठरते.
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कदि रुहानी!

इराणसारख्या
आता हसन रुहानी यांच्याकडू न अपेिा
वाढल्या आहेत. एकीकडे
सुधारणावाद्यांचा दबाव, तर दुसऱ्या
बाजूिा अयातुल्िा खोमेनींसारख्या
अमयावद अलधकार असणाऱ्या सवोच्च
नेत्याकडू न होणारा लवरोध, त्यांचा
नकारालधकार अशा आव्हानात्मक
पटरलस्थतीतून रुहानी यांना रचनात्मक
लवकासाचा सोपान साधायचा आहे.

देशात

उदारमतवादी

कमवठ
नेत्यांना

तारे वरची कसरत करावी िागणे
साहलजकच.

एकीकडे

धमांध

शक्तींशी सामना करायचा आलण
त्याच वेळी अमेटरके सह अन्य
िोकशाहीवादी

देशांना

खुश

ठे वायचे हे लततके से सोपे नाही.
हसन रुहानी ककतीही पुरोगामी
असिे

तरी

इराणचे

मूिभूत

धोरण त्यांना ताबडतोब बदिता
येत नाही. कधी दोन पाविे मागे,
तर कधी एक पाऊि पुढे, अशी

भूलमका त्यांना घ्यावी िागेि. कारण ज्या देशातीि समाज धार्थमक पगड्याखािी
असतो त्या देशातीि राज्यकते एकाएकी भूलमका बदिवू शकत नाहीत. इतके च
नव्हे तर ज्या देशात पूणवपणे िोकशाही नसते लतथे िोकशाहीवाद्यांना जपून मागव
काढावा िागतो. िोकशाहीची मुळे रुजवण्यासाठी प्रसंगी धार्थमक नेत्यांशी जुळवून
घ्यावे िागते. अन्य िोकशाहीवादी देशांत स्त्री-पुरुर् समानता गृहीत धरता येते
तशी इराणमध्ये शक्य नाही. मात्र त्यासाठी प्रयत्न जरूर करता येतीि.
कोणतेही सरकार ककतीही पुरोगामी आलण व्यवहारवादी असिे तरी
सनातन्यांची मजी सांभाळल्यालशवाय प्रगती साधता येत नाही हे हसन रुहानी
यांच्या पलहल्या कारकीदीत पाहायिा लमळािे. तरीही इराणींनी रुहानींनाच पुन्हा
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पसंती कदिी. २. ३ कोिी मते लमळवत त्यांनी १. ५ कोिी मतांवर प्रलतस्पधी
इब्रालहम रईसी यांना रोखिे. इराणचे १२ वे राष्ट्राध्यि म्हणून हसन रुहानी
पदग्रहण करतीि. जगात अन्यत्र प्रलतगामी, कट्टरवादी गिांकडे देशाची धुरा
सोपविी जात असताना फ्रान्स, उत्तर कोटरयापाठोपाठ इराण हा लतसरा देश
ठरिा, लजथे वेगळे काही घडते आहे. राज्यकताव पुरोगामी असल्याने शासकीय
व्यवस्था उत्तम चाितेच असे नाही, तसेच त्याची इच्छाशक्ती असिी तरी काही
उपयोग होत नाही या साववलत्रक अनुभवास अथावतच हसन रुहानीदेखीि अपवाद
ठरिे नाहीत.
१९७९ च्या ‘इस्िामी िांती’नंतर आर्थथक लनबंधाची झळ सोसिेल्या
रुहानींनी इराणिा जागलतकीकरणाशी जोडण्याचा प्रयत्न के िा. ओबामांच्या
कारकीदीत अमेटरके शी अथवपूणव संवादाच्या पातळीवर पोहोचिेल्या रुहानींनी
२०१४ मध्ये लव्हएन्नात सहा बड्या देशांकडू न अणुकरारास मान्यता लमळविी.
‘इराणच्या अलस्मतेसाठी जग खाक झािे तरी बेहत्तर’ म्हणणाऱ्यांच्या तुिनेत
रुहानी इथेच लनराळे ठरिे आलण अंशत: का होईना आर्थथक लनबंध उठिे. २०१५
नंतर इराणमधीि बेरोजगारीचा दर १२ िक्क्यांपयंत खािी आिा. अथवव्यवस्थेची
घसरणही थांबिी, उिि ६. ६ िक्के इतकी वाढ झािी. नेमका हा बदि तरुणाईिा
भाविा. कारण अणुकरार ककवा अन्य मुद्य्द्यांपेिा आमच्या वैयलक्तक आयुष्यात
ककती बदि होतो हेच आमच्यासाठी अलधक महत्त्वाचे आहे अशी प्रलतकिया तरुण
मतदारांनी व्यक्त के िी. त्याचा मोठा पटरणाम या लनवडणूक लनकािात पाहायिा
लमळािा.
अणुकरारालशवाय मानवालधकार, राजकीय अलधकार, अथवव्यवस्था या
प्रमुख मुद्य्द्यांसोबतच माध्यम आलण लवचारांच्या स्वातंत्र्याचे गारूड मतदारांवर
कदसून आिे. खरे तर रुहानी यांच्यासाठी ही लनवडणूक सहजसोपी नव्हतीच.
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इब्रालहम रईसीसारखा कट्टरवादी नेता आलण अयातुल्िा खोमेनी यांचा त्यास
असिेिा पाटठबा पाहता सुधारणावाद मोडू न पडणार की काय, अशी लस्थती
लनमावण झािी. मात्र साऱ्या आव्हानांवर हसन रुहानींनी मात के िी. जगभरातीि
अन्य देशांसाठीदेखीि त्यांची लनवड महत्त्वाची ठरते. कारण खलनजतेिाचा पुरवठा,
त्याचे दर लनयंत्रण यालशवाय इराक, लसटरयामध्ये शांतता, स्थैयव प्रस्थालपत
होण्यासाठी इराणची भूलमका लनणावयक असेि. पलश्चम आलशयाई देशांत इराणचा
प्रभाव वाढत असल्यामुळे एकू णच जगभरातीि देशांचे िि इराणमधीि लनवडणूक
लनकािांकडेच होते. या साऱ्या पाश्ववभूमीवर आता हसन रुहानी यांच्याकडू न अपेिा
वाढल्या आहेत. एकीकडे सुधारणावाद्यांचा दबाव, तर दुसऱ्या बाजूिा अयातुल्िा
खोमेनींसारख्या अमयावद अलधकार असणाऱ्या सवोच्च नेत्याकडू न होणारा लवरोध,
त्यांचा नकारालधकार अशा आव्हानात्मक पटरलस्थतीतून रुहानी यांना रचनात्मक
लवकासाचा सोपान साधायचा आहे.
मुळातच धमवसत्ता आलण लतच्याशी असणारे िागेबांधे लमळू न जी
व्यवस्था तयार होते ती सुधारणावाद्यांसमोर पेच लनमावण करते हा साववलत्रक
अनुभव आहे. इराणसारख्या मूित: कमवठ देशात ‘पुरोगामी’ या शब्दािा बऱ्याच
काही मयावदा आहेत. हसन रुहानी हे धमवगुरू आहेत. पाश्चात्त्य लवद्यापीठात त्यांचे
लशिण झािेिे असिे तरी धार्थमक नेत्यांशी मतभेद झाल्यामुळे ते बाहेर पडिे.
रुहानींचा हा भूतकाळ लवसरून कसे चािेि? तथालप, आंतरराष्ट्रीय पातळीवर
इराणची प्रलतष्ठा जपत, लहतसंबंध वाढवण्यासाठी हसन रुहानी यांना राजनैलतक
कौशल्य पणािा िावावे िागणार हे लनलश्चत!
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दहशतखोरांचा वचवस्ववाद
अवघ्या १५ कदवसांतच
लब्रिन

दुसऱ्यांदा

दहशतवादी

हादरिा.

मँचेस्िरमध्ये

लब्रिनमध्ये दहशतवादी हल्ल्यांची

हल्ल्याने

सुरुवात १९७४ मध्ये आयटरश

अमेटरकी पॉप गालयका एटरयाना

टरपलब्िकन आमीने आयिंडिा स्वातंत्र्य

ग्रँड लहचा कायविम सुरू असताना

लमळवून देण्यासाठी के िी. ही संघिना

आत्मघाती हल्ल्यात २२ जणांचा

४० वर्ांनंतरही सकिय आहे. लब्रिनचे

बळी

पोलिस, स्कॉििंड याडव तसेच अन्य

बर्नमगहॅम

सुरिा यंत्रणा या जगातीि सवोत्तम

पाककस्तानदरम्यान किके ि सामना

यंत्रणांपैकी एक मानल्या जातात तरीही
दहशतवादाचा मुकाबिा करण्यात या
यंत्रणा अपयशी ठरत असल्याचे संकेत
मँचेस्िर आलण िंडनमधीि हल्ल्यातून
लमळतात.

गेिा.

त्यापाठोपाठ
येथे

आता
भारत-

सुरू होत असतानाच शलनवारी रात्री
िंडनमध्ये तीन वेगवेगळ्या टठकाणी
दहशतवादी

हल्िे

मँचेस्िरमधल्या
हल्ल्याची

जबाबदारी

झािे.
आत्मघाती
इलससने

स्वीकारिी. लब्रिनचाच रलहवासी
असिेल्या सिमान अबेदी याने हे
कारस्थान

घडवल्याचे

लनष्पन्नही

झािे. शलनवारी िंडन लब्रजवर कारने िोकांना लचरडू न िाकण्यासोबतच
दहशतवाद्यांनी चाकू हल्िे के िे. यामध्ये ७ ठार, ३० जण जखमी झािे. दहशत
माजवणाऱ्या या घिनेतीि लतन्ही संशलयतांना मात्र पोलिसांनी यमसदनी धाडिे
असिे तरी या घिनेचे पडसाद भारत-पाककस्तान सामन्यावरही उमििे. लब्रिनच्या
पंतप्रधान थेरेसा मे यांनी या घिना दहशतवादाचाच प्रकार असल्याचे स्पष्ट करीत
कट्टरतावाद आलण दहशतवादािा रोखण्याच्या गरजेवर भर कदिा. अमेटरके चे
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राष्ट्राध्यि डोनाल्ड ट्रम्प यांनीदेखीि या घिनेचा लनर्ेध नोंदवत आपण
लब्रिनसोबतच असल्याची ग्वाही कदिी. उल्िेखनीय म्हणजे येत्या ८ जून रोजी
लब्रिनमध्ये लनवडणुका होत आहेत. त्या पाश्ववभूमीवर हे हल्िे झािे असल्याचे मानिे
जात असून िंडनमध्ये २००५ सािी झािेल्या हल्ल्याच्या आठवणी या घिनेने
ताज्या के ल्या. लब्रिनमध्ये दहशतवादी हल्ल्यांची सुरुवात १९७४ मध्ये आयटरश
टरपलब्िकन आमीने आयिंडिा स्वातंत्र्य लमळवून देण्यासाठी के िी. ही संघिना ४०
वर्ांनंतरही सकिय आहे. लब्रिनचे पोलिस, स्काैॅििंड याडव तसेच अन्य सुरिा
यंत्रणा या जगातीि सवोत्तम यंत्रणांपैकी एक मानल्या जातात तरीही
दहशतवादाचा मुकाबिा करण्यात या यंत्रणा अपयशी ठरत असल्याचे संकेत
मँचेस्िर आलण िंडनमधीि हल्ल्यातून लमळतात.
गेल्या २० वर्ांपासून दहशतवादाची पाळे मुळे खणून काढण्याच्या
आणाभाका जगभरातीि नेते वारं वार घेत असताना ‘वल्डव ट्रेड सेंिर’वरीि
हल्ल्यापूवीच दहशतवाद जगभर आपल्या खाणाखुणा उमिवत होता. मात्र अि
कायदाने के िेल्या या हल्ल्यानंतर सारे जग हादरिे. आयात होणारा दहशतवाद
जगभर लवस्तारत असताना त्याची पाळे मुळे स्थालनक पातळीवरदेखीि रुजत होती
हे अनेक दहशतवादी घिनांतीि स्थालनकांच्या सहभागातून उघड झािे आहे.
स्थालनक नागटरकांमध्ये दहशतवादी लवचारांची मुळे खोिवर रुजल्याचे ककवा ती
तशी रुजवण्याचे प्रयत्न होत असल्याचे सकृ तदशवनी ििात येत नसिे तरी के वळ
सुरिा व्यवस्था अत्यंत चोख ठे वल्याने दहशतवादािा आळा बसेि या भ्रमात
जगभरातीि नेत्यांनी राहू नये असाच संदश
े या दोन घिनांनी कदिा आहे. अशा
पटरलस्थतीत दहशतवादािा तोंड द्यायचे असेि तर दीघवकािीन मागव हाताळावे
िागतीि. त्यालशवाय जगभरातीि नेत्यांमध्ये सुसंवाद वाढणेदख
े ीि लततके च
गरजेचे आहे. कारण साधारणपणे गेल्या १५ वर्ांत दहशतवादाचे स्वरूप तसेच
दहशतवादी

संघिनांच्या कायवपद्धतीत

आमूिाग्र

बदि

झािा.

यालशवाय

दहशतवादी संघिनांमध्येदख
े ीि वचवस्ववादाची खुमखुमी वाढीस िागिी आहे.
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म्हणूनच आयटरश टरपलब्िकन आमी, इलसस आलण अि कायदा यांच्यातीि
वचवस्ववादातून हा हल्िा झािा असावा, असे म्हणण्यास पुरेसा वाव आहे. इलसस
आलण अि कायदामध्ये एकीकडे अंतगवत वचवस्ववाद सुरू आहे, त्याच वेळी अि
कायदाचे अलस्तत्व इलससने जवळपास संपुष्टात आणिे. लसटरयात उदयास आिेल्या
इलससने पाककस्तानपयंत नेिवकव बळकि के िे. त्यात जागलतकीकरण तसेच मालहती
िेत्रातीि िांतीने अलधक भर घातिी. दहशतवादाने प्रेटरत झािेल्या मंडळींना
अल्पावधीत एकत्र आणणे आता संपकव माध्यमांनी शक्य के िे.
दहशतवाद म्हणजे धार्थमक युद्ध ही संकल्पनादेखीि बदित्या प्रवाहात
मागे पडिी.

लनरलनराळ्या प्रकारचे लहशेब चुकते करण्यासाठी दहशतवादी

संघिनांचा वापर करून घेतिा जात आहे. लब्रिनमधल्या दोन्ही दहशतवादी
घिनांनी जगािा पुन्हा भीतीच्या छायेत ढकििे असिे तरी दीघवकािीन
उपाययोजनांवर काम करण्यासोबत संवादातून परस्परांवरीि लवश्वास वृजद्धगत
करणे, लवकासाची फळे सामान्यांपयंत पोहोचवणे, देशांतगवत समन्वय-सुसंवाद
वाढवणेदख
े ीि लततके च गरजेचे ठरते. दहशतवाद हा मानवतेचा शत्रू आहे, ती
जागलतक समस्या असल्याचे जगभरचे नेते तोंड भरून सांगतात; मात्र
दहशतवाद्यांना लमळणारा लनधी, शस्त्रे आलण संपकव साधनांची रसद जागलतक
समुदायाकडू न का तोडिी जात नाही? दहशतवादाची नेमकी व्याख्या काय? जे देश
दहशतवादािा खतपाणी घाितात त्यालवर्यीचा ठराव ४० वर्ांपासून संयुक्त राष्ट्र
संघात पडू न आहे. जागलतक व्यासपीठावर नेते के वळ तोंडाची वाफ दवडतात, मात्र
लनणवय काहीच होत नाही. या लवसंगतीवर अद्याप उत्तर शोधिे गेिे नाही,
त्यामुळेच दहशतवाद्यांमध्ये वचवस्ववादाची खुमखुमी बळाविी आहे.
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लबयाण्यांचा बादशहा!

१९६०

चे

दशक..

कम्युलनके शनच्या दृष्टीने अत्यंत संथ
खरे तर, मराठवाडा अस्मानी आलण
सुितानी उपेिेचा धनी ठरिेिा प्रांत,
मात्र इथल्या तरुणाईत जगािा थक्क

गतीचा काळ म्हणता येईि. याच
काळात

जगाची

पाविे

हटरतिांतीच्या वािेवर पडत होती.
त्या वेळी जगभरातीि कृ र्ीलवर्यक

करणारी, काहींना हेवा, तर काहींना

संशोधनाची

अलभमान वािावा, प्रेरक ठरावी अशी

म्हणजे

लवििण लजद्द आलण लचकािी आहे,

असायचा. मात्र लजद्द, कष्टाळू वृत्ती

ती डाैॅ. बद्रीनारायण बारवािे

आलण दूरदृष्टी असिी की, एखादी

यांच्या कतृवत्वातूनही झळकते.

व्यक्ती कसे साम्राज्य उभे करू शकते,

एक

मालहती

लमळवणे

अवघड

प्रवास

त्याचीच मूर्थतमंत साि म्हणजे डॉ.
बद्रीनारायण बारवािे होत. त्या
काळी शेतीमािास फारसा भाव लमळत नसे. त्यामुळे बाजारात लबयाणे म्हणून
लवकण्याचा लवचार त्यांनी प्रारं भी के िा आलण हीच बाब पुढे जािन्यातीि हायब्रीड
लबयाणे उद्योगाची मुहूतवमेढ ठरिी. अमेटरकी संशोधक, कें द्रीय कृ र्ी मंत्राियापासून
ते संबंलधत सरकारी खात्यातीि अलधकारी, शेती संशोधन संस्थांशी संबंध प्रस्थालपत
करत १९६२ ते ७७ या काळात हायब्रीड लबयाणे उद्योगािा डॉ. बारवािे यांनी
भारतासह जगभर मान्यता लमळवून कदिी. त्यांचा हा प्रवास लनलश्चतच खडतर
होता, मात्र त्यामुळे मराठवाड्यातीि उद्योजकतेिा वेगळा आयाम लमळािा.
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लवद्यार्थथदशेतच
हैदराबाद मुलक्तसंग्रामात स्वत:िा
झोकू न देणाऱ्या डॉ. बारवािे यांनी
शेतकऱ्यांच्या

अभ्युदयासाठी

१९६४ मध्ये जािन्यात ‘महाराष्ट्र
हायब्रीड सीड्स कं पनी’ स्थापन
के िी. वर्वभरातच ३५० एकर
जागेवर लबयाणे उत्पादनासह प्रकल्प उभारिा, त्यापाठोपाठ संशोधन, लवकास
कें द्रही सुरू के िे. ६० च्या दशकात पुसा सवनी भेंडीचे हायब्रीड लबयाणे
बनवल्यानंतर ‘मॉन्सेंिो’चे िि वेधिे गेिे आलण १९९८ मध्ये सहकायावचा हात पुढे
के िा. आज हा समूह कृ र्ी िेत्रातीि २०० पेिाही अलधक लबयाणे लवकलसत करतो.
२७ उत्पादन कें द्रे, ८ प्रकिया प्रकल्प, १ िाखाहून अलधक शेतकऱ्यांचा प्रत्यि
सहभाग, देशभरात ५ हजारांहून अलधक लविी दािने, ९००० िन साठवणूक िमता
तसेच हजाराहून अलधक कमवचारी वगव अशा या ‘मलहको’ समूहाची उिाढाि २०००
कोिींच्या घरात पोहोचिी आहे. खरे तर मराठवाडा अस्मानी आलण सुितानी
उपेिेचा धनी ठरिेिा प्रांत, मात्र इथल्या तरुणाईत जगािा थक्क करणारी, काहींना
हेवा, तर काहींना अलभमान वािावा, प्रेरक ठरावी अशी लवििण लजद्द आलण
लचकािी आहे, ती डॉ. बारवािे यांच्या कतृवत्वातूनही झळकते. मुळात लनसगाववर
अविंबून असिेल्या आलण अलनलश्चत अशा कृ र्ी िेत्राशी लनगलडत लबयाणे
उद्योगािा अत्याधुलनक तंत्रज्ञानाची जोड देणे अत्यावश्यक असल्याची जाणीव डॉ.
बारवािे यांना झािी आलण त्यांना साथ देण्यासाठी डॉ. उर्ा बारवािे यांनी
जािना ते अमेटरका असा कृ र्ी िेत्रातीि तंत्रज्ञान लवकासाचा प्रवास सुरू के िा.
‘मलहको’ने ७० च्या दशकात हायब्रीड संशोधनाने िांती के िी, परं तु डॉ. उर्ा
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बारवािे यांनी काळाची पाविे ओळखून त्यास ‘बीिी’ची जोड कदिी. सन २०००
च्या सुरुवातीच्या दशकात ‘मलहको’ने बीिी तंत्रज्ञानावर आधाटरत लबयाणे लवकलसत
के िे. सूक्ष्म जैवतंत्रज्ञानाची पाश्ववभूमी असिेल्या डॉ. उर्ा बारवािे यांनी मलहकोत
सशक्त लबयाण्यांपासून होणारे उत्पादन दीघव काळ टिकणारे आलण अलधक मात्रेत
असेि, असे हायब्रीड तंत्रज्ञान लवकलसत के िे. तंत्रज्ञानावर आधाटरत भारतातीि
पलहिे बीज दोन वर्ांच्या पटरश्रमानंतर ‘बीिी’ नावाने रुजिे; िांलतकारक ठरिे
आलण ‘मलहको’िा अव्वि तीन कं पन्यांच्या पंक्तीत स्थान लमळािे. आता कोणत्याही
वातावरणात लबयाण्यांचे अलस्तत्व टिकवून ठे वणे, उत्पादनिमता वाढवणे यासाठी
त्या प्रयत्नशीि आहेत. वलडिांचा लबयाणे उत्पादन व्यवसायाचा लनकोप विवृि
करण्यासाठी आवश्यक तंत्रज्ञानाची कास धरून सुरू असिेिा त्यांचा प्रवास
आपल्या कृ र्ी िेत्रास फायदेशीर ठरणार हे लनलश्चत. तथालप, भारतासारख्या प्रचंड
िोकसंख्येच्या देशािा अन्नधान्याच्या बाबतीत स्वयंपूणव करण्यासोबतच ग्रामीण
अथवव्यवस्थेची घडी बसवण्यात तसेच रोिरी, स्वयंसेवी संस्थांद्वारे सामालजक आलण
‘जेईएस’द्वारे शैिलणक तर गणपती नेत्राियाच्या माध्यमातून आरोग्य िेत्रात
मोिाचे योगदान देणारे डॉ. बद्रीनारायण बारवािे या द्रष्ट्या उद्योजकास मॅक्सेि
फाउं डेशनने जीवनगौरव पुरस्काराने, तर १९९८ मध्ये जागलतक स्तरावर
प्रलतष्ठेच्या ‘वल्डव फू ड प्राइज’ने त्यांना गौरविे. २००१ मध्ये पद्मभूर्ण पुरस्काराने,
२००२ मध्ये तालमळनाडू कृ र्ी लवद्यापीठाने, तर २०१० मध्ये डॉ. बाबासाहेब
आंबेडकर मराठवाडा लवद्यापीठाने डी. लिि. देऊन त्यांच्या कायावचा गौरव के िा.
लबयाण्यांचा बादशहा अशी ओळख लनमावण करणारे डॉ. बद्रीनारायण बारवािे
यांच्या लनधनाने लनमावण झािेिी उणीव कायम भासत राहीि.
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खूनी गेम्सचा फास.. .

रलशयात दहशत माजविेिा
‘ब्ल्यू व्हेि चॅिेंज’ चोरपाविांनी
भारतात आिा. या खुनी खेळाने
(सुसाइड गेम) इथे बस्तान
ठोकिे ते कु णािा कळायच्या
आतच अंधेरीतीि १४ वर्ांच्या
मनप्रीत जसगच्या आत्महत्येची
बातमी थडकिी अन्
सगळ्यांचेच डोळे उघडिे.

जगभरातीि बहुतेक देशांत या
ना त्या कारणाने आत्महत्यांचे प्रमाण
कदवसेंकदवस वाढत असताना सोशि
मीलडयावरीि िाइव्ह लव्हलडओच्या
माध्यमातून आत्महत्या करण्याचेही फॅ ड
अवतीभोवती
पोहोचिे
आहे.
‘नेिलफ्िक्स’च्या आत्महत्येवर आधाटरत
मालिके वरून अिीकडेच मोठा गहजब
माजिा. त्यानंतर ती बंद करण्यात आिी,
तोच हल्िीच्या अॅप्पस आलण नेिकऱ्यांच्या
जमान्यात आणखी एका ‘सुसाइड गेम’ची

त्यात भर पडिी. मन्मथ म्हैसकरची
आत्महत्या सवांनाच चिका िावून गेिी.
त्यातच मनप्रीतच्या मृत्यूची बातमी
अचानक येऊन थडकिी. खरे तर पारं पटरक खेळांना नाकारून लव्हलडओ ककवा
मोबाइि गेम्समध्ये आनंद शोधण्याचा उपद्व्याप जीवघेणा ठरत असून रलशया,
लब्रिन, अमेटरके च्या पाठोपाठ भारतातही ककशोरवयीन मुिांच्या आत्महत्या वाढत
आहेत.
लवरं गुळा म्हणून अधूनमधून खेळिे जाणारे हे गेम्स आता मुिांच्या
लजवाशी खेळत आहेत. या पाश्ववभूमीवर सववच संबंलधतांनी अंतमुवख होऊन सारासार
लवचार के िा पालहजे. अिीकडच्या काळात पॉके मॉन जगभर गाजिा, मात्र ककत्येक
खेळगडी अपघातात जायबंदी झािे तेव्हा आभासी जगात भरधाव वेगाने ओढत
नेणाऱ्या या खेळातिा धोका कळिा. त्यापाठोपाठ रलशयात दहशत माजविेिा
‘ब्ल्यू व्हेि चॅिेंज’ चोरपाविांनी भारतात आिा. या खुनी खेळाने इथे बस्तान
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ठोकिे ते कु णािा कळायच्या आतच अंधेरीतीि १४ वर्ांच्या मनप्रीत जसगच्या
आत्महत्येची बातमी थडकिी अन् सगळ्यांचे डोळे उघडिे. या खुनी खेळाने
एकट्या रलशयात १२-१६ वयोगिातीि १३० मुिांचा, तर लब्रिनमध्ये युलिया
आलण वेरोलनका या लवद्यार्थथनींचा बळी घेतिा. अमेटरका, पाककस्तानसह १९
देशांत या ‘सुसाइड गेम’ने उच्छाद मांडिा, त्यात एकं दर २०० मुिे बळी पडिी.
मनप्रीतच्या आत्महत्येप्रकणी पोलिस उपायुक्त नवीनचंद्र रे ड्डी तपास करत आहेत,
त्यातून काही बाबी स्पष्ट होतीि; मात्र सुखवस्तू कौिुंलबक पाश्ववभूमी असिेिी मुिे
सारासार लवचार करण्याचे का िाळतात? मुिांचे भावलवश्व समजून घेण्यात पािक
कमी पडत आहेत का? या मुद्य्द्यावर समस्त पािकांनी गांभीयावने अंतमुवख व्हायिा
हवे आलण अशा स्वरूपाच्या घिना िाळायच्या असतीि तर पाल्याची के वळ
‘कफलजकि ऑिोप्पसी’च नव्हे, तर ‘सायकॉिॉलजकि ऑिोप्पसी’देखीि करायिा हवी,
असे वािते. अिीकडेच दररोज १२ तास कॉम्प्पयुिर गेम खेळणारा ककशोरवयीन
मुिगा कदल्िीतीि रुग्णाियात दाखि झािा. कारण काय, तर या खेळाच्या नादात
त्याची सारासार लवचार करण्याची शक्तीच खुंििी; झोप, कु िुंलबयांशी संवाद जणू
बंदच झािे. आता त्याच्यावर उपचार सुरू आहेत. अशा नादाविेल्या मुिांना
वेळीच सावरिे नाही तर घरोघरी खुनी खेळाचे डाव रं गतीि हे सांगायिा का हवे?
‘ब्ल्यू व्हेि चॅिेंज’चे वैलशष्ट्य म्हणजे यात खेळाडू स दररोज १ अशी
५० कदवस लनरलनराळी कामे सांलगतिी जातात, ती पूणव के ल्याचा पुरावाही द्यावा
िागतो. अन्यथा धमकीचे मेसेज येतात म्हणे! दुदव
ै ाची बाब अशी की, लवशेर्त:
फे सबुक, इन्स्िाग्राम युजसविा िक्ष्य बनविे जाते. हा खेळ एकदा डाऊनिोड के िा
की, तो ‘लडलिि’ ककवा ‘अनइन्स्िॉि’ करता येत नाही; युजसवची पसवनि मालहती हॅक
के िी जाते. या ‘ब्ल्यू व्हेि’लशवाय कायिी लिप चॅिेंज, डक्ि िेप चॅिेंज, चोककग
गेम, लसनेमन चॅिेंज, कार सर्फफग असे काही ऑनिाइन गेम्स आहेत ज्यास
जगभरातीि १०-१८ वर्े वयोगिातीि मुिे आहारी जात आहेत. यामध्ये
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पािकांशी बोिू नका, अशी अि घातिी जाते. त्यामुळे तर मुिांची अडवणूक होत
नाही ना? ‘हाय टरस्क’ असिेिे खेळ मुिे खेळत आहेत का? हे तपासिे पालहजे.
कौिुंलबक, व्यावसालयक जबाबदाऱ्यांच्या बुिडोझरखािी चेमिू न जाणारा पािक
मुिांना पुरेसा वेळ देत नाही, फावल्या वेळात तो मोबाइि, लव्हलडओ गेम्स, िीव्ही,
चॅिींगसह अन्य बाबींच्या आहारी जातो. लशवाय योग्य सवंगडी न लमळाल्याने
लबचारी मुिे अशा आभासी जगात रमणे पसंत न करतीि तरच नवि! म्हणूनच
१३-१५ वयोगिातीि मुिे नैराश्याच्या आहारी जात आहेत. भारताच्या एकू ण
िोकसंख्येपैकी ५. ८ िक्के म्हणजे ३. ९८ कोिी मुिे आलण ३. ५७ कोिी मुिी
ककशोरवयीन आहेत. यापैकी २५ िक्के मुिे वैफल्यग्रस्त आहेत, तर ११ िक्के मुिे
आपल्या कामावर िि कें कद्रत करू शकत नाहीत, ही गंभीर वस्तुलस्थती आहे.
त्यासाठी बांगिादेश, भूतान, मािदीव, इं डोनेलशया, श्रीिंकेच्या धतीवर भारतात
देखीि मानलसक आरोग्याशी लनगलडत उच्च गुणवत्तापूणव तसेच सहज सुिभ योजना,
धोरणे आखिी गेिी तरच नव्या लपढीिा अलववेकी होण्यापासून रोखता येईि.
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बढतीचा वांदा!

एकीकडे आरिण हा
आत्यंलतक संवेदनशीि मुद्दा बनिा
असताना

गेल्या १३ वर्ांतीि बेकायदा
बढत्यांचा घोळ लनपिू न काढणे हे मोठे
सामालजक-राजकीय आव्हान ठरणार,
हे लनर्थववाद. मुळात आरिणाचा िाभ
कोणत्याही व्यक्तीिा एकदाच
लमळायिा हवा. नोकरी लमळवताना
घेतिा असेि आलण पुन्हा
पदोन्नतीसाठी कदिा तर इतरांवर
अन्याय होणार नाही का?

सरकारी

आलण

लनमसरकारी सेवांमधीि ३३%
पदोन्नतीची

पदे

मागासवगीय

कमवचाऱ्यांसाठी राखून ठे वण्याचा
लनणवय उच्च न्यायाियाने नुकताच
रद्द

के िा.

या

लनणवयामुळे

फडणवीस सरकारच्या डोके दुखीत
आणखी
आजवरच्या

एक

भर

राज्य

मागासवगीयांचा

पडिी.
सरकारांनी
दुवा

लमळवण्यासाठी जे काही खिािोप
करून ठे विे त्यापैकी हा एक
म्हणता येईि. मुळात ज्या एम. नागराज प्रकरणातीि लनकािाच्या आधारे
बढत्यांमधीि आरिण रद्द करण्याचा लनणवय देण्यात आिा तो सवोच्च न्यायाियाने
१० ऑक्िोबर २००६ रोजी कदिेिा आहे; असे असताना बढत्यांमधीि आरिण का
सुरू ठे विे? या लनकािाचा लनकर् त्याच वेळी िाविा असता तर ककमान २००८ ते
२०१७ या काळातीि बढत्यांचा घोळ रोखिा गेिा असता. उल्िेखनीय म्हणजे
२००४ ते २०१३ अशी एकं दर ९ वर्े हे प्रकरण उच्च न्यायाियात प्रिंलबत
रालहल्यानंतर ते मॅिकडे पाठवण्यात आिे, या लविंबािा तत्कािीन सरकारच
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जबाबदार ठरत नाही का? मॅिकडे हे प्रकरण सोपवण्याचा लवसर का पडिा? याची
उत्तरे कदालचत लमळणारही नाहीत. मात्र, गेल्या १३ वर्ांतीि बेकायदा बढत्यांचा
घोळ लनपिू न काढणे हे मोठे सामालजक-राजकीय आव्हान ठरणार, हे लनर्थववाद. हे
आरिण टिकवून ठे वण्यासाठी राज्य सरकारिा ३ मलहन्यांचा अवधी लमळािा
असिा तरी आरिणावर कदिेल्या बढत्या कायम राहतीि याची शाश्वती देता येत
नाही. कारण हे आरिण रद्द करण्यापूवीच उच्च न्यायाियाने सवोच्च न्यायाियाच्या
घिनापीठांच्या लनकािाचा आधार घेतिा आहे. त्यामुळे अगोदरच १३ वर्े
िांबणीवर पडिेिा हा मुद्दा आणखी काही काळ िांबेि हे लनलश्चत. एक मात्र खरे
की, यालनलमत्ताने पुन्हा एकदा प्रशासन आलण न्यायपालिके तीि लवसंवाद कदसून
आिा. त्यामुळे न्यायव्यवस्थेनेदेखीि एकदा स्वत:च्या कायवपद्धतीकडे गांभीयावने
िि देण्याची गरज आहे, असे वािते. कारण मागीि १३ वर्े प्रिंलबत रालहिेल्या
या गंभीर मुद्य्द्यालवर्यी न्यायाधीशांचे काहीच मत नसावे? प्रचंड संख्येने खििे,
त्या तुिनेने अपुरे न्यायाधीश ही तफावत मान्य के िी तरी हजारो िोकांशी संबंलधत
संवेदनशीि मुद्य्द्याचा प्राधान्यिम ठरवण्यात न्याययंत्रणेिा अपयश का आिे?
मुंबई उच्च न्यायाियाने कदिेिा लनकाि सवोच्च न्यायाियातही कायम रालहिा तर
प्रशासनात जी अनागोंदी आलण गोंधळ माजेि त्यािा जबाबदार कोण? अथावत या
पदोन्नत्या न्यायाियीन लनणवयाच्या अधीन राहूनच झािेल्या असल्या तरी १३
वर्ांनंतर त्यात बदि करणे सोपे का आहे? ज्यांना पदोन्नती लमळािी त्यांना
पदावनत करावे िागेि. त्यातून अनेक प्रश्न लनमावण होतीि. यालशवाय कै क जण
पदोन्नतीचा िाभ घेऊन लनवृत्त झािे असतीि, त्यांचे काय? नव्या लनणवयानुसार
पदावनत झािेिा कमवचारी सवोच्च न्यायाियात गेिा तर हा मुद्दा आणखी
गुंतागुंतीचा होणार आलण िांबणीवर पडणार. अशा असंख्य आनुर्ंलगक बाबींचा
लवचार करूनच लनणवय द्यायिा हवा होता, ही अपेिा गैर नसावी.
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मुळात आरिणाचा िाभ कोणत्याही व्यक्तीिा एकदाच लमळायिा
हवा. नोकरी लमळवताना घेतिा असेि आलण पुन्हा पदोन्नतीसाठी कदिा तर
इतरांवर अन्याय होणार नाही का? राखीव जागांवरीि कमवचाऱ्यांच्या पदोन्नत्या
िवकर होतात. पटरणामी बहुतांश खुिा प्रवगव ‘प्रतीिा यादी’मध्येच राहतो, हे
वास्तव आहे. या ३३% आरिणापैकी अनुसूलचत जाती, जमातींचे आरिण सबळ
तपशीि नसल्यामुळे रद्द झािे. त्यामुळे एक तर नसिेिा डािा लमळवावा िागेि
ककवा जो आहे तो समथवनीय असल्याचे सवोच्च न्यायाियाच्या गळी उतरवावे
िागेि. अथावतच हे सोपे आहे का? हा सारा तपशीि लमळविा तरी आधीचे
आरिण टिकवता येणार नाही. भिके -लवमुक्त आलण इतर मागासवगीयांच्या
आरिणाबाबत राज्यघिनेतीि अनुच्छेद १६६ (४ए) नुसार बढत्यांमध्ये राखीव
जागा ठे वूच शकत नसल्याचा लनवावळा सवोच्च न्यायाियाने यापूवीच सातत्याने
कदिा आहे. उल्िेखनीय म्हणजे ३३% पैकी १३% बढत्यांना उच्च न्यायाियाने
सुरुवातीिा स्थलगती कदिी. सवोच्च न्यायाियाकडू न राज्य सरकारने ती उठवून
घेतिी. त्यामुळे १३ वर्े ३३% बढत्या कदल्या गेल्या व हे आरिण सुरू रालहिे.
अथावतच हा प्रश्न गुंतागुंतीमुळे लनमावण झािा असिा तरी बेकायदा बढत्यांचा वांदा
लनपिण्याची जबाबदारी राज्य सरकारवर येऊन पडिी हे लततके च खरे . आजच्या
घिके िा राजकीय पडसादापेिाही प्रशासकीय पातळीवरीि पटरणामांची काळजी
सववच संबंलधतांना वािणे साहलजकच!
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शयवतीच्या गाड्यािा वेसण !

तालमळनाडू मध्येही
‘जलिकट्िू ’वर
राज्यातीि बैिगाडी शयवतीच्या

बंदी

घािण्यात

आिी तेव्हा त्यालवर्यीचे लवधेयक

मुद्यावरून गेल्या पाच-सहा वर्ावत

आलण

अनेक चढउतार आिे. यासंदभावतीि

लनयमाविी अवघ्या चार कदवसांत

लवधेयकावर २२ जुिैिा माजी

बनविी

राष्ट्रपती प्रणव मुखजी यांनी

‘जलिकट्िू ’िा परवानगी लमळािी,

लशक्कामोतवब के िे. तेव्हा शयवतींचा मागव

या तुिनेत महाराष्ट्रात फारशा

मोकळा झािा असे समजून

शयवतीच्या
गेिी.

अनुर्ंगाने
िगोिग

वेगाने हािचािी झाल्या नाहीत; हे

शाैैककनांमध्ये ‘लभरव रवरव.. . ’ची
ििकारी घुमू िागिी तोच मुंबई उच्च
न्यायाियाने या शयवतींना मनाई
के िी. साहलजकच कृ र्ी संस्कृ ती
रिकांच्या आनंदावर लवरजण पडिे
आता याचे खापर राज्य सरकारवर
फ़ोडिे जात आहे.

खरे च.

महाराष्ट्रातीि

बैिगाडा

शयवतींचा मागव ६ एलप्रििा मोकळा
झािा; त्यासाठी स्पष्ट लनयमाविी
बनवण्याचे लनदेशही कोिावने राज्य
सरकारिा कदिे मात्र साधारणपणे
गेल्या ६ मलहन्यात हे काम झािेच
नाही. पुन्हा एकदा शयवतीचा गाडा
लनयमांमध्ये

रूतिा.

राज्य

सरकारने या शयवतींच्या अनुर्ंगाने
अलधसूचना काढिी असिी तरी स्पष्ट लनयमाविी जोपयंत बनविी जात नाही
आलण ती कोिावसमोर सादर के िी जात नाही तोवर परवानगी कदिी जाणार नाही
असे ठणकावत उच्च न्यायाियाने दोन आठवड्यात भूलमका स्पष्ट करण्याचे आदेश
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कदिे आहेत. अजय मराठे यांनी या अलधसूचनेिा आव्हान कदिे. शयवतीमुळे बैिांना
िू रपणे इजा पोहोचविी जाते, लशवाय बैिगाडी शयवत हा महाराष्ट्राचा पारं पटरक
खेळ नाही, असा लनवावळा सवोच्च न्यायाियाने कदिा असल्याचेही त्यांनी म्हििे.
लवलवधतेने समृध्द असिेल्या कृ र्ीप्रधान भारतात संस्कृ ती-परं परा
आलण आधुलनक मूल्य यांच्यात कै क वर्ांपासून संघर्व सुरू आहे. सामालजक उत्िांती
होत असताना कािसापेि बदि अलनवायव आलण अपेलित आहेतच. लवशेर्त: लब्रिीश
राजविीत कायदे तयार व्हायिा िागिे तेव्हापासून हा संघर्व अलधक ठळकपणे कदसू
िागिा. बैिगाडा शयवत, दहीहंडीचे थर असोत की गणेशोत्सवातीि डीजेवरीि
बंदी या लनलमत्ताने परं परा आलण नव्या मूल्यांमधीि न्यायाियीन संघर्व वाढिेिा
कदसतो आहे. कायद्याचे, न्यायाियाच्या आदेशांचे पािन करण्यात गैर काहीच नाही
मात्र सामालजक-आर्थथक लवलवधता, लवर्मतेने व्यापिेल्या समाजाचा सवंकर्
लवचार के िा तर न्यायाियाच्या लनणवयाच्या लवरोधात िोकिोभ का लनमावण होतो,
याचे उत्तर लमळू शके ि. मुळात नवी मूल्ये समाजात कायद्याच्या धाकाने रुजवता
येणार नाहीत, हे अनेक प्रकरणांतून कदसून आिे. के वळ िोकजागृती, िोकलशिणाचे
माध्यम त्यास अलधक उपयुक्त ठरू शकते म्हणूनच शयवतींच्या लनयमांबाबत
जनजागृतीची जबाबदारी िोकप्रलतलनधींचीच ठरते, नाही का? उल्िेखलनय म्हणजे
या शयवतींना कु णाचाही लवरोध नाही, जो लवरोध आहे तो के वळ मुक्या प्राण्यांच्या
िू ैूर छळािा. त्यासाठी शयवतीच्या गाड्यांवर स्वार होणाऱ्या बेिगाम वृत्तीिा
वेसण घािण्याची खरी गरज आहे. यापूवी कोल्हापूरचे तत्कािीन पोलिस अधीिक
माधव सानप यांनी लवनािाठी शयवतीचा प्रयोग करून पालहिा, तो तात्पुरताच
ठरिा. एक मात्र खरे की, शाैैककनांचा आनंद आलण बैिांच्या शयवतीसाठी मानवी
संवेदनांचा वापर शक्यच नाही असेही नाही. मानवी मनोरं जनासाठी या दोन्ही
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गोष्टींचा पध्दतशीर मेळ घािता येऊ शकतो आलण याचीच काळजी लनयमाविी
बनवताना घेतिी जावी अशी अपेिा आहे.
अगदी पुरातन काळापासून जगभरातीि मानवी संस्कृ तीने बैिािा
सन्मानाने वागविे. मात्र लिस्तपूवव दोन हजार वर्ावपूवी लगल्गमेर् व एनलहडू यांनी
बैिाशी झुंजून त्यावर मात के ल्याची दंतकथा आहे. याचेच रूपांतर ‘बुि फाइि’मध्ये
झािे. स्पेन, पोतुवगाि, िॅटिन अमेटरका, फ्रान्समध्ये तो सुरू आहे. त्यातच भर पडिी
ती बैिािा ठार मारणाऱ्या ‘मॅिेडोर’ची. बैिालशवाय घोडा, हत्ती, मेंढा, वाघ,
जसहािा पकडण्याचे िू र खेळ खेळिे जात. गरूड, ससाणे, िावी, कोंबड्याच्या झुंजी
िावत. अथावतच हे खेळ काही लनतीमूल्ये पाळू न पार पडत, त्यािा सांस्कृ लतक
अलधष्ठान असायचे कारण या माध्यमातून कराच्या स्वरूपात उत्पन्न लमळत असे.
मात्र जसा काळ बदित गेिा तसा िू रपणाही बळावत गेिा; म्हणूनच प्राण्यांशी
िाैैयव प्रलतबंधक कायद्यान्वये जगभर असे िू र खेळ-स्पधाव थांबवण्यासाठी यालचका
दाखि झाल्याच्या पहायिा लमळतात.
खरे तर मूक प्राण्यांच्या जीवावर खोिे ऐश्वयव लमरवणाऱ्या दांलभकांच्या
लनदवयी खेळांना संमती देणे हा देखीि िू रपणाच नव्हे काय? सद्य्सलद्ववेक आलण
भूतदयेवर आधाटरत सवोच्च न्यायाियाच्या लनणवयाचा अवमान करणारा समाज
अध:पतनाच्याच वािेवर जाणार असे म्हििे तर वावगे ठरू नये. ज्या भारतीय
संस्कृ तीने खऱ्या कृ र्ीलमत्रांचा सन्मान करण्याची लशकवण जगािा कदिी त्या सवोच्च
संस्कृ तीची हेिाळणी आपणच मग्रूरपणे करत नाही आहोत का? पोळ्याच्या कदवसी
वृर्भ पूजन करून कृ तज्ञता व्यक्त करण्याची आपिी संस्कृ ती आहे, या परं परे पासून
ते अशा शयवतींच्या माध्यमातून वृर्भजनदेपयंत जाणे हे के वढे दुदव
ै .. . याचे भान
तरी समाजािा नसावे का?
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खेळखंडोबा !

जागलतक
सहा खाती सांभाळणारे
मंत्री

लवनोद

तावडे

लवभागाकडे

तरी

देणार?

पटरणामी

िीडा

ककतपत

िि
सारा

‘खेळखंडोबा’ सुरू आहे. मैदान आलण
खेळाडू यांच्याशी लनगलडत ‘ग्राउं ड
टरअॅलििी’ संबंलधत अलधकारी ‘मॅनेज’
करीत
असतात.

आिे

ककबहुना

त्यामुळे

गुणी

करीतच
खेळाडू

नेहमीच उपेलित, वंलचत राहतात ही
वस्तुलस्थती नाकारता येणार नाही.

महासंघाच्या
ऑक्िोबरमध्ये
वर्ांखािीि

फु िबाैॅि
माध्यमातून

मुंबईत
गिात

१७

लवश्वचर्क

स्पधाव होत आहे. संपूणव भारतीय
उपखंडातीि ही पलहिीच स्पधाव
असल्याने यालनलमत्ताने देशभरात
िीडा िांती रुजवण्याचे फमावन
पंतप्रधान नरें द्र मोदींनी काढिे अन्
राज्य सरकारने ‘फु िबाैॅि.. .
लमशन एक लमलियन’ असा उपिम
आयोलजत के िा. लशिण आलण
िीडा

लवभागाने

गावोगावी

फु िबाैॅिचा

प्रसार-प्रचार

करण्यासाठी

रणनीतीदेखीि

आखिी. त्याचाच एक भाग म्हणून
लवलधमंडळातीि िोकप्रलतलनधींमध्ये सामना खेळवण्यात आिा. सभागृहात जनतेचे
प्रश्न मांडणारे आमदार फु िबाैॅि खेळण्यात आलण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
समािोचनात दंग झािेिे पाहताना सारा महाराष्ट्र थक्क झािा नाही तरच नवि!
कारण एकीकडे असा उत्सवी माहोि, तर दुसऱ्या बाजूिा िीडांैंगण आलण
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खेळाडू ंच्या वाट्यािा आिेिी दुरवस्था, जी सातत्याने लबकि होत चाििी आहे.
उल्िेखनीय म्हणजे १९९६ मध्ये राज्य सरकारने िीडा िेत्रासाठी स्वतंत्र धोरण
आखिे. त्यानंतर २०१२ मध्ये त्याची पुनरव चना करण्यात आिी. त्याच्या
अंमिबजावणीसाठी आता कु ठे राज्य सरकारने पाविे उचििी आहेत. लनलश्चतच ही
बाब स्वागताहव आहे. मात्र मैदान आलण खेळाडू यांच्याशी लनगलडत ‘ग्राउं ड
टरअॅलििी’संबंलधत अलधकारी ‘मॅनेज’ करीत आिे ककबहुना करीतच असतात.
त्यामुळे गुणी खेळाडू नेहमीच उपेलित, वंलचत राहतात ही वस्तुलस्थती नाकारता
येणार नाही.
महाराष्ट्रातून आंतरराष्ट्रीय ख्यातीचे खेळाडू तयार व्हावेत यासाठी
राज्य सरकारने िीडापीठ उभारिे, ११ िीडा प्रबोलधनी स्थापन के ल्या. मात्र
सोयी-सुलवधांच्या अनास्थेपासून प्रलशिक, आहाराच्या तिारीपयंतचा पाढा
अद्यापही सुरूच आहे. इतके च नव्हे, तर शािेय िीडा लशिकांच्या तालसका कमी
करत त्यांना अलतटरक्त ठरवून घरी पाठवण्याचा घाि घातिा आहे. यावर कडी
म्हणजे िीडा धोरण राबवण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यितेखािी जी सलमती
नेमण्यात आिी त्यामध्ये िीडा िेत्राशी संबंध नसिेल्यांचाच भरणा अलधक आहे.
एकं दर अशा पटरलस्थतीत एकू णच िीडा धोरण आलण १८ सदस्यीय सलमती, १४
सदस्यीय उपसलमती कागदावरच नाही का राहणार? मुळात मूिभूत गरजा,
पायाभूत बाबींकडे सातत्याने जाणीवपूववक दुिवि का के िे जाते, हा खरा प्रश्न आहे.
महाराष्ट्रातीि खेळाडू ंचा िक्का वाढवण्याच्या वल्गना के ल्या जातात, मात्र त्यासाठी
पुरेसे मनुष्यबळ पुरविे जात नाही. उल्िेखनीय म्हणजे स्वतंत्र िीडामंत्री, िीडा
संचािक, उपसंचािक, िीडा अलधकारी, मागवदशवकच नाहीत. प्रभारीच सारी
कसरत करतात अन् सहा खाती सांभाळणारे मंत्री लवनोद तावडे िीडा लवभागाकडे
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तरी ककतपत िि देणार? पटरणामी सारा ‘खेळखंडोबा’ सुरू आहे. गंमत म्हणजे
महाराष्ट्र फु िबाैॅिमय करण्यासाठी ३० हजार शाळांमध्ये १ िाख फु िबाैॅि कदिे
आलण १० िाखांहून अलधक मुिा-मुिींपयंत फु िबाैॅि पोहोचवणार, असे
िीडामंत्री तावडे म्हणािे. पण पायाभूत सुलवधांचे काय? पुण्याच्या प्रबोलधनीतीि
फु िबाैॅिपिूंना ५ वर्ांपासून नवा चेंडू नाही, अॅस्ट्रोिफव मैदान नसल्याने
अॅथिेटिक्सच्या मैदानात उसन्या चेंडूवर लबच्चारे सराव करतात. इतर टठकाणी दोन
वर्ांपासून गणवेश नाहीत, सुलवधांची वानवा आहे. एकू णच अशीच अनास्था
राज्यात सववत्र थोड्याफार फरकाने पाहायिा लमळते. हीच अनास्था वीरधवि
खाडे, नरजसग यादव, अंजिी भागवत, राही सरनोबत, राहुि आवारे यांसारख्या
ककत्येक गुणी खेळाडू ंना मारक ठरिी. जेव्हा आंतरराष्ट्रीय स्पधेसाठी प्रोत्साहन,
प्रलशिणाचे पाठबळ देण्याची गरज होती नेमकी त्या वेळी कु चराई के िी गेिी.
त्यालवर्यी का बोििे जात नाही? आपल्याकडे खूप चांगल्या योजना असतात, मात्र
अंमिबजावणी योग्य पद्धतीने होत नाही हेच खरे दुखणे आहे. राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय
पातळीवर कामलगरी के िेल्या अन्य प्रांतांतीि खेळाडू ंना बलिसी देण्यात वावगे
काही नसिे तरी आपल्याच राज्यातल्या खेळाडू ंना हक्कापासून वंलचत ठे वणे हा
अन्यायच नाही का? शािेय स्पधाव तर जणू सोपस्काराच्या भाग ठरल्या आहेत.
यासाठी लनवडिेल्या ७५ पैकी ऑलिलम्पक दजावचे के वळ ३० खेळ आहेत. त्यावरच
फ़ोकस ठे वून काम झािे तर चांगिे खेळाडू लनलश्चतच लमळतीि. उववटरत ४५
खेळांवर उधळपट्टीची गरजच काय?
अथावतच प्रत्येक खेळाडू िा राज्य, राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय पातळीवर संधी
लमळे िच असे नाही तसेच ५% आरिणातही प्रत्येकािा संधी लमळे ि असेही नाही.
म्हणूनच खेळ हा शारीटरक तंदरु
ु स्तीसाठी अलनवायव असावा. त्यासाठी पायाभूत,
श्रीपाद सबनीस

अॅनालिटिका

आनुर्ंलगक सुलवधाही हव्यातच. िीडा िेत्राचा खऱ्या अथावने लवकास करायचा
असेि तर लनयोलजत पद्धतीने आलण कािावधीत योजनांची सढळ, पटरणामकारक
अंमिबजावणी होणे आवश्यक आहे, जेणेकरून अनेक प्रिंलबत प्रकल्पांना चािना
लमळण्यास मदत होऊ शके ि. अन्यथा पायाने खेळिा जाणारा फु िबाैॅि ज्या
राज्यातीि आमदार हाताने खेळू िागतात त्या राज्यात यापुढेही असा खेळखंडोबा
सुरूच रालहिा तर नवि ते काय?
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‘रे रा’ पॅनिची मध्यस्थी!

िोकांची गरज हीच
लबल्डर-ग्राहक यांच्यातीि
वाद,

तिारींचा

सामंजस्याने

व्यवसायाची
कु ठल्याही
उत्पन्न,

जननी

असते.

व्यवसायात

लमळणारे

नफा

खरे दीदाराकडू नच

लनपिारा करण्याच्या हेतूने ‘रे रा’

लमळतो आलण त्यास बांधकाम िेत्र

पॅनि गठीत के िे जात आहे. अशा

अपवाद

स्वरूपाचे

करणारे

नागरीकरण जसजसे वाढत रालहिे

महाराष्ट्र हे पलहिेच राज्य ठरावे.

तसे बांधकाम व्यवसायाची भरभराि

येत्या ३ मलहन्यांत हे पॅनि कायववाही

होत

सुरू करे ि. अथावतच या पॅनिचे

व्यवसायाच्या

यशापयश

सािी ‘मोफा’ कायदा अलस्तत्वात

पॅनि

हे

गठीत

ग्राहकांकडू न

लमळणाऱ्या प्रलतसादावर अविंबून
असेि.

नाही.

रालहिी.

आिा.

मात्र

अलभहस्तांतरण
बांधकाम

महाराष्ट्रातीि

त्यातूनच

अनुर्ंगाने
गुंतागुंतीचे

या

१९६३
ठरिेिे

त्यापाठोपाठ

व्यवसायातीि

समस्या

आलण त्यांचे स्वरूप यामध्ये झािेिा
आमूिाग्र बदि यामुळे ‘मोफा’च्या
मयावदा स्पष्ट झाल्या. नेमका याच मयावदांचा लवचार करून ‘रे रा’ कायदा अंमिात
आणिा गेिा. हा कायदा बांधकाम व्यवसायात आमूिाग्र बदि घडवेि अशी अपेिा
आहे. या कायद्यातीि तरतुदींनी ग्राहकांना बऱ्यापैकी सुलवधा, अलधकार जसे कदिे
तसेच लवकासकांना व्यावसालयक लनयोजन, लशस्त िावण्याचा प्रयत्न के िा. त्यातच
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आणखी एक आशादायक भर म्हणजे आता लबल्डर-ग्राहक यांच्यातीि वाद,
तिारींचा सामंजस्याने लनपिारा करण्याच्या हेतूने ‘रे रा’ पॅनि गठीत के िे जात
आहे. अशा स्वरूपाचे पॅनि गठीत करणारे महाराष्ट्र हे पलहिेच राज्य ठरावे. येत्या
३ मलहन्यांत हे पॅनि कायववाही सुरू करे ि. अथावतच या पॅनिचे यशापयश हे
ग्राहकांकडू न लमळणाऱ्या प्रलतसादावर अविंबून असेि.
आजवर बांधकाम व्यवसायात लशस्त, लनयोजन असा काही भागच
नव्हता असे अलजबात नाही, मात्र त्यात कािेकोरपणाचा अभाव होता हे लततके च
खरे . प्रकल्पाच्या आरं भापासून तो पूणव होईपयंत अनेक िहान-सहान लचक्कार बदि
होत असत, कारण आजवरचे कायदे या व्यवसायातीि ठरालवकच मुख्यत:
कायदेशीर बाबींनाच स्पशव करीत होते, अन्य घिकांवर कायदेशीर लनयंत्रण
ककबहुना बंधन नव्हते. मात्र ‘रे रा’ हा बांधकाम व्यवसायाशी संबंलधत बहुतेक सवव
घिकांशी लनगडीत असल्यामुळे लवकासकांना प्रकल्पाशी संबंलधत प्रत्येक बाबींचे
लनयोजन करावे िागणार हे लनर्थववाद. इथे उल्िेखलनय म्हणजे आतापयंत ‘महारे रा’
अंतगवत २१७ तिारी दाखि झाल्या तर १३,२५०

प्रकल्पांची नोंदणी झािी.

१३,३८१ प्रकल्प सुरू आहेत. नोंदणीसाठी ९,५०० पेिा अलधक एजंिांचे अजव आिे
आहेत. याचाच अथव बांधकाम िेत्राशी लनगलडत व्यावसालयकांनी देखीि ‘महारे रा’चे
स्वागतच के िे आहे. म्हणूनच या कायद्याकडे आपत्ती म्हणून न पाहता
लनयोजनपूववक, लशस्तबध्द व्यवसाय करण्याची संधी म्हणून पहायिा हवे.
त्याचसोबत ‘रे रा’ पॅनिच्या मध्यस्थीचा देखीि एक संधी म्हणूनच लवचार व्हायिा
हवा. ‘महारे रा’मुळे टरयि इस्िेि िेत्रात बदि होत असतानाच बांधकाम लवकासक
आलण घर/फ्िॅि खरे दीदार यांच्यातीि तिारी सोडवण्यासाठी मध्यस्थीची गरज
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प्रकर्ावने जाणवत होती. त्यातून मध्यस्थांचे पॅनेि ककबहुना सलमती स्थापण्याच्या
अनुर्ंगाने मसुदा तयार करण्यात आिा. सध्या सुरू असिेल्या बांधकाम
प्रकल्पाबाबत तिारी, अडचणी असतीि तर ‘महारे रा’कडे तिार करण्याचा पयावय
ग्राहकांना खुिा आहेच मात्र त्याचवेळी जर मध्यस्थ सलमतीची मदत लमळािी तर
अगोदरच्या तिारींवर ‘महारे रा’ने कदिेल्या आदेशाचा आधार घेऊन मागव काढणे
सुिभ होऊ शकते, असा उद्देश या सलमतीच्या स्थापनेमागे आहे. मुळात लबल्डर
आलण ग्राहकांतीि बरे च वाद हे व्यलक्तगत अहंगंड, गैरसमज ककवा संवादाच्या
अभावातून उद्भवतात. अशा पटरलस्थतीत आधीच आर्थथक कारणांमुळे लपचिेल्या
ग्राहकाच्या अडचणींचा लनपिारा मध्यस्थाच्या मदतीने शक्य लततक्या िवकर होऊ
शकिा तर अलधक सोयीचेच ठरे ि, नाही का? अथावतच ‘रे रा’ पॅनिची मदत
घ्यायची ककवा नाही हे पूणवत: ऐलच्छक आहे. या सलमतीवर ग्राहकांचे प्रलतलनधीत्व
करण्यासाठी मुंबई ग्राहक पंचायतच्या वतीने १० तर बांधकामदारांचे प्रलतलनधीत्व
करण्यासाठी या िेत्रातीि १० व्यक्ती नामलनदेलशत के ल्या जाणार आहेत. ही
सलमती गृह खरे दीदारांचे अलधकार आलण बांधकामदारांची जबाबदारी याचा
सारासार लवचार करून तिारींचे लनवारण करण्याचा प्रयत्न करे ि आलण त्यास
कायद्यातीि तरतुदींचा आधार असेि.
सध्या मुंबई, पुणे, ठाणे, नवी मुंबई, नागपूर या शहरांतून अलधक
प्रमाणात तिारी आल्या आहेत. त्यामुळे तेथे पॅनिची कायववाही िगेच सुरू होईि.
या टठकाणांवर लमळणारा एकं दर प्रलतसाद, उपयुक्तता लवचारात घेऊन राज्यभर
‘रे रा’ पॅनिच्या लवस्ताराबाबत लनणवय घेतिा जाईि. तूतव तरी ‘रे रा’ पॅनिचे एकं दर
स्वरूप आलण स्थापनेमागची भूलमका ििात घेता या माध्यमातून ग्राहकासह
बांधकाम िेत्राशी लनगडीत सवांच्या लहताची सामंजस्यपूववक जपणूक करण्याचा
प्रयत्न होईि अशी अपेिा आहे.
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पिीय हुकू मशाहीचे सावि

राजकीय

पिांमध्ये

सवांचे ऐकू न घेतिे जाईि अशा
भारतातीि राजकीय पि

स्वरूपाची

घराणेशाहीच्या लवळख्यातून मुक्त

व्यवस्था

व्हायिा हवेत ही अपेिा रास्त आहे.

पंतप्रधान नरें द्र मोदी यांना अखेर

त्यासाठी पिांतगवत िोकशाही

पििी. मात्र देशातीि सवावत श्रीमंत

व्यवस्था, मूल्ये मजबूत करण्याची

आलण लवस्ताराने मोठ्या अशा

खरी गरज आहे. तूतावस तरी ते शक्य

भाजपचे नेतृत्व करणाऱ्या मोदींना

वाित नाही. मुळात त्यासाठी

िोकशाही

मूल्ये,

रुजवण्याची

गरज

आत्ताच का िोकशाही मूल्यांची

भारतीयांना आपिा व्यलक्तपूजक

आवश्यकता

लवशद

करावीशी

स्वभाव बदिावा िागेि.

वाििी, हा कळीचा मुद्दा आहे.
लवशेर्त: राहुि गांधी यांच्याकडे
काँग्रेसची सूत्रे सोपवण्याची चचाव
सुरू असताना हा मुद्दा मांडिा,

याचा अथव काँग्रेस आलण गांधी घराण्यािा उपरोलधकपणे िोिा िगावण्याची संधी
त्यांना वाया घािवायची नव्हती, असे म्हणण्यास वाव आहे. राजकीय पिांलवर्यी,
त्यांना लमळणाऱ्या देणग्यांलवर्यी बरे च काही लिलहिे जाते. मात्र पिांतगवत
िोकशाहीलवर्यी फारशी चचाव होत नाही, त्यालवर्यी फारसे लिलहिे जात नाही,
यालवर्यी मोदींना वािणारी खंत ही साहलजकच आहे. कारण देशाच्या भलवष्याच्या
दृष्टीने राजकीय पिांमध्ये अंतगवत िोकशाहीची भावना प्रबळ असणे आत्यंलतक
महत्त्वाचे ठरते. राजकारण बाजूिा ठे वून मोदींच्या या लवधानाकडे पालहिे तर आज
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भारतात कु ठल्याही राजकीय पिात िोकशाही आहे असे कदसते का? वस्तुत:
पिांतगवत िोकशाही ही के वळ औपचाटरक बाब रालहिी असून अनेक पटरवारांनी
व्यक्ती-घराणेकेंद्री राजकारण साधत खासगी मािमत्तेसारखा त्यावर कब्जा के िेिा
पाहायिा लमळतो. जोपयंत काँग्रेसमध्ये अंतगवत िोकशाही, संघिनात्मक व्यवस्था
मजबूत होती तोपयंतच ती सामान्यांचा आवाज ठरिी. मात्र स्व. इं कदरा गांधी
यांचा प्रभाव वाढिा तेव्हापासून पिांतगवत िोकशाहीिा ओहोिी िागिी आलण
व्यलक्तकें द्री राजकारणाने मूळ धरिे. अिीकडच्या काळातीि राजकीय पिांचा
इलतहास पाहता पलहल्या लपढीने संघर्व करून िोकमानसात नेतेपद लमळविे आलण
नंतर आपल्याच मुिांना वारसदार ठरवल्याचे कदसते. त्यात करुणालनधी,
िािूप्रसाद यादव, मुिायमजसह यादव, ठाकरे -पवार कु िुंबीय आदींचा उल्िेख करता
येईि. उल्िेखनीय म्हणजे कु णािाही आपल्या सहकाऱ्यांची आठवण का नाही
झािी? अथावतच आजही सामान्य िोकांना ते उद्धारकते वाितात, त्यांच्यावर
जनता भरभरून प्रेमदेखीि करते. मात्र संधी असूनही त्यांनी संस्थात्मक प्रकियेिा
बळ देण्याऐवजी व्यक्ती-घराणेकेंकद्रत पि मजबूत करण्यावर का भर कदिा, हा प्रश्न
उरतोच. आपिी राजकीय व्यवस्था लखळलखळी होण्यामागचे हे एक महत्त्वाचे
कारण असावे. पिांतगवत िोकशाहीिा बळ लमळािे की अनेकांच्या व्यलक्तगत
महत्त्वाकांिा, इच्छाशक्ती बळावतात. तसे ते स्वाभालवक आहे. कदालचत त्यामुळेच
पिांतगवत िोकशाहीकडे दुिवि होत असावे. स्थालनक स्वराज्य संस्थेच्या
लनवडणुकांपासून ते संसदीय लनवडणुकांमध्ये बहुतेक पि व्यक्ती-घराणेकेंद्री
झाल्याचेच पाहावयास लमळतात. ही बाब िोकशाही तत्त्वाशी लवसंगत ठरते.
भारतातीि राजकीय पि घराणेशाहीच्या लवळख्यातून मुक्त व्हायिा
हवेत ही अपेिा रास्त आहे. त्यासाठी पिांतगवत िोकशाही व्यवस्था, मूल्ये मजबूत
करण्याची खरी गरज आहे. तूतावस तरी ते शक्य वाित नाही. मुळात त्यासाठी
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भारतीयांना आपिा व्यलक्तपूजक स्वभाव बदिावा िागेि. ते शक्य आहे का? मात्र
अशक्य नाही हेही लततके च खरे . पंतप्रधान नरें द्र मोदींनादेखीि हेच अपेलित असिे
तरी इतकी वर्े अन्य राजकीय पिांपेिा लनराळा रालहिेल्या भाजपत मोदी गजर
सुरू झाल्याने या पिाचीही वािचाि आता व्यलक्तकें कद्रत होताना कदसते आहे, हे
नाकारता येत नाही. जेव्हा व्यवस्थेत एखादी व्यक्ती अलतशय मजबूत होऊन जाते
तेव्हा ती व्यवस्थेिा धोका लनमावण करू शकते, हे भारतीयांनी अनुभविे आहे. स्व.
इं कदरा गांधींनी अमिात आणिेिी आणीबाणी हे त्याचे उत्तम उदाहरण ठरावे. पं.
नेहरूंच्या काळापासून पि सभासदांना सभागृहात मतस्वातंत्र्य नाकारिे गेिे. आता
मोदींच्या काळात तरी वेगळे काय घडत आहे? संसदीय िोकशाहीची जननी
मानिा जाणारा इं ग्िंडदेखीि अपवाद ठरत नाही. िोकप्रलतलनधींनी जनतेशी,
लवकासाशी एकलनष्ठ असावे, स्वलववेकाने त्यांनी भूलमका घ्याव्यात हीच
प्रालतलनलधक िोकशाहीची अपेिा असिी तरी पिनेत्यांची हुकू मशाही वृत्ती त्यावर
कु रघोडी करते. त्यामुळे देशात िोकशाही आलण पिात नेतृत्वाची हुकू मशाही असा
अंतर्थवरोध लनमावण होतो. इं ग्िंडपासून भारतापयंत अनेक िोकशाही देश अजूनही
प्रगल्भ िोकशाही लवचारप्रणािीपासून खूप-खूप दूर आहेत. हा लतढा शक्य लततक्या
िवकर सुिावा यासाठी सववच पिनेत्यांनी व्यलक्तसापेि दृलष्टकोन बाजूिा ठे वून
प्रयत्न करायिा हवेत, तरच खऱ्या अथावने राजकीय पिांमध्ये िोकशाही मूल्ये रुजू
शकतीि. अन्यथा संसदीय िोकशाहीचे लबरूद लमरवणाऱ्या पिीय हुकू मशाहीचे
आपणावर लनयंत्रण असेि हे लततके च खरे !
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रोबो : यंत्र नव्हे, नागटरक!

कृ लत्रम बुलद्धमत्ता म्हणजे
मानवी
कृ लत्रम

अचाि

कल्पनाशक्ती

आलण

बुलद्धमत्तेद्वारे

सातत्यपूणव प्रयोगशीितेचे यश. मॅकिॉक

होणारा बदि असामान्य असिा

आलण लपट्स या संैंशोधकांनी १९४३

तरी तो स्वीकारणे अपटरहायव

मध्ये चेताजाि तंत्रज्ञानाची संकल्पना

ठरणार आहे. मात्र त्यासाठी

सादर के िी. १९५० मध्ये आयझॅक

मानवी

आलसमोव्ह यांनी ‘आय रोबोि’ या

बुलद्धमत्तेिा

समजून

घेऊन लतचा लवकास करण्याची
खरी गरज आहे आलण त्यातच
खऱ्या

अथावने

कृ लत्रम

बुलद्धमत्तेचाही लवकास दडिेिा
आहे.

कादंबरीत रोबोटिक तंत्राचा वेध घेतिा.
१९५५ मध्ये जाैॅन मॅकाथी यांनी कृ लत्रम
बुलद्धमत्तेची

संकल्पना

पलहल्यांदा

जगासमोर आणिी. मात्र १९५६ मध्ये
लतच्या लवकासािा खऱ्या अथावने गती
लमळािी. १९९० मध्ये बुलद्धबळपिू गॅरी
कास्पारोव्ह ‘डीप ब्ल्यू’ संगणकाकडू न

पराभूत झािा, तेव्हा कृ लत्रम बुलद्धमत्तेच्या तंत्रातीि ताकद जगािा कळिी.
मानवलनर्थमत कृ लत्रम बुलद्धमत्ता िाभिेिे संगणक आलण यंत्रमानव आता मानवाशीच
स्पधाव करीत आहेत. इतके च नव्हे तर थेि मानवी जीवनात त्यांचा हस्तिेप
वाढल्यामुळे मानवजात नष्ट होते की काय, अशी भीती भाैैलतकशास्त्रज्ञ स्िीफन
हॉककग यांच्याप्रमाणेच लबि गेट्स यांनीदेखीि व्यक्त के िी. कृ लत्रम बुलद्धमत्तेच्या
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लनर्थमती प्रकियेतीि संशोधकांत दोन मतप्रवाह आहेत. मेंदू हे जैलवक यंत्र असून
मानवास आलण उत्िांतीिा यंत्राप्रमाणेच मयावदा असल्याचे एक गि म्हणतो, तर
दुसऱ्या गिाच्या मते मेंदू ही एक गुंतागुंतीची जैलवक लनर्थमती आहे. त्यामुळे यंत्राची
धास्ती घेण्याचे कारण नाही. असे असिे तरी मेंदक
ू डू न खूप काही लशकण्यासारखे
आहे, असे दोघांनाही वािते. कृ लत्रम बुद्धीमत्तेच्या तंत्राद्वारे लनमावण झािेिी यंत्रे
मानवाची जागा घेऊ शकणार नाहीत. कारण तकाववर चािणारे संगणक-यंत्रमानव
अडखळतात, मात्र मेंदच
ू े तसे होण्याची शक्यता नाही. ज्या पद्धतीने तो तकावचा
वापर करतो तसाच सृजनशीितेचा करतो. एक मात्र खरे की, कृ लत्रम बुलद्धमत्तेने
युक्त यंत्रे स्वत:चे मत द्यायिा िागिी, मानवी जीवनात हस्तिेप करू िागिी तर
माणसांनी काय करायचे? ‘आयबीएम’ने मानवी भावना समजू शकणारा संगणक
लवकलसत के िा असून रे कु झवव्हेि या तंत्रज्ञान भलवष्यवेत्त्याने २०४५ पयंत मानवी
मेंदि
ू ा कृ लत्रम बुलद्धमत्ता मागे िाके ि असा दावा के िा आहे. या पाश्ववभूमीवर
रोबोटिक वककिाच्या लनयुक्तीचा मुद्दा उल्िेखनीय ठरतो. अमेटरके तीि बेकर
होस्िेििर

या

कायदेलवर्यक

कं पनीने

‘राैॅस’

या

रोबो

वककिाची

कदवाळखोरीलवर्यक प्रकरणे हाताळण्यासाठी लनयुक्ती के िी, तो आयबीएमच्या
वॉट्सन प्रणािीने बनविा असून वककिांना त्यांच्या िमता वाढवण्यासाठी तो मदत
करतो आहे. बहुधा जगातीि हे पलहिेच उदाहरण असावे.
यंत्रमानवामुळे अवघड कामे सोपी होत असिी तरी त्यास अलधक
स्मािव करण्याचे संशोधकांचे प्रयत्न सुरू आहेत. काही ठरालवक, लवलशष्ट काटठण्य
पातळीची कामे रोबो करीत असत. मात्र तांलत्रक प्रगतीमुळे त्यास मयावदा रालहल्या
नाहीत. आता तर मानवी भावना ओळखणे, त्यानुसार प्रलतसाद देणे, के वळ आज्ञा
पाळणे इतके च नव्हे तर त्यामागीि भावना, उद्देश ििात घेऊन तसा प्रलतसाद
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देण्याइतका रोबो स्मािव झािा आहे. म्हणूनच तर यंत्रमानवािा स्वत:चे
नागटरकत्वही लमळािे आहे. साैैदी अरे लबयाने ‘सोकफया’ या मलहिा रोबोिा
नागटरकत्व बहाि के िे असून तो जगातीि पलहिाच देश ठरिा. रोबोिा
नागटरकत्व देण्याच्या मुद्य्द्यावरून इिॉन मस्क यांच्यासह अनेकांनी आिेप
नोंदविा. जेव्हा या बाबीची कल्पना सोकफयािा कदिी तेव्हा, ‘तुम्ही माझ्याशी
नम्रपणे वागाि तर मीही नम्रपणे वागेन. मिा माणसांसोबत रहायिा आवडेि
कारण त्यांच्यासोबत राहून मिा बऱ्याच गोष्टी लशकायिा लमळतीि. िोकांचा
लवश्वास संपादन करण्यास त्याचा खूप फायदा होईि,’ असे स्मािव उत्तर लतने पत्रकार
पटरर्देत कदिे. इं िरनेि आलण साैॅफ्िवेअरिा ‘स्मािव लडलसजन सपोिव लसलस्िम’
म्हणून कृ लत्रम बुलद्धमत्तेच्या तंत्राचा वापर मोठ्या प्रमाणावर होत असिा तरी
एखाद्या यंत्रमानवािा नागटरकत्व बहाि करणे जोखमीचेच आहे. एक मात्र खरे की,
अथवशास्त्राच्या लसद्धांतानुसार यांलत्रकीकरणामुळे रोजगार संधी कमी होतात,
उत्पादन वाढते. पयावयाने आर्थथक वाढ होते, पुन्हा नव्या रोजगार संधी लनमावण
होतात. सुलवधा-वस्तूंच्या ककमती आवाक्यात येतात. पटरणामी बचत आलण
ियशक्ती वाढते. हे अथवचि अव्याहतपणे सुरू राहते. कृ लत्रम बुलद्धमत्तेद्वारे होणारा
बदि असामान्य असिा तरी तो स्वीकारणे अपटरहायव ठरणार आहे. मात्र त्यासाठी
मानवी बुलद्धमत्तेिा समजून घेऊन लतचा लवकास करण्याची खरी गरज आहे आलण
त्यातच खऱ्या अथावने कृ लत्रम बुलद्धमत्तेचाही लवकास दडिेिा आहे.
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राज मुकूिातीि कािे!

साैैदीचे

साैैदीचे युवराज मोहम्मद

युवराज

मोहम्मद लबन सिमान यांच्या

लबन

स्वप्नपूतीचा

मोहीमांचा जणू धडाका िाविा आहे.

ककबहुना

सत्ताग्रहणाचा
राजकीय
झािेिा

तूतावस

मलहिांना

अभावामुळे

परवानगी

मागव

प्रलतस्पध्यांच्या
दृष्ट्या
असिा

सिमान

लनष्कं िक
तरी

कट्टर

यांनी

वाहन

सुधारणावादी

चािवण्याची

देण्यासोबतच

जीवनातीि
वाढवण्यासाठी

सामालजक

त्यांचा
बऱ्याच

मुक्त

सहभाग
सुधारणावादी

परं परावादाचे पाईक अडसर

घोर्णा के ल्या. त्यापाठोपाठ साैैदीिा

ठरू शकतात. मुख्यत: तेि हा

भ्रष्टाचारमुक्त करण्याचा लवडा उचििा.

साैैदी अरे लबयाच्या उत्पन्नाचा

साैैदीत महागड्या भेिवस्तू, िाच देणे

आलण

अशा स्वरूपाची भ्रष्टाचाराची पध्दत

श्रीमंतीचा

अत्यंत

महत्वाचा स्त्राैेत आहे. त्यामुळे
िू ड

तेिाच्या

आधाटरत

उत्पन्नावर
साैैदीच्या

नाही; मात्र फु गविेिे ककवा आभासी,
गरज

नसिेल्या

टठकाणचे

प्रकल्प,

अथवव्यवस्थेिा वेगळे वळण देणे

आपत्कािीन मदत कायव अशा स्वरूपाची

हे अत्यंत महत्वाचे आव्हान

भ्रष्टाचाराची

त्यांच्यासमोर आहे.

आढळतात. उदाहरणच सांगायचे तर

कु रणे

जागोजागी

जलमनीवर खोदकाम के िेिे कदसेि परं तु
त्याखािी पाईपिाइन िाकिेिीच नसेि.
अशा आभासी प्रकल्पांच्या माध्यमातून
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होणाऱ्या भ्रष्टाचारािा पायबंद घािण्यासाठी युवराज मोहम्मद लबन सिमान यांनी
भ्रष्टाचार लनमूविन आयोगाच्या माध्यमातून मोहीम सुरू के िी. अलधकारांचा
गैरवापर तसेच भ्रष्टाचार करणाऱ्यांना शासन आलण नागटरकांच्या पैशाची जपणूक
करण्यासाठी या आयोगाची स्थापना झािी असिी; तरी ही मोहीम भ्रष्टाचाराच्या
लवरोधात की, राज मुकूिातिे कािे बाजूिा सारण्यासाठीची आहे ते िवकरच
कळे ि. मात्र पारदशवक कारभाराच्या या बाैॅम्बने अंतगवत राजकारणात खळबळ
उडविी. ११ राजपुत्रांसह डझनभर मंत्र्यांना अिक झािी, अलधकाऱ्यांसह सुमारे
७० पेिाही अलधक जणांना ताब्यात घेतिे आहे. लवशेर्त: ‘लट्विर’, ‘अॅपि’, ‘लसिी
ग्रुप’ आलण ‘लिफ्ि’सह मोठी गुंतवणूक असिेिे जगातीि ५० अब्जालधशांपैकी एक
अि वलिद तिाि, साैैदीच्या गादीचे प्रमुख दावेदार आलण नॅशनि गाडवचे अध्यि
लमतेब लबन अब्दुल्िा यांचाही त्यात समावेश असल्याने या घिनेचे पडसाद
जागलतक पातळीवर उमित आहेत. १९९१-९५ दरम्यान डोनाल्ड ट्रम्प (अमेटरके चे
लवद्यमान राष्ट्राध्यि) यांचा डबघाईिा आिेिा व्यवसाय सावरण्यासाठी त्यांचे एक
आलिशान जहाज दोन कोिी डॉिसविा अि वलिद तिाि यांनी लवकत घेतिे होते,
या एका उदाहरणावरून तिाि यांचा संपकव तसेच व्यावसालयक आवाका ििात
येऊ शके ि.
साैैदीत जे अिकसत्र घडिे ते अलजबात नाट्यमय पध्दतीचे नाही,
त्याची बीजे २०१५ मध्ये पेरिी गेिी होती. राजे अब्दुल्िा यांच्या लनधनानंतर
जानेवारी २०१५ मध्ये सिमान लबन अब्दुल्िा अलझज यांनी राज्य कारभाराची
सुत्रे स्वीकारिी. िगेचच तीन मलहन्यांनंतर राजे सिमान यांनी गृहमंत्री मोहम्मद
लबन नायफ यांस वारसदार घोलर्त के िे. त्यामुळे वारसदाराच्या शयवतीत अग्रणी
असिेिा मोहम्मद लबन सिमान डावििा गेिा, तेव्हापासून राजकीय खदखद सुरू
होती. अखेर राजे सिमान यांनी मोहम्मद लबन सिमानकडेच सूत्रे सोपलवण्याचा
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पलवत्रा घेतिा. या साऱ्या घडामोडींमागे तेि आलण त्याच्याशी लनगडीत अथवकारण
हे घिक जसे आहेत; तसेच पलश्चम आलशयातीि सुन्नी-लशया वादाची झािर देखीि
आहेच. इराणच्या वाढत्या वचवस्वामुळे राजे सिमान अस्वस्थ होणे स्वाभालवकच
होते. त्यामुळेच साैैदीचे राजकीय-आर्थथक स्थैयव मजबूत करण्यासाठी जपान,
चीनशी अब्जावधी डॉिसवचे करार के िे. मिेलशया, ब्रुनेई, इं डोनेलशयाचा दाैैरा
के िा. पटरणामी पटरलस्थती काहीशी बदििी आलण त्याची पटरणती या अिकसत्रात
झािी. िगोिग काही मलहन्यांपासून घसरिेिे तेिाचे भाव पुन्हा वधारिेिे कदसिे ,
ते साैैदीच्या लहताचेच ठरिे. एकं दरीत या घडामोडींच्या पाश्ववभूमीवर युवराज
मोहम्मद लबन सिमान यांची राज जसहासनाच्या कदशेने दमदार पाविे पडत आहेत.
त्याचसोबत सत्तेवरीि पकड मजबूत करण्याचे त्यांचे कसब देखीि स्पष्ट कदसून होते.
बहुधा येत्या दीड मलहन्यात (८१ वर्व वयाचे) राजे सिमान आपिी जबाबदारी
त्यांच्याकडे सोपवतीि अशी लचन्हे आहेत. मोहम्मद लबन सिमान यांच्या
स्वप्नपूतीचा ककबहुना सत्ताग्रहणाचा मागव तूतावस प्रलतस्पध्यांच्या अभावामुळे
राजकीय दृष्ट्या लनष्कं िक झािेिा असिा तरी परं परावादी धार्थमक दृलष्टकोनाचे
पाईक अडसर ठरू शकतात. मुख्यत: तेि हा साैैदी अरे लबयाच्या उत्पन्नाचा आलण
श्रीमंतीचा अत्यंत महत्वाचा स्त्रोत आहे. त्यामुळे तेिाचे भाव लस्थर राखणे, िू ड
तेिाच्या उत्पन्नावर आधाटरत साैैदीच्या अथवव्यवस्थेिा वेगळे वळण देणे हे देखीि
अत्यंत महत्वाचे आव्हान युवराज मोहम्मद लबन सिमान यांच्यासमोर आहे.
कदालचत यामुळे नलजकच्या भलवष्यात िू ड तेिाच्या व्यवहारात मंदी येऊ शकते ,
आलण जागलतक अथवकारणावर त्याचा पटरणाम अपटरहायव ठरे ि.
एक मात्र खरे , साैैदीतीि या सुधारणावादाचा भारतािा काही अंशी
फायदा झािा ककबहुना होत आहे. मुख्यत: दहशतवाद धार्थजण्या पाककस्तानलवर्यी
आजवर नरमाईची भूलमका घेतिी जात असे, मात्र आता खडे बोि सुनाविे जात
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आहेत. कदल्िीतीि दहशतवाद्यांना शोधण्यासाठी भारतीय गुप्तचर यंत्रणेिा पुरेशी
मदत उपिब्ध करून देण्यात साैैदीने सहाय्य के िे. यालशवाय भारतातीि
वीजलनर्थमती प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूक करण्याचे स्वारस्य देखीि दाखविे आहे.
युवराज मोहम्मद लबन सिमान यांचा सुधारणावाद वस्तुलनष्ठ, तकावलधलष्ठत असेि
तर भलवष्यात धमवभेदाच्या पलिकडे जावून भारतािा लवशेर्त: साैैदीिा मोठा
अथविाभ होणार हे लनलश्चत.
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राजनैलतक लवजय!
आंतरराष्ट्रीय

न्यायाियाच्या

भलवष्यात आपणासमोर नवी

न्यायाधीशपदी दुसऱ्यांदा लवराजमान
होण्याचा सन्मान अखेर भारताचे न्या.
दिवीर भंडारी यांना लमळािा. या
फे रलनयुक्तीत लब्रिन मोठा अडसर ठरिा
होता. लब्रिनने किस्तोफर ग्रीनवुड यांना
नामांकन जाहीर के िे होते. या दोघांत
अिरश: अिीतिीची िढत चाििी होती.
संयुक्त राष्ट्राच्या सुरिा पटरर्देत लब्रिनचा

आव्हाने उभी राहू शकतीि,

समावेश असल्याने अमेटरका, रलशया, फ्रान्स

अशी भीती त्यांना वािते आहे.

आलण चीन या देशांनी ग्रीनवुड यांना

सुरिा पटरर्देतीि सदस्य राष्ट्र
लवशेर्त: महासत्तांनी न्या.
दिवीर भंडारी यांच्या
लवजयरथाची घोडदौड पाहून
धसका घेतिा. कदालचत

समथवन कदिे, त्यामुळे लब्रिनचे पारडे जड
बनिे होते. ११ फे ऱ्यांमध्ये न्या. भंडारी
यांना
संयुक्त
राष्ट्राच्या
महासभेत

दोनतृतीयांश मतांनी बहुमत लमळािे. मात्र, सुरिा पटरर्देत ते ग्रीनवुड यांच्या
तुिनेत ३ मतांनी लपछाडीवर होते. त्यासाठी १२ वी फे री घेतिी जाणार होती;
मात्र या चुरशीच्या िढतीत अखेरच्या िणी लब्रिनचे किस्तोफर ग्रीनवुड यांनी
आपिा पराभव स्वीकारून अनपेलितरीत्या माघार घेतिी. महासभेतीि १९३
पैकी १८३, तर सुरिा पटरर्देतीि सवव १५ मते न्या. भंडारी यांना लमळाल्याने
फे रलनयुक्तीचा मागव मोकळा झािा. न्या. भंडारी यांची लनवड म्हणजे संयुक्त
राष्ट्रातीि भारताचा मोठा राजनैलतक लवजय मानिा जात असून पंतप्रधान नरें द्र
मोदी यांनी त्यासाठी जबरदस्त मोहीम चािविी होती. दरम्यान, यापूवी न्या.
नगेंद्र जसह ‘आयसीजे’मध्ये दोन वेळा न्यायाधीश झािे होते. न्या. भंडारी यांची
‘आयसीजे’वर लनवड झाल्यानंतर लजतके काही लनणवय घेतिे गेिे त्यामध्ये त्यांचे मत
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हे ‘स्पेशि ओलपलनयन’ रालहिे हे
यालनलमत्ताने उल्िेखनीय ठरावे. माजी
नौदि अलधकारी कु िभूर्ण जाधव
यांना
पाककस्तानने
हेरलगरीच्या
आरोपाखािी सुनाविेल्या देहदंडाच्या
लशिेिा आंतरराष्ट्रीय न्यायाियाने
स्थलगती कदिी होती. त्या प्रकरणातीि
१५ न्यायाधीशांमध्ये न्या. दिवीर भंडारी यांची भूलमका महत्त्वपूणव होती. त्यांनी
२००८ च्या भारत-पाक कराराचा हवािा देत मानवालधकारांचे उल्िंघन के ल्याचा
पाककस्तानवर ठपका ठे विा होता.
न्या. भंडारी यांचा जन्म १ ऑन्स्िॉबर १९४७ मध्ये झािा. आजोबा बी.
सी. भंडारी आलण वडीि महावीरचंद भंडारी यांच्याकडू न त्यांना वककिीचा वारसा
लमळािा. भंडारी यांनी राजस्थानमधीि जोधपूर लवद्यापीठातून कायद्याची पदवी
घेतिी. त्यानंतर अमेटरके तीि नॉथववेस्िनव युलनव्हर्थसिी स्कू ि येथून कायद्यातीि
पदव्युत्तर पदवी लमळविी. लशकागोत वककिी के ल्यानंतर ते भारतात परतिे.
१९७३ ते १९७६ या काळात राजस्थान हायकोिावत वककिी के िी. १९७७ मध्ये ते
कदल्िी हायकोिावत वककिी करू िागिे. या िेत्रातीि २३ वर्ांच्या अनुभवानंतर
१९९१ मध्ये त्यांची कदल्िी उच्च न्यायाियात न्यायाधीशपदी नेमणूक झािी.
त्यानंतर मुंबई उच्च न्यायाियाचे मुख्य न्यायाधीश म्हणूनही त्यांनी कायवभार
सांभाळिा. ऑन्स्िॉबर २००५ मध्ये त्यांना सवोच्च न्यायाियात न्यायाधीश म्हणून
बढती देण्यात आिी होती. १९ जून २०१२ रोजी पलहल्यांदा त्यांनी आंतरराष्ट्रीय
न्यायाियातीि न्यायाधीशपदाची शपथ घेतिी. त्यांना पद्मभूर्ण पुरस्काराने
गौरवण्यात आिे आहे. न्यायप्रणािीत जगभर होत असिेल्या सुधारणांच्या
पाश्ववभूमीवर त्यांनी ‘ज्युलडलशयि टरफ़ॉम्सव : टरसेंि ग्िोबि ट्रेंड्स’ हे पुस्तकदेखीि
लिलहिे आहे.
नेदरिँडमधीि हेग येथे १९४६ मध्ये आंतरराष्ट्रीय न्यायाियाची स्थापना
झािी. त्यानंतर पलहल्यांदाच या खेपेस लब्रिनिा सदस्यत्व लमळािेिे नाही. सोप्पया
शब्दांत सांगायचे तर या आंतरराष्ट्रीय न्यायाियात पलहल्यांदाच लब्रिनचा कोणी
न्यायाधीश नाही. या न्यायाियासाठी १५ न्यायाधीशांपैकी १४ जणांची लनवड
श्रीपाद सबनीस

अॅनालिटिका

झािी होती. मात्र, न्या. भंडारी आलण ग्रीनवुड यांच्यातीि चुरस अत्यंत रोमांचक
बनिी होती. या लनवडीचे वैलशष्ट्य म्हणजे संयुक्त राष्ट्र महासभा आलण सुरिा
पटरर्देत मतालधक्याने लवजयी होणे आवश्यक असते. या न्यायाधीशांपैकी
एकतृतीयांश िोकांची लनवड दर तीन वर्ांनी के िी जाते. त्याचप्रमाणे एकाच
राष्ट्राचे दोन न्यायाधीश असू शकत नाहीत, तसेच त्यांना अन्य कोणतेही पद
स्वीकारता येत नाही. जर एखाद्या न्यायाधीशािा हिवायचे असेि तर उववटरत
न्यायाधीशांनी सववसंमतीने तसा लनणवय घेणे अत्यावश्यक असते. कु णीही सदस्य देश
या न्यायाियाचे दार ठोठावू शकतो. सध्या १९२ देश या न्यायाियाचे सदस्य
आहेत. सुरिा पटरर्देतीि सदस्य राष्ट्र लवशेर्त: महासत्तांनी न्या. भंडारी यांच्या
लवजयरथाची घोडदाैैड पाहून धसका घेतिा. कदालचत भलवष्यात आपणासमोर
नवी आव्हाने उभी राहू शकतीि, अशी भीती त्यांना वािते आहे.
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अलभजात मराठी!

एखाद्या भार्ेिा अलभजात
ठरवण्याचा अलधकार घिनेने ककवा
कायद्याने कें द्र सरकारिा नाही.
अलभजात भार्ेचा दजाव
लमळवणे हा संबंलधत राज्याच्या
भालर्क अलस्मतेचा मुद्दा बनिा
आहे. हा ककताब लमळवणे जणू
राजकीय सोय ठरते आहे. १५
वर्ांत तेिुगू, कन्नड, मल्याळम
यादेखीि अलभजात ठरल्या. हा
दजाव लमळवण्यासाठी मराठीदेखीि
पाच वर्ांपासून रांगेत उभी आहे.

भारतातच नव्हे, तर जगात कु ठे ही
एखादी भार्ा अलभजात ठरवण्याचे
लनकर् नाहीत. समाजच तो ठरवत
असतो. जगाची व्यवहाराची भार्ा
ठरिेल्या

इं ग्रजीसह

भार्ेनेदख
े ीि

फ्रेंच,

अलभजात

जमवन

भार्ेच्या

दजावसाठी आग्रह धरिा नाही. मग
भारतातच ही मागणी कु ठू न आिी?
साधारण १५ वर्ांपूवी २००४ मध्ये
‘संपआ
ु ’ सरकारिा पाटठबा देताना

द्रमुकच्या करुणालनधींनी काही अिी घातल्या. त्यात तालमळीिा अलभजात भार्ेचा
दजाव देण्याचा समावेश होता. अथावतच तालमळी ही संस्कृ त भार्ा कु ळापासून लभन्न
आलण प्राचीन असल्याचा दावा त्यांनी के िा. भालर्क अलस्मतेच्या राजकारणामुळे
२००४ मध्ये ‘संपआ
ु ’ सरकारने तालमळीिा अलभजात भार्ा ठरविे. उल्िेखनीय
म्हणजे जगभरात अलभजात म्हणून मान्यता पाविेल्या संस्कृ तिा भारतातच
तोपयंत अलभजात दजाव नव्हता. त्यानंतर २००५ मध्ये संस्कृ तिा हा दजाव देण्यात
आिा. त्यापाठोपाठ भालर्क संपन्नतेऐवजी राजकीय कारणामुळे उलडया भार्ेिा हा
दजाव लमळािा. बंगािी, पंजाबीदेखीि आता या रांगेत आहेत. तात्पयव, अलभजात
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भार्ेचा दजाव लमळवणे हा संबंलधत राज्याच्या भालर्क अलस्मतेचा मुद्दा बनिा असून
हा ककताब लमळवणे जणू राजकीय सोय बनिी आहे. १५ वर्ांत तेिुगू, कन्नड,
मल्याळम यादेखीि अलभजात ठरल्या. हा दजाव लमळवण्यासाठी मराठीदेखीि पाच
वर्ांपासून रांगेत उभी आहे. सांस्कृ लतक आलण लशिणमंत्री लवनोद तावडे यांनी
मंलत्रपद स्वीकारताच मराठीिा अलभजात दजाव लमळणारच, असे आश्वासक
वातावरण लनमावण के िे. मात्र न्यायाियात भालर्क पुराव्यांची पूतवता करूनही
‘अलभजात दजाव’ मराठीिा हुिकावणी देत आहे. राजकीय दबावामुळे जर देशातीि
सववच भार्ांना अलभजात ठरवावे िागिे तर काय, हा खरा प्रश्न आहे.
योगायोग म्हणजे ‘मसाप’ने कदल्िीत धरणे आंदोिन करण्याचा इशारा
देताच देशी भार्ांना प्राधान्य देण्याचे आवाहन पंतप्रधान नरें द्र मोदी यांनी के िे.
अथावतच स्वातंत्र्योत्तर काळात इं ग्रजीच्या प्रेमापोिी सववच सरकारांनी देशी,
िोकभार्ा, मातृभार्ेकडे बहुतेक राज्य सरकारांनी दुिवि के िे ही वस्तुलस्थती आहे.
एकीकडे लशिण पद्धती, तंत्रज्ञान, ज्ञान-लवज्ञान, मालहती-प्रसारण अशा लवलवध
िेत्रांत आमूिाग्र बदि होत असताना देशी भार्ा लपछाडीवर राहत आहेत. या
भार्ांमध्ये पुस्तके , ग्रंथ प्रकालशत होऊ िागतीि तसे त्या आधुलनक लशिणाचे
माध्यम ठरतीि. वस्तुत: मातृभार्ेतून लशिण कदल्यास लवद्याथी अलधक गतीने
अध्ययन करू शकतात, बहुधा हाच आशय पंतप्रधान नरें द्र मोदी यांनी अधोरे लखत
के िा असावा. लवज्ञानलवर्यक आवड तरुण लपढीत रुजवण्यासाठी देशी भार्ांचा
आग्रह धरा, भार्ा ही अडसर न ठरता लवज्ञानािा साहाय्यभूत ठरावी, असेही ते
म्हणािे. वस्तुलस्थती अशी आहे की, मातृभार्ा असो की बोिीभार्ा - जगभरातून
त्या कमी होत चािल्या आहेत. साधारणपणे ५० वर्ांत भारतात बोिल्या जात
असिेल्या २२० पेिाही अलधक बोिीभार्ा आता अलस्तत्वात नाहीत. बडोद्यातीि
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भार्ा संशोधन कें द्राने के िेल्या पाहणीतून ही बाब लनदशवनास आिी आहे. एक देश,
एक भार्ा ही संकल्पना ऐकायिा बरी वािते. मात्र भारतासारख्या खंडप्राय देशात
११०० पेिा अलधक भार्ा बोिल्या जातात हे लवसरून कसे चािेि? म्हणूनच
लत्रभार्ा सूत्राचा आग्रह धरिा जातो. पंतप्रधान मोदींचे लवधान भिेही लवज्ञानापुरते
मयावकदत असिे तरी देशी भार्ांलवर्यीचा सकारात्मक दृलष्टकोन त्यातून कदसतो हेही
नसे थोडके . हा दृलष्टकोन प्रत्यि कृ तीत उतरिा तर मायमराठीिा अलभजात भार्ेचा
दजाव लमळण्याची शक्यता लनलश्चतच दुणावते. ‘मसाप’ने मराठीिा अलभजात दजाव
लमळावा यासाठी पंतप्रधान मोदी यांच्याकडे सातत्याने के िेल्या पाठपुराव्यािा
काही प्रमाणात यश लमळािे. या अनुर्ंगाने कृ लतशीि कायववाही करण्याचे
लवचाराधीन असल्याचे पत्र पंतप्रधान कायावियाने ‘मसाप’चे कायावध्यि प्रा. लमजिद
जोशी यांना पाठविे. मात्र, कृ लतशीि कायववाही म्हणजे नेमके काय करणार, हे
सांलगतिेिे नाही. त्यामुळे पंतप्रधान कायाविय मराठीिा अलभजात दजाव लमळावा
यासाठी खरोखरच गंभीर आहे का, असा प्रश्न लनमावण झािा आहे. गेल्या
वर्वभरामध्ये मराठीिा अलभजात दजाव लमळावा यासाठी अनेक सांस्कृ लतक
संघिनांनी मसापच्या उपिमांना सहकायव के िे. सातारा, पुण्यातीि राजकीय
नेत्यांनीही या मोलहमेिा पाटठबा कदिा. त्यामुळे अलभजात दजावचा मुद्दा ऐरणीवर
आिा. ‘मसाप’िा प्राप्त झािेल्या पत्रामुळे मराठी भालर्कांच्या अपेिा उं चावल्या
आहेत. येत्या मराठी भार्ा कदनापूवी मराठी भार्ेिा अलभजात दजाव लमळणार का,
याकडे सवांचे िि िागिे आहे.
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‘असोशी’ आलण ‘नकु शी’

‘नकु शा’ मुिींची सैद्धांलतक
मुिगाच होईि या अपेिेने

गणना प्रथमच २०१७-१८ च्या आर्थथक

घेतिेल्या संधीच्या वेळी

पाहणी अहवािाच्या लनलमत्ताने करण्यात

झािेल्या मुिी ‘नकु शा’ वगावत

आिी. कु िुंबात एक तरी मुिगा असावा या

मोडतात. त्यामुळे अिीकडच्या
काळात मुिींचा जन्मदर

मानलसकतेपोिी गेल्या १२-१५ वर्ांत
ककमान २ कोिी १० िाख नकु शा मुिी

वाढल्याचे कदसत असिे तरी

जन्मािा

त्यापैकी बहुतेक ‘नकु शा’

अहवािात वतववण्यात आिी. मुिगाच

गिातीि आहेत.

आल्या,

अशी

शक्यता

या

होईि या अपेिेने घेतिेल्या संधीच्या वेळी
झािेल्या मुिी ‘नकु शा’ वगावत मोडतात.
त्यामुळे अिीकडच्या काळात मुिींचा

जन्मदर वाढल्याचे कदसत असिे तरी त्यापैकी बहुतेक ‘नकु शा’ गिातीि आहेत.
अमत्यव सेन तसेच अन्य अथवतज्ज्ञांनी मुिगा आलण मुिगी यांच्यातीि व्यस्त
गुणोत्तराचा अभ्यास के िा. मात्र ज्या लस्त्रया हयात असायिा हव्या होत्या, त्या
नसल्याचेच लनदशवनास आिे. अशा गायब लस्त्रयांची संख्या त्यांनी चार कोिी
असण्याची शक्यता वतवविी होती. त्यानंतर ३० वर्ांत मुिींचे गुणोत्तर सुधारिे.
मात्र त्यात ‘हवीशी’ आलण ‘नकोशी’ अशी वगववारी या पाहणी अहवािाच्या
लनलमत्ताने प्रथमच करण्यात आिी. त्यातून मुिाच्या हव्यासापोिी २ कोिींवर
‘नकु शा’ जन्मास आल्याचे लनदशवनास आिे. एकं दरीत मुिगा जन्मािा येत नाही
तोपयंत पािक बाळं तपणाच्या संधी साधत राहतात, असेच हा अहवाि सांगतो.
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स्त्री भ्रूणहत्येच्या लवरोधात आलण ‘बेिी बचाओ, बेिी पढाओ’ तसेच ‘सेव्ह गिव
चाइल्ड’ अशा लवलवध मोलहमा राबवण्यात आिेल्या या देशात नको असताना
जन्मािा आिेल्या मुिींची संख्या दोन कोिी १० िाख इतकी प्रचंड असल्याचे
कदसून आिे. यासंदभावत नाैॅथववेस्िनव लवद्यापीठाच्या सीमा जयचंद्रन यांनी सखोि
तपलशिात जाऊन अभ्यास के िा आहे. सुब्रमलणयन यांच्या अहवािात तर या
बाबीचा थेि संबंध मुिींवर जन्मापासून होणाऱ्या अत्याचाराशी कसा आहे, हे
दाखवून कदिे.
सववसाधारणपणे समाजात अपत्य जन्मात मुिीपेिा मुिास अलधक
पसंती कदिी जाते. भारतीयांचा हा सोस इं डोनेलशयातीि अशाच दुराग्रहाशी
साधम्यव साधणारा आहे, हे इथे उल्िेखनीय ठरावे. लवशेर् म्हणजे हा अहवाि तयार
करताना कु िुंबातीि शेविच्या अपत्याचे िैंलगक गुणोत्तर हे सूत्र वापरण्यात आिे.
त्यामुळे आपण कोठे आहोत आलण कोणत्या राज्यात पुरुर्ी दुराग्रह अलधक आहे हे
ठळकपणे समोर आिे. मेघािय, के रळमधीि दांपत्याचा जीव मुिगा झािा नाही
म्हणून कासावीस होत नाही, त्यामुळेच मुिांच्या जन्माचे गुणोत्तराचे प्रमाण
आदशववत ठरिे. मात्र पंजाब, हटरयाणात मुिाचा अट्टहास काही संपत नाही. या
राज्यांतीि बहुसंख्य मलहिांची सरासरी चार बाळं तपणे सरावस होतात. वस्तुत:
मेघािय, के रळपेिाही सधन असिेल्या या राज्यांमध्ये मुिांचा हव्यास काही थांबत
नाही याचा अन्वयाथव असा की, संपत्तीसोबत शहाणपण येतेच असे नाही! भारताने
१९७० पासून िोकसंख्येतीि िैंलगक गुणोत्तराचे संतुिन राखण्यात १७ पैकी १०
लनकर्ांवर समाधानकारक प्रगती के िी असिी तरी मुिींपेिा मुिांचा काहीसा
जास्त असिेिा जन्मदर ही जचतेची बाब ठरते. १९९४ मध्ये गभवजिग लचककत्सा
प्रलतबंधक कायदा करण्यात आिा, तेव्हापासून स्त्री भ्रूणहत्यांचे प्रमाण कमी झािे
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असिे तरी समाजात मुिगा हवाच ही मानलसकता कायम आहे, हे लततके च खरे .
‘असोशी’तून जन्मास आिेल्या ‘नकु शी’ प्रमाणेच संपत्ती लनर्थमती, तसेच
लनयावतप्रधानता आलण जीवनशैिी यालवर्यीची लनरीिणेदेखीि या आर्थथक पाहणी
अहवािातीि वेगळी वैलशष्ट्ये ठरतात. ज्या राज्यातून जास्तीत जास्त लनयावतिम
उत्पादने तयार होतात तेथीि जनतेचे जीवनमान अन्य राज्यांच्या तुिनेने उत्तम
असते. लवशेर्त: महाराष्ट्रासह हटरयाणा, कनाविक, तालमळनाडू , गुजरात या
राज्यांतीि व्यापार-उदीम जोमात असल्यामुळे अथवव्यवस्था सिम आहेत. अथावतच
या राज्यांतून होणारी लनयावत ही देशांतगवत आलण आंतरराष्ट्रीय अशी आहे. ज्यांची
लनयावत तगडी, त्या राज्यांची आयातदेखीि लततकीच ििणीय आहे. म्हणूनच
लनयावतिम राज्यातीि जनतेिा चांगल्या सुलवधा लमळतात. यालशवाय अन्य
राज्यांच्या तुिनेत स्पधावत्मक पातळीवर ती आघाडीवर असतात. साहलजकच
नागटरकांना त्याचा फायदा होतो, असेही या अहवािाने ठळकपणे अधोरे लखत के िे
आहे.
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‘सीए’वर लनयंत्रण का हवे?

लवजय मल्ल्या, नीरव मोदी,
लनगराणी यंत्रणेची
कमतरता हे
घाैेिाळ्यांमागचे खरे
कारण नव्हे. लवद्यमान
यंत्रणांची पटरणामकारकता
ही त्यांच्या स्वायत्ततेशी
लनगलडत आहे, जी
कागदाैेपत्री आहे. मुळात
या यंत्रणामधीि राजकीय

मेहुि चोकसी यांसारख्या उद्योगपतींनी
बँकांना कोट्यवधींचा चुना िावून पोबारा
के िा, आलण आता कें द्र सरकारिा जाग
आिी. १०० कोिी रुपयांहून अलधक कजव
बुडवणाऱ्यांची मािमत्ता जप्त करण्यालवर्यी
कायदा करण्यास कें द्रीय मंलत्रमंडळाने मंजुरी
कदिी. सहेतुक कजव बुडवे, बनावि ककवा
चुकीच्या

इिेक्ट्राैॅलनक

रे कॉडवच्या

माध्यमातून फसवणूक करणारे , करबुडवे
हस्तिेप थांबविा पालहजे.
अशांची मािमत्ता या कायद्यान्वये जप्त के िी जाणार आहे. तथालप, िेखापािांना
लशस्त िावण्यासोबतच त्यांच्या लनयमनासाठी ‘नॅशनि फायनालन्शअि टरपोर्टिग
ऑथॉटरिी’ स्थापन करण्याचा लवचार झािा. ‘इलन्स्िट्यूि ऑफ चािवडव अकाऊन्िंट्स
ऑफ इं लडया’च्या कायवकिेत बँकांवरीि लनयमनालवर्यी जे कामकाज येते , ते या
ऑथॉटरिीकडे सोपवण्यावर प्रामुख्याने चचाव झािी. दरम्यान, बँकांना ५० कोिी
रुपयांपेिा अलधक ‘एनपीए’ची तपासणी करण्याचे आदेश कदिे. यालशवाय २५०
कोिी रुपये ककवा त्यापेिा अलधक रकमेच्या कजाववर कािेकोर िि ठे वण्याच्या
सूचना कदल्या आहेत. घोिाळा मग तो ‘पीएनबी’चा असो, एन्राैॅनचा, सत्यम, हर्वद
मेहता, नीरव मोदी, संजय अगरवाि ककवा आणखी कोणताही असो. बहुतेक
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घोिाळे होतात ते िेखापािन यंत्रणेच्या दुिविामुळेच. जगातीि प्रस्थालपत आलण
बिाढ्य अशा ‘ऑथवर अॅण्डरसन’सारख्या िेखापाि कं पनीिा गाशा गुंडाळावा
िागिा. त्यापाठोपाठ जागलतक पातळीवरीि अनेक िेखापाि कं पन्या वादग्रस्त
ठरल्या. ज्याची लहशेब तपासणी करायची त्याच्याशी हातलमळवणी के िी की,
यापेिा वेगळे ते काय होणार? तिस्थ िेखापािास जे प्रश्न पडावयास हवेत ते पडिे
नाहीत, ककवा ज्या ताळे बंदाच्या आधारे संशयास्पद बाबींची लवचारणा करायिा
हवी ती के िी नाही की घोिाळा होतो. ही बाब हेरूनच ‘वही को सही करनेवािों
को ‘सही’ करना है’ असे सूतोवाच पंतप्रधान मोदींनी सीएंचे उद्ै्बोधन करताना
के िे होते. िेखापािांचे भ्रष्टाचार करणाऱ्यांशी सािे िोिे असणे ही बाब नवी नाही.
अशा लहतसंबंधामुळेच ‘पीएनबी’ घोिाळा लबनबोभाि सुरू रालहिा. बँकेच्या
अलधकाऱ्यांनी साथ कदिी असती तर आणखी काही वर्व तो सुरू रालहिा असता, हे
लततके च खरे . या पाश्ववभूमीवर िेखापािांवरीि लनयंत्रणासाठी काही ठोस भूलमका
घेणे कें द्र सरकारिा आवश्यक वाििे असावे.
‘नॅशनि फायनालन्शयि टरपोर्टिग अॅथॉटरिी’ ही यंत्रणा सवव सनदी
िेखापािांवरीि

लनयंत्रणाकटरता

अलस्तत्वात

आणण्यासाठी

कें द्र

सरकारने

हािचािी सुरू के ल्या आहेत. सध्या ही जबाबदारी सनदी िेखापािांची राष्ट्रीय
संस्था ‘इलन्स्िट्यूि ऑफ चािवडव अकौंिंट्स ऑफ इं लडया’कडे आहे. ही संस्था
सरकारमान्य तर आहेच, त्यावर कें द्र सरकारतफे आठ संचािक लनयुक्त के िे जातात.
या संस्थेतफे लनयमन, शोधन आदी कामांसाठी ज्या सलमत्या नेमल्या जातात
त्यावरही कें द्र सरकारचे प्रलतलनधी असतात. सनदी िेखापािांच्या लशस्तभंगाच्या
अथवा गैरव्यवहारांच्या चौकशीसाठी नेमण्यात येणाऱ्या सलमतीचे प्रमुख हे लनवृत्त
न्यायाधीश असतात. या न्यायाधीशाची लनयुक्ती ही कें द्र सरकारकडू न के िी जाते.
श्रीपाद सबनीस

अॅनालिटिका

याचा अथव असा की, या संस्थेवर सरकारचे पूणव लनयंत्रण असते; ती चािवणारे
व्यावसालयक हे सरकारचे लनयंलत्रत असतात. तथालप, या सनदी िेखापािांच्या
लनयमनासाठी आणखी एका यंत्रणेची गरज सरकारिा वािते, यात बरे च काही
आिे. युरोप, अमेटरके त िेखापािनाची परीिा घेणारी तसेच त्यांचे लनयमन तथा
लनयंत्रण करणारी यंत्रणा पूणवत: स्वतंत्र असते. त्यामुळे भारतातही या धतीवर
यंत्रणा लवकलसत करण्याचे प्रयत्न काही वर्ावपासून सुरू आहेत. अथवमंत्री अरुण
जेििी यांनी बँक घोिाळ्यांसाठी सवव लनयामकांना जबाबदार ठरवल्यामुळे त्यांच्या
गुणात्मक वृद्धीसाठी ठोस कायववाही करण्याची गरज लनमावण झािी. मात्र या
सुधारणावादािा िेखापािांच्या संघिना, आयसीएआय कडाडू न लवरोध करीत
आहेत. कारण, लवद्यमान व्यवस्था सरकारी लनयंत्रणाखािी असताना आणखी एक
संस्था स्थापन करून काय साधायचे आहे? असा त्यांचा सवाि आहे. कें द्र सरकार
त्याचे उत्तर देत नाही. एकू णच अशा पटरलस्थतीत नव्या यंत्रणेची उपयुक्तता तसेच
पटरणामकारकता यालवर्यी अनेक प्रश्न लनमावण होतात. सरकारी आस्थापनांच्या
कारभारावर लवलवध यंत्रणा िि ठे वून असतात. महािेखापाि, कें द्रीय दिता
आयोग, सक्तवसुिी संचािनािय, आयकर पासून ते कें द्रीय गुप्तचर यंत्रणेपयंत अनेक
यंत्रणा बँका, सरकारी लवमा कं पन्या आदींवर िि ठे वून असतात. यालशवाय बँकांचे
खासगी िेखापाि देखीि असतात. याचा अथव लनगराणी यंत्रणेची कमतरता हे
घोिाळ्यांमागचे खरे कारण नव्हे. लवद्यमान यंत्रणांची पटरणामकारकता ही त्यांच्या
स्वायत्ततेशी लनगलडत आहे, जी कागदोपत्री आहे. मुळात या यंत्रणामधीि राजकीय
हस्तिेप थांबविा पालहजे; आलण लवद्यमान संस्थांनाच संसदेस उत्तरदायी के िे तरी
भ्रष्टाचारास आळा घािण्यास ते पटरणामकारक ठरू शके ि, हे लनलश्चत!
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पाऊसमानाचा पॅिनव

‘मान्सून’
येत्या मान्सूनलवर्यी आश्वासक अंदाज
‘आयएमडी’ने वतवविा आलण
दीघवकािीन सरासरीच्या ९५ िक्के
पाऊसमान राहीि असे संकेत कदिे.
थाैेडक्यात सांगायचे तर हा मान्सून
समाधानकारक स्वरूपाचा राहीि असे
अलभप्रेत आहे. खरे च देशभर
समाधानकारक पाऊस होईि का, या
प्रश्नाचे उत्तर लनलश्चतच ‘नाही’ असेच
लमळे ि.

हा

तसा

लवर्य,

मात्र

सध्याच्या

मालहतीच्या

युगात

त्याच्या

भाककतांवर

बरीच

लजव्हाळ्याचा

उििसुिि चचाव रं गत असते.
येत्या मान्सूनलवर्यी आश्वासक
अंदाज ‘आयएमडी’ने वतवविा
आलण दीघवकािीन सरासरीच्या
९५ िक्के पाऊसमान राहीि असे
संकेत कदिे. थोडक्यात सांगायचे
तर हा मान्सून समाधानकारक
स्वरूपाचा राहीि असे अलभप्रेत
आहे.

खरे च

समाधानकारक

पाऊस

देशभर
होईि

का, या प्रश्नाचे उत्तर लनलश्चतच
‘नाही’ असेच लमळे ि. यासंदभावत मुंबईतीि ‘आयआयिी’ने ११२ वर्ांच्या नोंदींचा
अभ्यास के िा आलण पावसाचा पॅिनव बदिल्याचे लसद्ध के िे. देशातीि ६४० पैकी
२३८ लजल्ह्यांत ही लस्थती लनदशवनास आिी आहे. म्हणजेच पावसाचा पॅिनव
बदिल्याने सरासरी िाभदेखीि कमी होणार हे लनलश्चत. हवामान खाते असो ककवा
स्कायमेि, भेंडवळ या सगळ्यांचे काही आडाखे असतात, एक मॉडेि ककबहुना
प्रलतमान ते समोर ठे वतात. अथावतच त्यात काही प्रमाणात बदि गृहीत असतातच.
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त्यामुळे अलधक तपलशिात जाऊन पावसाची व्याप्ती ककवा प्रमाण यालवर्यी
कोणीही ठोस काही सांगू शकत नाही. सध्या वाढत असिेल्या उन्हाच्या झळांच्या
पाश्ववभूमीवर आिेिी ही हळु वार झुळूक म्हणता येईि इतके च. वस्तुत:
ढोबळमानाने लवचार करता हवामान खात्याचा अंदाज साधारणपणे पाच वर्ांतून
एकदा सरासरीच्या जवळपास पोहोचताना कदसतो. उदाहरणच घ्यायचे तर २००८
मध्ये मान्सूनलवर्यी वतवविेिा अंदाज बरोबर ठरिा होता. त्यानंतर गेल्या वर्ी तो
नेमका खरा ठरिा. गेल्या २० वर्ांत पावसाचा पॅिनव बराच बदििेिा आहे.
साधारणपणे ५० वर्ांतीि आकडेवारी तपासून पालहिी तर सिग दोन वर्ांपेिा
अलधक काळ असमाधानकारक पाऊस जसा कदसत नाही तसेच सिग तीन वर्े
चांगिा पाऊस झाल्याचेही कदसून येते. येत्या १५ मेच्या आसपास ‘आयएमडी’,
‘स्कायमेि’चा अंदाज मांडिा जाणार आहे. त्यातून अनेक बाबी स्पष्ट होतीि.
मान्सून वेळेवर आिा आलण समाधानकारक बरसिा तर खटरपािा
त्याचा फायदा होऊ शकतो. कारण या वर्ी महाराष्ट्रासह देशभरातीि बहुतेक
टठकाणच्या साठ्यातीि पाणी आििेिे कदसते. माचवपासूनच उन्हाच्या झळा सुरू
झाल्या आलण आता तर तापमानाचा पारा अलधकालधक वाढत चाििा आहे. गेल्या
वर्ी साऱ्या देशािा समाधानकारक पावसाची अपेिा असताना तो ६४० लजल्ह्यांचे
समाधान करू शकिा. उववटरत ३८% भारतािा दुष्काळाचे चिके सोसावे िागिे.
ऑक्िोबर २०१७ पासूनच देशातीि ४०४ लजल्ह्यांत पाणीिंचाई उग्र होत असताना
पाहायिा लमळािी. एकं दर पजवन्यमानाचे स्वरूप असे असताना कें द्रीय कृ र्ी सलचव
एस. के . पिनायक यांनी या वर्ी अन्नधान्याचे लविमी उत्पादन होणार असल्याचे
धाडसी लवधान के िे. चांगिा पाऊस आलण लविमी उत्पादन म्हणजे शेतकरी
सुखावतो असे नव्हे. कारण गेिी दोन वर्े शेतकरी वगव अनेकलवध कारणांनी
त्रासिेिा कदसतो आहे. त्यापैकी महत्त्वाचे म्हणजे शेतमािाचे उत्पादन वाढिे, मात्र
बाजारपेठेत ककमतीत घसरण सुरू रालहिी. पटरणामी शेतकऱ्यािा ककमान वाजवी
मोबदिा लमळू शकिा नाही. दुसरे म्हणजे साठवणुकीसाठी सुलस्थतीतीि गोदामांची
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सुलवधा नाही. २०१५, २०१६ मध्ये फारसा पाऊस झािा नव्हता, परं तु २०१७
च्या पाठोपाठ आता २०१८ मध्ये समाधानकारक पावसाचा अंदाज व्यक्त करण्यात
येत आहे. आता यापुढे जाऊन त्याचा फायदा २०१९ च्या लनवडणुकीत होईि,
असेही भाकीत राजकीय हवामानतज्ज्ञांकडू न वतवविे गेिे तर आश्चयव वािायिा
नको.
महाराष्ट्राचा लवचार करता राज्यातीि ८२ िक्के शेती िहरी पावसावर
अविंबून आहे. राज्यातीि धरणांची पाणी साठवण िमता ६० हजार दशिि
घनमीिर इतकी असिी तरी १० िाख हेक्िर जलमनीवर ऊस लपकविा जातो.
त्यामुळे अन्य लपकांना जीवदान देण्यापुरतेदख
े ीि जसचन करायिा पाणी उपिब्ध
होत नाही ही वस्तुलस्थती आहे. मुख्यमंत्री फडणवीसांनी राज्याच्या जसचन िेत्रात
फारसा बदि न करता ‘जियुक्त लशवार’ आलण मागेि त्या शेतकऱ्यािा शेततळे
देण्याची भूलमका स्वीकारिी. त्यामुळे ओढे, नद्यांचे रुं दीकरण आलण खोिीकरण सुरू
झािे असिे तरी हा उपाय दीघवकाळ टिकणारा नाही. उसाच्या िागवडीखािीि
शेतजमीन कमी करणे, अन्य लपकांनाही जसचनाचा िाभ लमळवून देण्यासाठी प्रयत्न
करणे यास पयावय नाही हे लततके च खरे !
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लवर्ारी वायूचा लवळखा!

भारत

आलण

चीनमध्ये आता वायूप्रदूर्णाची जणू
अथवकारणाचा वाढता प्रभाव,

स्पधाव िागिी आहे. अमेटरके तीि

सातत्याने होत असिेिे

‘हेल्थ

आैैद्याैेलगकीकरण आलण वाहनांची

जगभरातीि

वदवळ लनयंत्रणात ठे वता आिी तर
एकू णच जि-वायू पटरवतवनामुळे होत
असिेल्या बदिांच्या पटरणामांना
आवर घािता येऊ शके ि.
जगभरामध्ये सध्या प्रदूर्ण, पयाववरण
या दाैेन्ही बाबी जचतेच्या बनल्या
आहेत, म्हणूनच लनसगव आलण मानव
यांच्यात संतुिन राखिे गेिे तरच
लवर्ारी वायूचा लवळखा हळू हळू सैि
होण्यास मदत होईि हे लनलश्चत!

इफे क्ट्स

इलन्स्िट्यूि’ने
वायुप्रदूर्णाचा

अभ्यास के िा, त्यातून ही बाब
लनदशवनास
वायूचा

आिी.
लवळखा

या

लवर्ारी

इतका

घट्ट

आवळिा जातोय की दरवर्ी १०
िाख भारतीय त्याचे बळी ठरत
आहेत; त्यापैकी एकट्या कदल्िीत
दरवर्ी ३००० िोक मृत्युमुखी
पडतात.

गेल्या

वर्ी

जागलतक

आरोग्य संघिनेने जाहीर के िेल्या
संख्येपेिा

ती

अलधक

आहे.

भारताच्या गलतमान अथवकारणािा
बळ देणारे औलष्णक लवद्युत कें द्र,
औद्योलगकीकरण, बांधकाम िेत्र, वाढती वाहन संख्या या बाबी त्यास प्रामुख्याने
कारणीभूत आहेत. वाहनांच्या पाठोपाठ वायुप्रदूर्णास बांधकाम िेत्र कारणीभूत
ठरते आहे, कारण लजथे म्हणून लसमेंि आहे, लतथे अॅलसनो बॅक्िर नावाचा बॅक्िेटरया
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वाढतो. त्यापासून श्वसनाचे आजार, फु प्पफु साचा ककव रोग अशा व्याधी बळावतात.
अथावतच धूळ आलण प्रदूर्णाचा फिका के वळ भारतािाच नव्हे तर पाककस्तानसह
दलिण आलशयायी देश, इं ग्िंड, फ्रान्स, जपान, ब्राझीि, बांगिादेश, युरोलपयन
युलनयनप्रमाणेच चीनिादेखीि मोठ्या प्रमाणावर बसिा आहे. २०१० पासून
भारत आलण बांगिादेशात वायुप्रदूर्ण सातत्याने वाढत असल्याचे कदसून आिे.
वायुप्रदूर्णामुळे २०१५ मध्ये भारतात १०,९०,४०० तर चीनमध्ये ११,०८,१००
िोक मृत्युमुखी पडिे आहेत. तात्पयव, वायुप्रदूर्ण हा थेि आरोग्यावर पटरणाम
करणारा घिक असल्याने त्याचा लवळखा अलधकालधक सैि होण्याच्या दृष्टीने
जगभरात टरअि िाइम मॉलनिटरग होणे अत्यंत गरजेचे ठरते. अगदी आपल्या
शेजारच्या नालशक, पुणे, चंद्रपूर, डोंलबविीत यालवर्यी अभ्यास झािा, त्यानंतर
दोन कोिी झाडे िावण्याची घोर्णा झािी खरी, पण ती झाडे आहेत कु ठे ?
महाराष्ट्राचा लवचार करता औरं गाबाद, नालशक, नागपूर, चंद्रपूर,
मुंबई, पुण,े ठाणे, नवी मुंबई, सोिापूर या ९ लजल्ह्यांमध्ये २४ तास हवेतीि प्रदूलर्त
घिक मोजिे जातात. धुळीच्या प्रदूर्णात देशभरात जी शहरे अग्रेसर आहेत त्यात
सोिापूरचा समावेश होतो. भुैुरेिाि सलमतीने या प्रश्नावर नेमके बोि ठे विे,
उपाय सुचविे; मात्र प्रदूर्ण काही थांबिे नाही. कोल्हापुरात तर सववत्र सहकाराचा
धूर. तब्बि २० साखर कारखाने, ५० कापड प्रकिया कें द्र, धाग्यािा लचविपणा
आणणारे २०० कारखाने, फाउं ड्री आलण वीिभट्ट्यांचा लवळखा आहेच. मुळात
आपल्याकडेच म्हणून नव्हे तर जगभरात दीघवकािीन उपायांवर भरीव काम आलण
प्रदूर्ण लनयंत्रणलवर्यक लनयमांचे उल्िंघन करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई या दोन्ही
गोष्टी गांभीयावने घेतल्या जात नाहीत. एक मात्र खरे की, गेल्या वर्ी बीजजगमधीि
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नागटरकांवर ऑलक्सजनचे लसजिडर लवकत घेण्याचा बाका प्रसंग ओढविा, त्यानंतर
उपाययोजना प्रामालणकपणे राबवल्या जात आहेत. सेंट्रि िंडनमध्ये स्वत:च्या
वाहनातून जायचे असेि तर १००० रुपये दंड भरावा िागतो. त्यामुळे आपोआपच
वाहन संख्या कमी झािी, परं तु खासगी वाहनांना अशी कठोर मनाई करतानाच
साववजलनक वाहतूक व्यवस्था लततकीच सिम करण्यात आिी. पॅटरसमध्ये तर
प्रदूर्ण लनयंत्रणासाठी साववजलनक वाहनांतून मोफत प्रवासाची सोय सवांनाच
उपिब्ध करून देण्यात आिी, हे उल्िेखनीय. तात्पयव, कडक लनयम अमिात
आणतानाच पूरक यंत्रणा, व्यवस्था असेि तर प्रभावी लनयमन होऊ शकते याचे ते
उदाहरण ठरावे. भारतीयांची लपढी आजारी पाडणारे ककवा जन्मापासूनच लतिा
कदव्यांग बनवणारे ‘अच्छे कदन’ काय उपयोगाचे आहेत? एकीकडे कदल्िी आलण
पंजाब धूळ, दूलर्त वातावरणाने त्रस्त असताना पाककस्तान्यांनी भारतावर
आगपाखड सुरू के िी आहे. बांधकामामुळे उठणारी धूळ, औद्योलगक आलण शेतातीि
िाकाऊ

घिकांना

जाळल्यामुळे

होणारा

धूर

यामुळे

आरोग्यलवर्यक

आणीबाणीसदृश्य लस्थती लनमावण झाल्याचा कांगावा पाकव्याप्त पंजाबमधून के िा
जात आहे. मुळात यासंदभावत के वळ भारतावर दुगाण्या झाडण्यापेिाही पाककस्तान
तसेच दलिण आलशयायी देशांनी एकत्र बसून प्रदूर्ण लनयंत्रणासाठी ठोस,
रचनात्मक कायव के िे तरच काही साध्य होऊ शके ि. अथवकारणाचा वाढता प्रभाव,
सातत्याने होत असिेिे औद्योलगकीकरण आलण वाहनांची वदवळ लनयंत्रणात ठे वता
आिी तर एकू णच जि-वायू पटरवतवनामुळे होत असिेल्या बदिांच्या पटरणामांना
आवर घािता येऊ शके ि. जगभरामध्ये सध्या प्रदूर्ण, पयाववरण या दोन्ही बाबी
जचतेच्या बनल्या आहेत, म्हणूनच लनसगव आलण मानव यांच्यात संतुिन राखिे गेिे
तरच लवर्ारी वायूचा लवळखा हळू हळू सैि होण्यास मदत होईि हे लनलश्चत!
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महासत्तेच्या पाऊिखुणा..

२०१७ िा लनरोप देत
असतानाच दोन सुखद बातम्यांनी
चीनचा सध्या जेवढा दबदबा

भारतीय

अथवकारणाचा

आहे ती उं ची भारत २०३० पयंत

खुििा.

शेअर

गाठे ि. चीनचा सध्याचा लवकास

लनदेशांकाने (सेन्सेक्स) पलहल्यांदाच

दर ८ ते १० िक्के असिा तरी

अशी काही उसळी घेतिी की, तो

२०३० पयंत त्यात सातत्य राहणार
नाही, भिेही चीन आघाडीवर

चेहरा

बाजारातीि

३४ हजारांवर पोहोचिा. गेल्या
पाच वर्ांचा लवचार करता २०१७

रालहिा तरी भारताची लवििण

हे गुंतवणूकदारांसाठी दुसरे सवोत्तम

गतीने भरभराि होईि आलण

शुभदायक वर्व ठरिे. यापूवी २०१४

दाैेन्ही देशांतीि आर्थथक दरी कमी

मध्ये लनदेशांकाने २९. ४ िक्के वाढ

होईि. भारतािा २०५० पयंत

नोंदलविी होती. देशांतगवत लवत्तीय

काम करणाऱ्या हातांची काळजी

संस्थांनी जेवढे शेअसव लवकिे त्यापेिा

असणार नाही.

५४४ कोिींचे शेअसव खरे दी के िे.
लशवाय ४४ कोिींची लविी लवदेशी
गुंतवणूकदारांनीदेखीि के िी. त्याच
वेळी ‘सीईबीआर’चा अहवाि आिा.

साहलजकच अत्यानंदाने लनदेशांकही उसळिा. काही दशकांपासून आर्थथक महासत्ता
बनण्याचे स्वप्न तमाम भारतीय पाहत आहेत. आता ते कदवस अगदी जवळ येऊन
ठे पिे असल्याचेच संकेत या अहवािाने कदिे. नोिबंदी, जीएसिीचे लनबंध यामुळे
भारतीय अथवव्यवस्थेचा लवकास मंदाविेिा कदसत आहे. तथालप, लब्रिन आलण
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फ्रान्सिा लपछाडीवर िाकू न भारत जगातीि पाचव्या िमांकाची अथवव्यवस्था बनेि
असा लवश्वास त्यात वतववण्यात आिा आहे. येत्या काही वर्ांत वीज आलण तंत्रज्ञान
हे स्वस्त दरात उपिब्ध होण्याची लचन्हे आहेत. पटरणामी लवशेर्त: आलशयाई
देशांच्या अथवव्यवस्था जागलतक बाजारपेठेत वचवस्व गाजवू िागतीि. त्यात
भारतीय अथवव्यवस्थेचे महत्त्व अलधक असेि. जगातीि अग्रणी १० अथवव्यवस्थांच्या
यादीत २०१८ मध्ये आलशयाई देशांचे प्रभुत्व असेि, असेही अहवािात म्हििे आहे.
अथावतच यामुळे लवदेशी गुंतवणूकदारांची पाविे भारताकडे वळू िागतीि, अशी
आशा आहे.
या पाश्ववभूमीवर आर्थथक महासत्ता बनण्यासाठी भारतािा काय करावे
िागेि हा मुद्दादेखीि लततकाच महत्त्वाचा ठरतो. के वळ आर्थथक सुधारणा करून ते
शक्य होणार नाही. बहुतांश यशस्वी देशांचा लवचार करता प्रामुख्याने ज्या बाबी
लनदशवनास येतात त्यापैकी कोणत्याही प्रकारच्या जहसाचारावर लनयंत्रण राखण्यात
सरकार सिम असायिा हवे. स्वखुशीने कर भरण्यात जनता तत्पर असावी. कु शि
न्यायव्यवस्था आलण सेवा उपिब्ध असावी. जर या बाबींची पूतवता होत असेि तर
तो देश भांडविशाही, समाजवादी, िोकशाहीवादी की हुकू मशाहीचा पुरस्कार
करणारा आहे हे मुद्दे महत्त्वाचे ठरत नाहीत. या मुद्य्द्यावर काम करण्यास भारतािा
पुरेसा वाव आहे. यालशवाय समाज मजबूत आलण गलतशीि असणेदख
े ीि लततके च
महत्वाचे ठरते. म्हणूनच के वळ ‘जीडीपी’चा दर वाढवल्याने सुधारणा कदसणार
नाहीत तर ‘बदि घडवण्यासाठी’ सुधारणा व्हायिा हव्यात. मूित: समाज हा
बाह्यरूपाने नव्हे तर आतमधून सांस्कृ लतकदृष्ट्या बदित असतो. जेव्हा हा बदि
घडू िागतो तेव्हा प्रगलतशीि समाजाची लवचारप्रणािी आलण परोपकार करण्याची
प्रवृत्ती अलधक सकिय होते. नेमका असा बदि घडवण्यात पंतप्रधान नरें द्र मोदी
ककतपत यशस्वी ठरतात हे लततके च महत्त्वाचे आहे. खरे तर १९९१ मध्ये पी. व्ही.
नरजसह राव यांनी पंतप्रधानपदाची जबाबदारी स्वीकारिी; त्या वेळी देश भीर्ण
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आर्थथक संकिात होता. तरीही जागलतकीकरण, आर्थथक उदारीकरण आलण
खासगीकरणाची वाि चोखाळत त्यांनी कािबद्ध कायविमाद्वारे भारतािा त्या
गतेतून बाहेर काढिे. आज महासत्ता बनण्याचे स्वप्न जे भारत पाहतो आहे, ते
त्यांच्याच द्रष्टेपणाचे फळ होय, असे म्हििे तर वावगे ठरू नये. नरजसह राव यांचे
नवे आर्थथक आलण मुक्त व्यापार धोरण िोककल्याणकारी, िोकशाहीसाठी उपयुक्त
होतेच; लशवाय अनेक संकिांवर मात करण्याचा तो रामबाण उपायही होता. त्यास
जगभरातून चांगिा प्रलतसाद लमळािा. त्यामुळेच त्यांनी थेि परकीय गुंतवणूक
आलण तांलत्रक सहकायावसाठी ‘परकीय गुंतवणूक प्रोत्साहन मंडळ’ स्थापन के िे.
उल्िेखनीय म्हणजे उद्योग-उद्योगपती आलण जनतेच्या लहतािा, स्वालभमानािा
धक्का िागणार नाही याचीही काळजी घेतिी. आर्थथक उदारीकरण आलण मुक्त
व्यापार धोरणािा २६ वर्े पूणव झािी आहेत. पी. व्ही. नरजसह राव यांनी
िाविेल्या या रोपट्याचा विवृि होताना आता आपण पाहत आहोत. अमेटरके च्या
‘नॅशनि इं िेलिजन्स कौलन्सि’च्या ‘ग्िोबि ट्रेंड्स २०३० - अल्िरनेटिव्ह वल्ड् वै्स’
या अहवािातदेखीि २०३० पयंत भारतािा उगवती आर्थथक महासत्ता अशी
ओळख लमळे ि, असे भाकीत वतवविे होते. चीनचा सध्या जेवढा दबदबा आहे ती
उं ची भारत २०३० पयंत गाठे ि. चीनचा सध्याचा लवकास दर ८ ते १० िक्के असिा
तरी २०३० पयंत त्यात सातत्य राहणार नाही, भिेही चीन आघाडीवर रालहिा
तरी भारताची लवििण गतीने भरभराि होईि आलण दोन्ही देशांतीि आर्थथक दरी
कमी होईि. भारतािा २०५० पयंत काम करणाऱ्या हातांची काळजी असणार
नाही. सध्या भारताची अथवव्यवस्था पाककस्तानच्या तुिनेत आठपि अलधक आहे,
तर २०३० पयंत १६ पिींनी मोठी असेि. अथावतच ही लनरीिणे असिी तरी
भारतीय अथवकारणाची एकं दर वािचाि ििात घेता आर्थथक महासत्तेच्या
वािेवरीि या पाऊिखुणा ठरतात हे लनलश्चत.
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मुिे का जहसक होतात?

हटरयाणातीि गुरुग्रामच्या

शाळा आलण लवद्यार्थयांच्या
सुरलिततेची जबाबदारी नेमकी

रे यान इं िरनॅशनि स्कू िमधीि प्रद्युम्न

कोणाची? लवद्याथी एवढे जहसक

ठाकू र

या

दुसऱ्या

इयत्तेतीि

लवद्यार्थयावच्या हत्येने सारे जग सुन्न

का होत आहेत? यावर लवचार

झािे होते. तालमळनाडू तीि शाळे त

करण्याची, तातडीने उपाय

घडिेिे

शाैेधण्याची वेळ आिी आहे.

तालिबान्यांनी शाळे वर के िेिा हल्िा

अशा घिना घडतात तेव्हा शािेय

अलितांडव,

पेशावरमध्ये

यावरही सववत्र चचाव झडिी. अगदी

व्यवस्थापन सलमती, लशिक,

आपल्या

शासन यांच्याकडे बोिे दाखविी

डोंलबविीत किके िच्या वादातून १०

जातात.

वीतीि

अवतीभवती
सलचन

लतवारीची

पाहता
हत्या,

मलणपूरमधीि मंत्र्यांचा मुिगा एन.
अजाई लमतेई याने इराैॅन राैॅजरवर गोळ्या झाडू न के िेिी हत्या, सिाण्यात
रॅ जगगिा कं िाळू न प्रसाद िोखंडेने के िेिी

आत्महत्या, सेिूदचा शुभम बोरािे,

रांचीतीि लवनय महतो, कॅ लिफ़ोर्थनयातीि धरमप्रीत जस्सर यांच्या हत्येच्या
आठवणी ताज्या असतानाच माळलशरस तािुक्यातीि लपरळे येथे १० वीतीि महेश
कारं डेचा वगवलमत्रांनी शाळे तीि संगणक किात कोयत्याने खून के ल्याची बातमी
थडकिी. शाळे त मुिींसोबत मैत्री करण्यावरून महेश कारं डेची त्याच्या दोन
लजविग लमत्रांनी लनघृवण हत्या के ल्याचे समोर आिे आहे. एकं दरीत या साऱ्या घिना
पाहता शाळा आलण लवद्यार्थयांच्या सुरलिततेची जबाबदारी नेमकी कोणाची?
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लवद्याथी एवढे जहसक का होत आहेत? यावर लवचार करण्याची, तातडीने उपाय
शोधण्याची वेळ आिी आहे. अशा घिना घडतात तेव्हा

शािेय व्यवस्थापन

सलमती, लशिक, शासन यांच्याकडे बोिे दाखविी जातात, पटरपत्रकांची फमावने
लनघतात. सातत्याने अशा जहसक घिना घडत असतानाही आदेशांची तात्पुरती
मिमपट्टी होते. दीघवकािीन ठोस उपाय काही होत नाहीत हे वास्तव आहे. त्यामुळे
भलवष्यात शाळा आलण लवद्याथी सुरलित राहतीि का? सामान्यपणे कोणतीही
मोठी घिना घडण्यापूवी अनेक िहान-सहान प्रसंग घडिेिे असतात, त्याकडे
शाळे तीि संबंलधत दुिवि करतात, ककबहुना शाळा ते दडपून िाकते. शाळांमधीि
कारभार पारदशवक होऊ शकिा तर भलवष्यात अशा अनेक घिनांवर अंकुश बसू
शकतो.
मुिांना चांगिे लशिण लमळावे म्हणून पािक जेवढा आिालपिा
करतात लततका सुरिेच्या मुद्य्द्यावर करीत नाहीत हेदेखीि या घिनांतून कदसून
येते. शाळा, लशिक यांच्यावर लवद्यार्थयांच्या सुरिेची, त्यांना घडवण्याची
जबाबदारी आहे, लततकीच पािकांचीही नाही का? मात्र अशा िहान-मोठ्या
जहसक घिना घडल्या की, शाळा ककवा महालवद्याियावर खापर फ़ोडू न ते मोकळे
होतात. म्हणूनच हा प्रश्न तडीस जात नाही. ककती पािक आपल्या पाल्याच्या वतवन
आलण अभ्यासालवर्यी जाणून घेण्याचा प्रयत्न करतात? पाल्याचा शािेय प्रवेश
आलण ओपन हाऊस (परीिेच्या लनकािाचा कदवस) वगळता ककती पािकांचा
मुख्याध्यापक, लशिकांशी संबंध येतो? नेमके हेच दुिवि लवद्यार्थयांच्या बदित्या
प्रवृत्तीिा कारणीभूत ठरत आहे. पाल्याच्या जडणघडणीिा पूरक बाबींची पूतवता
पािकांकडू न होत नाही, उििपिी थोडे दुिवि कर असे सांगून पािक मूळ
लवर्यािा बगि देतात. त्याऐवजी िवाळखोरांना धाडसाने तोंड देण्याची जहमत
पािकांनी कदिी आलण लशिकांशी संवाद वाढविा तर मूळ प्रश्नाची सोडवणूक
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होण्यास मदत होऊ शकते. नव्या शैिलणक धोरणामुळे लवद्यार्थयांना लशिा करण्याचे
स्वातंत्र्य रालहिेिे नाही, हे खरे असिे तरी संवेदनशीिपणे लशिक सवव बाबींवर
िि ठे वू शकतात. काही शैिलणक संस्था स्वत:ची प्रलतष्ठा, अथव तसेच
राजकारणापोिी बऱ्याच घिना दडपून िाकतात. त्याची पटरणती अखेर अशा
जहसक घिनांमध्ये होते, हे कसे नाकारता येणार?
अिीकडच्या काळात सवांच्याच हाती मोबाइि आल्याने त्याचा
सदुपयोग कमी, मात्र दुरुपयोग अलधक वाढिा आहे. इं िरनेिमुळे मुिे तासन् तास
व्हाैॅट्सअॅप, फे सबुक अशा तत्सम सोशि मीलडयािा लचकिू न बसतात. नको तो
मजकू र, लक्िप त्यावर फ़ॉरवडव आलण ओपन होत राहतात. त्यातून लनरागस मनावर
सकारात्मक लवचारांचा पगडा कमी आलण गंभीर, लवकृ तीचाच प्रभाव अलधक वाढत
असल्याचे जाणवते. आपिा पाल्य काय करतोय, याची शहालनशा पािकांनी
करायिा हवी, ती ककती पािक सजगपणे करतात? मुिाच्या आग्रहाखातर
मोबाइि कदिा तरी त्याच्या वापराचा लवचार नको का करायिा? ‘छडी िागे छम
छम.. . ’चे कदवस मागे पडिे असिे तरी लशिक पािकांना पाल्याच्या वतवणुकीची
कल्पना देऊ शकतात; आलण ते लवद्याथी, संस्थेच्या लहताचेच ठरणारे आहे. शािेय
लवद्यार्थयांच्या समस्यांत होत असिेिी वाढ लवचारात घेता शाळे त एखादा
समुपदेशक असणे गरजेचे ठरत आहे. मात्र काही अपवाद वगळता अशी व्यवस्था
साववलत्रक आढळत नाही. शाळे तीि समस्यांलवर्यी बोिण्यास लवद्यार्थयांकडे सिम
माध्यम नसते त्यामुळे त्याची सतत कु चंबणा होत राहते. ही घुसमिदेखीि एखाद्या
गंभीर प्रकरणापयंत जाऊन पोहचू शकते, म्हणूनच या साऱ्या मुद्य्द्यांवर लशिण
संस्था, लशिक, पािक यांनी एकत्र येऊन लवचार करण्याची वेळ आिी आहे, हे
लनलश्चत.
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ड्रॅगनची दादालगरी

भारत-चीनचे
कदवस
उभे

लचनी ड्रॅगनच्या दादालगरीचा

डोकिाममध्ये
होते.

ही

असताना

खंबीरपणे मुकाबिा करण्यासाठी

आगळीक

िष्करी तणाव, युद्ध िाळायचे असेि
तर त्या दृष्टीने सिम, सज्ज असणेही

महासागरातीि

ताजी

सैलनकांनी

घुसखोरी

त्यापाठोपाठ

अलधक िि द्यावे िागेि आलण

७३

समोरासमोर

लचनी

अरुणाचिमध्ये

भारतािा एकालत्मक सुरिेकडे

सैन्य

के िी.

आता

जहदी

वावर

सोयीस्कर

व्हावा यासाठी पाककस्तानात लचनी
नाैैदिाचा

तळ

उभारण्याच्या

गरजेचे ठरते. त्याचसोबत सीमा

हािचािी

सुरू

व्यवस्थापन कायविम, लततके च

एकं दरीत

पाककस्तान,

प्रभावी करावे िागेि.

बांगिादेश, श्रीिंकेशी हातलमळवणी

के ल्या

आहेत.
नेपाळ,

करून चीन सामटरकदृष्ट्या भारतािा
घेरण्याचा, ककबहुना द. आलशयात
तणाव वाढीस िावण्याच्या हेतूने कु रापती करीत आहे. दांडगाई करून शेजारी
देशांचा भूभाग बळकावण्याचा मनसुबा चीनने आजवर साध्य करून घेतिा असिा
तरी डोकिाममधून त्यास माघार घ्यावी िागिी हा इलतहास फार जुना नाही.
भारतलवरोधी खोड्या काढणे हे नवे नसिे तरी चीनचे वाढते दु:साहस भारतासमोर
जचता लनमावण करणारे ठरते. चीनची भाैैगोलिक भूक भयंकर आहे, त्याच्या आसुरी
महत्त्वाकांिेमुळे रलशया, मंगोलिया, मध्य आलशया, द. कोटरया, लव्हएतनाम,
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जपान, कफलिपाइन्सदेखीि त्रस्त आहेत. त्याच्या लवस्तारवादी, आिमक धोरणािा
िगाम घािण्यासाठी चीनलवरोधी युती भारतािा लनमावण करावी िागेि.
भारतािगतच्या सीमावती भागात दळणवळण सुलवधा लनमावण
करण्यावर चीनचा अलधक भर आहे. अिीकडेच भारतीय हद्दीत घुसून लचनी
सैलनकांनी रस्त्याच्या कामािा सुरुवात के िी. मात्र गावकऱ्यांनी वेळीच सतकव
के ल्याने भारतीय सैलनकांनी लचनी जवानांना लपिाळू न िाविे. जेथे-जेथे म्हणून
चीनची सीमा
भारताशी जोडिेिी असेि तेथे अशी सतकव ता अपटरहायवच ठरते.
साधनसामग्री आलण तंत्रज्ञानाच्या संदभावत तो वरचढ असल्याने, शेजारी देशांशी
आर्थथक माध्यमातून लहतसंबंध लनमावण के ल्यामुळे भारतािा अलधकच दि राहावे
िागणार हे लनलश्चत. अमेटरके शी लहतसंबंध दुरावत चािल्यामुळे पाककस्तानने
स्वाभालवकपणे चीनशी मैत्री पसंत के िी. अशा पटरलस्थतीत भारतािा लचनी
आव्हाने परतवून िावण्याची िमता लनमावण करावी िागणार आहे. कारण यापुढे
जाऊन चीन आता पाककस्तानात नाैैदि तळ उभारण्याच्या तयारीिा िागिा
आहे. कारण जहदी महासागरात अलधक प्रशस्त स्वरूपाचा, सुलवधाजनक प्रवेश
करण्याचा चीनचा मनसुबा आहे. सध्या मिाक्काच्या सामुद्रधुनीतून येथे येणे शक्य
आहे. परं तु जमीन आलण जिमागावच्या दृष्टीने पाकचे ग्वादर हे बंदर महत्त्वाचा दुवा
ठरू शकतो, हे चीनने हेरिे. एडनच्या आखातातून जाणाऱ्या लचनी युद्धनाैैकांच्या
देखभािीसाठी, त्यांना रसद पुरवण्यासाठी तळाची गरज आहे. म्हणूनच लजबुतीच्या
धतीवर चीन पाककस्तानात तळ उभारणी करू जात आहे. आकफ्रका खंडातीि
लजबुतीमध्ये २०१६ मध्ये चीनने पलहिा नाैैदि तळ उभारिा; पाककस्तानातीि
तळ हा लवदेशातीि दुसरा ठरे ि. ग्वादर हे नागरी बंदर असल्यामुळे चीनिा दुसऱ्या
तळाची गरज भासते आहे. जगभरात सववत्र व्यापारी आलण युद्धनाैैकेसाठी स्वतंत्र
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बंदरे असतात, लवशेर्त: व्यापारी जहाजांना जागा अलधक िागते तर युद्धनाैैकांना
देखभाि-दुरुस्ती

यंत्रणा,

रसद

पुरवठा

अत्यावश्यक

असते.

यादरम्यान,

पाककस्तानचे िष्करीकरण करण्याचा हेतू नसल्याचे चीनने म्हििे असिे तरी
पाककस्तानसह जहदी महासागराचेदख
े ीि प्रस्तालवत लचनी नाैैदि तळामुळे
िष्करीकरण होणार हे वेगळे सांगायिा का हवे? मुळात चीन-पाककस्तान
कॉटरडॉरमधीि महत्त्वाचे बंदर म्हणून ग्वादरकडे पालहिे जाते. म्हणूनच पायाभूत
सुलवधांचे प्रमाण वाढवून लशनजांगपयंत हा मागव नेण्याच्या हािचािी चीनने सुरू
के ल्या आहेत. यालशवाय पाककस्तानातीि दहशतवादाचा भारतालवरोधात वापर
करणे चीनिा फायद्याचे ठरू शकते. त्यामुळे भारत-चीनमधीि तणाव आणखी
वाढणार हे लनलश्चत. वस्तुत: चाबहार बंदरात मोठी गुंतवणूक करून भारताने तो
लवकलसत के िा. भारतािा शह देण्यासाठी ग्वादर लवकलसत करण्याच्या हािचािी
चीनने सुरू के ल्या असल्या तरी भारत-चीन ककवा इराण-पाककस्तान यांच्यात
िष्करी तणाव लनमावण झािा तर ग्वादर ककवा लजबुती ही दोन्ही टठकाणे धोक्यात
येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे लचनी नाैैदि तळासाठी ही टठकाणे
लततकीशी उपयुक्त ठरू शकत नाहीत. तथालप, लचनी नाैैदिाच्या हािचािींनी
भारताची डोके दुखी वाढविी आहे, हे लनलश्चत. उल्िेखनीय म्हणजे चीनचा आर्थथक
लवकासाचा वेग मंदाविेिा आहे, तरीही संरिणलवर्यक खचावची तरतूद कायम
ठे विी आहे.
एकं दरीत,

लचनी

ड्रॅगनच्या

दादालगरीचा

खंबीरपणे

मुकाबिा

करण्यासाठी भारतािा एकालत्मक सुरिेकडे अलधक िि द्यावे िागेि आलण िष्करी
तणाव, युद्ध िाळायचे असेि तर त्या दृष्टीने सिम, सज्ज असणेही गरजेचे ठरते.
त्याचसोबत सीमा व्यवस्थापन कायविम, लततके च प्रभावी करावे िागेि.
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म्हणे, प्रगत शैिलणक महाराष्ट्र!

लडलजिि

शाळा,

ई-

िर्ननगसंदभावत िोकसहभागावर भर

स्वत:चे उत्तरदालयत्व

देणाऱ्या राज्य सरकारिा खऱ्या अथावने

िोकसहभागावर ढकिून राज्य
सरकार आर्थथक जबाबदाऱ्यांमधून
अंग काढू न घेत आहे, आलण असाच
अनुभव जनतेिा सातत्याने येत

‘प्रगत शैिलणक महाराष्ट्र’ घडवायचा
का? असेि तर ५००२ शाळा बंद
(स्थिांतर) करण्याच्या लनणवय प्रकियेत
िोकसहभाग का घ्यावासा वाििा

आहे. पटरणामी सरकार
लवश्वासाहवता गमावत आहे हे वेगळे

नाही? हा कळीचा मुद्दा आहे. २०

का सांगायिा हवे?

पेिा

कमी

शाळांची

पिसंख्या

आवश्यकता

असिेल्या
तपासण्याचे;

तसेच राज्यात १ ते १० आलण ११ ते
२० पिसंख्या असिेल्या सवव शाळांची संख्या आलण सवव मुिांच्या अध्यापनाचा
दजाव, गुणवत्तेची लस्थती फारशी समाधानकारक नसल्याचे २०१५ च्या लवत्तीय
श्वेतपलत्रके त नमूद के िे आहे. परं तु शाळांच्या दजावलवर्यी कोणतेही लवधान त्यात
नाही. म्हणूनच राज्यभरातीि पायाभूत चाचण्यांची सरासरी समाजासमोर
मांडावी, मगच सरकारने गुणवत्तेची लवधाने करावीत.
वस्तुत:

दोन-चार

लवद्यार्थयांसाठी

शाळा

चािवणे

कोणाही

लशिकासाठी आनंददायक नाही, परं तु शाळा बंद करण्यापूवी पटरणामांच्या
अंदाजावर संबंलधत घिकांशी चचाव अपेलित होती. त्याकडे राज्य सरकारने सहेतुक

श्रीपाद सबनीस

अॅनालिटिका

दुिवि के िे, असे म्हििे तर वावगे ठरू नये. लशिण हक्क कायद्यानुसार प्रत्येक
बािकािा मोफत आलण सक्तीच्या लशिणाचा मूिभूत हक्क आहे; तसेच
सरकारचीदेखीि ती जबाबदारी आहे. म्हणूनच िाभाचा दृलष्टकोन बाजूिा ठे वून
मूिभूत हक्काच्या अनुर्ंगाने यावर िि देणे अलनवायव ठरते. लशिण हक्क कायद्याच्या
मॉडेि लनयमाविीत २० लवद्यार्थयांची अि नाही; मात्र महाराष्ट्र सरकारच्या
अलधलनयमात ती अंतभूवत करण्यात आिी. त्यामुळे शाळांच्या बाबतीत राज्य
सरकार अमिात आणू पाहत असिेिा लनणवय बेकायदा आहे असे म्हणता येत नाही,
ककमान २० लवद्यार्थयांची अपेिा शैिलणकदृष्ट्या चुकीचीदेखीि नाही. परं तु
सामालजकदृष्ट्या कोणत्या पटरलस्थतीत योग्य आलण अयोग्य याचाही लवचार का
होऊ नये? जर खरोखरीच मुिे लशिणापासून वंलचत राहत असतीि तर पिसंख्येची
अि लशलथि करण्याचा लवचार जरूर व्हावा आलण पयावयी व्यवस्था योग्य असेि तर
२० च्या आतीि शाळा बंद कराव्यात, मात्र ही मुिे लशिणापासून वंलचत राहणार
नाहीत हे कसे? यामुळे शाळाबाह्य मुिांची संख्या वाढण्याचा धोका आहे. त्यांना
प्रवाहात आणण्यासाठी पुन्हा चळवळ सुरू करावी िागेि. के वळ गुणवत्तेचा मुद्दा
पुढे करून २० पिसंख्या असिेल्या १३१४ शाळा पलहल्या िप्पप्पयात बंद करण्याचे
काही कारण नसावे. ज्या खासगी जीपमधून २०-२५ िोक एकाच वेळी प्रवास
करतात त्यांच्या हाती मुिांना सोपवावे, अशी सरकारची अपेिा आहे का? जर
वाहन भाड्याने कदिे असेि तेव्हा शाळा बुडणार, त्या वेळी मुिांनी काय करायचे?
मुिींच्या सुरिेची जबाबदारी कोणाची? अशा प्रश्नांची उत्तरे कोणाकडे नाहीत.
एकं दरीत, स्वत:चे उत्तरदालयत्व िोकसहभागावर ढकिून राज्य सरकार आर्थथक
जबाबदाऱ्यांमधून अंग काढू न घेत आहे, आलण असाच अनुभव जनतेिा सातत्याने
येत आहे. पटरणामी सरकार लवश्वासाहवता गमावत आहे हे वेगळे का सांगायिा हवे?
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महापालिका, लजल्हा पटरर्द शाळांना िाळे

िागत असतानाच

आश्रमशाळा, वस्तीशाळांनादेखीि कं त्रािी पद्धतीचे ग्रहण िागिे आहे. लवशेर्त:
नालशक, ठाणे, अमरावती, नागपूर लवभागातीि आकदवासी शाळांवर गंडांतर आिे
आहे. पटरणामी राज्यातीि साडेचार िाख लवद्यार्थयांपैकी सुमारे दीड िाख
लवद्यार्थयांवर प्रत्यि पटरणाम होईि. अथावतच यामागे खासगी लशिणसम्रािांशी
असिेिे लहतसंबंध िपून रालहिेिे नाहीत. तात्पयव, आकदवासी लवभागही
लवद्यार्थयांच्या लशिणाची जबाबदारी झिकत आहे, असेच कदसते. शाळा बंद झाल्या
म्हणजे लशिक आलण कमवचारी अलतटरक्त ठरणार, त्यांच्या समायोजनाची ग्वाही
लशिणमंत्री लवनोद तावडे देत असिे तरी प्रत्यिात खासगी संस्थांचे दरवाजे
त्यांच्यासाठी बंद आहेत. एकट्या उस्मानाबादचा लवचार करता ३१ लशिकांना सात
वर्ांपासून लनयुक्ती लमळािेिी नाही, हे वास्तव कसे नाकारता येईि? म्हणूनच
राज्य सरकारने थेि शाळा बंद करण्यापूवी पिसंख्या वाढवण्यासाठी, गुणवत्ता व
दजाव सुधारण्यासाठी कोणते ठोस पाऊि उचििे यावर आत्मपरीिण का करू नये?
गुणवत्ता ढासळण्यासाठी कारणीभूत अलधकाऱ्यांवर कारवाई का करू नये ? कमी
गुणवत्तेच्या शाळांचा पि कमी होत आहे, या सरकारी लवधानामागीि आधार का
स्पष्ट के िा जात नाही? शाळांची गुणवत्ता घसरिी असेि तर त्या बंद करणे हा
उपाय कसा ठरू शकतो? अशैिलणक कामाचे ओझे लशिकांवर का िादिे जाते? ते
िादणाऱ्यांवर कारवाई का होत नाही? लशिण लवभाग आलण राज्य सरकारिा
अशा मूिभूत मुद्य्द्यांवर लवचार करायिा सवड लमळे ि का? अन्यथा ‘प्रगत शैिलणक
महाराष्ट्र’ हे कदवास्वप्न न ठरिे तरच नवि!
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सुजिाम् महाराष्ट्र.. . !

दुष्काळवाडा
पाण्याचे वािप जर नदीखोरे लनहाय
करण्यात आिे तर समन्यायी

ओळखल्या

जाणाऱ्या

मराठवाड्यासाठी
आराखडा

पाणीवािपाचा फायदाही

म्हणून

मुद्य्द्यावर

पटरपूणव

तयार
बरीच

जि

करण्याच्या
खिबते

होत

मराठवाड्यािा होऊ शकतो. तात्पयव,

रालहिी. तब्बि १० वर्े रखडिेल्या

पाचही खोऱ्यांतीि उत्कृ ष्ट जि

या आराखड्यािा मुदतवाढ लमळत

व्यवस्थापनच ‘सुजिाम सुफिाम’

रालहिी. त्यामुळे शासनाच्याच जि

महाराष्ट्राचे स्वप्न सत्यात उतरवू
शकते, अन्यथा जि आराखडा एक
सोपस्कार ठरे ि यात संशय नाही.

धोरणावर आगपाखड झािी. मात्र
खंडपीठाच्या
नालशकसह

हस्तिेपानंतर
खान्देश

लवशेर्त:

मराठवाडा, लवदभावस िाभदायक
ठरणाऱ्या गोदावरी खोऱ्याच्या जि
आराखड्याचे काम उरकण्यािा गती

आिी. तथालप, जि धोरणाच्या संदभावत लहतसंबंध जपणारे राज्यकते आलण
उदासीन अलभयंते हे नेहमीच अडसर ठरत रालहिे. म्हणूनच गोदावरी जि
आराखड्याकडे उभ्या महाराष्ट्राचे िि िागिे होते. मराठवाड्यातीि १२ उपनद्या
आलण लवदभावतीि १८ उपनद्यांचे उपखोरे असे गोदावरी खोऱ्याचे स्वरूप आहे. या
संपूणव पाण्याच्या लनयोजनासाठी तयार के िेल्या आराखड्यास अखेर जि पटरर्देने
एकालत्मक राज्य जि आराखडाअंतगवत मंजुरी कदिी. हा देशातीि पलहिाच जि
आराखडा असल्याचा दावा के िा जात आहे. राज्याच्या पाचही खोऱ्यांतीि जि
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आराखडे तयार करून ते एकलत्रत करण्याचे लनयोजन असून दुष्काळग्रस्त गावांना
त्याचा फायदा होईि अशी अपेिा आहे.
महाराष्ट्राने जुिै २००३ मध्ये राज्य जिनीती स्वीकारिी. एकालत्मक
राज्य जि आराखडा हे या जिनीतीचे मध्यवती सूत्र आहे. उल्िेखनीय म्हणजे जि
आराखड्याचे मध्यवती सूत्र रूढ संकल्पनांना छेद देणारे आहे. त्यापैकी सवावत
महत्त्वाचे म्हणजे जि िेत्रातीि लवसंगतीचे व्यवस्थापन होय. नवीन धरणांची
उभारणी म्हणजे जिलवकास नव्हे, तर पूणव झािेल्या प्रकल्पांचे जि व्यवस्थापन
आलण लनयमन, पयाववरण स्नेही लवकास त्यात अंतभूवत आहे. हा आराखडा तयार
करताना ज्या अनंत अडचणी उभ्या रालहल्या त्या ककबहुना यापेिा वेगळ्या, नव्या
अडचणी त्यात सुधारणा करताना येऊ नयेत म्हणून पाणिोि िेत्राचे सीमांकन
आलण िेत्र लनलश्चती नव्याने करावी िागेि. यालशवाय भूपृष्ठाखािीि पाण्याची
वैज्ञालनक आकडेवारी लवश्वासाहव ठरावी यासाठी संस्थात्मक फे ररचना करावी
िागेि. भूजिाचा ताळे बंद ििात घेता पैठणच्या धरणापयंतचा भाग वगळता अन्य
उपखोऱ्यात भूजि लशल्िक आहे. लवदभावत २ िाख ३ हजार ४०० तर
मराठवाड्यात ६९ हजार लवलहरी घेता येऊ शकतीि. अन्य खोऱ्यातीि ७११
दिघमी पाणी गोदावरी खोऱ्यात आणता येऊ शके ि. उत्तर महाराष्ट्रातीि प्रवरा,
मुळा, ऊध्वव गोदावरी, तर मराठवाड्यातीि मनार आलण लवदभावतीि बेंबळा, पेंच
तसेच गाढवी या सात उपखोऱ्यात नव्या प्रकल्पािा फारशी संधी नाही. परं तु
मराठवाड्यातीि मांजरा, तेरणा, पूणाव, दुधना आलण िेंडी या पाच उपखोऱ्यात
नव्या धरणांची उभारणी करता येऊ शकते. लवदभावत नव्या प्रकल्पांना पुरेसा वाव
आहे. गोदावरी िवादानुसार अनुज्ञेय पाण्यापेिाही संकलल्पत वापर जास्त
असल्याने मराठवाड्यात ते आताच (-) उणे ठरिे. पावसाची सरासरी ९९३ लममी
आलण तुिनेने अलधक म्हणजे २१५९ लममी इतके बाष्पीभवन, मराठवाड्यासह
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उत्तर महाराष्ट्रातही तोकडे असिेिे जंगि िेत्र तसेच राज्य जि पटरर्देच्या
लनकर्ानुसार पाणिोि िेत्राचे वगीकरण के िे तर असुरलित पाणिोिांची संख्या
लतपिीने वाढते. राज्यातीि ३० उपखोऱ्यांपैकी ६ उपखोरे तुिीचे अन् त्यापैकी ५
मराठवाड्यात आहेत. तुिनेने लवदभावत पाण्याची सुबत्ता आहे. या बाबी जि
आराखड्याची उपयुक्तता लसद्ध करण्यास पुरेशा ठराव्यात. गोदावरी खोरे च्या
पाठोपाठ आता २०१८ मध्ये कृ ष्णा, तापी, कोकण खोऱ्याच्या आराखड्यांनादेखीि
मंजुरी कदिी जाणार आहे, जेणेकरून अरबी समुद्र आलण बंगािच्या उपसागरात
वाहून जाणाऱ्या पाण्याचा िाभ गोदावरी खोऱ्यांतीि, प. महाराष्ट्रातीि
दुष्काळग्रस्त गावांनाही होऊ शके ि. मात्र त्यासाठी जि अलभयांलत्रकी व्यवस्था
सिम करावी िागेि तरच स्वयंलशस्त, िोकसहभाग पयावयाने कायविमता वाढेि.
धरणातीि जिसाठ्यावर अविंबून न राहता लवलहरी, शेततळी, जियुक्त लशवार या
बाबींकडे सवांनीच शास्त्रशुदै
् ्ध आलण लशस्तबद्धपणे आतापासून िि कदिे तरच
भलवष्यातीि पाणीिंचाई, त्यामुळे उद्ै्भवणाऱ्या आनुर्ंलगक समस्यांवर सहज
मात करता येऊ शके ि. बहुतेक उपखोऱ्यांमध्ये साखर कारखान्यांची संख्या ििणीय
वाढिी आहे. त्यास तसेच उसाच्या िेत्रवाढीिा आवर घातिा, उसासाठी टठबकचा
वापर, उद्योग आलण घरांना मीिरद्वारे पाणीपुरवठा अपटरहायव के िा तर मोठ्या
प्रमाणावर पाणी बचत होऊ शके ि. पाण्याचे वािप जर नदीखोरे लनहाय करण्यात
आिे तर समन्यायी पाणीवािपाचा फायदाही मराठवाड्यािा होऊ शकतो. तात्पयव,
पाचही खोऱ्यांतीि उत्कृ ष्ट जि व्यवस्थापनच ‘सुजिाम सुफिाम’ महाराष्ट्राचे स्वप्न
सत्यात उतरवू शकते, अन्यथा जि आराखडा एक सोपस्कार ठरे ि यात संशय नाही.
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हवामानाचा धसका.. शेतकऱ्यांची तारांबळ !

अस्मानी आलण सुितानी संकिाशी
धैयावने, संयमाने मुकाबिा करण्यातच
शेतकऱ्यांचे लहत आहे. हवामान
बदिामुळे होणारे आर्थथक नुकसान
िाळण्यासाठी शेतमािाच्या
बाजारभावाचा अंदाज त्यांनी जरूर

रब्बीची

सुगी

अंलतम

िप्पप्पयात आिेिी असतानाच राज्यात
१५ माचवपासून ढगाळ हवामान
लनमावण होण्यास सुरूवात झािी.
कोकण,

मराठवाडा,

लवदभव,

घ्यावा. सरकारवर लभस्त ठे वण्यापेिा

खानदेश, प. महाराष्ट्रात सववदरू

स्वत:िाच सवावथावने सिम करण्यावर

असेच वातावरण अद्यापही कमी-

प्राधान्याने भर कदिा, तरच

अलधक फरकाने कदसून येत आहे.
यामुळे भाजीपाल्यासह बागायती

दुष्टचिाच्या गतेतून सुिका होऊ

लपकांवर

शकते.

ककडीच्या

प्रादुभाववाचे

सावि बळाविे. आंैंब्याचा मोहोर
जवळपास हातचा गेिाच आहे.
द्रािाच्या

मण्यांवर

‘लचकट्या’चा

प्रादुभावव कदसत असून डाळींब, गहू,
कांदा देखीि हातचा जाण्याची भीती गडद होत चाििी आहे. खरे तर होळीनंतर
उन्हाळ्याची चाहूि िागते, परं तु बदित्या हवामानामुळे राज्यभर जचतेचे ढग
दािू न आिे आहेत. गारपीि, अवकाळी पाऊस आलण शेतकऱ्यांचे नुकसान या बाबी
व्यवस्थेसह सवांच्याच अंगवळणी पडत चािल्या आहेत. गारपीिीने राज्यातीि ४
िाख हेक्िरवरीि रब्बीचे पीक गारद के िे, त्यापूवी बोंडअळीने शेतकऱ्यांना
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पोखरून काढिे. अस्मानी संकिाचा सामना करणाऱ्या शेतकऱ्यांना व्यवस्थेकडू न
कदिासा लमळण्याचे तर दूरच परं तु नव्या अडचणींची पेरणी होत आहे. त्यात आता
हवामान खात्याच्या अंदाजाची भर पडिी. हवामान खात्याकडू न साधारणपणे
ठोकताळे कदिे जातात. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा धीर सुित चाििा आहे. लजल्हालनहाय
अंदाज देणाऱ्या या लवभागाने जणू हवामानातीि बदिासारखाच पलवत्रा
अंलगकारल्याचे कदसते. लनधी आलण देयकाच्या वादातून हे घडत असेि तर
लनलश्चतच त्यास हिगजीपणा कारणीभूत आहे, असेच म्हणावे िागेि. ऐन
महत्वाच्या िणी लन:संकदग्ध, स्पष्ट हवामानाचा अंदाज कदिा जात नसेि तर
त्यामागे लवमा कं पन्यांचे पोि भरण्याचा तर डाव नसेि? साहलजकच असा प्रश्न
कोणािाही पडू शकतो. यापूवी हवामानाचा अंदाज फारसा गांभीयावने घेतिा जात
नसे, कारण बहुतेक वेळा ते चुकीचे ठरत असत. मात्र हवामानात सातत्याने होत
असिेिा बदि, लपकांचे होणारे नुकसान ििात घेता शेतकऱ्यांप्रमाणेच सामान्य
िोक देखीि हवामान खात्याच्या अंदाजावर आता गांभीयावने लवचार करीत आहेत.
म्हणूनच या लवभागाने देखीि अंदाज वतववण्याचा पॅिनव बदििा पालहजे , असे
सुचवावेसे वािते. कारण हवामान खात्याच्या अंदाजाने राज्यभरातीि शेतकऱ्यांची
तारांबळ उडते आहे. पावसाच्या धास्तीने ८-१० कदवस अगोदरच कदवस-रात्र एक
करून गहू काढू न घेतिा जात आहे. द्रािांचे मणी लचरू नयेत, लचकट्याचा प्रादुभावव
होऊ नये म्हणून द्रािांमध्ये साखर पुरेशी उतरिेिी नसतानाच खुडणी के िी जात
आहे.

कांद्याच्या

महाराष्ट्रापासून

साठवणुकीसाठी
कोमोटरन

पयंत

शेतकऱ्यांची
कमी

दाबाचा

दमछाक
पट्टा

चाििी
लनमावण

आहे.

झाल्याने

मराठवाड्यासह उत्तर व पलश्चम महाराष्ट्रात, लवदभावत ढगाळ वातावरण रें गाळत
आहे. पावसाच्या हिक्या सरी लशडकावा करून जात आहेत. अशा लस्थतीत
गारपीिीची अफवा पसरिी आलण शेतकरी अलधकच हवािकदि झािा. पातीआड
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झाकिेिा कांदा पावसाच्या धास्तीने सुरलित ठे वण्यासाठी, शेतात उभा असिेिा
ओिा गहू हावेस्िरने काढू न घेण्यासाठी त्याच्या जीवाचा आिालपिा चाििा आहे.
नैसर्थगक प्रकोपाचा आकलस्मक मुकाबिा करता-करता जेरीस आिेल्या
शेतकऱ्यांची व्यवस्थेकडू न होणारी हेळसांड मात्र काही थांबिेिी नाही. २० माचव
२०१४ रोजी यवतमाळ लजल्ह्यातीि दाभाडीत ‘चाय पे चचाव’ झािी होती.
भाजपने उपग्रहाच्या माध्यमातून देशातीि ५०० शहरात या चचेचे थेि प्रिेपण
दाखविे, बराच गाजावाजा के िा. या घिनेिा आता चार वर्व िोििी. नरें द्र
मोदींनी त्या चचेच्या वेळी १६ आश्वासने कदिी, ती सारी चहाच्या कपातच लवरून
गेिी असेच म्हणण्यासारखी लस्थती आहे. कारण, गेल्या चार वर्ावत दाभाडी
पटरसरातीि ९५ शेतकऱ्यांनी नालपकीिा कं िाळू न आत्महत्येचा मागव लनवडिा,
यातच सारे आिे. उल्िेखलनय म्हणजे १९ माचव १९८६ रोजी कजवबाजारीपणा
आलण नालपकीिा कं िाळू न पत्नी व चार मुिांसह साहेबराव पािीि करपे या
शेतकऱ्याने आत्महत्या के िी. राज्यातीि पलहल्या शेतकरी आत्महत्येच्या घिनेिा
१९ माचव २०१८ िा ३२ वर्े पूणव झािी. या घिनेच्या स्मृत्यथव राज्यभर अन्नत्याग
आंदोिन झािे. कदालचत राज्य सरकारिा या बाबीकडे गांभीयावने िि द्यायिा हवे
असे वाििे नसावे. जसा मोदींना ‘चाय पे चचाव’चा लवसर पडिा तसाच राज्य
सरकारिा शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने लजव्हाळ्याच्या असणाऱ्या या मुद्याचा सोयीस्कर
लवसर पडिेिा कदसतो, असे म्हििे तर वावगे ठरू नये. एक मात्र खरे की, अस्मानी
आलण सुितानी संकिाशी धैयावने, संयमाने मुकाबिा करण्यातच शेतकऱ्यांचे लहत
आहे. हवामान बदिामुळे होणारे आर्थथक नुकसान िाळण्यासाठी शेतमािाच्या
बाजारभावाचा अंदाज त्यांनी जरूर घ्यावा. सरकारवर लभस्त ठे वण्यापेिा
स्वत:िाच सवावथावने सिम करण्यावर प्राधान्याने भर कदिा, तरच दुष्टचिाच्या
गतेतून सुिका होऊ शकते.
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ई सालहत्य प्रलतष्ठान
मराठी भार्ा आता झेप घेण्याच्या मूड मध्ये आहे. रडणारयांकडे िि नका
देऊ. मराठीत कधीच नव्हते इतके वाचक आहेत आता. पुवी पुस्तकाच्या एका आवृत्तीच्या
हजार दोनहजार प्रती छापल्या जात. पाच हजार म्हणजे डोक्यावरून पाणी.
आता ई पुस्तकांच्या जमान्यात एक एक पुस्तक पाच दहा िाख वाचकांपयंत
जातं. वर्ाविा चाळीसेक िाख डाऊनिोड होतात. वाचक एकमेकांना परस्पर फ़ॉरवडव
करतात. व्हट्स अप, ई मेि, ऍप्पप, ब्ल्यु िु थ, वेबसाईि, पेन्ड्राईव्ह, लसडी अशा असंख्य
मागांनी पुस्तकं व्हायरि व्हायिीत. सुसाि सुिलित. खेड्यापाड्यांच्या गल्िीबोळांपासून
ते जगाच्या पाटठवरच्या प्रत्येक देशात. रॉके िच्या वेगाने सुसाि सुििेल्या मराठीच्या
वेगािा आता कोणी थांबवू शकत नाही.
या धूमधडक िांतीत सालमि व्हा. आपल्या ओळखीच्या मराठी सािरांना
यात ओढा. त्यांचे ई मेि पत्ते, व्हाट्सप नंबर आम्हािा पाठवा. तुम्ही फ़क्त दहा वाचक
आणा. ते शंभर आणतीि. आलण ते दहाहजार. तुमच्या व्हाट्सप ग्रुपमधून याची जालहरात
करा. आपल्यािा फ़ु कि पुस्तकं वाचकांपयंत पोहोचवायची आहेत. आपल्यािा टिव्ही
पेपर ची जालहरात परवडत नाही. आमचे वाचक हेच आमचे जालहरात एजंि. तेच
आमची ताकद. मराठी भार्ेची ताकद जगािा दाखवू.

श्रीपाद सबनीस

