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मेहनत की लटू सबसे ख़तरनाक नहीं होती 
पिुलस की मार सबसे ख़तरनाक नहीं होती 
ग़ ारी, लोभ की मटु्ठी सबसे ख़तरनाक नहीं होती 

बैठे-िबठाए पकड़े जाना – बरुा तो ह ै
सहमी-सी चपु म जकड़े जाना – बरुा तो ह ै
कपट के शोर म सही होते हुए भी दब जाना – बरुा तो ह ै
जगुनओु ंकी लौ म पढ़ना – बरुा तो ह ै
मिुट्ठयाँ भींचकर बस वक्त िनकाल लेना – बरुा तो ह ै
पर सबसे ख़तरनाक नहीं होता 

सबसे ख़तरनाक होता ह ैमदुार् शांित से भर जाना 
ना होना तड़प का, सब सहन कर जाना 
घर से िनकलना काम पर और काम से लौट कर घर आना 
सबसे ख़तरनाक होता ह ैहमारे सपन  का मर जाना 

 
– अवतार िसंह ‘पाश’ 
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१. भारत: आिथर्क महास ा? 

भारताने आप या अथर् यव थेचे जागितकीकरण जवळपास तीन दशकांपवूीर् सु  केले. 
कॉप रेट अिधकारी, मॅनेजमट गु , प्रभावी अथर्त ज्ञ, सव च िशक्षणत ज्ञ, प्रिसद्ध 

वतर्मानपत्राम ये िलिहणारे आिण वृ वािह यांवरील कायर्क्रमांम ये झळकणारे बिुद्धजीवी, 
आघाडीचे पत्रकार, सरकारी नोकरशहा, स ेवर असलेले आिण िवरोधी पक्षातील आघाडीचे 
राजकारणी ( यां यात सतत खचुीर्बदल होत असतो)—ह ेसगळे जागितकीकरणाबाबत खपू 
आनंदी आहते. आिथर्क सधुारणांमळेु दशे आिथर्क महास ा बनत आह े ाब ल यांचे 
एकमत आह.े 

जागितकीकरणामळेु दशेा या सकल रा ट्रीय उ पादना या (Gross Domestic 
Product िकंवा जीडीपी) िवकास दराम ये खरोखरच वाढ झाली आह े (पाहा तक्ता १). 
दशेाचा िन वळ जीडीपी िवकास दर २००३–०४ म ये ८% पयत वाढला होता आिण 
२००५–०६ ते २००७–०८ ा कालावधीत तो ९% या वर रािहला होता. २०११ पासनू 
हा दर समुारे ६–७ टक्क्यां या आसपास रािहला असला तरी भारत ही जगातील सवार्िधक 
वेगाने िवकिसत होणार् या मोठ्या अथर् यव थांपैकी एक रािहला आह.े1 

तक्ता १: दशकातील सरासरी िवकास दर, भारत, १९७०–२०१०2 

दशक सरासरी िवकासदर (% दरवषीर्) 
१९७०–७१ ते १९७९–८० ३.० 
१९८०–८१ ते १९८९–९० ५.६ 
१९९०–९१ ते १९९९–२००० ५.८ 
२०००–०१ ते २००९–१० ७.२ 

ीमंत अजून ीमंत 
ा उ च िवकासदरामळेु दशेातील ीमंत आिण अित ीमंतां या संप ीम ये प्रचंड 

वाढ झाली आह.े एका वृ ानसुार, ‘भारतातील अ जाधीशांसाठी एवढे चांगले िदवस कधीच 
न हते.’3 फो सर् मािसकाने अगदी अलीकडे (२०१७ 
म ये) केले या जगातील अित ीमंतां या अद्ययावत 
अग्रक्रमयादीनसुार, भारतात स या १०१ अ जाधीश 
आहते. यांची सवाची िमळून एकूण संप ी ३२५.५ 
अ ज डॉलसर् इतकी आह.े ही रक्कम भारतीय 
चलनानसुार २१.१ लाख कोटी पये, हणजे दशेा या 
२०१७–१८ या जीडीपी या १/८ इतकी होते. 
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जगातील सवार्िधक अ जाधीश असले या दशेां या यादीत भारत आता चौ या 
क्रमांकावर आह.े भाजप स ेत आ यापासनू या पिह या तीन वषात (२०१४–१७) 
दशेातील अ जाधीशांची संख्या जवळजवळ दु पट झाली आह;े २०१४ म ये फो सर्ने 
िदले या यादीत ५६ भारतीय अ जाधीशांचा समावेश होता, यांची एकूण संप ी १९१.५ 
अ ज डॉलसर् एवढी होती.4 आिण १९९० या दशकात, ा यादीत फक्त दोन भारतीय 
अ जाधीश होते, यांची एकूण संप ी ३.२ अ ज डॉलसर् होती.5 

जागितक मालम ा स लागार नाइट फँ्रक ां या २०१७ मधील मालम ा 
अहवालानसुार, २०१५–२०१६ म ये अितशय ीमंत भारतीयांची— हणजेच यांची 
िन वळ थावर मालम ा (िविवध कंप यांमधील समभाग, जमीन-जमुला, मोटारी, िवमाने, 
अलीशान बोटी इ यादी) ३० लाख डॉलसर् (दोनशे कोटी पये) पेक्षा जा त आह—ेसंख्या 
१२% नी वाढून ६,७४० पयत पोहोचली आह.े6 

आिण गरीब अिधक गरीब 
दसुरीकडे, जागितकीकरणाने कोट्यवधी सवर्सामा य लोकांना ‘चौ या जगातील 

गिरबी’ (अितगिरबी) या खाईत ढकलले आह.े यांची इतकी वाईट अव था ापवूीर् 
कधीच न हती! ह ेअिधकृत सरकारी आकडेवारीतनू प  होते. 

जानेवारी २०१८ म ये ऑक्सफॅम ने केले या सवेर्क्षणातनू प  झाले आह ेकी २०१७ 
साली भारतात िनमार्ण झाले या एकूण संप ीपैकी ७३% संप ी सवात ीमंत १% लोकांनी 
िहसकावली, आिण दसुरीकडे खाल या अ यार् लोकसंख्येला, हणजे ६७ कोटी लोकांना 
फक्त १% िमळाली. वृ पत्रांनीही मा य केले की ातनू ‘उदारीकरणामळेु गरीब–
ीमंतांमधली दरी अिधक वेगाने वाढली आह’े ा िसद्धांताची पु ी होते.7 

अिधकृत सवेर्क्षणांचा आधारावर प्रिसद्ध अथर्शा ज्ञ उ सा पटनाईक ांनी अंदाज 
लावला आह ेकी ग्रामीण आिण शहरी भागात या लोकांना िदवसाला अनकु्रमे २२०० / 
२१०० कॅलरीज िमळू शकत नाहीत, यांची संख्या २००४–०५ मधील ६५–६९% पासनू 
२००९–१० म ये ७३–७५% पयत वाढली आह.े ( ाची तपशीलवार चचार् पढेु केलेली 
आह.े) 

ा धक्कादायक आकडेवारीची पु ी इतर 
अ यासांद्वारे होते. संयकु्त रा ट्र िवकास कायर्क्रम 
(UNDP) ने ‘ऑक्सफडर् गिरबी आिण मानव 
िवकास पढुाकार’ (Oxford Poverty and 
Human Development Initiative) सोबत 
‘बहुिवध गिरबी िनदेर्शांका’ची संक पना मांडली 
आह.े बहुिवध गिरबीचा अदंाज लाव यासाठी हा 
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िनदेर्शांक िशक्षण, आरोग्य सिुवधा, जग याचा तर ा गो ींचा आधार घतेो. UNDP या 
२०१६ साल या अहवालानसुार भारतातील ५५.३% जनता ‘बहुिवध गरीब’ आह,े आिण 
आणखी १८% जनता बहुिवध गिरबी या काठावर आह—े हणजे एकूण लोकसंख्येपैकी 
तीन-चतथुाश लोक गरीब आहते.8 

UNDP या अहवालात काहीही अितशयोक्ती नाही. अिधकृत ोतांवर आधािरत 
आणखी काही बोलकी आकडेवारी: 

• २०१५–१६ या रा ट्रीय कुटंुब आरोग्य सवेर्क्षण–४ नसुार (National Family 
Health Survey–4, िकंवा NFHS) भारतातील ५ वषार्खालील ३८.४% मलेु 
खरुटलेली आहते (stunted, वया या मानाने उंची कमी असलेली, हणजेच 
दीघर्कालीन कुपोिषत).9 जगातील एक ततृीयांश कुपोिषत मलेु भारतात आहते. 
भारतात कुपोषणाचे प्रमाण उप-सहारा आिफ्रका (अिफ्रकेतील सवात गरीब भाग) 
पेक्षाही जा त आह.े10 

• दशेातील ६ ते १४ वयोगटातील ४२% मलुांना प्राथिमक िशक्षण पणूर् हो यापवूीर्च 
शाळा सोडावी लागते. दशेातील िशक्षण यव था इतकी खराब झाली आह ेकी जी 
मलेु प्राथिमक िशक्षण पणूर् करतात यापैकी ५०% पके्षा जा त मलुांना इय ा दसुरीतील 
वाचन, बेरीज-वजाबाकीही नीट करता येत नाही!11 

दोन प्र  . . . 
कुपोषण मलुां या शारीिरक आिण मानिसक िवकासावर प्रितकूल पिरणाम करते. या 

दशेाम ये जगभरातील एक ततृीयांश कुपोिषत मलेु राहतात, तो दशे आिथर्क महास ा 
बन याचा दावा कसा क  शकतो? 

िवकासासाठी िशक्षण मलूभतू आह;े जे िशकत आहते यांचाच फक्त िवकास होतो असे 
नाही तर यामळेु संपणूर् समाजाचाही िवकास होतो; हणनूच सवर् िवकिसत समाजाचे एक 
मह वपणूर् वैिश ्य हणजे उ कृ  दजार्चे सावर्ित्रक िशक्षण. अम यर् सेन ां या श दात, 
‘मलुांना आिण िवशेषत: मलुींना शाळेत घालण े ापेक्षा जगात मह वाचे दसुरे काहीच अस ू
शकत नाही.’12 जो दशे आप या बहुसंख्य मलुांना प्राथिमक िशक्षणही दऊे शकत नाही, तो 
वत:ला ज्ञानाची महास ा कसे हणवनू घऊे शकतो? 

भारतातील सवार्त मोठा घोटाळा 
िशक्षण–आरोग्य, गिरबी आिण कुपोषणाची ही भयंकर पिरि थती असनूही स ाधारी 

मात्र क याणकारी योजनांवरील खचर्—जो गिरबांना परवड यायोग्य दरात अ न, िशक्षण, 
आरोग्य ांसारख्या सिुवधांसाठी ठेवलेला आह—ेकमी करत आहते आिण तो पैसा 
धनदांडग्यांकडे वळवत आहते. 
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ह ेअिव सनीय वाटेल, पण हचे िन वळ स य आह.े हाच दशेातील सग यात मोठा 
घोटाळा आह—ेिकतीतरी लाख कोटी पयांचा! 

आिण ाबाबत दशेभरात कुठ याही प्रकारचा ग धळ, गडबड, आरडाओरड न होता 
सरकारला ह ेकसे शक्य झाले? ाकिरता, सरकारी अथर्त ज्ञांनी एक नवीन आिथर्क िसद्धां त 
रचला आह,े याला आपण ‘िव ीय तटूीचा िसद्धांत’ हण ूशकतो. तो लोकां या गळी 
उतरव यात ते इतके यश वी झाले आहते की आता हा िसद्धांत आिथर्क मंत्र झाला आह.े 

भारतीय जनतेला लटुणार् या ा अवाढ य घोटा यांना उघड पाडण ेहा ा पिु तकेचा 
उ शे आह.े 

पण पढेु जा यापवूीर्, ा भागा या सु वातीला उ लेख केले या एका िवषयावर आधी 
चचार् क या: ा दशेाची गिरबीची पातळी एवढ्या प्रचंड प्रमाणात वाढत असताना दशेा या 
िवकासदराम ये गे या दशकभरापेक्षा जा त काळात एवढ्या मोठ्या प्रमाणात वाढ कशी 
झाली? भारताचा ७–८–९% जीडीपीचा वािषर्क वाढीचा दर हा तळागाळात या लोकांपयत 
का पोहोचला नाही? 

२. जीडीपीचा ह यास 

जीडीपी हणजे अथर् यव थेम ये उ पािदत होणार्या आिण िवक या जाणार्या सवर् 
व त ूआिण सेवां या बाजारपेठेतील मू याव न केले जाणारे मोजमाप. अथर्त ज्ञ सामािजक 
प्रगती मोज यासाठी ा मापकाचा वापर करत रािहले आहते. पण ा मापकाम ये एक 
सम या आह.े खालील काही उदाहरणांव न ह ेमापक कसे चकुीचे आह ेते प  होईल. 
• काही व तूंचे उ पादन झाले पण या उ पादकाने वतः वापर या आिण या िवक या 

गे या नाही, तर या जीडीपीम ये गण या जात नाहीत. हणनूच, भारतातील बहुतेक 
छोटे शेतकरी, जे वत: या वापरासाठी उ पादन करतात, ते दशेा या जीडीपीम ये भर 
घालत नाहीत. पण जे हा ते यां या जिमनीपासनू उखडले जातात, आिण बलाढ्य 
कंप या यां या जिमनी हाय-वे, िवमानतळे, गो फ मैदाने इ. बांध यासाठी िकंवा 
औद्योिगक प्रक पांसाठी वापरतात, ते हा जीडीपीम ये भर पडते. ालाच िवकास 
हटले जाते. पण शेतकर्यांची जीवनसाधने न  झाली याचे काय? याला काहीच 
मह व नाही; कारण तसेही ते जीडीपीम ये भर घालत न हते. 

• जर कंपनीने आपले उ पादन वाढवले आिण याच वेळी कामगारांची संख्या कमी 
केली, तर कंपनीचा नफा आिण जीडीपी वाढेल. ह ेअथर् यव थेसाठी चांगले आह.े 
कामगारांची जीवनसाधने उद् व त झाली तर याची िचंता करायचे कारण नाही. 

• जाणनूबजुनू सावर्जिनक वाहतकू यव था मोडकळीस आणनू खाजगी गाड्यांना 
प्रो साहन िदले जाते. ते अथर् यव थे या िवकासासाठी चांगले आह,े कारण यामळेु 
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जीडीपी वाढतो. जरी याचा पिरणाम जा त प्रदषूण, जा त अपघात आिण वाहतकू 
क डीमळेु लोकां या वेळेचा अप यय होत असला तरी. 

• घनदाट जंगले जीडीपी या िवकासात भर घालत नाही. पण जे हा यातील झाडे 
लाकडासाठी कापली जातात, ते हा िवकासात वाढ होते; आिण जे हा जंगलजिमनीवर 
औद्योिगक कारखाना उभा केला जातो, ते हा जीडीपी या िवकासदरात आणखीनच 
भर घातली जाते. 

• सवा या वापरासाठी जिमनीखाली साठलेले भगूभार्तील पाणी जीडीपीम ये भर टाकत 
नाही. पण जे हा कोकाकोला बॉटिलंग कारखाना उभा करते, भगूभार्तील लाखो िलटर 
पाणी उपसते आिण बाट यांम ये भ न िवकते, ते हा जीडीपीचा िवकासदर वाढतो. 
केरळमधील लाचीमाडा गावाम ये, कोकाकोलाने आपला एक बॉटिलंग कारखाना 
उभा केला. यां या प्रचंड मोठ्या प्रमाणातील पाणी उपशामळेु थािनक लोकांना 
िप या या पा याची कमतरता भास ूलागली आिण शेतीवरही िवपिरत पिरणाम िदस ू
लागला. बायकांना िप या या पा यासाठी १० िक. मी. लांब चालत जावे लागत होते. 
या यितिरक्त, कारखा यातील िवषारी कचर्यामळेु जवळपासची जमीन आिण पा याच े
साठे प्रदिूषत झाले. सरतेशेवटी थािनक 
लोकांनी ठरवले की आता खपू झाले, आिण 
यािवरोधात जबरद त आदंोलन सु  केले, 
पिरणामी कंपनीला कारखाना बंद करावा 
लागला. लोकांची जीवनसाधने आिण यांचे 
आरोग्य वाचले, पण याचा दशेा या 
जीडीपीवर िवपरीत पिरणाम झाला! 

• जे हा शेतकरी पढुील वषीर् या िपकासाठी िबयाण ेवाचवतो िकंवा सद्रीय शेती करतो, 
ते हा तो बाजारातनू िबयाणे, कीटकनाशके, रासायिनक खते िवकत घते नाही. ाचा 
जीडीपी या वाढीवर वाईट पिरणाम होतो. पण तो जे हा मो से टोची जैिवक प्रिक्रया 
केलेली िबयाण ेिवकत घतेो, रासायिनक शेती करतो, ते हा दशेा या जीडीपीम ये वाढ 
होते. मग यामळेु कोट्यवधी शेतकर्यां या डोक्यावर कजार्चा बोजा वाढला आिण 
गे या काही दशकांम ये तीन लाख शेतकर्यांनी आ मह या के या असेनात का. 

जीडीपीम ये अथर् यव थे या वाढीमळेु झालेला जीवनसाधनांचा आिण पयार्वरणाचा 
िव वंस गणलाच जात नाही, हणनूच दशेांची संप ी मोज याचे ह ेपिरमाणच चकुीचे आह े
असे आता जोसेफ ि टगिलट्झ आिण अम यर् सेन ां यासारख े जागितक िकतीर्चे 
अथर्त ज्ञही मानतात. २००९ म ये फ्रा सचे रा ट्रा यक्ष िनकोलस सारकोझी ां यासाठी 
केले या एका अ यासात, ा अथर्त ज्ञांनी िशफारस केली की, अथर् यव था िकती चांगली 
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आह े ा या मापनासाठी नवीन पिरमाण ेवापरली पािहजेत. ाम ये फक्त अथर् यव थेचा 
िवकास नाही तर मोठ्या प्रमाणात मानवी सखु-समाधान आिण नैसिगर्क शा तता दखेील 
मोजली जावी. ‘आिथर्क कायर्क्रम व सामािजक िवकासा या मापनावर पनुिवर्चार’ (The 
Measurement of Economic Performance and Social Progress Revisited) 
ा यां या अहवालात हटले आह:े 

जरी देशाला कमी मानधन िमळत असेल, पयार्वरणाचा िवनाश होत असेल, आिण 
कामगाराचं्या आरोग्यावर घातक पिरणाम होत असतील, तरीही परकीय 
खाणकंपन्यानंा आपल्या देशात बोलावून खाणप्रकल्प उभारण्यासाठी िवकसनशील 
देश उदु्यक्त होतील, कारण त्यामुळे जीडीपी वाढतो. 

ा अहवाला या लेखकांनी 
नमदू केले आह े की बहुतांश 
दशेांम ये म यक िविनयो य प्रा ी 
(median disposable 
income)* घटत असनूही, गे या 
काही दशकांम ये जगभरात 
जीडीपीची वाढ होत होती. ाचा 
अथर् हा की आिथर्क िवकासाचा लाभ अित ीमंतांना उवर्िरत लोका या िकंमतीवर िमळत 
आह.े ि टगिलट्झ आयोगा या अहवालाने िनयोजकांना आवाहन केले आह ेकी, यांनी 
उ पादन व सेवां या उ पादनाम ये वाढीबाबत ह यास सोडून सवर्सामा यां या भौितक 
समदृ्धीवर लाख कद्रीत केले पािहजे. सवर्सामा यांचे उ प न व उपभोग तसेच िशक्षण व 
आरोग्य ा सिुवधां या उपल धतेचे मोजमाप केले पािहजे.13 

जीडीपी या संक पनेत ा मयार्दा असनूही, १९९१ म ये भारतीय अथर् यव थे या 
जागितकीकरणाला सु वात के यापासनू भारतीय रा यकतेर् मात्र जीडीपीचा िवकासदर 
वाढेल अशाच धोरणांवर लाख कद्रीत क न आहते. का? कारण, बलाढ्य कॉप रेश सना 
रग्गड नफा कमावता येईल अशी धोरण ेआख याचा बहाणा िमळतो. मग या कॉप रेश सनी 
लोकां या जीवनसाधनांचा िव वंस केला असला, प्रचंड प्रमाणात लोकांना िभकेला लावले 
असले िकंवा भयानक प्रमाणात पयार्वरणाचा िवनाश केला असला तरी. 

पण मग भारतीय शासकांनी सामा य माणसाशी असलेली नाळ तोडून का टाकली 
आह?े आिण धनदांडग्यांना इतके झकुते माप का? ह ेसमजनू घे यासाठी आप याला अडीच 
दशक मागे, हणजे १९९१ म ये जावे लागेल . . . 
                                                           
* दशेाची म यक प्रा ी हणजे त ेउ प न या यापेक्षा अ यार् लोकानंा जा त िमळत ेव अ याना कमी (ह े
सरासरी उ प नापके्षा वेगळे आह)े. िविनयो य प्रा ी हणजे कर चकुव यानंतर हातात असलेली रक्कम. 
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चौकट १: अंतगर्त आिण परकीय कजर् 
अतंगर्त आिण परकीय कजार्त मळुातच फरक असतो. भारतासारख्या ितसर्या जगातील 
दशे अतंगर्त कजार्ची परतफेड नोटा छापनू िकंवा लोकांवर कर वाढवनू क  शकतात. पण 
परकीय कजर् डॉलसर्सारख्या आंतररा ट्रीय चलनात अस यामळेु ते फेड यासाठी मात्र 
परकीय चलनाचीच आव यकता भासते. ते पयांम ये फेडले जाऊ शकत नाही. जे हा 
भारतासारख्या दशेाम ये परकीय चलनाचे बिहगर्मन (िवदशेी कंप यांचा नफा परतावा, 
आयात वगैरेमळेु) ह ेपरकीय चलना या अतंप्रर्वेशापेक्षा (िनयार्त, बाहरे या दशेात काम 
करणार्या कामगारांनी पाठवलेला पैसा, परदशेी प्रवाशांपासनू होणारी कमाई इ.) जा त 
असते, ातील फरकाला चाल ूखा यातील तटू हटले जाते. ाला भ न काढ यासाठी 
एक पयार्य हणजे बाहे न परकीय कजर् घणेे. पण ह ेकजर् परकीय चलनातच फेडावे 
लागते. यामळेु परकीय कजर् फेड यासाठी परत कजर् ा साप यात दशे अडकतो. 

३. जागितकीकरण कशासाठी? 

कजार्चा िवळखा 

१९४७ साली भारताला वातं य िमळा यानंतर, नेह  भारताचे औद्योिगकीकरण 
समाजवादी िदशेने क  इि छत होते. पण यांना काँग्रेसमधील मजबतू दिक्षणपंथी गटा या 
दबावामळेु तडजोड करावी लागली, आिण अखेरीस भारतात जे आिथर्क मॉडेल लाग ूकेले 
गेले, ते वयंपणूर् भांडवली िवकासाचे मॉडेल होते. ातील मखु्य वैिश ्य हणजे िम  
अथर् यव था आिण १९४८ आिण १९५६ चे औद्योिगक धोरणांचे ठराव आिण परकीय 
भांडवला या प्रवेशावर िनबध—ही वैिश ्ये भारतीय भांडवलदारां या सिमतीने िशफारस 
केले या आिथर्क योजनेवर आधािरत होती. जे.आर.डी. टाटा आिण गोवधर्नदास िबलार् हचे 
ा ‘बॉ बे लॅन’ हणनू नावा पाला आले या योजनेचे िश पकार होते.14 
अनेक कारणांमळेु १९८० या दशकात, ह ेमॉडेल संकटात सापडले. ा संकटावर 

मात कर यासाठी भारतीय शासनाने मोठ्या प्रमाणावर परकीय कजेर् घे यास सु वात केली. 
पण ाचा पिरणाम हणनू १९९० पयत भारत परकीय कजार् या साप यात अडकला 
(चौकट १ पहा). 

एके काळी एिशया–अिफ्रकेचे साम्रा यवादी मालक असणारे पाि मा य दशे ( हणनू 
ांना साम्रा यवादी दशे असेही हटले जाते) ा संधीची वाटच पाहत होते. दसुर्या 

महायदु्धानंतर भारत आिण इतर वसाहतींनी िदले या शक्तीशाली वातं यलढ्यामळेु यांना 
ा दशेांना वातं य दणेे भाग पडले होते. १९७० या दशकात, िवकिसत दशेां या 

अथर् यव था ‘ थायी मंदी’ या िवळख्यात सापड या, आिण ा दशेां या अथर् यव थांचा 
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िवकासदर मंदावत गेला.* यामळेु आधी 
गलुाम असले या ा दशेां या अथर् यव था 
पु हा आप या िनयंत्रणाखाली कशा आणता 
येतील ाचे वेगवेगळे मागर् ते शोधत होते. 
हणजे पु हा एकदा यांना ा दशेां या 
बाजारपेठा आिण क चा माल–संसाधने 
ावर िनयंत्रण ठेवता येईल.15 

भारत िवदशेी कजार् या साप यात अडक यामळेु पाि मा य सावकारांना भारतीय 
सरकारवर अथर् यव थेची पनुरर्चना कर यासाठी व िवदशेी भांडवल व सामानासाठी आपले 
दरवाजे उघड यास दबाव आण याची संधी िमळाली. थेट समोर न येता, यासाठी िवकिसत 
दशेांनी जागितक बँक (World Bank, िकंवा WB) ा आतंररा ट्रीय िव सं थेला पढेु 
केले. अमेिरका आिण इतर िवकिसत दशेांचा जागितक बँकेवर िनणार्यक ताबा आह.े नो हबर 
१९९० म ये जागितक बँकेने भारत सरकारला एक मसदुा िदला. ा मसदु्याम ये थेट परकीय 
गुंतवणकू आिण यापारावरील सवर् िनयंत्रण े उठवणे, सावर्जिनक क्षेत्रांचे खाजगीकरण, 
िव ीय क्षेत्राचे उदारीकरण, आदी सचूना नमदू के या हो या. याचबरोबर पि मी दशेांनी 
भारत सरकारला नवीन कजेर् दे यास नकार िदला व मागणी केली की, पिह यांदा भारत 
सरकारने जागितक बँके या मसदू्यातील सचूना लाग ूकरा या.16 

जागितकीकरणाची सु वात 

भांडवली िवकासा या नेह  मॉडेलमळेु भारतीय समाजाचे ध्रवुीकरण झाले. भारतीय 
समाज दोन िह शांम ये वाटला गेला. एका बाजलूा भांडवलदार, बडे यापारी, धिनक 
शेतजमीनदार, राजकारणी, नोकरशहा, काळाबाजारवाले, िडलसर्, िड ट्री यटुसर्, 
                                                           
* िवसा या शतकापासनू िवकिसत दशेां या अथर् यव थेवर बलाढ्य मके्तदारी कंप याचं ेवचर् व प्र थािपत 
झाले आह.े ा कंप याचंी उ पादनाची क्षमता प्रचडं आह ेआिण या भरमसाठ नफा कमवतात. ा 
पिरि थतीत ा दशेामं ये भाडंवलशाहीसमोर नवीन सम या उभी ठाकली आह.े ा प्रचडं भाडंवलाची 
फायदशेीर गुतंवणकू कुठे करावी? पिरणामी, ा दशेाचंा िवकासदर मंदावलेला आह.े बेकारी वाढत असनू 
उ पादक क्षमता वापर याचा दर कोसळत आह.े ामळेु िवसा या शतका या सु वातीपासनू िवकिसत 
भाडंवली दशे एका नवीन प्रकार या संकटात सापडल े आहते. जे १९ या शतकात या ता परु या 
व पा या संकटापासनू पणूर्पण े वेगळे आह.े यां या अथर् यव थानंा थायी मंदी या िदशने े घऊेन 
जाणार्या प्रवृ ींनी घरेले आह—े ालाच टॅग्नेशन हणतात. १९ या शतकातील लघ ुभाडंवलशाहीम ये 
तजेीने िवकास करण े हा िनकष होता आिण आिथर्क सकंट अपवाद. मात्र, २०–२१ या शतकातील 
मके्तदारी भाडंवलशाहीम ये ‘ टॅग्नेशन हा िनकष आह े आिण अ छे िदन अपवाद’. ( ा िवषयावर 
सिव तर चचार् करण े इथे शक्य नाही, टॅग्नेशनवर आणखी मािहतीसाठी, पहा: Paul M. Sweezy, 
‘Why Stagnation?’ Monthly Review, June 2012, http://monthlyreview.org). 
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सट्टाबाजारवाले, मगलसर्, मािफया, इ.इ.—
हणजे बांडगळंु; ते लोकसंख्ये या ५% होते. 
तर दसुर्या बाजलूा क करी, कामगार, 
शेतकरी, िवद्याथीर्, बिुद्धजीवी, हणजेच 
सवर्सामा य; ते लोकसंख्ये या ९५% होते. 
दशेातील राजकीय स ेवर पिह या िह शाचे 
िनयंत्रण आह.े सवर् प्रमखु राजकीय पक्षही फक्त 
ा पिह या िह याचेच िहत पाहतात. 
१९९० या दशका या सु वातीला 

भारतीय शासकां या वाय  भांडवली 
िवकासाचे मॉडेल गंभीर व पात संकटग्र त 
झालेले होते. भारतीय भांडवलदार ए हाना ा 
िन कषार्ला येऊन पोहोचले होते की आपले 
नफे आणखी वाढवायचे असतील तर वतंत्र 
भांडवली िवकासाचे व न सोडून साम्रा यवादी दशेांचे सिक्रय ह तक हायला लागेल. 

आिण हणनू १९९१ या म यावर भारतीय शासकांनी परकीय चलन संकटातनू 
सटु यासाठी घतेले या परकीय कजार् या बद यात अथर् यव थेची पनुरर्चना कर या या 
जागितक बँके या अटी मा य के या. ा ‘आिथर्क पनुरर्चना कायर्क्रमा’ या (Structural 
Adjustment Programme) मखु्य तरतदुी आहते:17 

१) मुक्त यापार: आयातीला खलुी सटू आिण िनयार्तिभमखु उ पादनाला प्रो साहन दणेे. 
२) मुक्त गंुतवणूक: औद्योिगक आिण आिथर्क क्षेत्रातील परकीय गुंतवणकुीवरील सवर् 

िनबध हटवणे. 
३) मुक्त बाजारपेठ: मकु्त बाजार यव थेला प्रो साहन दे या या नावाखाली बाजारामधील 

सरकारी ह तक्षेप समा  करणे. हणजे: 
• पाणी, वीज, आरोग्य व िशक्षणासारख्या मलूभतू सिुवधांसह सवर् सावर्जिनक 

उद्योगांचे खाजगीकरण करणे; 
• नफेखोरीवरील सवर् सरकारी िनबध हटवणे, आव यक सेवांमधील सदु्धा. 

४) िव ीय तूट कमी करणे: ासाठी गिरबांना िदली जाणारी अ न, आरोग्य, िशक्षण व 
इतर सरकारी अनदुाने कमी करणे. 

िवदशेी कजर्दारांनी घातले या अटींनसुार झाले या ा आिथर्क ‘पनुरर्चना’ 
कायर्क्रमालाच जागितकीकरण असे ग डस नाव िदले गेले. ा यासोबत नव-उदारवाद 
नावा या आिथर्क िसद्धांताचाही प्रसार केला जात आह.े ानसुार मकु्त बाजारपेठ, 
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खाजगीकरण, मकु्त यापार आिण िनयमनांचे 
उ चाटन के यानेच मानवा या िहतांचे संरक्षण 
अिधक चांग या प्रकारे होऊ शकेल. 

जागितकीकरण हा संपणूर् भारतीय शासक 
वगार्ची सहमती असलेला कायर्क्रम आह.े हणनूच, 
१९९१ नंतर सवर्च प्रमखु पक्ष प्र यक्ष अप्र यक्षपण ेकद्रात स ेवर येऊन गेले, परंत ुभारतीय 
अथर् यव थे या जागितकीकरणाची प्रिक्रया वेगाने पढेुच जात रािहली. २०१४ म ये कद्रात 
स ेत आलेले भाजप सरकार वदशेीचा नारा अथवा थािनक िवकासाचा सतत उद्घोष 
करीत असले तरी, यांनी सादर केलेले चारही अथर्संक प हचे दशर्िवतात की ते यपूीए 
सरकारचीच आिथर्क धोरण ेअिधक वेगाने अमंलात आणीत आह.े 

जागितक बँकेकडून गेली दोन दशके लाद या गेले या ‘मकु्त (परकीय) गुंतवणकुी’ या 
अटीचा पिरणाम हणनू भारत सरकारने गे या दोन दशकांम ये िवदशेी कंप यांना भारतीय 
अथर् यव थे या सवर् क्षेत्रांम ये हळूहळू प्रवेश द्यायला सु वात केली आह.े यांना सावर्जिनक 
क्षेत्रातील उद्योग, नैसिगर्क साधनसंप ी, शेतजिमनी, आिण आता तर सावर्जिनक िव ीय 
सं था सदु्धा, ा सग यांवर ताबा घ्यायला परवानगी दते आहते. गे या चार वषाम ये न या 
भाजप सरकारने परकीय गुंतवणकूदारांसाठी थेट परकीय गुंतवणकुीवरील िनबध प्रचंड 
प्रमाणात िशिथल केले आहते, आिण घोषणा के या आहते की आता ा सधुारणांमळेु 
भारत ही जगातील सवार्त ‘खलुी’ अथर् यव था बनली आह.े संरक्षण खा यातही मकु्त 
गुंतवणकुीस परवानगी दे यापयत याची मजल गेली. दोन शतकांपवूीर् िब्रिटशांना ा दशेाला 
गलुाम बनव यासाठी ताकदीचा वापर करावा लागला. आता, आपले रा यकतेर्च िवदशेी 
कंप यांना आप या दशेात बोलावनू दशेा या अथर् यव थेचा ताबा यां या हातात दते 
आहते. 

‘मकु्त बाजारपेठ’ ा ितसर्या अटीचा अिंतम पिरणाम हणजे गे या पंचवीस वषार्त 
कद्रात आिण रा यात आलेली सवर् सरकारे अथर् यव था फक्त आिण फक्त बड्या िवदशेी 
कंप या आिण यांचे भारतीय भागीदार, बड्या उद्योग घरा यां या फायद्यासाठी चालवत 
आहते. 

प्र ततु पिु तकेत आपण ‘िव ीय तटू कपात’ ा चौ या अटी या पिरणामांची चचार् 
करीत आहोत. ह ेखपूच धक्कादायक आह े. . . 

जागितकीकरणाचा फसवा प्रचार 
जागितकीकरणामळेु ऐतखाऊ भारतीय उ चभ्र ू वगर् भलताच उ ेिजत झाला आह.े 

यां या संप ीत जोमाने वाढ झाली आह.े नाइट फँ्रक या ११ या मालम ा अहवालानसुार 
(२०१७), गे या दशकात दशेातील अित-अितधनाढ्य लोकां या संख्येत प्रितवषीर् ५०० 

‘जागितकीकरण’ ह े अमेिरकी 
वचर् ववादाचेच दसुरे नाव आह.े 

– हने्री िकिसंजर 
माजी गहृसिचव, अमेिरका 
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लोकांची भर पडत आली आह.े ा अहवालातील 
भािकतानसुार पढु या दशकात ही संख्या दु पट होईल. 
हणजेच पढु या दशकात आप या दशेातील अित-
अितधनाढ्यां या संख्येत प्रितवषीर् १,००० यक्तींची 
भर पडत जाईल.18 परकीय कंप या मोठ्या प्रमाणात 
भारतीय अथर् यव थे या प्र येक क्षेत्रात प्रवेश करत 
आहते; काही भारतीय बडे भांडवलदार यांचे लहान 
भागीदार बनले आहते. इतर काही कंत्राटदार, िवतरक–
िवके्रते वगैरे बननू बक्कळ नफा कमावत आहते. साठेबाज आिण काळाबाजारवा यांसाठी 
तर कुरणच आह—ेबाजारपेठा मकु्त करणा या नावाखाली यां यावर िनयंत्रण ठेवणारे कायद े
िशथील केले जात आहते. आिथर्क उदारीकरणामळेु सट्टाबाजारवा यांची तर चांदीच आह.े 
जागितकीकरणामळेु सखुावलेला आणखी एक वगर् हणजे उ च म यमवगर्. हा ही 
जागितकीकरणावर भलताच िफदा आह—ेजगातले अ याधिुनक ब्रड्ँस आता इथे बस या 
बस या िमळू लागले आहते. हणनू भारतातील नामवंत बिुद्धजीवी आिण मीिडया—
भांडवलदारांचे अ यंत िव ास ू नोकर—सवर्सामा यां या गळी जागितकीकरणाचा 'मिहमा' 
उतरव यासाठी आक्रमकपण ेनगारे बडवत आहते. 

दशे िवकायला काढला आह.े आिण तरीही जनतेला कसे पटवनू द्यायचे की ाचा 
दशेाला फायदाच आह?े हणनू प्रचारयंत्रणांनी थेट परकीय गुंतवणकुीचे (Foreign Direct 
Investment िकंवा एफडीआय) दशेाला कसे फायद ेआहते ह ेपटवनू दणेारी एक यापक 
प्रचार मोहीम उघडली आह.े यांचा असा दावा आह ेकी एफडीआय मळेु िकंमती कमी 
होतील, लोकांना रोजगार िमळतील, दशेातील उद्योगांची पधार् मकता वाढेल, ते अिधक 
कायर्क्षम होतील, जनतेला उ च दजार् या व त ूिमळतील, इ.इ.इ. 

िशक्षण, आरोग्य, रेशन यव था आिण इतर क याणकारी योजनांवरील सरकारी 
खचार्त कपात करण े ह े अथर् यव थेसाठी चांगले आह े ह े कसे जनतेला पटवनू दणेार? 
यासाठी यांनी एक नवीन आिथर्क िसद्धांत शोधनू काढला आह—ेिवकासासाठी िव ीय 
तटू कमी करावी लागेल. सरकार असा दावा करत आह े की यांचा क याणकारी 
योजनांवरील खचर् जा त आह.े तो तसाच चाल ू ठेवण े शक्य नाही. अथर् यव थे या 
िवकासासाठी, रोजगार िनमार्ण कर यासाठी, महागाई कमी कर यासाठी याम ये कपात 
करण ेगरजेचे आह.े सरकार फक्त या या क याणकारी योजनांवरील खचार्त कपात करत 
आह ेअसे न ह;े तर ते यांचे खाजगीकरणही करते आह.े हते ूहा की ा योजना खाजगी 
सं थांनी आप या ता यात घ्या या आिण यांचे नग्न नफेखोरी या साधनांम ये पांतर 
करावे! 



१२ लोकायत, जनता सा ािहक 

४. िव ीय तूट कमी कर याचा मंत्र 

िव ीय तूट 

िवि य तटू ह ेसरकार या िनरिनरा या उधारींचे दसुरे नाव आह.े जे हा सवर् प्रकारचा 
सरकारी महसलू खचार्पेक्षा कमी असतो, ते हा सरकार उधारी घतेे. 

• िव ीय तटू = सरकारचा खचर् – उ प न 
• एकंदर महसलू (उ प न) = करांतनू िमळणारा महसलू + करां यितिरक्त िमळणारा 

            महसलू + िबगरकजर् भांडवली प्रा ी 

एकंदर उ प नाम ये करांतनू िमळणारा महसलू, करां यितिरक्त िमळणारा महसलू आिण 
िबगरकजर् भांडवली प्रा ी ांचा समावेश असतो. करांतनू जमा होणार्या महसलूाम ये 
प्र यक्ष कर (आयकर, कंपनी कर, इ.) आिण अप्र यक्ष कर (सीमाशु क, िवक्रीकर, इ.) 
असतो. करां यितिरक्त िमळणारा महसलू हणजे सावर्जिनक क्षेत्रांचा नफा, कद्र सरकारने 
सावर्जिनक उद्योग आिण रा य सरकारांना िदले या कजार्वरील याज आिण आिण 
पेक्ट्रमसारख्या संसाधनां या िवक्रीतनू िमळणारे उ प न. िबगरकजर् भांडवली प्रा ी हणजे 
िनगतुवणकुीतनू (disinvestment) आिण कजार् या फेडीतनू िमळणारे उ प न. 

िव ीय तुटीम ये कपात: मूलभूत आिथर्क िसद्धांत 

मोठ्या प्रमाणातील िव ीय तटू जीडीपीवर िवपिरत पिरणाम करते हा आजचा मलूभतू 
आिथर्क िसद्धांत आह.े सवर् प्र थािपत अथर्त ज्ञ, आतंररा ट्रीय िव  सं थांशी संबंिधत 
अथर्त ज्ञ, सवर् प्रख्यात मॅनेजमट गु —सवाचे एकमत आह ेकी नजीक या भिव याम ये जर 
भारताला आिथर्क महास ा बनायचे असेल तर भारता या िव ीय तटूीला लगाम घालायला 
लागेल. उदाहरणादाखल भारत सरकारचे िवद्यमान आिण भतूपवूर् आिथर्क स लागार काय 
हणतात ते पाहू. 

• सी. रंगराजन, पंतप्रधानां या आिथर्क स लागार सिमतीचे अ यक्ष (२०१३): ‘मला 
वाटते आ ापयत अनदुाने कमी कर याचे (सरकार दते असलेली) प्रय न केले गेले 
आहते. पण ते अजनू हायला पािहजेत.’19 

• रघुराम राजन, IMF या संशोधन िवभागाचे माजी संचालक व िरझ हर् बँक ऑफ 
इिंडयाचे माजी ग हनर्र: ‘िवकासदर वाढिवणे, चाल ूखा यातील तटू कमी करण ेआिण 
िव ीय ल यप्रा ीचे सरकारचे प्रय न कौतकुा पद आहते. . . . पढेु जाऊन आप याला 
िव ीय सु ढीकरणा या मागार्वर वाटचाल करण ेसु  ठेवावे लागेल.’20 
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• अरिवंद सुब्रमिणयन, भारत सरकारचे प्रमखु आिथर्क स लागार: ‘िव ीय 
तटुीब लचा भारत सरकारचा पवूेर्ितहास अितशय चांगला आह.े िव ीय तटू सात याने 
कमी होते आह,े आता आपण १% ने कमी कर यात यश वी झालो आहोत, जसे 
असले पािहजे.’21 

जे हापासनू भारताने जागितकीकरणाला सु वात केली, ते हापासनू भारत सरकार या 
अथर्संक पाम ये िव ीय तटू िनयंित्रत करणे हा एक मह वाचा मु ा रािहला आह.े १९९१ 
नंतर आ ापयत कद्रात स ेवर आले या सवर् सरकारां या अथर्मं यांनी सरकारी खचार्त 
कपात क न िव ीय तटुीला आळा घाल यावर भर िदला आह.े २००३ म ये संसदमे ये एक 
कायदाही मंजरू कर यात आला की २००८ पयत िव ीय तटू जीडीपी या ३ टक्क्यांवर 
आणली जाईल. यानंतर २००७ या जागितक िव ीय संकटामळेु ा कायद्याची 
कालमयार्दा थिगत कर यात आली. तरीही, मागील काँग्रेस सरकारचे अथर्मंत्री पी. िचदबंरम 
ांनी िव ीय तटुीला २०१६–१७ पयत ा पातळीवर आण याचे आ ासन िदले होते.22 
यांनी २०१२–१३ म ये ४.८% असले या िव ीय तटुीला २०१३–१४ म ये ४.५% वर 
आणले; आिण यानंतर २०१४ या िनवडणकूां या अगोदर सादर केले या हगंामी 
अथर्संक पात २०१४–१५ साठी ४.१% वर आण याचे ल य ठेवले होते.23 

रेखातक्ता १: कद्र सरकारची िव ीय तूट (जीडीपीची टक्केवारी)24 

आता, कद्रात भाजप सरकार स ेवर आले आह.े नवीन अथर्मंत्री अ ण जेटली ांनी, 
शपथ घते यानंतर लगेचच जाहीर केले की िव ीय तटू कमी करण े ह े सरकारचे एक 
मह वपणूर् उि  असेल.25 जलैु २०१४–१५ म ये आप या पिह या अथर्संक पीय भाषणात 
जेटलींनी िव ीय तटू जीडीपी या ४.१% वर आण याचे िचदबंरम ांचे ‘अवघड’ ल य 
सा य कर याचा िनधार्र यक्त केला. यांनी केवळ आपले वचन पाळले असे न ह;े तर यांनी 
२०१५–१६ म ये िव ीय तटू ३.९% वर आिण २०१६–१७ म ये ३.५% वर आणली. 
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आता २०१७–१८ म ये यांनी िव ीय तटू ३.२% इतकी कमी कर याचे उि  समोर ठेवले 
आह े(रेखातक्ता १).26 

‘जर आपण िव ीय तटुीवर िनयंत्रण ठेवले नाही तर येणार्या काळात भयानक संकट 
कोसळेल’ अशा बात या रोज सग या वृ वािह यांवर आिण सग या वतर्मानपत्रांम ये 
अ यंत ठळकपणे आप याला वाचायला िमळतात. आिण हणनूच, बहुतांशी लोक ाला 
अिंतम स य िकंवा ब्र वाक्य समज ूलागले आहते. 

‘िव ीय तूट’ एक भंपकपणा 

सरकारने खचर् व उ प नात समतोल साधला पािहजे, हणजेच िव ीय तटू जवळजवळ 
शू यावर आणली पािहजे हा आिथर्क िसद्धांत हणजे िन वळ भपंकपणा आह.े ावर 
कुणाचा िव ास बसत नसेल तरी ती व तिु थती आह.े जॉन मायनाडर् के स, िवसा या 
शतकातील एक मोठे मा यवर अथर्त ज्ञ, ांनी ा िसद्धांताला फार पवूीर्च खोडून काढले 
होते. १९३६ म ये प्रकािशत झाले या The General Theory of Employment, 
Interest and Money ा यां या महान रचनेतील म यवतीर् सतू्र हचे होते. 

ा या आधी, हणजे १९२० पयत, आिथर्क िसद्धांत हाच होता की सरकारने आपला 
अथर्संक प संतिुलतच ठेवला पािहजे हणजेच खचर् व उ प नात समतोल साधला पािहजे 
आिण शू य िव ीय तटू असणारे आिथर्क धोरण योग्य असते. एक उदाहरण पाहूया. १९२९ 
म ये लॉइड जॉजर् (िब्रिटश उदारमतवादी राजकारणी व भतूपवूर् पंतप्रधान) ांनी सिूचत केले 
की, िब्रटनने बेरोजगारी कमी कर यासाठी सावर्जिनक कामांम ये गुंतवणकू करायला हवी. 
यावेळी िब्रटनम ये बेरोजगारी १०% होती (महामंदीची सु वात होऊ लागली होती, यानंतर 
बेरोजगारी २०% वर पोहोचली). िब्रिटश महसलू खा याने लॉइड जॉजर् ां या ि कोनाचे 
उ र दतेाना असे हटले की अथर् यव थेम ये कोण याही वेळी ठरािवक बचत िनधीच 
उपल ध असतो; ातील काही भाग जर सरकारने गुंतवणकुीसाठी वापरला, तर खाजगी 
गुंतवणकुीसाठी थोडाच िनधी िश लक राहील; ाचा अथर् असा की, सावर्जिनक कामांमळेु 
अथर् यव थेतील एकूण रोजगार कधीच वाढू शकत नाही, कारण सावर्जिनक कामांमधनू जरी 
रोजगार वाढला तरी खाजगी गुंतवणकू कमी झा यामळेु या क्षेत्रातील रोजगार िततक्याच 
प्रमाणात कमी होतील. 

के स ांनी ा वादातील कुतकर्  उघडकीस आणला. यांचा तकर्  सोपा होता. 
अथर् यव थेतील एकूण बचत िनधी इतर गो ींबरोबरच एकूण िमळकतीवर अवलंबनू असतो. 
अथर् यव थेत एकूण बचत िनधी ठरािवक असतो आिण तो वाढवण ेशक्य नाही हा िब्रिटश 
महसलू खा या या ि कोन ते हाच वीकारता येऊ शकतो जे हा उ प न वाढवता येऊ 
शकत नाही ह ेगिृहत धरलेले असेल. ाचा अथर् असा होतो की अथर् यव थेम ये सवाना 
रोजगार आह.े अशा वेळी सावर्जिनक कामांची गरजच नाहीये. पण मग, जर बेरोजगारी 
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असली तर काय? ाचा अथर् असा की िब्रिटश महसलू खाते समाजात बेरोजगारी नाहीये 
असे गिभर्त गिृहतक असले या िसद्धांता या आधारे बेरोजगारी कमी कर या या प्र तावांना 
नकार दते होते. 

के स ांनी यां या पु तकाम ये सु वातीलाच प  केले की यां या काळातील 
पारंपिरक अथर्शा ाम ये ह े गिृहत धरलेले आह ेकी बेरोजगारी ही अपवाद आह,े आिण 
अथर् यव थेम ये वाभािवकच पणूर् रोजगार असतो. पण व तिु थती ही आह े की, 
भांडवलशाहीम ये ही पिरि थती फार कमी वेळा असते. के स ांनी दाखवनू िदले की, 
िवकिसत भांडवली अथर् यव थांम ये वाभािवकतःच दीघर्कालीन मंदी आिण कायम व पी 
बेरोजगारी असते. (के सने दीघर्कालीन थायी मंदीबाबत पणूर् िसद्धांत मांडलेला नाही. तो 
िमशेल काले की, जोसेफ ताइ दल, पॉल बरान आिण पॉल वीझी सारख्या इतर 
अथर्त ज्ञांनी मांडला आह.े) 

अथर् यव थेत जर बेरोजगारी असेल तर याचा अथर् असा होतो की, मागणी अभावी 
आिथर्क संसाधने (कामगार, मिशनरी वगैरे) िनि क्रय पडून आहते. के स या मते अशा 
पिरि थतीत सरकारने सावर्जिनक कामांचा िव तार क न रोजगार िनिमर्ती केली पािहजे 
आिण यासाठी लागणारा िव परुवठा कजेर् काढून हणजेच िव ीय तटू वाढवनू क  शकतो. 
सरकारने केले या ा खचार्मळेु खाजगी क्षेत्रातील खचार्वर नकारा मक पिरणाम होत नाही. 
उलट सरकार या ा कृतीमळेु खाजगी क्षेत्रां या 
गुंतवणकुीत वाढ होते. (सरकारी गुंतवणकुीद्वारा िनिमर्त 
रोजगारामळेु मागणी वाढते, हणनू खाजगी क्षेत्रातील 
उ पादनाला चालना िमळून रोजगारांम येही वाढ होते. 
ामळेु महागाईही वाढणार नाही. के सने ह े दखेील 

दाखनू िदले की, िव ीय तटुीमळेु (सरकारची अितिरक्त 
गुंतवणकू) खाजगी बचतिनधीतील वाढ तोपयत चाल ू
राहते, जोपयत वाढले या िव ीय तटुीशी ितची बरोबरी 
होत नाही. दसुर्या श दात िव ीय तटू वतःच 
वतःला िव परुवठा करते. 

के स असेही हणतात की, जनते या वेदना कमी कर यासाठी िव ीय तटू वाढिव यास 
िवरोध करण ेहा ‘िव ाचा भपंकपणा’ आह.े27 

भंपकपणाची पुनरावृ ी 

दसुर्या महायदु्धानंतर सवर् िवकिसत दशेांनी (िवशेषतः पि मी यरुोपीय) आिण न याने 
वतंत्र झाले या अनेक दशेांनी के स ांचा आिथर्क िसद्धांत अवलंबला. यामळेु 
क याणकारी रा याची संक पना पढेु आली. 
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दसुर्या महायदु्धानंतर या बदल या आिथर्क पिरि थतीमळेु आिण ऐितहािसक 
पिरि थतीमळेु १९५०–६० या दशकाम ये िवकिसत भांडवलशाही दशेांम ये झपाट्याने 
आिथर्क िवकास झाला. पण या िवशेष गो ींमळेु हा िवकास होत होता यांना १९७० या 
दशकात उतरती कळा लागली.28 ा अथर् यव थांचा िवकासदर हळूहळू कमी होऊ लागला 
आिण ा दशेांत थायी मंदीचे सावट आले, जे आजपयत कायम आह.े 

अशा पिरि थतीत नफा संचयनाची प्रिक्रया चाल ू ठेव यासाठी िवकिसत भांडवली 
दशेां या शासकवगार्ने शोधलेला एक मागर् हणजे गिरबांसाठी या क याणकारी योजना 
कमी क न तो िनधी ीमंतांकडे वळवणे. क याणकारी रा यावरील ा उघड ह याला 
िरतसर मा यता िमळवनू दे यासाठी, १९२० मध या ‘भ द ू अथर्शा ीय’ िसद्धांताचे—
याला के सने ‘िव ाचा भपंकपणा’ हटले होते—पनु जीवन कर यात आले. ानसुार 
शासनाने आपला अथर्संक प संतिुलतच ठेवला पािहजे, आिण हणनू क याणकारी 
योजनांवरील खचर् कमी केला पािहजे. ऑि ट्रयाचा प्रिसद्ध अथर्त ज्ञ जोसेफ ताइ दल ांनी 
ाला अथर्शा ाम ये ‘प्रितक्रांती, प्रितगा यांचे पनुरागमन’ असे हटले आह.े दसुरीकडे 

उद्योजकतेला प्रो साहन ा नावाखाली िनधी धनाढ्यांकडे वळिव याचे समथर्न कर यात 
आले. ाला पु ी दे यासाठी ‘परुवठ्याचे अथर्शा ’ ा नावाचा िसद्धांत दखेील शोधनू 
काढ यात आला. धनाढ्यांवरील करकपातीमळेु गुंतवणकुीला मोठी चालना िमळेल असा 
दावा ानसुार केला गेला. मात्र आधीच मंदी या कचाट्यात सापडले या अथर् यव थेत ा 
अितिरक्त गुंतवणकुीमळेु जे उ पादन वाढेल ते खरेदी कोण करणार? ावर मात्र ा िसद्धांतात 
मौन बाळग यात आले.* 

१९८० या समुारास अमेिरका आिण िब्रटनम ये रोना ड रेगन आिण मागार्रेट थॅचर 
ांची परुाणमतवादी सरकारे स ेत असताना भांडवलदारांनी कामगार वगार्वर ह ले कर यास 

सु वात केली. यानंतर वेगवेग या िवचारप्रवाहांची सरकारे स ेत येऊनही यांनी ही धोरणे 
पढेु चालचू ठेवली. इतकेच न ह ेतर, उवर्िरत यरुोपात दखेील ाच धोरणांचा प्रसार झाला.29 

तोपयत, अनेक िवकसनशील दशेां या ( ांना खरंतर अिवकिसत दशे हटले पािहजे) 
अथर् यव था संकटग्र त झा या हो या. ातील बहुतेक दशेांना दसुर्या महायदु्धानंतर 
वातं य िमळाले होते. यानंतर तेथे स ेवर आले या दशेी शासकवगार्ने वयंपणूर् भांडवली 
िवकासाचे मॉडेल वीकारले होते (जसे भारताने राबवले होते). ातील एक मह वाचे धोरण 
                                                           
* ा मदुद््याला िव ताराने जाणनू घऊेया. थायी मंदी या कचाट्यात सापडले या अथर् यव थाचंी सम या 
ही नाही की, भाडंवलदाराकंडे व त ूउ पादन कर यास पसै ेनाहीत; सम या ही आह ेकी, बाजारात व त ू
िवक या न गे यामुळे मोठ्या प्रमाणावर पडून आहते. (सिव तर जाणनू घे यासाठी वाचाः Paul M. 
Sweezy, Harry Magdoff, ‘Supply-Side Economics’, Monthly Review, March 1981, 
http://archive.monthlyreview.org; ‘Notes From the Editors’, Monthly Review, 
October 2010, https://monthlyreview.org.) 
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हणजे यां या अथर् यव थांम ये साम्रा यवादी भांडवला या प्रवेशावर िनयंत्रण ठेवणे. पण 
िवकसनशील दशेांम ये वतंत्र भांडवली िवकासाला मळुातच मयार्दा आहते.30 १९७० या 
दशकात ा अथर् यव था कोसळायला लाग या. संकटावर मात कर यासाठी ा दशेां या 
रा यक यानी साम्रा यवादी दशेांकडून मोठ्या प्रमाणावर कजर् घ्यायला सु वात केली. 
हळूहळू, परकीय कजार्चा ड गर वाढतच गेला आिण ा प्रचंड कजार्ची परतफेड करणे 
अशक्य झाले. १९८० या दशका या सु वातीला परकीय चलना या संकटातनू 
वाच यासाठी ितसर्या जगातील अनेक दशे कजर् घ्यायला आतंररा ट्रीय नाणिेनधी आिण 
जागितक बँकेकडे गेले. पण ा बँकांनी ितसर्या जगातील कजर्बाजारी दशेांना आप या 
अथर् यव थांची पणूर्पणे पनुरर्चना कर यास भाग पाडले ( ाला आिथर्क पनुरर्चना कायर्क्रम 
हणतात). ा दशेांना परकीय व त ूआिण भांडवला या प्रवेशावर िनबध हटवावे लागले. 
ा कजर्बाजारी िवकसनशील दशेांवर आणखी एक अट लादली गेली, ती हणजे आपली 

िव ीय तटू कमी करावी. ह े रेगन–थॅचर प्रिणत अथर् यव थेचे प्रितगामी धोरण अमंलात 
आणावे लागले. हणजेच गिरबांसाठी या क याणकारी योजनांवरील अनदुाने कमी क न 
तो िनधी ‘प्रो साहना’ या नावाखाली ीमंतांकडे वळवणे. याचबरोबर, सावर्जिनक क्षेत्रांचे 
खाजगीकरण व नैसिगर्क साधनसंप ीचा ताबा खाजगी कंप यां या हातात दे यासाठी यांना 
उद्यकु्त केले गेले.31 

ा दशेांमधील जनतेवर ा आिथर्क मॉडेलचे महाभयंकर पिरणाम झाले आहते. 
ितसर्या जगातील लोकां या जीवनसाधनांचा िव वंस झाला आह,े आिण ा दशेांम ये 

बेकारी, गिरबी, भकेुकंगाली 
प्रचंड प्रमाणात वाढली आह.े32 
असे असनूही, ा दशेांतील 
स ाधारी वगार्ने IMF–WB 
या आदशेांचे तंतोतंत पालन 
क न ह े आिथर्क मॉडेल 
लोकांवर लादले आह.े ा 
िव ासघाताचे मह वाचे कारण 
हणजे ा दशेांतील ीमंतांवर 

ा धोरणांचा काहीही वाईट पिरणाम झालेला नाही. उलट ा आिथर्क सधुारणांमळेु यांचा 
फायदाच झाला आह.े भारतातही आज हचे घडत आह.े 

भारतातही भंपकपणाची अंमलबजावणी 

साधारणपण े१९९० पयत भारताम ये ‘िव ीय तटुीचा’ उ लेखही कोणी करत न हते. 
आिथर्क सवेर्क्षण १९८९–९० म ये ा संजे्ञचा उ लेखही न हता. तोपयत अथर्संक पीय 
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तटुी (Budget Deficit) बाबत चचार् हायची. अथर्संक पीय तटू हणजे सरकारी 
खचासाठी भारतीय िरझ हर् बँकेद्वारा (Reserve Bank of India िकंवा RBI) नवीन नोटा 
छापणे. [अथर्संक पीय तटू = सरकारी खचर् – (करांमधनू आिण करां यितिरक्त िमळणारा 
महसलू + सरकारी कजर्)] 

१९९०–९१ या परकीय चलन संकटानंतर जागितक बँकेने भारतावर ‘आिथर्क 
पनुरर्चना’ कायर्क्रम लादला होता. ातील एक मह वाची अट हणजे भारत सरकारने तटू 
भ न काढ यासाठी नवीन नोटा छापण ेबंद केले पािहजे. हणजे अथर्संक पीय तटू संपिवली 
पािहजे. याऐवजी, खचर् आिण उ प नातनू तटू भ न काढ यासाठी सरकारने माकेर् टमधनू 
कजर् घ्यावे— ा कजार्लाच िव ीय तटू हटले जाते.33 आिण पढेु, जागितक बँकेने हदेखेील 
सांिगतले की, ही िव ीय तटू कमी कर यासाठी सरकारने प्रय न केले पािहजेत. जागितक 
बँके या मते िव ीय तटू कमी के यावर ‘िवकासदर वाढेल व महागाई कमी होईल.’34 आिण 
हणनू, ‘िव ीय तटू’ ही संक पना २० जलैु, १९९१ ला मनमोहन िसंग अथर्मंत्री असताना 
यांनी संसदते मांडले या आिथर्क सवेर्क्षण १९९०–९१ म ये पिह यांदा आली.35 

ते हापासनू, भारत सरकार या प्र येक अथर्संक पाम ये (कद्राम ये सरकारे बदलली 
तरी) िव ीय तटू कमी करण े हा कद्रीय मु ा बनला आह.े बिुद्धजीवी अस याचा बरुखा 
पांघरणारे दलाल वतर्मानपत्रात मोठमोठे लेख िलहून इशारा दते आहते की, िव ीय तटू कमी 
केली नाही तर अथर् यव था कोसळेल. 

खरे तर, जागितक बँक आिण आपले कोणतेही अथर्मंत्री—मनमोहन िसंग ते पी. 
िचदबंरम ते आता अ ण जेटली—िव ीय तटू कमी कर याबाबत कधीच गंभीर न हते. ते 
या पद्धतीने सरकारी खचर् आिण महसलू ांचे िविवध घटक हाताळत आहते याव न ह े
प  होते. िव ीय तटू हणजे सरकारी महसलूापेक्षा सरकारी खचर् जा त. सरकार राबवत 
असले या धोरणांकडे नसुती नजर िफरवली तरी लक्षात येते की सरकार ीमंतांना कोट्यवधी 
पयांची अनदुाने दते आह.े जर खरच यांना िव ीय तटुीची िचंता असती, तर हा दानधमर् 
यांनी केला नसता. पण वॉिशंग्टन या धमर्गु ं नी िशकवले या आिथर्क श दकोशाम ये, ा 
अनदुानांना ‘प्रो साहन’ हटले जाते आिण ‘िवकासा’ला चालना दे यासाठी ते गरजेचे 
मानले जाते. दसुर्या बाजलूा, गिरबांना जग यासाठी आव यक असणार्या िशक्षण, आरोग्य, 
रेशन, वाहतकू, वीज इ. मलूभतू सिुवधा परवडणार्या िकंमतीत उपल ध क न दे यासाठी 
जो खचर् केला जातो, याला ‘अनदुाने’ असे नाव दऊेन बदनाम केले जाते आिण िव ीय तटू 
भ न काढ या या नावाखाली याम ये प्रचंड प्रमाणात कपात केली जाते. ह ेकमी की काय 
हणनू ा अ याव यक सेवांचे खाजगीकरणही केले जात आह—ेपिरणामी खाजगी क्षेते्र 
प्रचंड नफा कमावत आहते. 
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५. धनदांडग्यांना ‘प्रो साहने’ 

आमची भाकरी िहसकावणारेच 
आ ही समाधानाने जगावे हणतात, 
कर वसलुी करायला नेमलंय यांना 
ते आ हीच अिधक याग करावा हणतात, 
पोटभर जेवणारेच भकेूकंगालांना 
येणार्या अभतूपवूर् काळाचा मिहमा सांगताहते, 
यांनी केले रा य िपढ्यानिपढ्या ते 

‘क कर्यांना रा य करण ेकाय जमणार’ चा 
गजर करताहते. 

– बत त ब्रेख्त 
 
ीमंतांना िद या जाणार्या—िवशेषतः भारतीय आिण परकीय मोठमोठे उद्योग यांचे 

आज भारतीय अथर् यव थेवर व सरकार या धोरणांवर प्रचंड िनयंत्रण आह—े
‘प्रो साहनां’कडे एक नजर टाकूया. 

क) ीमंतांवर करसवलतींचा वषार्व 

गे या काही वषापासनू, दरवषीर्, 
अथर्संक पात, कद्राने मह वा या करांम ये 
िदले या सटुींमळेु सरकारने अंदाजे िकती 
उ प न सोडून िदले ाचे एक िववरणपत्र 
जोडलेले असते. २०१६–१७ या 
अथर्संक पातील द तावेजांतनू ह े उघड 
झाले आह े की सरकारने करवजावट / 
प्रो साहन ा व पात अित ीमंतांना 
५.५० लाख कोटी पयांची खरैात केली आह.े36 ही करमाफी प्र यक्ष कॉप रेट आयकर, 
उ पादन शु क आिण सीमाशु क ाम ये दे यात आली आह.े37 

जेटलींना जर खरोखरच िव ीय तटू कपात करावयाची असती, तर यांनी भारतातील 
अित-अित ीमंतांना िदले या ा करसवलतीत कपात केली असती. २०१६–१७ म ये 
धनदांडग्यांना िदलेली ही एकूण करसवलतीची रक्कम ा वषीर् या िव ीय तटूीपेक्षा अिधक 
आह े( . ५.३४ लाख कोटी)!38 

स ेवर आ यापासनू या पिह या तीन वषात मोदी–जेटली सरकारने दशेातील 
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धनदांडग्यांना िदले या करसवलतीची एकूण रक्कम १६.५ लाख कोटी पये (तक्ता २) आह.े 
ह े पाहून मन िवष ण होते. ही रक्कम कद्र सरकार या २०१७–१८ ा आिथर्क वषार् या 
एकूण कर महसलूा या ८६% आह.े 

कद्रात स ेवर आले या सवर् सरकारांनी ‘गरज ूकॉप रेट्स आिण कुपोिषत ीमंतांना’ 
ा करसवलती गेली अनेक वषेर् हणजे आिथर्क सधुारणा कायर्क्रम राबवायला सु वात 

के यापासनू िद या आहते. पण आम याकडे ा माफ केले या उ प नाचे आकडे फक्त 
२००५–०६ पासनूच उपल ध आहते (कारण २००६–०७ पासनूच अथर्संक पीय 
द तावेजांम ये ा आकड्यांचा उ लेख कर यास सु वात झाली). यातनू ह ेउघड होते की, 
२००५–०६ ते २०१६–१७ ा १२ वषा या कालखडंात सरकारने धनदांडग्यांना कराम ये 
माफ केलेली एकूण रक्कम ५३.१ लाख कोटी एवढी प्रचंड आह!े39 ही रक्कम २०१७–१८ 
या अथर्संक पील खचार् या तरतदुी या अडीचपट आह.े 

ा करसवलतीं या िनलर् जपणाचा कळस हणजे पढुील आकडेवारी. २००५–०६ ते 
२०१५–१६ ा ११ वषा या कालावधीत सोने, िहरे आिण जडजवाहर ावर िदली गेलेली 
करसटू ४.६ लाख कोटी पयांपेक्षा जा त आह.े40 ही रक्कम जेटलीं या २०१७–१८ या 
अथर्संक पात शेती आिण शेतकर् यांसाठी असले या क याणकारी योजनांसाठी केले या 
आिथर्क तरतदूी या रक्कमे या पेक्षा नऊपटीहून जा त आह.े 

तक्ता २: मोदी सरकारने िदले या करसवलतींमुळे जमा न झालेले उ प न, 
आिण िव ीय तूट (लाख कोटी पयांम ये) 

 २०१४–१५ २०१५–१६ २०१६–१७ एकूण करमाफी 
सोडलेले उ प न ५.४९ ५.५१ ५.५० १६.५ 
िव ीय तटू ५.१३ ५.३५ ५.३४  

भारतातील कर–जीडीपी गुणो र: जगभरात खालचे 
िद. २६ िडसबर २०१६ रोजी भारतातील महसलू खा यातील अिधकार्यां या 

यावसाियक प्रिशक्षण उपक्रमाचे उद ्घाटन करताना अथर्मंत्री अ ण जेटली हणाले की 
भारतातील कराचे प्रमाण जागितक करप्रमाणाशी ससंुगत असले पािहजे आिण हणनू 
दशेातील करपातळी कमी कर याची आव यकता आह.े41 ापवूीर् या यपूीए सरकारच े
अथर्मंत्री पी. िचदबंरम ांनीही २०१३–१४ चा अथर्संक प सादर करीत असताना हाच मु ा 
काहीशा वेग या पद्धतीने मांडला होता. ते हणाले की आप या अथर् यव थेत करवाढ 
कर याची अगदी अ य प क्षमता आह:े ‘मयार्िदत अथर् यव थेम ये करा या दरवाढीला 
िकंवा कर महसलूाम ये मोठ्या प्रमाणात वाढीला फारशी जागा नसते.’42 

िचदबंरम आिण जेटली ह ेदोघहेी त न खोटारडे आहते. व तिु थती अशी आह ेकी 
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ीमंत आिण बड्या भांडवलदारी उद्योगांना, कॉप रेट कंप यांना जबरद त मोठी करसवलत 
िद यामळेु भारतातील कर–जीडीपी गणुो र फक्त १६.६% आह.े ह ेप्रमाण फक्त ओईसीडी 
(OECD*) दशेां या सरासरीपेक्षा कमी आह े (३४.२%) असे न ह,े तर आप या 
बरोबरी या उदयो मखु बाजारपेठ हट या जाणार्या दशेांपेक्षाही ते कमी आह े (सरासरी 
२१.४%); ह ेिब्रक्स दशेांमधील सवार्त कमी प्रमाण आह े(ब्राझील ३५.६%, दिक्षण अिफ्रका 
२८.८%, रिशया २३%, चीन १९.४%); आिण ह े समान दरडोई जीडीपी असले या 
रा ट्रां या कर–जीडीपी गणुो रापेक्षाही कमी आह,े जसे की ि हएतनाम (२२.२%), 
बोिलि हया (२५.५%) आिण उझबेिक तान (२५.६%).43 यामळेु, ह ेअगदी प  आह ेकी 
आप या दशेात कराचे उ प न वाढिव यास भरपरू वाव आह.े फक्त ीमंतांना िदले या 
करसवलती र  के या, तरी कर–जीडीपी गणुो र २०.६% पयत वाढू शकेल. 

आतंररा ट्रीय पतमानांकन सं था, IMF आिण WB, ययूॉकर्  आिण लंडनमध या 
िवद्यापीठांम ये असलेले ख्यातनाम अथर्त ज्ञ, सगळे आप याला रोज िव ीय तटू कमी 
कर याचे मह व ावर धडे दते असतात. पण ातले कुणीही अित ीमंतांसाठीची अनदुाने 
कमी क न कर–जीडीपी गणुो राचे प्रमाण वाढवनू ते कमीत कमी उदयो मखु बाजार 
अथर् यव थां या बरोबर आणायला पािहजे ावर भा य करत नाहीत. 

आधीच ीमंत असले या लोकांना सरकार का बरे आणखी इतकी प्रचंड अनदुाने दते 
आह?े जानेवारी २०१३ म ये िसंगापरू, हाँगकाँग, लंडन आिण फँ्रकफटर् या दौर्यादर यान 
पी. िचदबंरम ांनी परकीय गुंतवणकूदारांसमोर केले या सादरीकरणातनू ाचे उ र िमळते. 
ा दरोडेखोरांनी भारतात गुंतवणकू करावी, हणनू ते हणाले:44 

नवीन उदयोनु्मख बाजारपेठापैंकी भारताची करप्रणाली गुं तवणूकदारासंाठी 
सगळ्यात जास्त अनुकूल आहे. 

जेटलीसदु्धा कर कमी कर यासाठी हाच तकर्  दते आहते. हाँगकाँग येथे िवदशेी 
गुंतवणकूदारांना संबोिधत करत यांनी आ ासन िदले: 

भारत इतर अनेक देशापेंक्षा चागंला परतावा देईल.45 

दसुर्या श दात सांगायचे तर परकीय गुंतवणकूदारांना भारतीय अथर् यव थेत गुंतवणकू 
क न प्रचंड नफा कमावता यावा ासाठी सरकारने जाणीवपवूर्क करांची पातळी कमी 
ठेवली आह.े 

                                                           
* OECD: Organisation for Economic Co‐operation and Development (आिथर्क सहयोग व 
िवकास संघटना), ३४ िवकिसत दशेाचंा गट. 
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ख) साधनसंप ीची लूट 
अ) सवर् घोटा यांचा बाप: केजी बेिसन गॅस घोटाळा 

दशेातील गॅस व तेलाची भांडारे जनते या मालकीची आहते. पण, जागितक बँके या 
अटींनसुार, भारत सरकारने २००० साली कृ णा–गोदावरी खोर्या या डी-६ लॉकमधील 
गॅस या साठ्यांचा शोध घे याचे काम िरलाय स इडं ट्रीज िल. या ता यात िदले. 
िरलाय ससोबत उ पादनाबाबत झाले या कराराम ये असे नमदू कर यात आले आह ेकी 
यांचे उ प न गुंतवणकुी या दीड पट होईपयत यांनी सरकारला उ प ना या फक्त १०% 
रक्कम द्यावी; आिण यानंतर, सरकारचा िह सा वाढेल.46 सरकारबरोबर संगनमत क न 
अनेक लबाड्या करत िरलाय स दशेा या नैसिगर्क गॅस संप ीची प्रचंड प्रमाणात लटू करत 
आह.े यां या तीन लबाड्यांची थोडक्यात मािहती खाली दते आहोत: 

• २००४ म ये सरकारने िरलाय सला डी-६ 
लॉक िवकिसत कर यासाठी येणारा 
भांडवली खचर् फुगवायला परवानगी 
िदली—मळू अदंाजा या $२.४ 
अ जाव न $८.८ अ ज एवढा. 
िरलाय स या ा करामतीमळेु 
सरकार या उ प नाम ये कमीतकमी 
३७,००० कोटी पयांचा तोटा झाला 
आह.े47 

• २००३ म ये, नॅशनल थमर्ल पॉवर 
कॉप रेशन (NTPC) ा सावर्जिनक 
क्षेत्रातील कंपनीने आप या औि णक 
वीज प्रक पासाठी िरलाय सकडून प्रित यिुनट $२.३४ ा दराने पढुील १७ वषर् गॅस 
घे याचा करार केला (एक यिुनट गॅस = एक दशलाख िब्रिटश थमर्ल यिुनट). वीज 
आिण खते बनिवणार्या कंप यांना ओएनजीसीकडून प्रती यिुनट $१.८३ ा दराने गॅस 
परुव यात येत असतानाही हा करार कर यात आला. (एका अदंाजानसुार िरलाय सला 
प्रती यिुनट गॅसचा खचर् $१.४३ एवढा येतो; तर दसुर्या एका अंदाजाप्रमाण ेतो $१ 
पेक्षाही कमी आह.े) 

• आिण नंतर २००७ म ये, सरकारने िरलाय स परुवत असले या गॅसची िकंमत दु पट 
($४.२०) करायला परवानगी िदली! ा िकंमतवाढीमळेु िरलाय सने १,२०,००० 
कोटी पये अितिरक्त नफा कमावला. ( हणजे िरलाय स जे हा प्रती यिुनट $२.३४ 
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दराने गॅस िवकत होता, यावेळी िमळणारा नफा वगळून हा नफा आह.े)48 दशेातील 
तीन चतथुाश नैसिगर्क गॅस वीज आिण खते बनवणार्या कंप या वापरतात.49 गे या 
काही वषार्त खते आिण वीज दरवाढीमागील एक मह वाचे कारण िरलाय सला िदलेली 
ही प्रचंड िकंमतवाढ आह.े 

वर उ लेखलेली सवर् आकडेवारी एकत्र केली, तर सरकारी कोषाम ये कमीत कमी २ 
लाख कोटी पयांचे नकुसान होणार अस याचे प पण े िदसनू येते. दशेा या नैसिगर्क 
गॅस या भांडारांना बेकायदशेीरिर या िरलाय स या घशात घाल यामळेु एवढे प्रचंड नकुसान 
होणार आह.े ते ही अशा गॅस क्षेत्रासाठी याचा शोध ओएनजीसीने लावला आह,े आिण 
या याकडे ा गॅस भांडारा या िवकासासाठी सवर् आव यक तंत्रज्ञान व कौश यही आह.े 

आ) खाणींचा घोटाळा 
गे या दोन दशकांम ये सवर् सरकारांनी दशेातील खिनजसाधनसंप ी जाणनूबुजनू 

अ य प रॉय टी ( वािम व हक्क) घऊेन कॉप रेट उद्योगगहृांकडे ह तांतिरत केली. 
पिरणामतः दशेा या खिज याचे प्रचंड नकुसान झाले. 

नैसिगर्क साधनसंप ीचे खाजगी उद्योगांना ह तांतरण करताना, िललावासारखी या य, 
पारदशर्क आिण भदेभाव न करणारी पद्धत वापर याचे आदशे सव च यायालयाने काही 
काळापवूीर् सरकारला िदले. ा आदशेाला भाजप सरकारने यकु्तीने बगल िदली. पवूीर् केलेले 
सवर् दीघर् मदुती या करारांना कायदशेीर कर यासाठी सरकारने २०१५ म ये खाण आिण 
खिनज (िवकास आिण िनयम) दु ती कायदा लोकसभते संमत क न घतेला. ामळेु 
दशेा या अथर् यव थेला प्रचंड हानी झाली आह.े स या दशेात ११,००० हून अिधक दीघर् 
मदुतीचे करार अि त वात आहते. फक्त लोखडं ा एकाच खिनजाचे उदाहरण घऊेया. ाचे 
आप या दशेात ७७४ दीघर् मदुतीचे करार आहते. ापैकी नमनुा हणनू फक्त एका 
रा यातील (छ ीसगढ) करार पािहले तर ा रा यात लोखडं खिन या या साठ्यांना वैध 
कर यामळेु दशेाचे अदंाजे १.२२ लाख कोटी पये नकुसान झाले आह.े50 

ग) जिमनीही धनदांडग्यां या घशात 

खाजगीकंप यांना यां या प्रक पांसाठी हजारो एकर जमीन अक्षरशः कवडीमोल 
िकंमतीत दऊेन टाक यात आली आह.े काही उदाहरणे: 

अ) . १/– प्रती चौरस मीटर दराने जमीन 
गजुरात सरकारने अदानी समहूाला, क छमधील १४,३०५ एकर—५.७८ कोटी चौरस 

मीटर—जमीन िव ास ठेव यास अवघड अशा . १/– ते ३२/– प्रती चौ. मीटर (सरासरी . 
१०/– प्रती चौ.मीटर) दराने िदली आह,े याचा बाजारभाव . १०००/– ते . १५००/– प्रती 
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चौ.मीटर एवढा आह.े एवढ्या प्रचंड मोठ्या जिमनीसाठी अदानीने फक्त ६० कोटी पये 
िदले. यानंतर अदानीने यातली काही जमीन . ७८०/– प्रती चौ.मीटर ा दराने इतर 
कंप यांना िदली, यात सरकार या मालकीची इिंडयन ऑईल कंपनीदखेील आह.े 

गजुरातम ये असे घोटाळे भरपरू आहते. आणखी काही उदाहरणे: 

• रा य सरकारने लासर्न आिण टुब्रोला, सरुतमध या हािजरा औद्योिगक क्षेत्रातील आठ 
लाख चौ.मीटर (८० हके्टर) जमीन . १/– प्रती चौ.मीटर दराने िदली आह;े 

• क छ या वाळवंटातील २४,०२१ हके्टर जमीन आिकर् एन केिमक सला तर २६,७४६ 
हके्टर जमीन सोलािरस केम टेकला फक्त . १५०/– प्रती हके्टर ा दराने िदली आह;े 

• मोदीं या आणखी एका लाडक्या उद्योगसमहूाला—ए सार ग्रपुला— टील 
कारखा यासाठी २.०८ लाख चौ.मीटर ‘िकनारी िनयमन क्षेत्र’ जमीन आिण वन जमीन 
िदली आह—ेजी सव च यायालया या मागर्दशर्क सचूनांप्रमाणे दतेा येत नाही. ाचे 
प्रायि  हणनू जण ूकाही ए सारने २० लाख पये दडं भरला आिण शांतपण ेजमीन 
आप या ता यात ठेवली.51 

आ) िद ली–मंुबई औद्योिगक कॉिरडॉर 
िद ली–मुंबई या दर यान १४८३ िक.मी. लांबीचा व सहा रा यांमधनू जाणारा 

‘औद्योिगक कॉिरडॉर’ बनवला जात आह.े ह ेकदािचत भारता या इितहासातील सग यात 
मोठे जिमनी िहसकावनू घे याचे प्रकरण असेल. ९० अ ज डॉलसर् या ा प्रक पा या 
पिह या ट यात ५०००–५५०० चौ.मीटर म ये २४ ‘औद्योिगक शहरे’, तीन बंदरे, सहा 
िवमानतळे, दु्रतगती मालवाहतकू रे वेमागर् आिण अवरोधमकु्त सहा पदरी दु्रतगती महामागर् 
बांध याची योजना आह.े २०१८ पयत २००० चौ.मीटरम ये सात शहरे िवकिसत होतील 
(िद लीचा पिरसर ७०० चौ.मीटर आह)े. ा योजनेचा मखु्य फायदा िम सिुबशी, िहताची, 
तोिशबा आिण जे हीसी अशा काही जपानी कंप यांना अपेिक्षत आह.े पिह या ट यामध या 
प्र येक शहरासाठी सरकारी अनदुान: २,५०० कोटी पये, िकंवा एकूण १७,५०० कोटी 
पये.52 

घ) कॉप रेश सना थेट रोख ह तांतरण 
अ) महागडी जनता गाडी उफर्  ननॅो प्रक प 

आप या रा याम ये खाजगी कंप यांनी आपले प्रक प सु  करावेत हणनू कोट्यवधी 
पयांचे अनदुान दे यासाठी रा य सरकारांम ये पधार् सु  आह.े लोकां या िनग्रही 
लढ्यामळेु टाटा मोटसर् या नॅनो प्रक पाला िसंगरूमधनू बाहरे पडावे लाग यानंतर, मोदींनी 
रतन टाटांसाठी गजुरातम ये लाल गािलचा अथं न यांचे वागत केले. िकंबहुना हा लाल 
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गािलचा सोनेरी िकनार असलेला होता. गजुरातम ये नॅनो कार प्रक पासाठी मोदींनी टाटाला 
िदले या अनदुानांची यादी पाहूया: 

• टाटा मोटसर्ला . ९००/– प्रती चौ.मीटर ा दराने (जे हा बाजारमू य . १०,०००/– 
प्रती चौ.मीटर होते), साणदं, गजुरात येथे १,१०० एकर जागा िदली गेली—एकूण 
अनदुान ४४,१०० कोटी पये. 

• ह ेकमी पडले हणनू की काय, जिमनीचे ४०० कोटी पये ८ समान ह यांम ये आठ 
टक्के याजदराने दे याची सिुवधा िदली—ते ही दोन वषा या कालावधीनंतर. 

• ा प्रक पाचा एकूण खचर् 
२,२०० कोटी पये आह.े 
कुठलीही िव ीय सं था 
प्रक पा या खचार् या ७०–८० 
टक्क्यापेक्षा जा त कजर् दते 
नाही; तरीही टाटांना ९,५७० 
कोटींचे कजर्, ते दखेील ०.१% 
प्रती वषर् ा नग य दराने िदले 
आह,े या या परतफेडीची 
सु वातही २० वषानंतर होईल. 

• हा प्रक प हलव यासाठी येणारा ७०० कोटी पयांचा खचर् उचल याची तयारीही रा य 
सरकारने दशर्वली आह.े 

• टाटांना मदु्रांक शु क, न दणी शु क व ह तांतरण शु क माफ केले आह.े 
• गजुरात सरकारने चार पदरी महामागार्ची बांधणी कर याचे कबलू केले आह;े तसेच 

कारखा यापयत रे वे मागर् बांध यासाठी, परूक उद्योगांसाठी आिण टाटा मोटसर् या 
टाउनशीपसाठी जमीन िमळवनू दे याचेही मा य केले आह.े 

• ाचबरोबर, प्रक पा या जवळच २२० िक. हो ट व ६६ िक. हो टचे सब टेशन 
फुकट बांधनू दणेे, प्रक पांसाठी दररोज १४,००० क्यिूबक िलटर पा याचा परुवठा, 
धोकादायक कचर्याची िव हवेाट लाव याची सिुवधा, मालवाहतकुीचे कद्र िवकिसत 
क न दणे ेव प्रक पा या जागेवर नैसिगर्क गॅसची पाईपलाईन बांध याचेही मा य केले 
आह.े 

ा सवलतींमळेु रा य सरकारला िकती फटका बसेल? पढुील २० वषासाठी ३३,००० 
कोटी पये! ा प्रक पाची क्षमता दरवषीर् दोन लाख प नास हजार लहान गाड्या इतकी 
आह,े हणजेच पढुील २० वषार्त ते ५० लाख गाड्या बनवतील— हणजेच प्र येक 
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गाडी या उ पादनामागे करदाते ६६,००० पयांचा बोजा उचलतील.53 

आ) मोटार उद्योगाला अ जावधी डॉलसर्चे ह तांतरण 
कद्र सरकारही मोटार उद्योगाला अितशय सढळपण ेपैशांची िखरापत वाटत आह.े २९ 

जानेवारी, २००७ ला, पंतप्रधान मनमोहन िसंग ांनी अिधकृतपण ेऑटोमोिट ह िमशन 
लान २००६–१६ जाहीर केला. ऑटोमोबाईल क्षेत्रातील उद्योगपतींनीच ही योजना बनवली 
होती. ा योजनेमधील प्र येक उपगटा या अ यक्ष थानी टाटा, मिहदं्रा, मा ती ांसारख्या 
कंप यांचे अग्रग य उद्योजक होते. २००६–१६ ा १० वषार्त ऑटोमोबाईल उद्योगाची 
उलाढाल ३५ अ ज डॉलसर्व न १४५ अ ज डॉलसर्पयत आिण िनयार्त ४.१ अ ज 
डॉलसर्व न ३५ अ ज डॉलसर्पयत वाढावी हणनू मोठ्या प्रमाणात करसवलती आिण 
अनदुाने दे याचा ा योजनेत समावेश आह.े ांपैकी काही अनदुाने: 

• ऑटोमोबाईल उद्योग क्षेत्रातील गुंतवणकुीत करमाफी; 
• िनयार्तीवरील न यावर १००% कर वजावट; 
• नवीन औद्योिगक उपक्रमांना १० वषासाठी िन वळ उ प नावर ३०% वजावट; 
• संशोधन आिण िवकासखचार्वर वजावटीम ये १५०% व न २००% ची वाढ; 
• वीजशु कात सटू; 
• मलूभतू संशोधनासाठी १००% सरकारी अनदुान, पधार्पवूर् तंत्रज्ञानासाठी ७५% 

अनदुान आिण नवीन उ पादन िनिमर्तीसाठी ५०% अनदुान. 

अथार्तच, प्रसारमा यमे ा अ जावधी पयां या अनदुानांना ‘भारताला ऑटोमोबाईल 
उद्योगांचे कद्र बनव यासाठी ा क्षेत्राला िदलेले प्रो साहन’ असे हणत आहते.54 

इ) पायाभूत के्षत्रांम ये सरकारी–खाजगी भागीदारी 
वॉिशंग्टन / पॅिरस / लंडनमधील अथर्त ज्ञ सावर्जिनक िनधीला मोठ्या उद्योगसमहूां या 

ितजोरीम ये वळव यासाठी रोज नवनवीन क पना िनलर् जपण े घेऊन येत असतात. 
यापैकीच एक संक पना हणजे सरकारी–खाजगी भागीदारी (Public–Private–

Partnership िकंवा पीपीपी). भारत सरकारने ा संक पनेला उचलनू धरले आह.े ाम ये, 
गुंतवणकुीवर खाजगी क्षेत्राला िकमान 
न याचे आ ासन िदले जाते ( हणजे 
अपेिक्षत नफा झाला नाही, तर याची 
भरपाई सरकार करते). जमीन व इतर 
साधनसंप ी कवडीमोल िकंमतीत िदली 
जातात. एवढेच नाही तर सरकार अनेकदा 
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गुंतवणकुीचा िनधी सदु्धा कमी याजदराने दीघर् मदुती या कजा या व पात दतेे. वा . . . 
काय भागीदारी आह!े 

भारतात पीपीपी धोरणाखाली पायाभतू क्षेत्रातील गुंतवणकुीसाठी कॉप रेश सना िदले 
जाणारे एक नेहमीचे अनदुान हणजे ‘ हाएिबिलटी गॅप फंिडंग’ (Viability Gap Funding 
िकंवा हीजीएफ). आिथर्क सवेर्क्षण २००८–०९ नसुार, ‘पायाभतू प्रक पाम ये . . . मोठ्या 
प्रमाणात गुंतवणकू लागते, प्रक प उभारणीसाठी प्रचंड वेळ लागतो, ठरािवक परतावा 
असतो, वगैरे’ आिण याम ये नेहमीच ‘ यापारी परता याचा दर फारच कमी असतो’. 
हणनू, जर योग्य िव ीय प्रो साहन िमळाले तरच खाजगी कंप या ा क्षेत्राम ये गुंतवणकू 
करतील. यामळेु यांची गुंतवणकू ‘ यवहायर्’ (viable) हावी ा नावाखाली भारत सरकार 
पायाभतू क्षेत्रातील गुंतवणकूदारांना प्रक प खचार् या ४०% रक्कम थेट अनदुान हणनू 
दतेे!55 जर गुंतवणकूदार प्रक प खचर् फुगव ूशकले, तर यांना आणखी अनदुान िमळू शकते! 

पीपीपी योजनेचा आवाका प्रचंड मोठा आह:े ३१ माचर्, २०१२ पयत पणूर् झाले या, 
सु  असले या िकंवा सु  होणार्या प्रक पांचा खचर् जवळपास १३ लाख कोटी इतका 
होता.56 ह ेप्रक प महामागर्, बंदरे, िवमानतळे, रे वे, वीज, शहरी पायाभतू सिुवधा आिण इतर 
क्षेत्रांतील आहते. ातील बहुतेक प्रक पांना हीजीएफ अतंगर्त गुंतवणकुी या ४०% 
सवलत िमळाली असे गिृहत धरले तर ाचा अथर् असा की, ा सवर् प्रक पांना एकूण पाच 
लाख कोटी पये अनदुान िमळाले आह.े 

मोदी सरकार या कायर्काळात पीपीपी अतंगर्त महामागर् बांधणीसाठी िदले जाणारे 
अथर्सहा य मोठ्या प्रमाणावर वाढव यात आले. जेटलींनी सादर केले या आप या चार 
अथर्संक पांत महामागर् बांधणीसाठी एकूण १.९७ लाख कोटी पयांची तरतदू केली आह.े 
ही तरतदू हणजे सरकारने महामागर् बांधणार्या कंप यांना िदलेले अनदुान आह.े57 

हीजीएफ अनदुानाखरेीज, पीपीपीअतंगर्त पायाभतू सिुवधा क्षेत्रात गुंतवणकू करणार्या 
कंप यांना सरकार इतरही अनेक प्रकारची ‘प्रो साहने’ दतेे. दु्रतगती मागर् आिण मेट्रो बांधणी 
करणार्या खाजगी उद्योगसमहूांना यापारी उपयोगासाठी मोठ्या प्रमाणावर जिमनी दे यात 
येत आहते. पीपीपीखाली जेपी ग्रपुने बांधले या यमनुा दु्रतगती मागार्चे उदाहरण घेऊया. ा 
प्रक पाअतंगर्त जेपी समहूाला टाउनिशपसाठी दु्रतगती मागार्ला लागनू असलेले ५०० 
हके्टरचे पाच भखूडं संपािदत कर याची परवानगी दे यात आली. ा दु्रतगती मागार्साठी जेपी 
समहूाला अंदाजे १३,००० कोटी पये इतका खचर् आला. ातले ४०% हणजे ५,२०० 
कोटी पये गुंतवणकुीसाठी सबिसडी हणनू िमळाले असणार. पण खरे घबाड हणजे यांना 
िदलेली २५०० हके्टर जमीन संपािदत कर याची परवानगी. जेपी समहूाने शेतकर्यांकडून ही 
जमीन समुारे १५०० कोटी पयांम ये संपािदत केली (जिमनीचा दर—प्रित हके्टर ५ लाख ते 
६० लाख पये). स या ा जिमनीचा भाव ऐकून कोणीही त डात बोटे घालेल—१.५ लाख 
कोटी पये (फो सर् या एका वृ ानसुार)! ाला हणतात ‘सरकारी–खाजगी–भागीदारी’!58 
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ङ) कवडीमोल िकंमतीत सावर्जिनक के्षत्राचे खाजगीकरण 

जागितक बँकेने आिथर्क सधुारणा कायर्क्रमांतगर्त घातले या अटींपैकी एक मह वाची 
अट हणजे सावर्जिनक क्षेत्राचे खाजगीकरण. १९९१ नंतर कद्रात आले या सवर् सरकारांनी 
ही अट अ यंत कतर् यत परतेने पाळली आह.े ते सावर्जिनक क्षेत्रातील कंप यांमधनू आपले 
समभाग खाजगी गुंतवणकूदारांना हळूहळू िवकत आहते. अनेक कंप यांम ये सरकारने 
आपले बहुतांश भाग-भांडवल िवकून यव थापनाचा ताबा खाजगी क्षेत्राकडे िदला आह.े 
दशेातील जनते या क ा या पैशातनू उ या केले या सावर्जिनक क्षेत्रांची प्र येक िनगतुवणकू 
अ यंत कवडीमोल िकंमतीत झाली आह,े यामळेु सरकारला मोठ्या प्रमाणात नकुसान झाले 
आह.े १९९१–९२ साली अगदी पिह यांदा जे हा िनगतुवणकुीला सु वात झाली ते हापासनू 
हा िसलिसला सु  आह—े यावेळी कॅगने ३,०३८ कोटी पयां या िमळकतीवर नकुसानीचा 
अदंाज ३,४४२ कोटी पये वतर्वला होता.59 ते हापासनू, खाजगीकरणा या प्र येक 
यवहाराने आधी या राजकोषीय नकुसानीचा िवक्रम मोडला आह ेतसेच खाजगी क्षेत्राला 
िमळणार्या फायद्याचा िवक्रमही मोडला आह.े अटल िबहारी बाजपेयी ां या 
नेतृ वाखालील मागील भाजप सरकारने सावर्जिनक क्षेत्रातील अनेक अग्रणी कंप यांचे 
िनयंत्रण कौडीमोल भावात खाजगी क्षेत्राकडे ह तांतिरत केले. दोन उदाहरणे: 

• २००१ म ये त कालीन रालोआ सरकारने 
भारत अ यिुमिनयम कंपनी (बा को) नावा या 
िवशालकाय सावर्जिनक कंपनीचे ५१% 
भागभांडवल, टरलाइट कंपनीला िवकून 
टाकले. टरलाईट ही पयार्वरणाला धोका 
पोचवणारी व सरुिक्षतते या बाबतीत कुप्रिसद्ध 
असलेली कंपनी आह.े बा को या बाजार 
भांडवलाचे मू य अंदाजे ५००० कोटी पये 
होते. आिण ित या दीघर् मदुती या ठेवी ३५० कोटी पयां या हो या. असे असतानाही 
ही कंपनी टरलाइटला फक्त ५५० कोटी पयांना िवक यात आली; बा को या 
वतः या वीजघराची िकंमत ा या दु पट होती.60 

• २००२ म ये सरकारने िवदशे संचार िनगम िल. (VSNL) ा बलाढ्य दरूसंचार 
कंपनीचे यव थापन टाटा उद्योगसमहूा या हाती िदले. हीएसएनएलकडे रोख िनधी व 
िश लक िनधी ६००० कोटी पये होता; २००० म ये २८५ कोटी पयां या भरणा 
झाले या भांडवलावर (paid-up capital) यांनी ८०० कोटी पये नफा कमावला 
होता; िवक्री या वेळी हीएसएनएल या बाजार भांडवलाचे मू य जवळपास १०,००० 
कोटी पये होते; ािशवाय हीएसएनएलची सवर् प्रमखु शहरांम ये हजारो कोटी 
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पयांची मालम ा होती. ा कंपनीम ये सरकारने आपले २५% भागभांडवल आिण 
पणूर् िनयंत्रण फक्त १४३९ कोटीं या बद यात टाटा उद्योगसमहूाकडे सोपवले.61 

भारतीय शासक इतके िनलर् ज झाले आहते की घरातलीच मौ यवान र ने कवडीमोल 
िकंमतीत िवकताना यांना आनंद वाटत आह.े अथर्मंत्री पी. िचदबंरम ांनी २०१३ या 
सु वातीला आिशया आिण यरुोप या दौर्यांदर यान परकीय गुंतवणकूदारांना भारतात 
गुंतवणकू कर यासाठी आमंित्रत केले. ‘जागितक गुंतवणकूदारांनी भारतात गुंतवणकू का 
करावी’ ा िवषयावर बोलताना ते हणाले, ‘सरकारने भारतातील प्रमखु सावर्जिनक 
क्षेत्रातील आपला वाटा िवकायला काढला आह,े आिण गुंतवणकूदारांना प्रचंड नफा 
कमाव याची संधी’ आह.े62 

मोदीं या नेतृ वाखालील नवीन भाजप सरकार खाजगीकरणाचे ह ेधोरण अिधक वेगाने 
राबवत आह.े पोलाद, ऊजार्, िवमा, औषधे, वैमािनकी, अवजड अिभयांित्रकी व बांधकाम 
ांसारख्या क्षेत्रांमधील किद्रय सावर्जिनक उद्योगांचे खाजगीकरण करत आह.े दशेातील 

सवार्त व त सावर्जिनक वाहतकू यव था असले या रे वेचे सदु्धा जोमाने खाजगीकरण 
केले जात आह.े ाचा अथर् असा की ये या काळात प्रवास महागणार आह ेआिण रे वेने 
दररोज प्रवास करणार् या करोडो लोकांना चांगलाच फटका बसणार आह.े एवढेच काय तर 
संरक्षण क्षेत्रातील सावर्जिनक उद्योगांच—ेजे आप या हवाईदल, सै य व नौदलासाठी 
श ा े बनवतात—दखेील खाजगीकरण होत आह.े हणजे आप या दशेाची सरुक्षा सदु्धा 
दशेी–िवदशेी खाजगी कंप यांवर अवलंबनू असणार आह.े ‘रा ट्रवादी’ भाजपने आप या 
संरक्षण स जतेला सदु्धा िवकायला काढले आह!े आप या २०१७–१८ या अथर्संक पात 
जेटलींनी कद्रीय सावर्जिनक क्षेत्रां या िनगतुवणकुीद्वारे ७२,५०० कोटी पये उभ ेकर याचे 
िवक्रमी ल य ठेवले आह.े63 

च) बकँांची लूट: सवर् घोटा यांचा आजोबा 

करसवलती, रोख ह तांतरण, दशेातील साधनसंप ी व फायद्यात असले या 
सावर्जिनक क्षेत्रांचा ताबा, एवढे परेुसे न हते हणनू की काय, सरकार खाजगी कंप यांना 
सावर्जिनक क्षेत्रातील बँकांचा पसैा लटु याचीसदु्धा परवानगी दते आह!े हा तर सवर् 
घोटा यांचा आजोबा आह.े 

बँका लटुणार्या छोट्या चोरांना गजाआड केले जाते; सामा य लोकांनी कजर् फेडले 
नाही तर तारण हणनू ठेवलेले यांचे घर / कूटर / इतर मालम ा ज  केली जाते; बँके या 
कजार्चे ह े दतेा येत नाही हणनू शेतकरी आ मह येला प्रवृ  होतो. पण जे हा अित-
अित ीमंत सरकारी क्षेत्रातील बँकांची कजेर् डुबवतात, ते हा यांना काहीच होत नाही, ते 
मोकाट िफरतात, यांची नावेही जाहीर केली जात नाहीत. यां या मदम त आयु यात 
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काहीही फरक पडत नाही. यांचे गरम पा याचे तरणतलाव, खाजगी हिेलकॉ टसर्, 
परदशेातील घरे, अिलशान गाड्या ांवर कधीच ज ी आणली जात नाही. बँका यांची कजेर् 
सरसकट माफ क न टाकतात. िरझ हर् बँक ऑफ इिंडयाने आिण अथर्मंत्रालयाने प्रसतृ 
केले या आकडेवारीनसुार, सन २००४ ते २०१७ ा १४ वषा या कालखडंात भारतातील 
सावर्जिनक क्षेत्रातील बँकांनी ३.४ लाख कोटी पयांची भलीमोठी बिुडत कजेर् माफ केली 
आहते. ा रक्कमेपैकी १.८७ लाख कोटी पयांची कजर्माफी मोदी सरकार स ेत 
आ यानंतर या पिह या तीन वषात िदली गेली.64 

कजर्माफी या बात यांमळेु कॉप रेट घराण ेआिण सरकार / बँका दोघांचीही बदनामी 
होते. हणनू सावर्जिनक क्षेत्रातील बँकांनी ा ‘हतबल’ ीमंतां या मदतीसाठी एक नवीन 
डावपेच रचला आह.े ते ीमंतां या कजाची ‘पनुबाधणी’ करत आहते. आजकाल ‘कॉप रेट 
कजार्ची पनुबाधणी’ (Corporate Debt Restructuring िकंवा CDR). हा कळीचा श द 
झाला आह.े ा नावाखाली कजार् या परतफेडीची मदुत वाढवली जाऊ शकते, याज माफ 
होऊ शकते, कजार्चा काही भाग हा समभागाम ये (equity) पांतिरत केला जाऊ शकतो; 
ा धनदांडग्यांना ‘संकटा’तनू बाहरे काढ यासाठी नवीन कजर्दखेील िदले जाऊ शकते. 

भारतातील अनेक प्रख्यात खाजगी उद्योगसमहूां या कजार्ची अशाप्रकारे पनुबाधणी केली 
गेली आह.े यापैकी काही नावेः 

• आधं्रप्रदशेातील पायाभतू क्षेत्रातील कंप या IVRCL Ltd. & Coastal Projects 
Ltd. (एकूण CDR – ११,००० कोटी पये); 

• एबीजी िशपयाडर्, भारतातील खाजगी क्षेत्रातली सवार्त मोठी जहाज बांधणी कंपनी 
(CDR – ११,००० कोटी पये ापैकी १८०० कोटी पये नवीन कजर्); 

• गॅमन इिंडया, भारतातील सवार्त मोठी बांधकाम कंपनी (CDR – १४,८०० कोटी 
पये); 

• इलेक्ट्रो टील टी स (CDR – ६००० कोटी पये); 
• सझुलॉन एनजीर् (CDR – ११,००० कोटी पये); 
• ऑिकर् ड फामार्, प्रख्यात औषध कंपनी (CDR – ३,००० कोटी पये); 
• लॅ को इ फ्राटेक, भारतातील बलाढ्य उद्योगसमहू (CDR – ७,००० कोटी पये); इ.65 

सीडीआर सेल (प्रमखु बँका आिण िव सं थांचा मंच) ने िदले या मािहतीनसुार 
सावर्जिनक क्षेत्रातील बँकांनी माचर् २०१४ पयत सीडीआर यंत्रणे या अतंगर्त एकंदर ३.३ 
लाख कोटी पयांहून अिधक कजार्ची पनुबाधणी केली आह.े प्र यक्षातील पनुबाधणीची 
रक्कम ा या दु पट अस ूशकेल, कारण सीडीआर यंत्रण ेखरेीजही बँका उभयपक्षी कजाची 
पनुबाधणी करतात. ाचा अथर् असा, की माचर् २०१४ पयत सावर्जिनक क्षेत्रातील बँकांनी 
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केले या कजार् या पनुबाधणीची एकूण रक्कम ६ लाख कोटी पये इतकी प्रचंड अस ूशकते 
असा अदंाज आह.े66 कजा या पनुबाधणी म ये बँका बरेच नकुसान सहन करीत अस या 
तरीही ातील बहुतेक कजार्ची परतफेड शेवटपयत होताच नाही67 आिण सरतेशेवटी माफ 
केली जातात. 

अगदी अलीकडे, सावर्जिनक क्षेत्रातील बँकांनी िरलाय स गॅस ट्रा पोटेर्शन 
इ फ्रा ट्रक्चर िल. (आरजीटीआयएल) ा टॉक एक् चज या यादीत न द नसले या 
कंपनी या १६ हजार कोटी पयांची कजार्ची पनुबाधणी केली. ा कंपनीत भारतातील 
सवार्त ीमंत यक्ती मकेुश अबंानींचे ४२.५% यिक्तगत भागभांडवल आह,े हणजेच ही 
मकेुश अबंानी या वतः या मालकीची असलेली खाजगी कंपनी आह.े कंपनीला ते कजर् 
२०१९–२० पयत फेडायचे होते. कंपनी तोट्यात आह े असे दाखिव यामळेु सावर्जिनक 
क्षेत्रातील बँकांनी अ यंत दयाळूपण े कजार् या परतफेडीची मदुत सन २०३०–३१ पयत 
वाढवनू िदली आह.े68 

अशा तर् हनेे िविवध कजेर् माफ क न व आणखी इतर कजाची पनुबाधणी क नही, 
सावर्जिनक बँकां या अनु पािदत कजार्ची—बिुडत कजेर् ा संजे्ञसाठी वापरला जाणारा 
सौज यदशर्क श द—रक्कम जनू २०१७ पयत ९.५ लाख कोटी पयांवर जाऊन पोहोचली 
आह.े69 ात अ या त आह ेकी ही कजेर्सदु्धा ये या काही वषात माफ केली जातील िकंवा 
यांची ‘पनुबाधणी’ केली जाईल. २०१७ साली िरझवर् बँकेने ा कजा या पनुबाधणीला 
गती दे यासाठी ‘हअेरकट’ धोरणाची घोषणाही केली.70 

ा सवर् रक्कमांची बेरीज क या: ३.४ लाख कोटी पयांची माफ केलेली कजेर् + ६ 
लाख कोटी पयांची कजार्ची पनुबाधणी + ९.५ लाख कोटी पयांची ये या काही वषार्त 
कजर्माफी िकंवा कजार्ची पनुबाधणी = १८.९ लाख कोटी पये. जगातील अित ीमंत हणनू 
गण या गेले या भारतीय उद्योजकां या मालकी या कॉप रेट घरा यांना िद या गेले या 
कजर्माफीचा (िभक) हा असा अफाट िव तार आह.े 

पण गे या वषीर् (२०१७) जे हा लाखो शेतकर्यांनी कजर्माफीसाठी दशेभरात आदंोलने 
केली ते हा मोदी सरकारने यांची मागणी धडुकावनू 
लावली – वाढ या कृषीसंकटामळेु प्रचंड मोठ्या प्रमाणात 
शेतकरी आ मह या कर यास प्रवृ  होत आहते ही 
व तिु थती असनूही जेटलींना मात्र िव ीय तटू कमी 
कर याची अिधक िचंता आह.े 

शेतकर् यांना कजर्माफी दे यासाठी कद्र सरकारला 
जा तीतजा त ३ लाख कोटी पये लागले असते.71 
सरकारद्वारे कॉप रेट्सना िद या जाणार् या कजर्माफी या 
तलुनेत ही रक्कम फार कमी आह.े आिण याचा फायदा 
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३.२ कोटी शेतकर् यांना झाला असता.72 ा या तलुनेत कॉप रेट कजर्माफीचा फायदा फक्त 
मठूभर अित ीमंतांना होतो. जागितकीकरणाचे समथर्क असा तकर्  दतेील की कंप यांना मदत 
करण े गरजेचे आह े कारण या नोकर् या िनमार्ण करतात. पण ह े िमथक आह!े 
जागितकीकरणा या २ दशकांनंतर दखेील २०१० पयत दशेा या उ पादन क्षेत्रात फक्त १.६ 
कोटी लोक काम करत होते, जे दशेा या एकूण रोजगारांपैकी फक्त ३.५% आह.े २०००–१० 
या दशकात ा क्षेत्रात फक्त २९ लाख रोजगार िनमार्ण झाले. तर दसुरीकडे कृषी क्षेत्र 
दशेा या एकूण कामगारांपैकी ५३% लोकांना रोजगार दतेे (४६ कोटींपैकी २४.५ कोटी). जर 
सरकारने कॉप रेट कजर्माफी या ऐवजी कृषी क्षेत्रात गुंतवणकू वाढवली असती, तर ा 
क्षेत्रात २०००–१० ा दशकात िकमान ६ कोटी रोजगार िनमार्ण झाले असते.73 

छ) एक उजळणी 

वर उ लेख केले या प्र येक ‘घोटा या’म ये कमीत कमी १० ते ५० हजार कोटींपासनू 
काही लाख कोटी पये जनतेचा पैसा बड्या उद्योगघरा यां या ितजोर्यांम ये वळव यात 
आला आह.े याचे सारसंकलन: 
 धनदांडग्यांना करसवलती (२००६–१६) ☞ ५३.१ लाख कोटी पये; 
 केजी बेिसन गॅस घोटाळा ☞ २ लाख कोटी पये; 
 खाणकाम घोटाळा ☞ लाखो कोटी पये; 
 गजुरात जमीन घोटाळा ☞ ६,००० कोटी पये आिण चालचू आह;े 
 िद ली–मुंबई औद्योिगक कॉिरडॉर अनदुान (पिहला ट पा) ☞ १७,५०० कोटी 

पये; 
 पायाभतू प्रक पांसाठी कॉप रेश सना सरकारी–खाजगी भागीदारीतनू िदलेले 

अनदुान ☞ ७ लाख कोटी पये आिण अजनू चालचू आह;े 
 मोटार कंप यांना िदलेली अनदुाने ☞ हजारो कोटी पये; 
 सावर्जिनक क्षेत्रांची िवक्री ☞ हजारो कोटी पये; 
 बँकेतील कजार्ची माफी / पनुबाधणी ☞ १८.९ लाख कोटी पये. 

आिण ही फक्त एक झलक आह.े आणखीन अनेक डझनभर घोटाळे नक्कीच आहते. 
१९८० या दशकाम ये दशेाला हलवणारा ‘बोफोसर् घोटाळा’ फक्त २०० कोटी 

पयांचा होता. वर उ लेख केलेला प्र येक घोटाळा ‘बोफोसर् घोटा या’पेक्षा कमीत कमी 
१०० ते १००० पटींनी मोठा आह.े असे असनूही ातील काही मोजकेच घोटाळे 
वतर्मानपत्रातील ठळक बात या बनले, जसे 2-जी पेक्ट्रम घोटाळा आिण कोळसाखाण 
घोटाळा, तेही प्रामखु्याने सव च यायालयाने ाम ये ह तक्षेप केला हणनू. कॉप रेश सनी 
केले या जनते या पैशां या लुटी या बहुतेक सवर् प्रकरणांवर, प्रमखु राजकीय पक्ष (डावे पक्ष 
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वगळता), दशेातील प्रिसद्ध बिुद्धजीवी, आिण 
प्रसारमा यमांनी काहीही भा य केलेले 
नाही—बड्या उद्योगघरा यांबरोबर यां या 
साट्यालोट्याचे एक उघड उदाहरण. हणनूच 
आम जनतेने ा घोटा यांब ल काहीच 
ऐकलेले नाही. खरेतर, कॉप रेट घरा यांपढेु 
झकु याम ये दशेाचे शासक आता अगदी 
िनलर् ज झाले आहते. उदा.—कॉप रेट 
उद्योगघरा याला ‘2-जी’ टेिलकॉम परवाना 
िवक याने सरकारला जे प्रचंड नकुसान झाले, 
यावर त कालीन पंतप्रधान मनमोहन िसंग 
हणाले की, जसे गिरबां या उदरिनवार्हासाठी 
यांना अनदुान िदले जाते, तसेच ह ेकॉप रेश सना िदलेले अनदुान आह,े यामळेु याला 
नकुसान हणता येणार नाही.74 आिण गजुरातचे मखु्यमंत्री असताना नरद्र मोदींनी टाटा या 
नॅनो प्रक पाला िदले या अनदुानाबाबतची बातमी कुणी बाहरे काढली ाची चौकशी 
कर याचे आदशे िनलर् जपण ेिदले!75 

सरकार जर िव ीय तुटीब ल खरंच िचंितत असते . . . 
दशेा या संप ी या िनलर् जपणे चालले या लटुीमळेु भारतातील धनदांडग्यां या 

संप ीत झपाट्याने वाढ झाली आह.े के्रिडट सईुज या हण यानसुार, २००० ते २०१५ या 
दर यान भारतातील संप ी २.२८४ िट्रिलयन डॉलसर्ने वाढली. १% अित ीमंतांनी ातील 
६१% संप ी काबीज केली आिण १०% लोकांनी ८०% संप ीवर ताबा िमळवला. उवर्िरत 
९०% लोकांनी उर यासरु या संप ीवर कशीबशी गजुराण केली.76 

ा पिरि थतीने भारताला जगातील सवार्िधक िवषमता असले या दशेांपैकी एक दशे 
बनिवले आह.े २००० म ये अितशय ीमंत अशा १% भारतीयांकडे संपणूर् दशेा या एकूण 
संप ी या ३६.८% संप ी होती; २०१४ म ये, जे हा मोदी स ेत आले, ते हा ही ४९% 
पयत वाढली; आिण केवळ दोनच वषार्त, हणजे २०१६ म ये ही ५८.४% इतक्या प्रचंड 
प्रमाणात वाढली; असा अहवाल के्रिडट सइुज ग्रपू एजी ा यिुरकमधील िव ीय सेवा 
कंपनीने िदला आह.े १०% ीमंत भारतीयांचेही फार काही वाईट झाले नाही. २००० म ये 
यां याकडे एकूण संप ी या ६६% भाग होता. तो २०१६ पयत जवळजवळ ८०.७% 
इतका वाढला. याउलट शेवटून ५०% लोकांकडे रा ट्रीय संप ीतील फक्त २.१% आह.े77 

ऑक्सफॅम ा सं थे या अहवालानसुार भारतातील संपणूर् दािरद््रय दोनदा दरू क  
शकेल एवढा पैसा भारतीय अ जाधीशांकडे आह.े78 
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दशेाची संप ी आिण साधनांची कॉप रेट उद्योगघरा यांनी केलेली ही रक्तिपपास ूलटू 
इतकी प्रचंड आह ेकी भारतीय िरझ हर् बँकेचे ग हनर्र असताना नव-उदारीकरणाचे समथर्क 
असनूही रघरुाम राजन ांनीही ‘लबाड राजकारणी’ आिण ‘साटेलोटे भांडवलशाही’ ां या 
संगनमतावर ताशेरे झाडले आहते. प्रती १००० अ ज डॉलर जीडीपी या तलुनेत 
अ जाधीशां या संख्येत भारत जगात दसुर्या क्रमांकावर आह,े असे सांगनू रघरुाम राजन पढेु 
हणाले: ‘तीन घटक—जमीन, नैसिगर्क संसाधने आिण सरकारी कंत्राटे िकंवा परवाने—ह े
आप या अ जाधीशां या संप ीचे प्रमखु ोत आहते. आिण ह े सवर् ोत सरकारच 
परुवते.’79 

सरकारला जर खरोखरच िव ीय तटू कमी करायची असेल तर भारतातील 
धनदांडग्यांना वर उ लेख केले या अनदुानांम ये कपात करण ेहा सवात सोपा उपाय होता. 
हणजे यांना िदले या करसवलती मागे घेणे, यां या बायकां या दािग यांसाठी यांना थोडे 
जा त पैसे खचर् करायला सांगणे, ते खरेदी करत असले या जिमनींना बाजारभावाने पैसे 
द्यायला लावणे, यांनी घतेले या बँकां या कजार्ची परतफेड करायला लावणे, आप या 
नैसिगर्क साधनसंप ीची लटू कर यापासनू पायबंद घालण े. . . 

पण आ हाला हचे तर सांगायचे आह े की िव ीय तटू कमी कर याची सरकारची 
अिजबात इ छा नाहीये. 

६. गिरबां या ‘अनुदाना’त कपात 

जर असे आह,े तर IMF–WB आिण १९९१ नंतर कद्रात आलेली सवर् सरकारे िव ीय 
तटू कमी कर याचे तणुतणुे का वाजवत आहते? कारण मग यांना सरकार या क याणकारी 
योजनांम ये ती  कपात कर याच,े आिण ा क्षेत्रांचे खाजगीकरण कर याचे एक ताि वक 
कारण िमळते. भाषेचा धतूर्पण े वापर क न ीमंतांना िद या गेले या प्रचंड सवलतींचे 
‘िवकासासाठी गरजेची प्रो साहने’ हणनू समथर्न केले जाते. दसुरीकडे गिरबांना 
उदरिनवार्हासाठी परवडणार्या िकंमतींम ये गरजे या गो ी परुव या या हतेनेू के या 
जाणार्या सावर्जिनक क्षेत्रातील खचार्ला अनदुान िकंवा सबिसडी असे हणत बदनाम केले 
जात आह.े ा अनदुानांमळेु गिरबांची उधळपट्टी, अकायर्क्षमता आिण बांडगळुपणा वाढतो 
व गिरबांपेक्षा म यमवगार्ला जा त फायदा पोहोचतो, असा प्रचार केला जातो. 

अथर् यव थेचे प्र येक क्षेत्र फायदशेीरच असले पािहजे हा नव-उदारवादाचा िसद्धांत 
हणजे िन वळ बकवास आह.े समाज आप या नागिरकांसाठी मोफत िकंवा कमी िकंमतीत 
अ न, पाणी, िशक्षण, आरोग्य, िनवारा, खळेा या सिुवधा, वाहतकू आिण इतर अ याव यक 
सिुवधा उपल ध क न दते असतो, जेणके न ते माणसू हणनू जग ूशकतील व आप या 
क्षमतांचा पणूर् िवकास क  शकतील. खरेतर ही ‘अनदुाने’ भिव यातील ‘गुंतवणकू’च आह.े 
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मानव ही िनसगार्ची सव च िनिमर्ती आह,े याची क्षमता अफाट आह.े पण लोकांना 
वतःतील अगंभतू क्षमता िवकिसत कर यासाठी योग्य सामािजक पिरि थती आिण संधी 
िमळाली पािहजे. जे हा असे लोक आपली कौश ये व उजार् पणाला लावनू सामिूहक म 
करतील ते हा खरोखरच पृ वीवर वगर् िनमार्ण होईल. जी संप ी ते िनमार्ण करतील ती 
यांना िदले या ‘अनदुानां’पेक्षा िक येक पटींनी जा त असेल. ह ेअितशय सोपे आिथर्क 
यवहारज्ञान आह.े 

भारत: आधीच तळाशी 

बहुतेक िवकिसत दशेांम ये नागिरकां या सामािजक सरुक्षेसाठी यापक उपाययोजना 
अि त वात आहते. बेरोजगार भ ा, सवासाठी आरोग्य सिुवधा, मोफत शालेय िशक्षण, 
मोफत िकंवा सवलती या दरात उ च िशक्षण, हातारपणासाठी पे शन, मातृ व अनदुान, 
अपंग वासाठी अनदुान, कुटंुब भ ा–बाल संगोपन भ ा, कसलीही उपजीिवका नसणार्यांना 
गिरबी भ ा आिण अशा इतर अनेक सिुवधा नागिरकांना िमळा यात ासाठी ह ेदशे मोठ्या 
प्रमाणावर िनधी खचर् करतात. सरकारची सामािजक सरुिक्षततेतील गुंतवणकू हा आपला 
हक्क आह,े असे िवकिसत रा ट्रातील लोक समजतात. अलीकड या काही वषात सरकारने 
सामािजक क्षेत्रावरील खचर् कमी के या या िनषेधाथर् ा िवकिसत दशेांतील लाखो लोक 
र यावर उतरले आहते. 

गेली िक येक वषेर् ओईसीडी या ३४ दशेांचा सामािजक क्षेत्रावरील खचर् जीडीपी या 
सरासरी २०% आह,े तर यरुोपीयन यिुनयनमधील २७ दशेांम ये ह ेप्रमाण ३०% पयत आह.े 
लॅिटन अमेिरका व कॅरेिबयनमधील २१ दशेां या सामािजक क्षेत्रावरील खचार्त गे या 
दशकभरात खपू मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आह—े२००१–०२ मधील जीडीपी या 
सरासरीत ४.८% व न २००९–१० मधील १८.६% एवढी. ह े प्रमाण अजिटनाम ये तर 
२७.८% आिण ब्राझीलम ये २७.१% वर पोहोचले आह.े क्यबूाचे आकडे तर, 
िव मयचिकत करणारे हणजे ४०.७% एवढे आह े (सवर् आकडे २००९ चे आहते) 
(रेखातक्ता २ बघा).80 

वरील आकड्यां या तलुनेत भारत सरकारचा सामािजक क्षेत्रांवरील खचर् अितशय 
तटुपुंजा आह.े गिरबांना मोठ्या प्रमाणावर अनदुान िदले जाते ह े जेटली आिण 
अथर्मंत्रालयात या यां या पवूर्सरुींचे तसेच खाजगीकरण, उदारीकरण आिण 
जागितकीकरणाची कास धरणार्या यां या अमेिरकी स लागारांचे ( ांना इगं्रजीत ‘िशकागो 
बॉइज’ हणतात) हणण ेधादांत खोटे आह.े भारत सरकारचा एकूण सामािजक क्षेत्रांवरील 
खचर् (कद्र व रा य सरकारचा िमळून) जीडीपी या फक्त ६.७% आह.े यपुीए सरकार या 
शेवट या वषार्त (२०१३–१४) तो ७.२% होता.81 
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रेखातक्ता २: सरकारचा सामािजक के्षत्रावरील खचर्, िवकिसत देश 
आिण भारत, २०१० (जीडीपीची टक्केवारी)82 

सामािजक क्षेत्रांवरील अ य प खचार्मळेु यएूनडीपीने प्रिसद्ध केले या मानव िवकास 
अहवालात सवकष मानव िवकासा या संदभार्तील अग्रक्रमयादीम ये भारताची न द अगदी 
तळाशी केली आह.े भारताचा मानव िवकास अग्रक्रम िनदेर्शांक २०१० म ये ११९ होता; तो 
२०१६ म ये १३१ पयत खाली घसरला (१८८ दशेां या यादीत).83 

आिण तरीही, IMF–WB आिण परकीय कॉप रेट उद्योगघराणी व यांची दलाल 
सरकारे भारताने सामािजक क्षेत्रांवरील खचर् अजनू कमी करावा हणनू सरकारवर दबाव 
आणत आहते, आिण यां या ओजंळीने पाणी िपणारे िद लीतले ‘बादशहा’ यांचे आदशे 
तंतोतंत पाळत आहते. भारत सरकार िशक्षण, आरोग्य, वीज, सावर्जिनक वाहतकू 
यव थेपासनू, गिरबांना परवडेल अशा दरात अ नधा याचे िवतरण करणार्या 
रेशन यव थेपासनू ते पेयजल यव थेपयत सवर् सामािजक क्षेत्रांतील आधीच तटुपुं या 
असले या खचार्म ये अजनू कपात करत आह.े आणखीनच वाईट हणजे ा सवर् क्षेत्रांचा 
दजार् सधुार या या नावाखाली यांना खाजगी क्षेत्रांना दऊेन टाक यात येत आह—ेसरकारी–
खाजगी–भागीदारी (PPP) या नावाखाली, िकंवा कधी कधी थेटसदु्धा. खाजगी कंप यां या 

दो ही हातात लाडू—कारण अ याव यक 
सेवा अस यामळेु प्रचंड फायद्या या संधी 
यांना आय या िमळा या आहते. 

आरोग्य व पोषण–अ नसरुक्षे या 
क्षेत्रात भारत सरकारकडून के या 
जाणार्या अितशय कमी खचार्मळेु 
जनतेवर होणार्या पिरणामांबाबत आ ही 
खाली थोडक्यात चचार् करत आहोत. 
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सावर्जिनक आरोग्यसुिवधा पडझडीला 

जागितक आरोग्य संघटनेने (WHO) अशी िशफारस केली आह े की दशेा या 
जीडीपी या िकमान ५% िनधी सावर्जिनक आरोग्यावर खचर् करायला हवा. िवकिसत दशे 
ापेक्षाही जा त िनधी आरोग्यावर खचर् करत आहते. १९९०–२००८ ा काळात २७ प्रगत 

अथर् यव थांम ये सावर्जिनक आरोग्यावरची तरतदू जीडीपी या ५% व न ७% पयत 
वाढलेली आह.े अनेक उदयो मखु अथर् यव थांम ये—िवशेषतः पवूर् यरुोपीयन दशे आिण 
अजिटना, ब्राझील आिण िचलीसारख्या अनेक लॅिटन अमेिरकन दशेांम ये—हचे प्रमाण 
जीडीपी या ३% ते ५% इतके आह.े इतक्या मोठ्या प्रमाणातील खचार्मळेुच ओईसीडी 
दशेांम ये सावर्ित्रक आरोग्यसिुवधा आहते; हीच पिरि थती जवळपास संपणूर् पवूर् यरुोप आिण 
को टा िरका, क्यबूा, अजिटना, ब्राझील, दिक्षण अिफ्रका, केिनया, इराक, इराण, थायलंड 
आिण ीलंकेसह आिशया, आिफ्रका आिण दिक्षण अमेिरकेत या अनेक िवकसनशील 
दशेांम येही आह.े84 

ाउलट, भारत आप या जीडीपी या फक्त १% रक्कम आरोग्यावर खचर् करतो. 
भारतातील आरोग्य क्षेत्रावरील खचर् जगभरात सवार्त कमी आह,े आिफ्रकेतील उप-सहारा 
दशेांपेक्षाही कमी.85 

ामळेु आपली सावर्जिनक 
आरोग्य यव था अितशय 
खराब आह.े आपली ग्रामीण 
आरोग्य यव था त्री- तरीय 
पायावर उभी आह—ेउपकद्र, 
प्राथिमक आरोग्य कद्र आिण 
सामदुाियक आरोग्य कद्र. 
सरकारने घालनू िदले या 
प्रमाणानसुारही उपकद्रा या 
संख्येत प्रमाणापेक्षा २०% कमतरता आह,े प्राथिमक आरोग्य कद्रात २३% ची कमतरता 
आह ेआिण सामदुाियक आरोग्य कद्रांम ये जवळपास ३२% ची कमतरता आह.े िजथे ही 
आरोग्य कद्र े अि त वात आहते, यापैकी बहुतांश कद्रांम ये पायाभतू साधन-सिुवधांचा 
तटुवडा आह,े एवढेच काय, तर काही िठकाणी डॉक्टसर्ही नाहीत.86 भारतातील प्राथिमक 
आरोग्य कद्रांम ये असले या डॉक्टरांची संख्या आव यकतेपेक्षा अदंाजे ३००० नी कमी 
आह.े पढेु जाऊन असेही िदसते की भारतातील सामदुाियक आरोग्य कद्रांम ये ीरोगत ज्ञ, 
श य िवशारद, िचिक सक अशा िवशेषज्ञ डॉक्टरांची ८३% उणीव आह.े काही रा यांम ये 
तर सामदुाियक आरोग्य कद्रात एकही त ज्ञ डॉक्टर नाही.87 
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ामळेु सवर्सामा य माणसाचा आरोग्यावरील खचार्चा ताण वाढला आह.े भारतात 
आरोग्यसेवांचे खाजगीकरण जगात सवार्त जा त आह—ेदशेात आरोग्यावर होणार्या एकूण 
खचार्पैकी जवळपास तीन चतथुाश खचर् लोक वतः या िखशातनूच करतात (७०%), तर 
सरकार फक्त ३०% खचर् करत.े88 परवडतील अशा दरातील वैद्यकीय सेवांचा अभाव आिण 
महागडी खाजगी आरोग्यसेवा ामळेु प्रितवषीर् ६ कोटी लोक दािरद््रयात ढकलले जातात.89 
आप या २०१६ मधील अथर्संक पा या अिभभाषणात अथर्मं यांनीही ह ेकबलू केले होते: 
‘अकि पत, िखशाला न परवडणार्या खचार्म ये अचानक उद्भवणारे गंभीर आजार ह ेएक 
मह वाचे कारण आह.े ामळेु दरवषीर् लक्षावधी कुटंुब दािरद््रयरेषेखाली ढकलली जातात.’ 

खाजगी वैद्यकीय सेवा-सिुवधा सवाना परवडत नाहीत आिण सावर्जिनक 
आरोग्य यव थे ब ल न बोललेलच चांगलं. अशावेळी गरीब जनता भरडली जाणार. एक 
धक्कादायक आकडा असा की, आजारी पड यानंतरही २१% जनता कुठ याही प्रकारची 
आरोग्यसेवा घते नाही—एका दशकापवूीर् हा आकडा ११% होता—कारण यांना ती 
परवडत नाही.90 

भारतातील आरोग्यसेवा ‘संकटात’ आह ेअसा इशारा लॅ सेट ा जगभरात या अ यंत 
प्रिति त असले या आरोग्यिवषयक मािसका या संपादकांनी िदला आह.े91 काही ठळक 
आकडेवारी: 

• टीबी, मलेिरया, काळाआजार, ह ीरोग, जलुाब, टायफॉईड, िहपटायटीस (िवषाणजू य 
कावीळ) आिण जपानी मदू वर अशा अनेक संसगर्ज य रोगांवर िनयंत्रण िमळव यात 
भारताला यश आलेले नाही. केवळ मलेिरयामळेुच दशेात दरवषीर् जवळपास २ लाख 
लोक मरतात.92 

• भारताला टीबी या साथीने वेढले आह.े WHO या २०११ या आकडेवारीनसुार 
जागितक तरावरील टीबी या ८७ लाख उदाहरणांपैकी भारतातील प्रमाण अदंाजे २२ 
लाख आह.े WHO याच अदंाजानसुार आप या दशेात जवळपास ३ लाख लोक 
दरवषीर् टीबी मळेु मरतात, हणजेच रोज जवळजवळ १,००० जण.93 

• WHO या आकडेवारीनसुार (२००८) १९२ दशेांमधील वेगवेग या आजारांमळेु 
होणार्या एकूण मृ युंची संख्या पािहली तर जलुाबामळेु होणार्या एकूण मृ युंपैकी एक 
चतथुाश, कु रोगामळेु होणार्या मृ युंपैकी एक ततृीयांश आिण जपानी मदू वरामळेु 
झाले या मृ युंपैकी िन मे मृ य ूभारतात झाले आहते.94 

• सवार्त वाईट गो  हणजे भारतातील मिहला आिण बालमृ यचूा दर. २०१५ म ये, 
जगभरात पाच वषार् या आत मेले या मलुांपैकी एक पंचमांश (१२ लाख) मृ य ू
भारतात झाले आहते.95 ातील बहुतांशी मृ य ूटाळता ये याजोगे होते, एक ततृीयांश 
मृ य ूफक्त यमूोिनया व अितसारामळेु झाले आहते. जगातील मातामृ यूंपैकी १७% 
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मातामृ य ू भारतात होतात; WHO नसुार प्रितवषीर् भारताम ये ४५,००० माता 
प्रसतुीशी संबंिधत कारणांमळेु मृ य ू पावतात.96 एका आतंररा ट्रीय गैर सरकारी 
सं थे या टेट ऑफ द व डर्स मदसर् २०१४ ा अहवालात माता आिण बालके 
ां या आरोग्यासंबंधी जगातील १७८ दशेांची अग्रक्रम यादी केली गेली. यात 

भारताचा िनदेर्श १३७ क्रमांकावर आह.े97 
• आरोग्याची ही प्रलंिबत आ हाने समोर असताना, दशेातील लोकांना आणखी एका 

साथीचा सामना करावा लागत आह,े तो हणजे मानिसक आजार, दयाशी संबंिधत 
आजार, मधमूेह आिण ककर् रोग ांसारख ेदीघर्कालीन आजार. भारतातील ५०% पेक्षा 
जा त मृ य ू ह े दीघर्कालीन आजारांमळेु होतात, यात दयाशी संबंिधत आजारांचा 
मोठा वाटा आह.े लॅ सेटचा एक अ यास असे िनदशर्नास आणतो की, ही आ हानेसदु्धा 
पेलता येऊ शकतात. अितशय कमी खचार्चे अनेक कृती-कायर्क्रमही उपल ध आहते, 
मात्र, सावर्जिनक आरोग्य यव था बळकट के यािशवाय ते राबिवणे अशक्य आह.े98 

लॅ सेट या मते भारताला वेढणार्या आरोग्यसंकटा या मागचे कारण आरोग्य यव थेचा 
‘शहरी उ चम यमवगीर्य लोकांसाठी तांित्रक ्या प्रगत आरोग्य सिुवधा उपल ध क न 
दे यावर असलेला भर’, आिण ‘सवर् तरातील लोकां या आरोग्याची काळजी घे यासाठी 
गरजे या असले या मलूभतू आरोग्य यव थेची कमतरता’ ह ेआह.े99 

ा दरुाव थेची दखल घेऊन प्रधानमंत्री कायार्लयाने २०१२ म ये जाहीर केले की 
१२ या पंचवािषर्क योजनेत (२०१२–१७) आरोग्य िवभागासाठीची तरतदू ित पट कर याचे 
ठरिवले आह;े ही तरतदू २०१२ म ये ०.९% होती ती २०१७ अखरे जीडीपी या २.५% 
पयत वाढत जाईल असे ठरिवले आह.े100 स ेवर आ यावर भाजपने २०१५ म ये प्रिसद्ध 
केले या रा ट्रीय आरोग्य िवषयक धोरणा या मसदु्याम ये (Draft National Health 
Policy िकंवा Draft NHP) ाचा पनु चार केला आिण सांिगतले की ापैकी कद्र 
सरकार जीडीपी या १% रक्कम खचर् करेल व उवर्िरत रा य सरकारे करतील. 

दशेातील सावर्जिनक आरोग्य सिुवधा अितशय दयनीय अव थेत आह.े इतक्या अपरु्या 
खचार्मळेु दशेातील सवर् जनतेला परवडणार्या िकमतीत चांग या व परेुशा आरोग्य सेवा 
परुवण ेअशक्य आह े ाकडे आरोग्य त ज्ञांनी लक्ष वेधले आह.े101 असे असनूही सावर्जिनक 
आरोग्यावरील हा यनूतम खचर् करायलाही अथर्मंत्री तयार नाहीत. Draft NHP ची घोषणा 
के यानंतर सादर केले या ित ही अथर्संक पात जेटलींनी सावर्जिनक आरोग्यसेवेसाठी फक्त 
०.२५–०.२८% इतकीच तरतदू केलेली आह े(तक्ता ३). 

आरोग्यावर जीडीपी या १% रक्कम खचर् करण ेसरकारला िनि तच परवड याजोगे 
आह.े २०१७–१८ या अथर्संक पात सावर्जिनक आरोग्य यव थेवर एवढा खचर् 
कर यासाठी अथर्मं यांनी १.६८ लाख कोटी पये द्यायला हवे होते. ही रक्कम २०१६–१७ 
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म ये भारतातील ीमंत-अित ीमंतांना िदले या करसवलती या ३०% आह.े 
वॉिशंग्टनमधील धमर्गु ं समोर ‘भक्तीभावाने’ झकुणार्या िद लीतील न या ‘दशेभक्तांना’ 
सावर्जिनक आरोग्यसिुवधा न िमळा यामळेु मरणार्या कोट्यवधी ग्रामीण भागातील वाड्या-
व यांत तसेच शहरातील झोपडपट््टयात राहणार्यात लोकांशी काहीही दणे ेघेण े नाही. ते 
ीमंतांना िद या जाणार्या भरघोस अनदुानातील अगदी थोडासा िह साही गिरबांना आरोग्य 

सेवा परुिव यासाठी ह तांतिरत कर यास तयार नाहीत. 

तक्ता ३: भाजप सरकारची आरोग्य के्षत्रासाठी तरतूद, 
२०१४–१५ ते २०१७–१८ (कोटी पये) 

 २०१४–१५ 
(वा.) 

२०१५–१६ 
(वा.) 

२०१६–१७ 
(स.ुअं.) 

२०१७–१८ 
(ब.अं.) 

आरोग्य व पिरवार 
क याण िवभाग ३०,६२६ ३३,१२१ ३८,३४३ ४७,३५३ 

चाल ूबाजारमू यांनसुार 
जीडीपी 
(२०११–१२ मािलका) 

१,२४,३३,७४९ १,३६,७५,३३१ १,५०,७५,४२९ १,६८,४७,४५५ 

आरोग्य व पिरवार 
क याणावर एकूण खचर् 
(जीडीपीची टक्केवारी)  

०.२५ ०.२४ ०.२५ ०.२८ 

िबघडत चालले या आरोग्य यव थेब ल काहीही पावले न उचलणार्या मोदी 
सरकारवर लॅनसेटचे संपादक िरचडर् हॉटर्न ांनी कडाडून टीका केली आह.े ते हणाले, 
‘मोदी सरकार स ेत आ यानंतर आरोग्याचा बोजवारा उडाला आह.े भारतीय 
आरोग्य यव था आज संकटा या दरी या टोकावर येऊन पोहोचली आह.े मोदींनी 
आरोग्यसेवेकडे लक्ष िदले नाही तर वाढती लोकसंख्या व खचलेली आरोग्यसेवा ामधनू 
भारताची अथर् यव था िटकूच शकणार नाही. भारता या ीने आरोग्याचा प्र  हा रा ट्रीय 
सरुिक्षततेचा प्र  आह.े जनता आरोग्य ्या सु ढ नसेल, तर सरकार आप या दशेाचे 
सावर्भौम व िटकव ूशकत नाही व आप या थैयार्ची खात्री बाळग ूशकत नाही. आजघडीला 
ह ेआ हान पेल यासाठी मोदींनी काहीही केलेले नाही.’102 

भारताची सावर्जिनक आरोग्यसिुवधा गंभीरिर या आजारी आह,े िकंबहुना ती 
अितदक्षता िवभागात आह.े पण गड्या या कातडी या स ाधारी वगार्ला काहीही फरक 
पडत नाहीये, खरेतर ते जनिवरोधी झाले आहते. एका बाजलूा सरकार ‘िव ीय तटुीवर 
िनयंत्रण ठेव या या नावाखाली’ सावर्जिनक आरोग्यसिुवधांवरचा खचर् जरासदु्धा वाढवायला 
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तयार नाही आिण दसुर्या बाजलूा मात्र कॉप रेट घरा यांना पंचतारांिकत हॉि पट स 
काढ यासाठी ‘प्रो साहन’ दते आह!े उदा., मुंबईतील अनेक खाजगी हॉि पट सना—
जसलोक ते ब्रीच कॅ डी, िललावती, िहदंजूा, नानावटी आिण अंबानी हॉि पटल—अ यंत 
मोक्या या िठकाणी, बाजारभावा या अ य प दरात जागा दे यात आ या आहते; यातील 
अनेकांना तर प्रितवषीर् एक पया एवढ्या नाममात्र भाडेपट्टी करारावर जागा िद या आहते. 
यािशवाय वाढीव एफएसआय, सवलती या दरात पाणी आिण वीज, सावर्जिनक बँकांकडून 
कमी दरात कजर् उपल धी, आयात केले या मशी सवर सीमाशु कम ये सटू, उ प ना या 
८५% वर आयकरात सवलत ासारख्या सवलतीही िद या गे या आहते.103 बहुसंख्य 
भारतीयांना ा उ चभ्र ू हॉि पट सम ये इलाज करण े परवडत नाही. हणनू, जगभरातील 
धनदांडग्यांना आरोग्यसेवा परुव यात ते य त आहते. जागितकीकरणाने संपणूर् िव  जवळ 
आ याचे आणखी एक उदाहरण. 

खरेतर भारत सरकारच ाला प्रो साहन दते आह.े 
ाला ‘वैद्यकीय पयर्टन’ असे नाव दे यात आले आह—े

कारण ातनू भारताला आव यक असलेले परकीय चलन 
िमळत आह.े जगात या प्रमखु शहरांम ये पयर्टनमंत्री ाची 
जािहरात करत िफरत आहते!104 भारत वैद्यकीय 
पयर्टनासाठी जगातील सग यात पसंतीचे िठकाण झाले 
आह.े २०१६ म ये पाच लाख परदशेी नागिरक भारतात 
आरोग्य उपचारांसाठी आले— यांना यां या दशेापेक्षा 
भारताम ये उपचारांचा खचर् ६०–९०% कमी येतो!105 

भारत आता वैद्यकीय महास ा सदु्धा बन या या मागार्वर आह!े िहप िहप हुरेर्! 

अ नधा यावरील अनुदानात कपात 
भारतातील गिरबीचे वा तव 

दािरद््रयरेषा कशी ठरवायची ाचा िवचार िनयोजन आयोग १९६० सालापासनू करत 
होते. अखरेीस १९७० या दशकात िनयोजन आयोगाने एका त ज्ञां या सिमतीची िशफारस 
मा य क न दािरद््रयरेषेची याख्या पोषण िवषयक प्रमाणां या आधारावर पिरभािषत केली. 
ा याख्येप्रमाणे दािरद््रयरेषा हणजे व त ूआिण सेवांवर प्रित यक्ती खचार्ची ती पातळी—
याम ये आहारावर एवढा खचर् होत असेल जेणके न ग्रामीण भागातील लोकांना २,४०० 
व शहरी भागातील लोकांना २,१०० कॅलरीज िमळतील. यानंतर लगेचच ग्रामीण भागाचे 
मानक २,२०० कॅलरीजपयत खाली आण यात आले.106 

दािरद््रयरेषेची ा पिरभाषेनसुार ग्रामीण आिण शहरी भागात या लोकांना िदवसाला 
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अनकु्रमे २,२०० / २,१०० कॅलरीज िमळू शकत नाहीत, ते गरीब आहते. ा आधारावर 
प्रिसद्ध अथर्शा ज्ञ उ सा पटनाईक ांनी २००४–०५ आिण २००९–१० या रा ट्रीय नमनुा 
पाहणीची (National Sample Survey िकंवा एनएसएस) मािहती वाप न भारतातील 
दािरद््रयरेषे या खाली राहणार्या लोकां या संख्येचा अदंाज काढला आह.े ती 
खालीलप्रमाणे:107 

• २००४–०५ म ये, ग्रामीण भागातील ६९.५% लोकांना २,२०० कॅलरीज िमळू शकत 
न ह या; २००९–१० म ये ह ेप्रमाण ७५.५% इतके वाढले! 

• २००४–०५ म ये, शहरी भागातील ६४.५% लोकसंख्येला २,१०० कॅलरीज िमळू 
शकत न ह या; ते प्रमाण २००९–१० म ये ७३% वर गेले आह!े 

असे असताना याच एनएसएस या आधारे िनयोजन आयोगाने काही वषापवूीर् असे 
कसे काय जाहीर केले की २००४–०५ ते २००९–१० ा कालावधीत दशेातील गिरबी 
कमी झाली आह?े यां यानसुार ग्रामीण भागात गिरबी ४१.८% व न ३३.८% पयत, तर 
शहरी भागात २५.७% व न २०.९% पयत खाली उतरली आह.े यांनी असा दावा केला 
की दािरद््रयरेषेखालील लोकसंख्येचे एकंदर सवर्साधारण प्रमाण २००४–०५ म ये ३७.२% 
होते, ते २००९–१० म ये २९.८% झाले, हणजेच त बल ७.३% नी कमी झाले आह.े108 

उ र अगदी सोपे आह.े यांनी यवहारात गिरबी या पिरभाषेचा पोषण िवषयक 
प्रमाणांचा आधारच काढून टाकला आह.े यामळेु एखाद्या यक्तीला िशफारस केले या 
िकमान प्रमाणात उ मांक दणेारा आहार िमळतो की नाही ाचा आिण दािरद््रयरेषेचा काही 
संबंध उरला नाही. अशाप्रकारे, जे हा ६६ या रा ट्रीय सवेर्क्षण अहवालामधील 
आहारिवषयक मािहतीनसुार, २००९–१० म ये ग्रामीण भागातील यक्तीला २,२०० उ मांक 
व शहरी भागातील यक्तीला २,१०० उ मांक िमळतील एवढा आहार िमळ यासाठी दरमहा 
अनकु्रमे . १,१०० व . २,१२० खचर् करावे लागत होते, हणजे कमीतकमी तेवढी 
िमळकत असण ेआव यक होते, याच वषीर् प्रितमास दािरद््रयरेषा फक्त . ६७३ (ग्रामीण) व 
. ८६० (शहरी) अशी मानली जात होती. हणजे प्रित िदन ग्रामीण भागातील यक्तीसाठी 
२२.४ पये तर शहरी भागातील यक्तीसाठी २८.७ पये.109 

दािरद््रयरेषेची ही पातळी हा या पद आह!े 
पण िनयोजन आयोगा या याख्येप्रमाण ेह ेआकडे 
अिधकच लािजरवाण े होतात. आयोगा या 
याख्येप्रमाणे ा रकमेत फक्त अ नधा यावरचा 
खचर् धरलेला नाही, तर कपडेल ,े 
वयंपाकासाठी केरोसीन–गॅस, वीज, वाहतकू, 
वैद्यकीय खचर्, जागेचे भाडे अशा अ य अनेक 
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अ याव यक गो ींचा खचर्ही सामील आह.े110 एखाद ेशबडे पोरही ह ेसांग ूशकेल की ा 
िकरकोळ पैशांम ये परेुसे अ न िकंवा सा या आरोग्यासारख्या मलूभतू गरजासदु्धा भागवता 
येऊ शकत नाहीत. आ यर् हणजे ३० कोटी भारतीय ा रेषे या खाली जीवन जगतात. 
ाचा अथर् प  आह ेकी भारताची दािरद््रयरेषा भारतातील गिरबी नाही, कंगाली मोजते. 

गिरबीचे इतर अंदाज 
पु हा एकदा उ सा पटनाईक ां या आकडेवारीकडे आपण जाऊ. ही आकडेवारी 

सांगते की जवळजवळ ७५% भारतीय लोक दािरद््रयारेषे या काठावर जगत आहते. 
भारताचा झपाट्याने िवकास होत आह ेआिण तो एक उदयो मखु महास ा बनत आह,े अशा 
प्रसारमा यमांकडून के या जाणार्या प्रचाराला बळी पडले या बहुसंख्य लोकांना ही 
आकडेवारी खोटी वाटेल. पण इतरही सवेर्क्षणांतनू ह ेिवदारक िचत्र पढेु आले आह.े111 
• २००४ साली दशेातील असंघिटत क्षेत्रातील कामगारां या प्र ांिवषयी मागर्दशर्न 

कर या या हतेनेू प्रा. अजुर्न सेनगु ा ां या अिधप याखाली असंघटीत क्षेत्रा या 
उपक्रमांसाठी रा ट्रीय आयोग (National Commission for Enterprises in the 
Unorganised Sector or NCEUS) थापन कर यात आला. ा आयोगा या 
केले या अ यासात २००४–०५ म ये २० पयांपेक्षा कमी उ प नावर गजुराण 
करणार्या यक्तींना ‘गरीब आिण असरुिक्षत’ असे पिरभािषत कर यात आले. ा 
पिरभाषेप्रमाण े मोजदाद के यावर ७७% भारतीय लोक ा मयार्दारेषे या खाली 
अस याचे िनदशर्नास आले. उ सा पटनाईक ांनी २००४–०५ मधील दािरद््रयाचे 
मोजमाप क न जी आकडेवारी िदली आह,े यापेक्षा ह ेप्रमाण जा त आह.े 

• २०११ या सामािजक–आिथर्क व जातिनहाय जनगणनेतील ग्रामीण कुटंुबांची 
पिरि थती सांगणारे आकडे आता जाहीर झाले आहते. यानसुार खड्ेयातील ७५% 
कुटंुबांतील सवार्िधक कमावणार्या सद याची कमाई दरमहा ५,००० पयांपेक्षा कमी 
आह े आिण ९२% कुटंुबातील सवार्िधक कमावणार्या सद याची कमाई दरमहा 
१०,००० पयांपेक्षा कमी आह.े ग्रामीण भागातील अ यार्हून अिधक जनते या 
उदरिनवार्हाचे साधन हातावर काम असणार्या नैिमि क कामांवर अवलंबनू आह,े जे 
सवार्त असरुिक्षत व शा ती नसलेले अनौपचािरक रोजगार आहते. 

• भारताचे २०१५–१६ चे आिथर्क सवेर्क्षण मा य करते की २००४–०५ ते २०११–१२ 
ा कालावधीत भारतातील एकूण उपल ध रोजगारांपैकी ९०% रोजगार अनौपचािरक 

होते. ाचा अथर् असा की ा िमकांना कामगार कायद्याने मंजरू केलेले िकमान वेतन 
(जे मळुातच तटुपुंजे आह)े ही िमळत नाही. मग स मानाने जग यासाठी लागणार्या 
आरोग्य, िशक्षण, िनवारा, व छता, कामा या िठकाणी आव यक असलेली 
सरुिक्षतता ा गो ी तर फारच दरू. 
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िजथे दशेातील तीन चतथुाश जनतेला िजवंत राह याकरता आव यक (तटुपुंजे) उ प न 
िमळव यासाठी रोज १२ ते १५ तास म करावे लागतात, ितथे भकेुची पातळी साहिजकच 
फार उंच असणार. भारताची अथर् यव था जगाम ये वेगाने वाढणार्या अथर् यव थांपैकी एक 
असली, तरीपण भारतातील भकूपातळीची अव था जगातील सवार्त वाईट आह.े ‘जागितक 
भकू िनदेर्शांक’ (Global Hunger Index) हा वेगवेग या दशेांमधील भकू अव थेची 
मोजदाद कर यासाठी एक बहुआयामी संख्याशात्रीय साधन आह.े ा साधना या सहा याने 
२०१६ म ये केले या एकूण ११८ दशेां या भकू अव थे या क्रमवारीत भारताचा क्रम 
अ यंत खाली हणजे ९७ वर न दवला आह.े ही मोजणी व सचूी वॉिशंग्टनमधील 
इटंरनॅशनल फूड पॉिलसी रीसचर् इि टट्यटूने केलेली आह.े112 

पु हा पु हा भकेुने कासािवस होऊन झोपी जावे लाग यािशवाय भकू माणसा या 
शरीरावर आिण मनावर काय पिरणाम करते ाची क पना येण ेकिठण आह.े पण आपण 
जरी अशी ‘भाविववशता’ बाजलूा ठेवली, तरी कुपोषणाची फार मोठी आिथर्क िकंमत सदु्धा 
मोजावी लागते. जर कोट्यवधी भारतीयांना आप या अगंी असले या क्षमतांचा िवकास 
कर यासाठी आव यक असलेली सयुोग्य पिरि थती िनमार्ण क न िदली नाही—आिण 
अथार्तच ा पिरि थतीचा एक मलूभतू घटक अ न हा आह—ेतर ते समाजाचे उ पादक 
सद य कसे बन ूशकतील? 

ि यांवरील आिण बालकांवरील पिरणाम 
ा पिरि थतीचा सवार्त गंभीर दु पिरणाम लहान मलुांवर होणार ह ेसाहिजक आह.े 

सरकारी आकडेवारी ह े प  करते. अगदी नकु याच आले या रा ट्रीय कुटंुब आयोग 
सवेर्क्षण–४ (२०१५–१६) मधील आकडेवारीनसुार:113 

• भारतातील ५ वषाखालील वया या ३८.४% मलुांची वाढ खरुटलेली आह े(stunted, 
वया या मानाने उंची कमी, जे दीघर्कालीन कुपोषणाचे द्योतक आह)े. 

• ३५.७% मलेु कमी वजनाची आहते (underweight, वया या मानाने वजन कमी, जे 
ती  आिण दीघर्कालीन कुपोषणाचे द्योतक आह)े; 

• आिण अंदाजे २१% मलेु मलेु बारीक, खजुी आहते (wasted उंची या मानाने वजन 
कमी, जे ती  कुपोषणाचे द्योतक आह)े. 

ह ेसवेर्क्षण असेही प  करते की ६ ते ५९ मिहने या वयोगटातील ५८.४% बालके 
आिण १५ ते ४९ वषेर् या वयोगटातील ५०% गभर्वती ि या पंडुरोगाने (anaemia) ग्र त 
आहते.114 

कुपोषणामळेु यक्तीची बौिद्धक, भाविनक आिण शारीिरक वाढ खुंटते. अनेक 
अ यासाअतंी असे िदसनू आले आह ेकी ० ते ३ वषेर् ा वयोगटाम ये होणारा कुपोषणाचा 
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पिरणाम अितशय घातक असतो; या यक्ती या मोठेपणीसदु्धा ही हानी भ न िनघ ूशकत 
नाही. हणजेच शारीिरक वाढ आिण मदचूा िवकास ावर कुपोषणाचे कायम व पी 
दु पिरणाम होतात. मलुा या शारीिरक आिण बौिद्धक िवकासा या ीने आईचे आरोग्य 
(मलू गभार्व थेत असताना) तेवढेच मह वपणूर् आह,े हहेी आता सवर्मा य झाले आह.े115 
२०१५–१६ या आिथर्क सवेर्क्षणातही ह ेआढळून आले आह:े ‘मलू गभार्व थेत असताना 
िकंवा २ वषापयत या वयोगटात असताना या घटना घडतात यांची प्रदीघर् छाया यां या 
बौिद्धक िवकासावर आिण शारीिरक आरोग्यावर पडते, अगदी प्रौढपणी सदु्धा.’116 

भारतातील गिरबी आिण कुपोषणाची पातळी ही रा ट्रीय आणीबाणीपेक्षा कमी नाही. 
ही सम या सोडिव यासाठीचा अितशय मह वाचा उपक्रम हणजे अ न अनदुान योजना 
होय. ा योजनेअतंगर्त सरकार दशेातील गरीब लोकांना सावर्जिनक िवतरण यव थेमाफर् त 
आव यक या धा य आिण धा येतर व तूंचा सवलती या दरात परुवठा करते. 

पण शायलॉक्सना याची पवार् नाही; यांना यांचा ठरलेला मांसाचा िह सा िमळालाच 
पािहजे. जागितकीकरणा या अटींनसुार, जागितक बँकेने भारताला अ नधा य आिण पोषण 
ावरील अनदुान कमी करायला सांिगतले आह.े कद्रात आलेली सवर् सरकारे ा अटींचे 

अगदी कतर् यत परतेने पालन करत आहते. 

अ नधा य अनुदान कपात 
जागितकीकरणा या प्रारंभापवूीर् भारतातील सावर्जिनक िवतरण यव था ( हणजे रेशन 

यव था) एक सावर्ित्रक योजना होती िजचा लाभ भारतातील सवर् कुटंुबे घऊे शकत होती. 
ितचे दहुरेी उि  होते—एक हणजे, दशेातील सवर् कुटंुबांना ‘रा त भावाने’ ( हणजे परवडेल 
अशा दरात) अ नधा य उपल ध क न दणेे; आिण दसुरे हणजे, बाजारातील साठेबाजीवर 
आिण सटे्टबाजीवर िनयंत्रण ठेवणे. 

जागितकीकरणा या अटी लाद यानंतर भारत सरकारला आता अ नधा य अनदुानात 
कपात करण ेभाग होते. पण याचे ‘ताि वक’ समथर्न कसे करणार? ही कपात गिरबांसाठी व 
दशेासाठी िहताची आह ेअसा प्रचार कसा करणार? ाचा मागर् यांना लवकरच सापडला. 
सरकारी अथर्त ज्ञ आिण अिधकारी ांनी अशी भिूमका मांडायला सु वात केली की 

अ नधा य अनदुानाचा बराचसा भाग 
म यमवगीर्य लोक ओढून घतेात आिण यामळेु 
ा योजनेचा लाभ गिरबांपयत पोहोचतच नाही. 
हणनू यांना अनदुानाची खरी गरज आह ेअसे 

‘खरे गरीब’ शोधले पािहजेत व फक्त यांनाच 
रा त भावाने अ नधा य िदले पािहजे असे 
यांनी सचुिवले. मग सरकारने ‘खर्या 
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गरजूं’ या हणजे गिरबी या याख्येतच फेरफार क न अ नधा यावरील अनदुानात कपात 
कर यास सु वात केली. 

ाचे पिहले पाऊल हणनू सरकारने १९९७ साली सावर्ित्रक रेशन यव थेला बदलनू 
‘ल यकद्री’ रेशन यव था (Targeted Public Distribution System िकंवा 
टीपीडीएस) सु  केली. टीपीडीएसने सावर्जिनक िवतरण यव थेला तीन काटेकोर गटांपरुते 
मयार्िदत केले: अं योदय अ न योजना (एएवाय, हणजे गरीबातील गरीब), 
दािरद््रयरेषेखालील (बीपीएल) आिण दािरद््रयरेषेवरील (एपीएल). कुटंुबाचे वािषर्क उ प न 
तसेच जमीनजमुला आिण सखुसोयीची व त-ुसाधने ां या आधारावर कुटंुबांचे तीन 
िवभागांम ये वगीर्करण क न यांना यानसुार एएवाय / बीपीएल / एपीएल अशी रेशन काडेर् 
दे यात आली. ा ित ही गटांसाठी वेगवेगळे अनदुान ठरव यात आले आिण यानसुार 
यांना िविश  प्रमाणात आिण िविश  भावाने दरमहा तांदळू आिण गहू अनदुािनत िकंमतीला 
परुिव यात येऊ लागले. 

एका बाजलूा ‘दािरद््रयरेषेवरील’ (एपीएल) लोकांसाठी अ नधा या या िकंमती 
बाजारभावांएवढ्या वाढव यात आ या. पिरणामी, ा कुटंुबांनी रेशन दकुानातनू अ नधा य 
घणेे बंद केले. दसुरीकडे, गरीब कुटंुबांना मोठ्या प्रमाणात दािरद््रयरेषेखालील काडर् नाका न 
यांना रेशन यव थेतनू जाणनूबजुनू बाहरे फेक यात आले! रा ट्रीय पाहणी अहवालानेही ह े
मा य केले आह.े यांचे सवेर्क्षण ह ेदशर्िवते की ग्रामीण भागात ७०.५% जनतेकडे एकतर 
काडर्च नाही िकंवा ‘दािरद््रयरेषेवरील’काडर् आह—ेजे हा ग्रामीण भागातील तीन चतथुाश 
कुटंुबांची कमाई दोन वेळेचे परेुसे अ न िमळेल इतकीही नाहीये!117 

बहुसंख्य गरीब जनता सावर्जिनक िवतरण यव थेतनू अ नधा य खरेदी करत 
नस यामळेु भारत सरकारकडील अ नधा याचा साठा मोठ्या प्रमाणात वाढला. दशेाचा 
राखीव साठा आिण संकटकाळासाठी राखनू ठेवले या साठ्याचे मानक ३.२ कोटी टन आह.े 
जलैु २०१३ म ये, सरकार या अ न महामंडळाकडे, सात कोटी टन अ नधा याचा साठा 
होता— हणजे गरजे या दु पटीपेक्षाही जा त.118 

रा ट्रीय अ नसरुक्षा कायदा 
एका बाजलूा अ नधा याचा प्रचंड वाढता साठा, दसुर्या बाजलूा कुपोषणाची वाढती 

पातळी आिण भकेुने होणारे मृ य,ू ामळेु दशेभरात खपू ह ला झाला. रेशन यव थेचा 
अजनू िव तार कर यासाठी अनेक जनसंघटना आिण एनजीओनंी सरकारवर दबाव 
आण यास सु वात केली. सव च यायालयानेही ह तक्षेप केला, आिण िविवध प्रकारांचे 
अ न अिधकार दे यासाठी अनेक आदशे काढले. उदा., प्र येक कुटंुबाला व त दरात ३५ 
िकलो धा य, गरीब कुटंुबासाठी अ प दरात अ न (अं योदय अ न योजना), गरोदर व 
अगंावर दधू िपत असणार्या बालकां या मातांसाठी सरुिक्षतता, इ.इ.119 
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यावेळी कद्रात यपूीए सरकार स ेत होती. वाढत असलेला जनआदंोलनांचा रेटा 
आिण सव च यायालया या आदशेामळेु सरकार अडचणीत आले होते. पण सरकारने 
गिरबांवरील खचर् वाढव यासाठी कोणतेही पाऊल उचल ूनये ाबाबत जागितक बँक आिण 
परकीय गुंतवणकुदारही ठाम होते. ातनू सरकार या धतूर् नोकरशहांनी मागर् काढला. यांनी 
अितशय हुशारीने एक िवधेयक बनवले—रा ट्रीय अ नसरुक्षा िवधेयक— याचा वरकरणी 
हते ू होता दशेातील सवर् गरीब जनतेला अ नसरुक्षा. पण प्र यक्षात, ा िवधेयकाने 
अ नसरुक्षेचा संपणूर् मु ाच उधळून लावला. ते ऑग ट २०१३ म ये लोकसभनेे मंजरू केला 
आिण १२ स टबर २०१३ रोजी याचे कायद्यात पांतर झाले. 

रा ट्रीय अ नसरुक्षा कायद्या (National Food Security Act िकंवा एनएफएसए) 
अतंगर्त ७५% ग्रामीण व ५०% शहरी लोकसंख्येला (अदंाजे ६७ %) प्रित यक्ती प्रित 
मिहना पाच िकलो धा य, हणजे गहू / तांदळू / वारी, अनकु्रमे ३/२/१ पये प्रित िकलो ा 
दराने िमळेल. कायदा असेही सांगतो की ६ मिह यापासनू ६ वषापयत या मलुांना 
आगंणवाडी माफर् त वयानु प मोफत अ न िमळेल, आिण ६ ते १४ वयोगटातील मलुांना 
सरकारी आिण सरकारी अनदुान असले या शाळेत रोज (सटु्टी वगळता) दपुारी िशजवलेले 
जेवण िमळेल. गरोदर आिण अंगावर दधू िपणार्या मलुां या मातांना प्रसतूीकाळात—६ 
मिह यांकिरता—दरमहा १,००० पये िमळतील.120 ाचे िवतरण रेशन यव था आिण 
अि त वात असले या अ य क याणकारी योजना ां या माफर् त होईल. तर यां याकडे 
िवशेष लक्ष िदले पािहजे असे गट, हणजे माता आिण बालकांना एकाि मक बालिवकास 
सेवा योजना (आयसीडीएस) आिण म या ह भोजन योजना ां यामाफर् त िव सहा याचे 
िवतरण केले जाईल. 

प्रसारमा यमांनी ा अ नसरुक्षा कायद्याला दशेातील भकू िमटव यासाठीचे उचललेले 
‘ऐितहािसक पाऊल’ अशा श दांनी गौरिवले. व तिू थती ही आह ेकी रा ट्रीय अ नसरुक्षा 
कायदा ही महास ा बन याचा दावा करणार्या दशेासाठी ल जा पद गो  आह:े 

• पिहली गो  हणजे, कायद्याअतंगर्त परुव यात येणारे अ न ह े उपासमारी या 
पातळीवरचे आह.े भारतीय वैद्यक संशोधन सं था सांगते की एका प्रौढ यक्तीला दर 
मिह याला १४ िकलो तर बालकाला ७ िकलो धा याची गरज असते. ा कायद्यात 
मात्र दर माणशी मिह याला केवळ ५ िकलो धा याची मयार्दा ठेवली आह.े 

• दसुरे हणजे, कायदा फक्त तणृधा य परुवणार आह.े डाळी, तेल, इ. कुपोषणापासनू 
वाच यासाठी गरजेचे असलेले अ य खाद्यपदाथर् याम ये समािव  नाहीत. गे या काही 
वषार्त यां या िकंमती प्रचंड भडक या आहते. ा कायद्या या िनयमांचा आराखडा 
बनिव यासाठी कद्र सरकारने िनयकु्त केले या मं यां या गटाला ाबाबत प  क पना 
होती. अ नसरुक्षेची याख्या ‘काही ठरािवक अ नधा यापरुतीच (गहू आिण तांदळू) 
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मयार्िदत ठेवावी आिण पोषण सरुिक्षतते या मोठ्या मदु्यांशी याला जोडू नये’ अशी 
यांची िशफारस होती, जी खरेतर भारतीय रा यघटने या कलम ४७ चे उ लंघन 
आह.े121 ा कायद्याचा उ शे प  आह.े लोक (लहान मलुांसिहत) भकेुलेली / 
कुपोिषत / पंडुरोगग्र त असली तरी चालतील पण ती उपासमारीमळेु मरता कामा नयेत, 
कारण यामळेु सरकारची नाचक्की होते. 

• ितसरे, हा कायदा जी काही तटुपुंजी हमी दतेो, तीदखेील सवर् गिरबांसाठी नाहीये. 
कायद्यामळेु रेशन या दकुानातनू यांना व त दरात अ नधा य िमळेल अशा लोकांची 
संख्या वाढून ६७% झाली आह,े पण वर चचार् के याप्रमाण ेग्रामीण भागातील ७५% 
लोकांना तर शहरी भागातील ७३% लोकांना िकमान कॅलरीज िमळत नाहीत. 

• तािमळनाडू आिण छ ीसगड सारख्या रा यांचे अ नसरुक्षा कायदसेदु्धा रा ट्रीय 
अ नसरुक्षा कायद्या या तलुनेत अिधक प्रभावी आहते.122 उदा., तािमळनाडूम ये 
सावर्ित्रक रेशन यव था आह े याम ये प्र येक कुटंुबाला, मग ते दािरद््रयरेषे या खाली 
असो वा नसो, प्रित मिहना २० िकलो तांदळू मोफत िमळतात. ितथे गहू, साखर, 
घासलेट आिण तरूडाळींसारख्या इतर आव यक गो ीही रेशनवर व त दरात िद या 
जातात.123 

भाजप आिण अ नसुरिक्षतता 
िवरोधी पक्षात असताना लोकसभेतील रा ट्रीय अ न सरुक्षा कायद्यावरील चचेर् या वेळी 

हा कायदा अितशय अपरुा अस याची टीका भाजप ने यांनी केली होती. जेटलींचा प्र  
होता, ‘हा कायदा आणनू आपण स या अि त वात असले या अिधकारांम ये खरेच काही 
भरीव वाढ करत आहोत का? आपण प्र तािवत खचार्म ये काही भरीव वाढ करत आहोत 
का? ाचं उ र “नाही” असे आह.े’ प्र येक यक्तीला दर मिह याला १० िकलो धा य, 
अडीच िकलो डाळी आिण ९०० ग्रॅम तेल िमळावे अशी सधुारणा कायद्यात कर याची 
िशफारसही मरुली मनोहर जोशींनी (भाजप नेते) केली होती. सोळा या लोकसभा 
िनवडणकुी या भाजप या जाहीरना यात ‘सवाना अ न सरुक्षे’चे वचन दे यात आले होते. 
अ नसरुक्षा रा ट्रा या सरुक्षेचा अगंभतू भाग आह ेअसेही यात हटले होते.124 

परंत ुस ेत आ यानंतर भाजपने ा िवषयावर संपणूर् पलटी खा ली आह.े एनएफएसए 
चा िव तार वाढवनू यात डाळी आिण खाद्यतेल अशा अ य िशधासामग्रीचा समावेश 
कर याब ल अथर्मं यांनी पणूर्तः मौन धारण केले. सरकारने दु काळी भागातील लोकांना 
अ न साहा य करावे व यायालयाने तसे आदशे द्यावेत अशी एक जनिहत यािचका वराज 
अिभयानने सव च यायालयात केली होती. यावर, सरकारने दरमहा २ िकलो डाळ व १ 
िकलो खाद्यतेल प्र येक यक्तीला रेशन यव थेमाफर् त द्यावे असे सव च यायालयाने 
सचुवले. पण सरकारने आिथर्क अडचणीचे कारण सांगनू ही सचूना धडुकावनू लावली.125 
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‘सावर्ित्रक अ न सरुक्षा’ ा मु ् यावर अ ण जेटलींनी मौन बाळगले आह.े भारताला 
महान बनिव या या िवषयावर दरिदवसाआड जनतेपढेु भाषण करणार्या आप या वाचावीर 
पंतप्रधान मोदींनी दशेातील महाभयंकर कुपोषण तसेच दािरद््रयाची पातळी आिण लोकांना 
सावर्ित्रक अ नसरुक्षा परुिव याची िनकड ासंबंधी गे या चार वषात एक अवाक्षरही 
काढलेले नाही. भाजप स ेत आ यापासनू अ न अनदुानासाठी जेटलींनी केलेली तरतदू 
प्रितवषीर् फक्त ७.२९% नी (सीएजीआर) वाढली. आिण जीडीपी या सापेक्ष टक्केवारीनसुार 
जेटलींनी सादर केले या चारही अथर्संक पांत अ न अनदुानाचे प्रमाण व ततुः कमी झाले 
आह े(तक्ता ४). 

तक्ता ४: भाजप सरकारने अ न अनुदानाथर् केलेली तरतूद, 
२०१४–१५ ते २०१७–१८ (कोटी पयांम ये) 

 २०१४–१५ 
(वा.) 

२०१५–१६ 
(वा.) 

२०१६–१७ 
(स.ुअं.) 

२०१७–१८ 
(ब.अं.) 

अ न अनदुान १,१७,६७१ १,३९,४१९ १,३४,८३५ १,४५,३३९ 
जीडीपी (चाल ू
बाजारमू यांनसुार) 

१,२४,३३,७४९ १,३६,७५,३३१ १,५०,७५,४२९ १,६८,४७,४५५ 

अ न अनदुान िनधी 
जीडीपी या % या 
सापेक्ष 

०.९५ १.०२ ०.८९ ०.८६ 

चौकट: बजेट अंदाज, सुधािरत अंदाज, वा तिवक खचर् 

आगामी वषार्म ये एखाद्या खा यासाठी िकंवा योजनेसाठी बजेटम ये केलेली अदंाजे 
तरतदू हणजे बजेट अदंाज (ब.अ)ं. उदा.: फेब्रवुारी २०१७ म ये बजेट मांडताना 
अथर्मं यांनी २०१६–१७ (एिप्रल २०१६ ते माचर् २०१७) साठीचा बजेट अदंाज मांडला. 
मात्र वषर्भरा या काळात काही खा यांना बजेटमधील तरतदुींपेक्षा जा त िनधीची गरज 
भास ूशकते. चाल ूआिथर्क वषार्तील अशा परुवणी माग या सरकार संसदसेमोर सादर 
करते. ा परुवणी माग या चाल ू वषार् या सधुािरत अंदाजाम ये (स.ुअ.ं) दाखिव या 
जातात. हणनू अथर्मं यांनी २०१६–१७ या बजेट अंदाजांसोबतच २०१५–१६ च े
सधुािरत अंदाजही सादर केले. वा तिवक खचर् (वा.) हणजे िविवध खा यांवर झालेला 
अखरेचा खचर्. हा सधुािरत अंदाजांहून जा तही अस ूशकतो आिण कमीही. वा तिवक 
खचर् वषार् या शेवटी, सवर् जमाखचर् मांड यावरच समजतो. यामळेु फेब्रवुारी २०१७ 
म ये २०१६–१७ या बजेटसोबत यांनी २०१४–१५ चा वा तिवक खचर्ही सादर केला 
आह.े 
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सवर् गिरबांना िकमान ७ िकलो धा य सवलती या दरात दे याची सरकारची तयारी 
नाही. पण मग गोदामात पडून रािहले या प्रचंड अ न साठ्याचे सरकार काय करत आह?े 
धनदांडग्यां या चैनी या व त ूआयात कर यासाठी लागणारे परकीय चलन िमळव यासाठी 
या अ नधा याची िनयार्त केली जात आह!े भारतातील गहू आिण तांदळू ांची िनयार्त 
कळसाला पोहोचली आह.े अगदी अलीकडे, अ नधा य उद्योगासंबंधी आतंररा ट्रीय मािसक 
व डर् ग्रेनने िदले या मािहतीनसुार भारत २०१२ पासनू जगातील सवात मोठा तांदळू 
िनयार्तक दशे आह ेआिण कदािचत २०१७ साली दखेील राहील. या दशेात जगातील 
सवार्िधक उपाशी लोक राहतात, या भारताने २०१६ साली १०३ लाख टन तांदळू िनयार्त 
केला होता, आिण २०१७ साली ाम ये वाढ होऊन ११०.७ लाख टन िनयार्त हो याची 
शक्यता आह े(तक्ता ५).126 

तक्ता ५: भारत: गहू आिण तांदूळ िनयार्त (लाख टनांम ये)127 

वषर् गहू तांदळू 
२०१२–१३ ६.५ १०.२ 
२०१३–१४ ५.६ १०.९ 
२०१४–१५ २.९२ ११.९५ 
२०१५–१६ ०.६१ १०.४१ 

अ नधा य अनुदानात आणखी कपात कर याची योजना . . . 
अ नधा य अनदुानात आणखी कपात कर याचे मोदी सरकारने योिजले आह.े मोदी–

जेटली याला जॅम ित्रमतूीर् (JAM trinity) हणतात, ते जनधन (बँक खाती), आधार 
आिण मोबाईल फोन, ा ित हीं या माफर् त ह ेघडिवले जाणार आह.े ा ित ही गो ी आता 
जवळजवळ सावर्ित्रक झा या आहते. आधार काडार्द्वारे ‘गरीब’ शोधनू यां या जनधन 
खा यात थेट पैसे जमा करण ेआिण हळूहळू रेशन यव था र बातल करण ेअशी सरकारची 
योजना आह.े वॉिशंग्टनहून थेट िद लीत आयात केलेले सरकारचे प्रमखु आिथर्क स लागार 

अरिवंद सबु्रमिणयन ां या मते ामळेु 
मध यामधे होणारी पैशाची गळती थांबेल, 
िशवाय म यमवगीर्य लोक आपोआप 
बाजलूा सारले जातील; ामळेु जी बचत 
होईल ती सरकार पायाभतू साधनात गुंतव ू
शकेल ( हणजेच पीपीपी या माफर् त 
खाजगी क्षेत्राकडे ह तांतिरत क  शकेल); 
व याचबरोबर िकंमती ‘मकु्त’ होतील.128 
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सबु्रमिणयन ांचे ह े िवधान िवरोधाभासी आह.े जर रेशन यव था बंद क न आिण 
गिरबां या खा यात अनदुानाची रक्कम थेट जमा क न बाजारातील िकंमती ‘मकु्त’ होणार 
असतील तर सरळ आह ेकी अ नधा यां या िकंमतींचा फोट होईल. खरेतर यापार्यांनी 
केले या अ नधा या या साठेबाजीला आिण िकंमतीतील सटे्टबाजीला आळा घालण े ह े
दशेाम ये रेशन यव था सु  कर यामागचे एक प्रमखु कारण होते.129 अ नधा यां या िकंमती 
वाढ यावर सरकारला गिरबां या खा यात जमा करावया या रकमेत वाढ करावी लागेल. 
परंत ुइकडे तर सरकार अ नधा य अनदुानात कपात कर या या प्रय नात आह,े मग ही रक्कम 
वाढवली जाईल ाची काहीच शक्यता नाही. हणजेच लक्षावधी गिरबांचे हाल आता 
आणखी अस  होतील. 
रेशन यव थे या सावर्ित्रकीकरणाबाबत 

आता सबु्रमिणयन ांनी मांडले या आणखी एका िवषयावर चचार् क या. ते हणत 
आहते की सरकारने रेशन यव थेमधील गळती थांबिव याची आव यकता आह.े परंत ु
गळती कमी करण ेहाच तर ‘ल यकद्री’ रेशन यव था (टीडीपीएस) आण यामागचा प्रमखु 
उ शे होता. ाचा अथर् असा की गळतीवर िनयंत्रण ठेव यात ल यकद्री योजनेला दा ण 
अपयश आलेले आह.े ही व तिु थती िनयोजन आयोगा या एका अ यासातनू पढेु आली 
आह.े हा अहवाल सांगतो की ल यकद्री योजनेनंतर रेशन यव थेमधील गळती दु पट झाली. 
१९९३–९४ म ये रेशन यव था सावर्ित्रक होती, आिण २००४–०५ म ये ल यकद्री होती. 
एनएसएस द्वारा िदली गेलेली आकडेवारी असे दशर्वते की तांदळू आिण गहू ा दो हींची 
िमळून होणारी गळती १९९३–९४ म ये २८% होती, ती २००४–०५ म ये ५४% इतकी 
वाढली. दसुरीकडे कद्र सरकारने आखनू िदलेली ल यकद्री यव था न वीकारता 
तािमळनाडू, आंध्रप्रदशे आिण छ ीसगढ ा रा यांनी रेशन यव थेमाफर् त (जवळपास) 
सावर्ित्रक पातळीवर अ नधा य परुवठा चाल ू ठेवला, आिण िविवध सधुारणांचा अवलंब 
क न रेशन यव थेचे काम चांग या रीतीने हो यासाठी पावले उचलली— ा रा यांम ये 
गळतीचे प्रमाण नग य िकंवा अ य प आह.े130 

ाव न अरिवंद सबु्रमिणयन आिण अ ण जेटली ांनी काढले या िन कषार् या 
अगदी उलट िन कषर् िनघतो—की रेशन यव थेमधील गळती थांबव यासाठी, खर्या अथार्ने 
भकू संपु ात आण यासाठी आिण सवाना अ नसरुक्षा पिरणामकारकरीतीने परुिव यासाठी 
रेशन यव था ल यकद्री न ह ेतर सावर्ित्रक कर याची आव यकता आह.े 

ही सचूना ऐकून आम या प्रमखु अथर्तज्ञांना आ यार्चा धक्काच बसेल. यांनी तर 
दशेा या आधीच कमकुवत झाले या एनएफएसए ला सदु्धा तो परवड याजोगा नाही असे 
हणनू िवरोध केला होता. ते आता हणतील की अशाने आपण िदवाळखोरीकडे जाऊ, 
आपली िव ीय तटू प्रचंड वाढेल व आपण पु हा जागितकीकरणाआधी या संथ 
प्रगतीपथावर पोहोच.ू 
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मुंबईचे प्रिसद्ध सा ािहक जनता म ये प्रकािशत झाले या एका लेखात आ ही अदंाज 
लावला आह े की रेशन यव थे या सावर्ित्रकीकरणाची दशेाला काय िकंमत मोजावी 
लागेल.131 हा िहशोब करताना आ ही असे गिृहत धरले आह ेकी प्र येक कुटंुबाला दरमहा 
३५ िकलो तांदळू िकंवा गहू आिण ५ िकलो तणृधा ये (बाजरी, वारी, नाचणी, इ.) 
िमळ याची तरतदू असेल. ह े गिृहतक आधारभतू मानले, तर रेशन यव थे या 
सावर्ित्रकीकरणासाठी २०१७–१८ वषीर् फक्त ८५,००० कोटी पयां या वाढीव अनदुानाची 
गरज लागेल. 

ही काही मोठी रक्कम नाही. ा रकमेची तरतदू कर यासाठी आव यक असले या 
पैशापेक्षा िकतीतरी अिधक पैसा सरकारकडे आह.े सरकार दशेातील अित-अित ीमंत 
लोकांना प्रितवषीर् ५ लाख कोटी पयांहून अिधक कर सवलत दते आह;े कजर्माफी आिण 
कजार् या पनुबाधणी या पात ९ लाख कोटी पयांहून अिधक रक्कम िदली आह;े िक येक 
लाख कोटी पयांचे नकुसान सोसनू दशेातील खिनजसंप ीचा ताबा यां याकडे ह तांतिरत 
केला आह े . . . दशेातील मोठमोठ्या उद्योग घरा यांना आिण अितधनाढ्यांना िद या 
गेले या सवलतींची यादी प्रदीघर् आह.े 

पण स याचे ‘रा ट्रवादी’ सरकार, एकवेळ आप या लोकांना उपाशी मारायला तयार 
आह,े पण भारतातील ल धप्रिति तांना िद या जाणार्या भरमसाठ सवलती कमी कर यास 
तयार नाही . . . 

अ य पोषणिवषयक योजनांम ये कपात 

अ नधा य अनदुान योजने यितिरक्त, गभर्वती ि या आिण बालके ां यासाठी कद्र 
सरकार या इतर अनेक ‘पोषण’ योजनाही आहते. यांपैकी बहुतांश योजना एकाि मक 
बालिवकास सेवा योजना (आयसीडीएस) ा एका छत्रीखाली समािव  के या आहते. 
ाम ये अगंणवाडी सेवा आिण प्रधानमंत्री मातवंृदना योजना (Maternity Benefit 

Programme िकंवा एमबीपी) ा मह वपणूर् योजनांचा समावेश आह.े 
पोषणासंबंधी आणखी एक मह वाची योजना आह ेम या ह भोजन योजना, 

पण ती मानवसंसाधन मंत्रालया या अख यारीतील आह.े 
२०१४ मधील आप या पिह या अथर्संक पीय अिभभाषणात 

अथर्मंत्री अ ण जेटली हणाले की, ‘स या अि त वात असले या 
उपाययोजना परेुशा नाहीत. हणनू भारतातील सात याने खाली 

ढासळत जाणारी कुपोषणग्र तता थांबिव यासाठी 
अिभयाना या पद्धतीने एक रा ट्रीय उपक्रम राबिव याची 
फार मोठी िनकड आह.े’ यांनी सहा मिह यांत एक 
समावेषक धोरण सादर कर याचे आ ासन िदले.132 याला 
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आता चार वषाहून अिधक काळ लोटला आह.े पोषण सेवा योजनेत सधुारणा सचुिवणारा 
क चा आराखडा तर सोडाच पण भाजप स ेत आ यापासनू यांनी गे या चार वषात ा 
योजनांसाठी केले या तरतदूींम येही प्र यक्षात (महागाई लक्षात घतेा) कपातच केली आह.े 

२०१७–१८ या कद्रीय अथर्संक पात पोषणासंबंधी सवर् योजनांसाठी िमळून 
३०,७५५ कोटी पयांची तरतदू केली आह.े133 दशेाचा गळा आवळणार् या 
कुपोषणसम येचा सामना कर या या ीने ही रक्कम फारच तटुपुंजी आह.े ा रकमे या 
दु पट रक्कम सरकारने ावषीर् र ते आिण महामागर् बांध यासाठी अनदुान हणनू िब डरांना 
व कॉप रेश सना िदली आह.े 

तक्ता ६: भाजप सरकारद्वारा पोषण िवषयक योजनांब ल केलेली तरतूद, 
२०१४–१५ ते २०१७–१८ (कोटी पये) 

योजना २०१४–१५ 
(वा.) 

२०१५–१६ 
(वा.) 

२०१६–१७ 
(स.ुअं.) 

२०१७–१८ 
(ब.अं.) 

अंगणवाडी सेवा १६,६६४ १५,४३३ १४,५६० १५,२४५ 
आयजीएमएसवाय / एमबीपी ३४३ २३३ ६३४ २,७०० 
म या ह भोजन (एमडीएम) १०,५२४ ९,१४५ ९,७०० १०,००० 
रा ट्रीय पोषण िमशन 
(एनएनएम) २० ५६ १७५ १,५०० 

िकशोरवयीन मलुीं  या 
सबलीकरणासाठी योजना ६२२ ४७५ ४६० ४६० 

रा ट्रीय पाळणाघर योजना ९८ १३३ १५० २०० 
बाल संरक्षण योजना ४४६ ४९७ ५९८ ६४८ 
मदत आिण संरक्षणाची गरज 
असले  या बालकामगारां  या 
क  याणासाठी योजना 

५ ७ ३ २ 

एकूण २८,७२२ २५,९७९ २६,२८० ३०,७५५ 

जेटलींनी सादर केले या चारही अथर्संक पांम ये ा सवर् पोषण िवषयक योजनांसाठी 
केले या तरतदूींम ये २०१४–१५ या तलुनेत केवळ २.३१% ची वाढ झाली आह े (तक्ता 
६). महागाई लक्षात घतेा, प्र यक्षात ही वाढ नसनू कपातच आह!े 

दशेातील ५ कोटी कुपोिषत बालके आिण २ कोटींहून अिधक गभर्वती ि या व तनदा 
माता ां या बाबतीत स ाधारी भाजप सरकार िकती संवेदनशू य आह,े ह ेखालील दोन 
उदाहरणांव न प  होते: 
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• पोषण िवषयक योजनांपैकी सवार्त मह वाची योजना हणजे अगंणवाडी सेवा योजना 
होय. माता व ६ वषा या आतील बालकांना आरोग्य, िशक्षण आिण परूक पोषण 
परुिव यासाठीचा तो उपक्रम आह.े जेटलींनी अगंणवाडी सेवांसाठी २०१४–१५ म ये 
१६,६६४ कोटी पयांची तरतदू केली होती. ही तरतदू २०१७–१८ म ये १५,२४५ 
कोटी पयांवर घसरली आह.े महागाई लक्षात घतेा ही कपात जवळजवळ ३०% आह.े 

• एनएफएसए म ये प्र येक गरोदर ीला ६,००० पये दे याची तरतदू आह.े हा कायदा 
२०१३ म ये पािरत झाला होता. स ेत आ यानंतर मोदी–जेटलींनी तीन वषेर् 
या याकडे दलुर्क्ष केले होते. जेटलींनी ा कायद्याची संपणूर् दशेभरात अमंलबजावणी 
कर याची घोषणा आप या २०१७ या अथर्संक पावरील भाषणात केली. पण ा 
योजनेला (योजनेचे नाव बदलनू प्रधानमंत्री मातवंृदना योजना केले आह)े पणूर्तः 
कायार्ि वत कर यासाठी जेवढी रक्कम पािहजे, या या फक्त २८% रक्कम (२,७०० 
कोटी पये) यांनी परुवली आह.े134 

रोजगार हमी हळूहळू संपु ात आणणे 

ग्रामीण भागाला ग्रासणार् या संकटांची पकड सैल कर याची आिण अ न सरुक्षेची 
ि थती सधुार याची क्षमता असलेली आणखी एक मह वाची योजना हणजे भारतातील 
ग्रामीण रोजगार हमी योजना होय. ही योजना महा मा गांधी रा ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी 
कायद्यांतगर्त (मनरेगा) अि त वात आलेली आह.े ा कायद्या वये प्र येक इ छुक कुटंुबाला 
प्रितवषीर् िकमान १०० िदवसां या रोजगाराची हमी िमळते. मखु्य हणजे हा कायदा कालबद्ध 
रोजगाराची हमी दतेो, हणजे लेखी मागणी के यापासनू पंधरा िदवसां या आत रोजगार 
िमळतो आिण १५ िदवसांत रोजगार न िमळा यास बेरोजगारी भ ा िदला जातो. अनेक 
अ यासांमधनू ह े िदसनू आले आह े की ग्रामीण भागातील मजरुी या दरात वाढ होणे, 
उपासमार कमी होणे आिण संकटामळेु ग्रामीण भागातनू होणार् या थलांतराचे प्रमाण कमी 
होण ेअसे अनेक चांगले पिरणाम मनरेगा मळेु घडून आले आहते.135 

स ेत आ यानंतर पिह याच वषीर् पंतप्रधान मोदी ांनी मनरेगा ह े काँग्रेस या 
अपयशाचे ‘िजवंत मारक’ आह े अशी जाहीर उपहासगभर् टीका केली.136 थोड्याच 
काळानंतर सरकारने माघार घतेली. २०१७–१८ या आप या अथर्संक पावरील 
अिभभाषणात तर अथर्मंत्री जेटलींनी मोठ्या अिभमानाने घोिषत केले की ा वषीर् यांनी 
मनरेगा साठी आतापयत या सवार्त जा त, हणजे ४८,००० कोटी पयांची, तरतदू केली 
आह,े जी गे या वषीर् या मानाने प्रचंड मोठी आह.े (गे या वषीर् मनरेगा साठी ३८,५०० कोटी 
पयांची तरतदू केली गेली होती.) परंत ु२०१६–१७ म ये ा योजनेवर प्र यक्षात झालेला 
खचर् ४७,४९९ कोटी पये होता, ह ेमात्र ते सांगायला िवसरले. हणजे यंदा या तरतदुीत 
फक्त ५०० कोटींची िकंवा १% एवढीच वाढ झाली आह.े महागाई लक्षात घतेा, ा वषीर् या 
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तरतदुीत खरंतर कपातच झाली आह!े 
िशवाय, आ ही इतरत्र चिचर् याप्रमाणे, ा वषीर् या ४८,००० कोटी पयां या 

तरतदुीपैकी बराचसा भाग, हणजे १३,४८२ कोटी पये, आधी या वषार्तील दणेी 
दे यासाठी खचर् होणार आह.े137 चलनवाढीचे ८% यात जोडले तर २०१६–१७ या 
सधुािरत अदंाजाएवढी तरतदुीची पातळी कायम राख यासाठी कद्र सरकारला कमीतकमी 
४७,४९९ + १३,४८२ + ३,८०० = ६४,७८१ कोटी पयांची तरतदू करण ेआव यक ठरते. 
२०१७–१८ ची तरतदू ापेक्षा २६% नी कमी आह.े 

दसुरे हणजे, जरी सरकारने २०१७–१८ म ये मनरेगासाठी एवढ्या रक्कमेची 
(६४,७८१ कोटी पये) तरतदू ठेवली असती, तरी ती ा योजने या पणूर् 
अमंलबजावणीसाठी अपरुी पडली असती. मनरेगा ही मागणीनसुार चालणारी योजना आह.े 
जे रोजगारासाठी इ छुक आहते, यांना वषार्त १०० िदवसांचा रोजगार दे याची हमी ही 
योजना दतेे. कायदा झा यापासनू गे या ११ वषार्त कोण याही सरकारने ा योजने या पुणर् 
अमंलबजावणीसाठी परेुसा िनधी उपल ध क न िदलेला नाही. २००९–१० म ये ही योजना 
सवार्त उ कृ पणे राबिवली गेली. या वषीर् एकंदर २८३.६ कोटी यक्ती-िदवस रोजगार 
िनमार्ण झाला होता, हणजे प्र येक कुटंुबाला सरासरी ५४ िदवसांचा रोजगार उपल ध क न 
िदला गेला होता. २०१५–१६ ह ेदु काळी वषर् असनूही या वषीर् फक्त २३५ कोटी यक्ती-
िदवस रोजगार िनमार्ण झाला, हणजे प्र येक कुटंुबाला सरासरी ४८ िदवस रोजगार िमळाला. 
मागील वषीर् हणजे २०१६–१७ म ये रोजगार िनिमर्ती आणखी कमी, हणजे समुारे २०० 
कोटी यक्ती-िदवस इतकी झाली. ा वषीर्ची तरतदू गे या वषीर्पेक्षा २६% कमी 
अस यामळेु रोजगार िनिमर्ती आणखीनच कमी होणार आह.े138 

ीमंतांनी जनतेशी नाळ तोडली आहे 

िक येक वषापवूीर्, हणजे १९४९ म ये भारतीय रा यघटनेने प  केले की दशेाने 
खालील गो ी कर यासाठी प्रय नांची पराका ा केली पािहजे. 

• शासन सामािजक, आिथर्क व राजकीय यायाद्वारे दशेात समतामलूक समाज यव था 
प्र थािपत करेल व लोकक याणाचे संवधर्न कर यासाठी प्रय नशील राहील [कलम 
३८ (१)]; 

• शासन उ प ना या बाबतीत असलेली िवषमता िकमान पातळीवर आण यासाठी 
आटोकाट प्रय न करेल आिण दजार्, सिुवधा व संधी याबाबत असलेली िवषमता 
नाहीशी कर यासाठी प्रय नशील राहील [कलम ३८ (२)]; 

• संप ीचे कद्रीकरण होईल, अशा पद्धतीने आिथर्क यव था चाल ूनये ासाठी शासन 
आपले धोरण आखले [कलम ३९ (सी)]; 
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• बालकांना िनरामय पद्धतीने आिण मकु्त व प्रित ापणूर् वातावरणात आपला िवकास 
कर यासाठी संधी व सिुवधा िद या जा यात आिण बालके व यवुक ांना 
शोषणापासनू आिण नैितक व भौितक गरजां या बाबतीत उपेक्षेपासनू संरक्षण िदले 
जावे [कलम ३९ (एफ)]; 

• िशक्षणाचा हक्क आिण बेकारी, वाधर्क्य, आजार व िवकलांगता ांनी पीिडत अशा 
यक्तीं या बाबतीत लोकसहा याचा हक्क उपल ध क न दे यासाठी शासन 
पिरणामकारक तरतदू करेल [कलम ४१]; 

• आप या जनतेचे पोषणमान व राहणीमान उंचावणे आिण सावर्जिनक आरोग्य सधुारणे 
या गो ी शासन आप या प्राथिमक कतर् यांपैकी अस याचे मानेल [कलम ४७]. 

ही कलमे जरी रा यघटने या मागर्दशर्क त वांखाली येत असली, आिण जरी 
कायद्यानसुार यांची अमंलबजावणी करण ेबंधनकारक नसले, तरी यांना ‘मागर्दशर्क त वे’ 
का हटले जाते ह ेडॉ. बाबासाहबे आबेंडकरांनी १९ नो हबर १९४८ रोजी संिवधान सभते 
िदले या भाषणात घोिषत केले होते:139 

ह्या सभेचा उदे्दश आहे की भिवष्यात िवधीमंडळ व कायर्कारी मंडळाने ह्या भागामध्य े
अिधिनयिमत केलेल्या तत्त्वानंा पाळण्याचे केवळ ढोगं करता कामा नये. उलट त्यानंी 
ह्या तत्त्वानंा पाया मानूनच ह्यापुढे देशाच्या राज्यकारभारासंबंधी सवर् कायर्कारी व 
िवधीिवषयक कारवाया कराव्यात. 

एवढेच न ह,े तर ते पढेु हणाले:140 

ह्या मागर्दशर्क तत्त्वाचंी अंमलबजावणी करण्यात सरकारपुढे अडथळा आणणारी 
पिरिस्थती िनमार्ण झाली, तरी अशा किठण आिण प्रितकूल पिरिस्थतीत देखील 
सरकारने कायम ह्या तत्त्वाचं्या पूतर्तेसाठी आटोकाट प्रयत्न केले पािहजेत, असा 
आमचा उदे्दश आहे. 

१९४७–४९ या दर यान जे हा आप या दशेाचे सं थापक िपतामह भारतीय 
संिवधानावर वादिववाद करत होते, ते हा यांनी ठरवले की संिवधाना या भाग ४ म ये 
समािव  कर यात आले या आिथर्क व सामािजक हक्कांची अमंलबजावणी कायद्यानसुार 
अिनवायर् क  नये, कारण दशेातील आिथर्क पिरि थती प्रितकूल होती. पण तरीसदु्धा ा 
हक्कांना रा यकारभारासाठी मलूभतू बनव याचे यांनी ठरवले, जेणेक न जसजसा आिथर्क 
िवकास व संप ी िनमार्ण होत जाईल, ते हा यांची हमी दणेे शक्य होईल. हाच डॉ. 
आबेंडकरांनी संिवधान सभे या मंचावर िदले या भाषणाचा खरा अथर् आह.े141 

स र वषानंतर दशेात प्रचंड संप ी िनमार्ण झाली आह.े मात्र ‘लोकक याणा या 
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वदृ्धीसाठी आिण सामािजक, आिथर्क व राजनैितक यायाची हमी दे यासाठी प्रय नांची 
पराका ा’ कर याऐवजी गे या अडीच दशकांपासनू कद्रात स ेत आलेली सवर् सरकारे 
संिवधाना या मागर्दशर्क त वांची िनलर् जपण ेपायम ली करत अथर् यव थेला िव द्ध िदशेने 
घऊेन जात आहते. ते िवकिसत दशेां या व बहुरा ट्रीय कंप यां या हुकुमांपढेु माना तकुवत 
आहते, नव-उदारवादी धोरणं राबवत आहते आिण अथर् यव थेला केवळ मोठमोठ्या उद्योग 
घरा यां या नफेखोरीसाठी चालवत आहते. 

पिरणामी, दशेातील िवषमता मोठ्या प्रमाणात वाढली आह.े भारत जगभरातील मोठ्या 
प्रमाणात िवषमता असलेला दशे बनला आह.े फक्त १% लोकांकडे दशेा या संप ीचा २/३ 
वाटा आह.े 

तर दसुरीकडे, जनतेला अ नसरुक्षा, िशक्षण व आरोग्यसिुवधा दे यासाठी सामािजक 
क्षेत्रावर के या जाणार् या खचार्त—जो आधीच कमी आह—ेआणखी कपात केली जात 
आह.े पिरणामतः: 
• दशेापढेु आरोग्याचे गंभीर संकट उभे ठाकले आह;े पणूर्पण े बरे होऊ शकणार् या 

रोगांमळेु लाखो लोक मरण पावत आहते; 
• दशेातील उपासमारीची पातळी ही संपणूर् जगातील सवात वाईट आह;े 
• भारत हा वाढ खुटं या या जागितक संकटा या कद्र थानी आह,े याम ये दशेातील 

एक ततृीयांशापेक्षा अिधक मलेु दीघर्कालीन कुपोषणामळेु खुटंलेली आहते. 

न याने स ेत आलेले भाजप सरकार तर काँग्रेस/यपूीए पेक्षाही जा त लोकिवरोधी आह े
व नव-उदारवादी धोरणांना अिधकच िनदर्यीपण े राबवत आह.े दशेातील सवात गरीब 
तबक्यांना काही अशंी तरी मदत हो याची क्षमता असले या योजना—अ न सरुक्षा कायदा 
व ग्रामीण रोजगार हमी योजना—आधी या यपूीए सरकारने सु  के या हो या. पण आधीच 
कमकुवत असले या ा योजनांनाही भाजप सरकार अिधक कमजोर बनवत आह.े दशेातील 
ीमंतांची संप ी अिधकािधक वेगाने वाढत अस यामळेु ते आनंदी आहते. भाजप या 

िनवडणकू प्रचार अिभयानांम ये यांनी जबरद त गुंतवणकू केली होती; यां या 
गुंतवणकुीवर भरभक्कम परतावे िमळत आहते.142 काहींनी तर मोदींना दशेाचे आजपयतचे 
सव म पंतप्रधान हणनू घोिषत केले आह.े143 

आता शंकेला काहीही थान उरलेले नाही. पाि मा यां या अधंानकुरणात धुंद 
झाले या भारतात या धनदांडग्यांनी मेळघाटात कुपोषणामळेु मरणारी आिदवासी मलेु, आधं्र 
प्रदशेातील वैद्यकीय खचर् न चकुवता आ यामळेु आ मह या करणारा शेतकरी, सामािजक 
सरुक्षा नस यामळेु पाट या या र यावर थंडीमळेु मरण पावलेला हातारा, बुंदलेखडंम ये 
विडलांचे कजर् फेड यासाठी िवकली गेलेली त णी ां याब लची सवर् िचंता सोडून िदली 
आह े. . . थोडक्यात, यांनी दशेा या जनतेपासनू नाळ तोड याचे ठरवल आह े. . . 
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७. जगभरात लोक लढत आहेत 

‘िवकसनशील देश’ पु हा गुलामिगरीकडे 

२० या शतका या शेवट या दोन दशकांम ये साम्रा यवादी दशे ‘िवकसनशील 
दशेां’वर— यांना यांनी एकेकाळी गलुाम बनवले होते—आपले अिधरा य गाजिव यात 
पु हा एकदा यश वी झाले आहते. ा दशेां या परकीय कजार् या संकटाचा फायदा घऊेन, 
यांनी आिशया, आिफ्रका आिण लॅिटन अमेिरकेतील दशेांना यां या वाय  भांडवली 
िवकासाचे मॉडेल मोडीत काढायला लावले. ‘िवकसनशील दशेां’नी आप या अथर् यव था 
साम्रा यवादी भांडवल व व तूंसाठी खु या के या आहते. पु हा एकदा िवकिसत दशेांतील 
कंप यांना ा ‘िवकसनशील दशेां’चा क चा माल व नैसिगर्क साधनसंप ी लटूुन ने याची 
खलुी सटू िमळाली आह.े ालाच ग डस श दात जागितकीकरण असे हटले जाते. 

‘िवकसनशील दशेां’तील लोकांवर ाचे महाभयंकर पिरणाम झाले आहते. IMFचे 
अथर्त ज्ञ डे हीसन बधुो ांनी IMF या अटींचे लॅिटन अमेिरका आिण आिफ्रकेतील 
लोकांवर होणारे पिरणाम पाहून अ यंत उिद्वग्न होऊन १९८८ म ये आप या पदाचा 
राजीनामा िदला. IMF–WBने केलेला ितसर्या जगाचा िव वंस144 ा लेखात यांनी हटले 
आह:े145 

ह्या कायर्क्रमाचे सवार्त मोठे अपयश लोकावंर होणाऱ्या पिरणामावंरून िदसून येते. 
IMF–WBचा आिर्थक सुधारणा कायर्क्रम जनिवरोधी िकंबहुना वंशिवचे्छदक 
आहे. यिुनसेफ आिण आिफ्रकेसाठी संयकु्त राष्ट्रसंघाच्या आिर्थक आयोगाच्या 
उपलब्ध आकडेवारीवरून िदसून येते की, आिफ्रका, आिशया आिण लॅिटन 
अमेिरकेमध्ये १९८२ पासून पाच वषार्खालील सुमारे ६० लाख बालके दरवषीर् 
मृतु्यमुखी पडली आहेत. 

हे तर िहमनगाचे फक्त 
वरचे टोक आहे. िजथे िजथ े
आिण जेव्हा जवे्हा ह्या सुधारणा 
अंमलात आणल्या आहेत, ितथ े
त्यानंी आिर्थक, सामािजक आिण 
सासृं्कितक िवधं्वस केला आहे. 
अतं्यत प्रितिष्ठत अशा संयकु्त 
राष्ट्रसंघाच्या िवकास कायर्क्रमाने (UNDP) असा अंदाज वतर्िवला आहे की, 
ितसऱ्या जगातील जवळपास १२० कोटी—दहा वषार्ंपूवीर्च्या दपु्पट—लोक 
आतं्यितक गिरबीत जीवन कंठत आहेत. उप-सहारा आिफ्रकेच्या देशामंधील 
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िनम्म्यापेक्षा जास्त मुले भूकबळी िकंवा कुपोिषत आहेत. ितसऱ्या जगातील १६० 
कोटी लोकानंा शदु्ध िपण्याचे पाणी िमळत नाही आिण २०० कोटी अधर्बेरोजगार 
िकंवा बेकार आहेत. आिफ्रकेतील काही देशामंध्य ेबालमृतू्यचे प्रमाण १० वषार्ंपूवीर् 
म्हणजे आिर्थक सुधारणा कायर्क्रम मोठ्या प्रमाणावर राबवण्यापूवीर् जेवढे होते 
त्याच्या दपु्पट झाले आहे. 

अगदी अलीकडे, UNDP आपल्या १९९२ च्या मानव िवकास अहवालात 
म्हटले आहे की, आिर्थक सुधारणा कायर्क्रमामध्ये असलेल्या अगंभूत िवषमतेमळेु 
ितसऱ्या जगातील गरीब आिण श्रीमंतामंधील उत्पन्नाची दरी १९८० च्या दशकात 
दपु्पट झाली आह.े आज, जगातील २० टके्क सवार्िधक श्रीमंताचें उत्पन्न (जे मुख्यतः 
यरुोप आिण अमेिरकेतले आहेत) जगातील २० टके्क सवार्िधक गिरबापेंक्षा (जे 
मुख्यतः ितसऱ्या जगातील देशामंधील आहेत) १५० पट जास्त आहे. ‘ही तफावत 
माझ्यासाठी धक्कादायक होती,’ असे UNDP चे मुख्य सल्लागार एका पत्रकार 
पिरषदेत म्हणाले, ‘हे प्रमाण १५०:१ असेल असे मला कधीच वाटले नव्हते; 
कदािचत ते ४०:१ असेल.’ घणाघाती शब्दात अहवालाने िनष्कषर् काढला आहे की, 
‘IMF–WB ह्या िवकसनशील देशाचंी मदत करणाऱ्या संस्था असायला हव्या 
होत्या, पण त्याचं्या अलीकडील कामिगरीवरून असे िदसून येते की, ह्या देशानंा 
कजार्च्या िवळख्यात अडकवून ठेवणाऱ्या संस्था बनल्या आहेत.’ 

लिॅटन अमेिरकेने र ता दाखवला 

ितसर्या जगातील लोक लटुीचा हदैोस बघत शांत बसलेले नाहीत. पवूर् आिशयायी 
दशेातील कारखा यांमधील कामगार आिण द. आिफ्रकेतील खाणकामगारांपासनू ते 
ब्राझील या व तीत राहणारे, इक्वेडोर या पवर्ती प्रदशेात राहणारे आिदवासी आिण 
मेिक्सकोमधील शेतकरी, ह े सवर् लढत 
आहते. मात्र, ा लढ्यां या बात या 
प्रसारमा यमांनी दाबनू टाक या 
आहते—कारण लोकांना असे वाटावे, 
की जागितकीकरणामळेु सवर् जगात 
आनंदी-आनंद आह.े सवात जा त पे्रिरत 
करणारे लढे लॅिटन अमेिरकेम ये लढले 
जात आहते. तेथील अनेक दशेांमधील 
प्रभावी जनआदंोलनांनी िनवडणकुां या 
मा यमातनू क्रांितकारी सरकारे िनवडून 
स ेत आणली आहते. IMF–WB या 
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अटी आिण आिथर्क सधुारणा कायर्क्रम धडुकावनू लावनू ा सरकारांनी अथर् यव थेत 
सिक्रय ह तक्षेप क न सामािजक क्षेत्रावरील खचार्त मोठ्या प्रमाणात वाढ केली आह.े एका 
दशकातच, लॅिटन अमेिरकेतील दशेांचा सामािजक क्षेत्रांवरील सरासरी खचर् चार पटींनी 
वाढला आह.े हा खचर् २००१–०२ या जीडीपी या सरासरी ४.८% व न २००९–१० 
म ये १८.६% वर पोहोचला आह.े 

बोिलवािरयन क्रांती 
१९९८ म ये बोिलवािरयन आदंोलनाचे नेते गुो चावेझ हनेेझएुलाम ये 

रा ट्रा यक्षपदाची िनवडणकू िजंकून स ेत आले आिण यांनी मोठ्या प्रमाणावर सामािजक 
कायर्क्रम राबवायला सु वात केली. (दःुखद बाब ही की २०१३ म ये चावेझ ांचा 
ककर् रोगाने मृ य ूझाला. मात्र यानंतरही यांचे वारस िनकोलास मादरुो ां या नेतृ वाखाली 
बोिलवािरयन क्रांती न अडखळता सु  आह.े)146 

मोफत, सावर्ित्रक िशक्षण 

• २००३ म ये, चावेझने साक्षरता व प्राथिमक िशक्षणासाठी ‘िमशन रॉिब सन’ ा 
कायर्क्रमाची सु वात केली. ा िमशनमधनू अवघ्या दोन वषार्त, पंधरा लाख 
हनेेझएुलावासी साक्षर झाले. ऑक्टोबर २००५ म ये, संयकु्त रा ट्रसंघाची सं था 
असले या यनेु कोने हनेेझएुलाला ‘िनरक्षरता मकु्त क्षेत्र’ घोिषत केले. २०११ ला, 
‘िमशन रॉिब सन’ चा िव तार क न दगुर्म भागात राहणार्या ये  नागिरकांनाही 
याम ये सामील क न घतेले गेले. 

• उ च मा यिमक िशक्षण अ यार्तनूच सोडावे लागले यांसाठी ‘िमशन िरबास’ योजना 
सु  केली. प्र येकाला उ च मा यिमक िशक्षण पणूर् करता यावे, ा हतेनेू ह े वगर् 
सं याकाळी भरतात. २०११ पयत ा कायर्क्रमाअतंगर्त सहा लाख लोकांनी उ च 
मा यिमक शालेय िशक्षण पणूर् केले. 

• हनेेझएुलातील सवाना सवर् पात यांवरील मोफत िशक्षण िमळावे ासाठी 
धोरणा मक भाग हणनू चावेजने ‘िमशन िरबास’ मधनू पदवीधर झाले यांसाठी 
‘िमशन सकेु्र’ ा नावानी मोफत उ च शैक्षिणक कोसेर्स सु  केले. 

सवासाठी मोफत / परवडणारी आरोग्य यव था 
बोिलवािरअन सरकारने हनेेझएुलातील लोकांना मोफत िकंवा व तात आरोग्यसिुवधा 

परुव यासाठी भ नाट पावले उचलली आहते: 
• सरकारने क्यबूा या मदतीने दशेा या अगदी कानाकोपर्यात, दगुर्म आिण अितगरीब 

भागांम ये दवाखाने सु  केले आहते. ा कद्रांना ‘बािरर्ओ आदे त्रो’ (ढोबळ भाषांतर: 
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जवळ या व ती या दयात) हटले जाते. ा आरोग्यकद्रांम ये क्यबूाचे आिण 
हनेेझएुलाचे हजारो डॉक्टसर्, दतंत ज्ञ आिण ग्णसेिवका काम करतात. 

• ा आरोग्यकद्रां यितिरक्त, शेकडो सामिूहक ऑपरेशन कद्र, तपासणी कद्र, पनुवर्सन 
गहृ ेआिण उ च तंत्रज्ञानाचा वापर करणार्या कद्रांचे जाळे उभ ेकर यात आले आह.े 

• डो यांची ऑपरेश स मोफत क न दे यासाठी क्यबूा या मदतीने, ‘िमशन िमरॅकल’ 
सु  केले. ही योजना केवळ हनेेझएुलातील लोकांसाठी नसनू संपणूर् लॅिटन 
अमेिरकेतील गरजूंसाठी आह.े २००४ म ये ा िमशनची सु वात झा यापासनू 
आ ापयत १४ लाख डो यांची ऑपरेश स यश वीपण े केली गेली आहते— या 
लॅिटन अमेिरकेतील लोकांना आप या दशेांम ये ऑपरेशन करण ेपरवडत न हते अशा 
लाखो गिरबांना ी परत िमळवनू िदली गेली आह.े 

• अगदी अलीकडे घतेलेला पढुाकार हणजे औषधां या िकंमतींवरील िनयंत्रण ठेवणारा 
कायदा, आिण याचबरोबर दशेभर िकमान १००० अ याव यक औषधे 
बाजारभावापेक्षा ३०–४०% व तात परुवणार्या दकुानांची साखळी सु  करणे. ा 
दकुानांम ये औषधांब ल मािहती, मोफत लसीकरण आिण अ य आरोग्यसेवाही 
िद या जातात. 

• हनेेझएुलातील शहरा या उ चभ्र ू भागांम ये काम करणारे डॉक्टर दशेातील दगुर्म, 
गरीब भागाम ये ठरािवक सरकारी पगारावर काम करायला तयार न हते. मग सरकारने 
या त णांना समाजासाठी काही तरी कर याची आस आह े यां यासाठी एक नवीन 
वैद्यकीय प्रिशक्षण कायर्क्रम सु  केला. ा आरोग्यिशक्षण योजनेत, िवद्याथीर् ग्णांना 
तपास यासाठी पिह या वषार्पासनूच व यांम ये जातात. ा योजनेत िवशेष 
प्रािव यावर भर नाहीये; आजाराचे प्रितबंधक उपाय आिण चांग या आरोग्यासाठी या 
सवयी ांवर भर िदला जातो; तसेच सामािजक प्र  सोडव यासाठीही िशक्षण िदले 
जाते. ा कायर्क्रमासाठी कोणतेही शु क आकारले जात नाही उलट िवद्या याना 
िवद्यावेतन दे यात येते. २०११ म ये हनेेझएुला या बोिलवािरयन िवद्यापीठातनू 
८,२०० सामदुाियक आरोग्य डॉक्टरांची पिहली बॅच उ ीणर् झाली. 

सवासाठी सकस अ न 

• सवाना माफक दरात सकस अ नधा य िमळावे ासाठी ‘िमशन मेकार्ल’ अतंगर्त 
दशेभर दकुानांचे जाळे उभार यात आले आह.े ा दकुानांमधनू अ याव यक व त—ू
यांम ये ता या भा या, डेअरी उ पादने, कडधा ये, फळे, तेल ांचा समावेश होतो—
बाजारभावाहून ६०–८०% व तात िमळतात. २०११ पयत ा अ न कायर्क्रमाची 
या ी दशेा या सवर् २३ रा यांपयत वाढवणात आली. 
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• उ च दजार्चे िफरते खािटकखाने सु  कर यात आले आहते. इथे खाजगी दकुानांपेक्षा 
िन या िकंमतीत मटण िमळते. हनेेझएुलातला मका पॅिटससारखा लोकिप्रय ना ा, 
फळांचे रस आिण जेवण दणेारी शेकडो उपहारगहृ े उघड यात आली आहते. इथे 
खाजगी हॉटेलपेक्षा १५–५०% व तात खाणे िमळते. 

सवाना घरे 

• २०११ म ये हनेेझएुला सरकारने प्र येक नागिरकाला घर िमळावे ासाठी ‘ग्रेट 
हाउिसंग िमशन’ सु  केले. थािनक माल वाप न िटकाऊ आिण चांग या दजार्ची घरं 
कमी कालावधीत कशी बांधता येतील ाचा अ यास कर यात आला, यासाठीचा 
माल तयार कर यासाठी कारखाने सु  कर यात आले, आिण घरे बांध यासाठी योग्य 
जागा शोधनू यांचे वाटपही कर यात आले आह.े ा योजनेअंतगर्त अख्खी या 
अख्खी नवी समाजवादी शहरे वसव यात येत आहते. दोन वषात (२०१३ पयत) २ 
लाख घरे बांधनू झाली आहते आिण २०१९ पयत ३० लाख घरे बांध याचा संक प 
कर यात आला आह.े कमी उ प न असणार्या कुटंुबांना ही घरे िवकत घतेा यावीत 
ासाठी मोठ्या प्रमाणावर अनदुान िदले जाते आिण यांची कमाई िकमान वेतनाहूनही 

कमी आह ेअशांना ही नवी घरे पणूर्पण ेमोफत दे यात येत आहते. 
• लोकाचे राहणीमान सधुारावे ासाठी सरकारने साबण, सफाई या व त,ू सॅिनटरी पॅड 

अशा घरगतुी वापरा या अनेक व तूं या िकंमती िनयंत्रणात ठेव या आहते. लोकांना 
फ्रीज िकंवा धलुाई यंत्रासारखी उपकरण े व तात िमळावीत ा उ शेाने ‘िमशन माय 
वेल एिक्व ड हाउस’ (माझ ेसवर् सोयींनी यकु्त घर) सु  केले आह.े 

सवासाठी वाधर्क्य सरुक्षा 

• ये  नागिरकांसाठी सरुक्षा कवच हणनू सरकारने ‘िमशन ग्रेटर ल ह’ ह ेअिभयान सु  
केले आह.े ाम ये ६० वषावरील प्र येक पु षाला आिण ५५ वषापढुील प्र येक 
ीला िकमान वेतनाइतके पे शन िदले जाते. क्रांती या आधी दशेात या फक्त ३.५ 

लाख लोकांनाच पे शन िमळत होते आिण तेही िकमान वेतना या अगदी १०%. आता 
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दशेात या १९ लाख ये  नागिरकांना िकमान वेतनाएवढे पे शन िमळते. ा योजनेतनू 
कुणी सटूु नये हणनू िवशेष मोिहम हाती घे यात आली आह.े ये  नागिरकां या 
सिम या तयार कर यात आ या आहते जेणके न ते आरोग्य, िशक्षण िकंवा इतर 
सामािजक सरुक्षा योजनांम ये सहभागी होऊ शकतात. 

अमेिरकन सरकार आिण यांचे गु चर खाते हनेेझएुलातील उ चभ्रूं या संगनमताने 
हनेेझएुलात झालेली क्रांती िखळिखळी क न तेथे अि थरता िनमार्ण कर याचा आिण 
अतंतः क्रांती उलथवनू टाक याचा प्रय न सात याने करत आहते—आिथर्क घातपात क न, 
िनवडणकुांम ये ह तक्षेप क न, ह यांची कुटील कार थाने रचनू, हनेेझएुलातील उज या 
अितरेकी गटांना कोट्यवधी डॉलसर्चा िनधी दऊेन, तर कधी आतंररा ट्रीय तरावर 
हनेेझएुलाला एकटे पाड या या योजना आखनू. ा सवर् कुटील कार थानांना त ड दते 
हनेेझएुलातील क्रांती गे या दीड दशकांपासनू यश वीपण े मागर्क्रमण करत आह ेआिण 
जनते या राहणीमानाम ये उ लेखनीय प्रगती झाली आह.े 

भारतातही लोकांनी आंदोलनास सु वात केली आहे 

भारताम येही क याणकारी योजनांवरील सरकारी खचर् कमी कर या या आिण 
सावर्जिनक सिुवधांचे खाजगीकरण कर या या शासक वगार् या प्रय नांना सवर्सामा य जनता 
िवरोध करत आह.े वसंतात जशी प्र येक कानाकोपर्यात फुले फुलायला लागतात, तसेच 
दशेात िनरिनरा या िठकाणी लोकांनी एकत्र यायला, संघिटत हायला आिण आपले संघषर् 
बलंुद करायला सु वात केली आह.े अलीकड या काळात ा सवर् आदंोलनांनी एकजटू 
हो यास सु वात केली आह.े यापैकी काही प्रमखु उदाहरणे: 

 अिखल भारतीय िशक्षण अिधकार मंच: जागितक बँके या दबावाखाली 
िशक्षणक्षेत्रावर होत असलेला नव-उदारवादी ह ला आिण स या या 
िशक्षण यव थेतील िवषमता ां या िवरोधात लढा उभार यासाठी भारतातील अनेक 
िवद्याथीर् आिण िशक्षक संघटना, जनसंघटना व अनेक िवख्यात िशक्षणत ज्ञ ह ेअिखल 
भारतीय िशक्षण अिधकार मंच (All India Forum for Right to Education, 
AIFRTE) ा आघाडीवर एकत्र आले आहते. (१) दशेातील िशक्षणा या वाढ या 
बाजारीकरणा या िवरोधात; (२) सवाना सरकारी खचार्तनू पवूर् प्राथिमक ते 
बारावीपयतचे खर्या अथार्ने मोफत, समान आिण दजेर्दार िशक्षण िमळावे; आिण 
(३) उ च िशक्षण घऊे इि छणार्या िवद्या याना परवडेल अशा उ च िशक्षण 
यव थेसाठी सरकारने खचर् करावा— ा सवर् माग यांसाठी जनतेला संघिटत क न 
लढा दे यासाठी ा मंचाने दशे यापी आंदोलनाची सु वात केली आह.े 

 अ न अिधकार अिभयान: भकूबळी व कुपोषणापासनू मकु्त अस या या भारतातील 
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सवर् जनते या मलूभतू अिधकारासाठी एकित्रत लढा दणेार्या िविवध संघटनाची आिण 
यक्तींची ही यापक आघाडी आह.े ा आघाडी या काही प्रमखु माग याः (१) रा ट्रीय 
रोजगार हमी योजना; (२) प्राथिमक शाळांम ये सावर्ित्रक मा या ह भोजन योजना; 
(३) सहा वषाखालील बालकांसाठी एकाि मक बाल िवकास योजनेचे सावर्ित्रकीकरण; 
(४) रेशन यव थेचे सावर्ित्रकीकरण; (५) काम न क  शकणार्यांसाठी सामािजक 
सरुक्षेची यव था. 

 पे शन पिरषद: ा आघाडीखाली शंभरहून अिधक जनसंघटना आिण िबगर सरकारी 
संघटना एकत्र आ या आहते. यांनी दशेातील ६० वषापढुील सवर् नागिरकांसाठी 
सावर्ित्रक आिण ‘िवनासहभाग वयोवदृ्ध िनवृ ीवेतन’ योजना राबिव याची मागणी 
सरकारकडे केली आह.े िकमान वेतना या कमीतकमी ५० टक्के िकंवा मािसक २००० 
पये, ापैकी जी जा त असेल, ती रक्कम मािसक िनवृ ीवेतन हणनू दे यात यावी, 
अशी मागणी ा पिरषदनेे केली आह.े 

 संिवधान जागर अिभयान: ‘हम समाजवादी सं थाएँ’ ा मंचाखाली दशेभरातील 
समाजवादी सं था-संघटनांनी भारतीय रा यघटनेब ल जनजागतृी कर यासाठी व 
यातील त वांचे रक्षण कर यासाठी दशे यापी मोिहम सु  केली आह.े यांचे हणणे 
आह ेकी दशेात गे या तीन दशकांपासनू राबव यात येत असलेले नव-उदारवादी धोरण, 
याला मोदी सरकार अिधक वेगाने रेटत आह,े ह े खरंतर भारतीय संिवधाना या 
मागर्दशर्क त वांचे उ लंघन आह.े ा नवउदारवादी धोरणांना आ हान दते यांनी अनेक 
माग या उचलनू धर या आहते: (१) सरकारने सामािजक क्षेत्रावरील खचर् वाढवला 
पािहजे आिण सवर् मलुांना इय ा १२वी पयत मोफत व दजेर्दार िशक्षण, तसेच सवर् 
लोकांना मोफत आरोग्य सिुवधा व शदु्ध िप याचे पाणी उपल ध क न िदले पािहजे; (२) 
रेशन यव थेचे सावर्ित्रकीकरण व िव तार केला पािहजे; (३) शेतकर् यांची सवर् कजेर् 
माफ केली पािहजेत आिण सरकारने कृषी क्षेत्रातील गुंतवणकू वाढवली पािहजे; (४) ा 
माग यां या पतूर्तेसाठी लागणारा िनधी उभा कर यासाठी सरकारने जागितक बँके या 
अटी धडुकावनू लावनू िव ीय तटू वाढवली पािहजे, तसेच कर–जीडीपी गणुो र वाढवनू 
२५% वर आणला पािहजे. 

इतर संघषर् 
उ म दजार् या सामािजक सेवांसाठी या संघषार् यितिरक्त मजीवी वगार्तील सवर् 

घटक—शेतकरी, असंघिटत कामगार, बँक आिण िवमा कमर्चारी, कारखा यातील कामगार, 
छोटे यापारी—दशेभराम ये जागितकीकरणामळेु िनमार्ण झाले या िविवध प्र ांिवरोधात 
संघिटत होत आहते. एक िवशेष चांगली गो  अशी की २०१७ साली दशेभरात 
शेतकर् यां या जोरदार आंदोलनाची सु वात झाली आह.े यांची मागणी आह ेकी शेतीसाठी 
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वािमनाथन आयोगा या िशफारसींची अमंलबजावणी कर यात यावी. शतकानशुतके 
समाजात शोिषत हणनू ओळख या जाणार्या घटकांची—दिलत, अ पसंख्यांक, मिहला, 
अपंग, आिदवासी—ि थतीही जागितकीकरणामळेु अ यंत हलाखीची झाली असनू 
यां याही चळवळी ह ली वेगाने वाढत आहते. 

मात्र, ा चळवळी शासक वगार् या साम्रा यवादी जागितकीकरणा या जनिवरोधी 
धोरणाला पढेु जा यापासनू रोख ूशकले या नाहीत. जनआंदोलनाचा रेटा जरी वाढत असला, 
तरी स या तो कमजोर आह.े उ लेखनीय यश िमळव यासाठी ा जनआंदोलनांना अजून 
बराच लांबचा ट पा गाठायचा आह े. . . 

एकजूट झालेली जनता कधीच पराभूत होऊ शकत नाही 
अ ॅिलस : प्रय न कर यात काहीच अथर् नाही, आपण अशक्य गो ींवर िव ास नाही ठेऊ 

शकत. 
राणी : मला वाटते की त ू ाचा परेुसा सराव केलेला नाहीस. तु याएवढी असताना मी 

दररोज अधार् तास सराव करत असे. कधीकधी तर मी याहारी कर याआधी 
त बल सहा अशक्य गो ींवर िव ास ठेवत असे. 

– यईुस कॅरल, अ ॅलीस इन वंडरलँड 

मात्र, िनराश हो याचे काहीच कारण नाही. आपण अशा काळात जगत आहोत, की 
याम ये अनेक आ यर्कारक गो ी घडत आहते. जग इतक्या वेगाने बदलत आह े की 

‘अशक्यप्राय’ गो ींवरही आपण िव ास ठेव ूशकतो. काही दशकांपवूीर् अशक्य वाटणार्या 
गो ी खरोखरच आज वा तवात उतर या आहते. उदा. यरुोिपयन लोकांनी मलूिनवासी 
लोकांची क ल क न त बल ४०० वषर् वसाहत बनवले या बोिलि हयासारख्या दशेात एक 
िदवस लोक अ यक्ष हणनू मलूिनवासी यक्तीला िनवडून दतेील, ाची कोणी क पना तरी 
क  शकत होत ेका? पण ह ेघडले आह.े बोिलि हयातील जनतेने २००६ म ये क्रांितकारी 
नेता इ हो मोरे सला मतदान क न स ेत आणले. कोणालाही दीडशे वषापवूीर् िकंवा ५० 
िकंवा अगदी २० वषापवूीर् अशक्य वाटणार्या ा गो ी आज प्र यक्षात आ या आहते. 

ह ेक्रांितकारी पिरवतर्न केवळ बोिलि हयातच न ह,े तर लॅिटन अमेिरकेत सवर्त्र घडताना 
िदसत आह.े अवघ्या दोन दशकांपवूीर्पयत ा भखूडंावर हुकुमशहा आिण ल करशहांची 
स ा होती. ा राजवटींनी जनआंदोलनांना िचरड यासाठी अ यंत पाशवी छळवणकू आिण 
दहशतवादी तंत्रांचा वापर केला होता. आिण यानंतर, अशक्य गो ी शक्य हायला सु वात 
झाली. हनेेझएुलात या जनतेने गुो चावेझला िनवडून स ेत आणले. अमेिरकेने याला 
उलथवनू टाक याचे नानािवध प्रय न क नही चावेझ हनेेझएुला या अ यक्षपदी कायम 
रािहला. जनआंदोलनाचा रेटा इतका प्रचंड होता की अमेिरके या पािठं याने घडवनू 
आणले या बंडातनूही चावेझ बचावला. हनेेझएुला या पावलावर पाऊल टाकत, 
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एकापाठोपाठ एक दशेांम ये ल करी हुकुमशाही उलथवनू टाक यात आली आह.े आिण 
लोकशाहीवादी सरकारे—कमी अिधक क्रांितकारी—स ेत आली आहते आिण या संपणूर् 
प्रदशेात बदलाचे वारे िफरत आह.े एकेकाळी दहशत आिण क लींचा खडं हणनू 
ओळखला जाणारा लॅिटन अमेिरका आता उवर्िरत जगासाठी आशा दाखवणारा दीप तंभ 
बनला आह.े आता ा खडंातील अनेक सरकारे भांडवली जागितकीकरणािव द्ध या 
जागितक लढ्याचे नेतृ व करत आहते. 

‘एकजटू झालेली जनता कधीच पराभतू होऊ शकत नाही’ हा नारा १९७० या 
िनराशाजनक दशकात िचलीम ये िदला गेला होता. ते हा कोणीही क पना केली नसेल की, 
अवघ्या तीन दशकात केवळ लॅिटन अमेिरकेतच न ह ेतर, जागितक पातळीवर ा नार्याचे 
प्रित वनी ऐकायला येऊ लागतील. 

आपणही ‘अशक्य’ गो ींवर िव ास ठेवायला हवा, आिण लोकांना संघिटत करायचे 
आपले छोटे छोटे प्रय न सु  करायला हवे. दशेभरात सु  असले या जनआदंोलना या 
हातात हात िमळवायला हवा. जसे िहमालयातनू वाहणारे छोटे प्रवाह एकत्र येऊन िवशाल 
गंगा बनते, याचप्रमाण ेकाळानसुार ा चळवळीदखेील एकत्र येतील आिण ा शोषण 
करणार्या यव थेला बदलनू टाकतील. एक नवा समाज िनमार्ण करतील, याम ये लोकांना 
माणसू हणनू जग यासाठी आव यक असले या सवर् मलूभतू सिुवधा—उ म पोषणमू य 
असणारे अ न, उ कृ  दजार् या आरोग्य सिुवधा, सक्षम करणारे िशक्षण, चांगला िनवारा, 
ये  नागिरकांसाठी सरुक्षा, व छ प्रदषूणमकु्त पयार्वरण— ांची हमी असेल. 

• • • 
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आम याब ल: जनता सा ािहक व जनता ट्र ट 
जनता ा सा ािहकाने आपले प्रकाशन जानेवारी १९४६ पासनू सु  केले, हणज े

यावेळी भारतीय राजकीय जाणीवे या बीजांना अंकुर फुटू लागले होते. समाजवादी िवचारवंत, 
राजकीय कायर्कतेर् व कामगार संघटनां या कायर्क यानी एकत्र येऊन काँगे्रस सोशिल ट पाटीर् या 
मखुपत्रा या व पात ा सा ािहकाची सु वात केली होती. लोकशाही समाजवादी 
िवचारधारेचा प्रसार करण,े लोकशाही समाजवादी ि कोनातनू रा ट्रीय व आतंररा ट्रीय 
सम यांब ल चचाना चालना दणेे, तसेच अमलूाग्र सामािजक पिरवतर्नासाठी दीन-दिलतां या 
संघषाना बळकट करणे हा यामागील उ शे होता. 

जनताने सु वातीला सोशिल ट पाटीर् या व नंतर प्रजा सोशिल ट पाटीर् या मखुपत्राची 
भिूमका बजावली, आिण आता ते एक वतंत्र समाजवादी सा ािहक आह.े ा संपणूर् काळात 
याने रा ट्रवाद, लोकशाही, धमर्िनरपेक्षता व समाजवाद ा मू यांना िवघातक ठरणार् या सवर् 
कृतीं या िवरोधात ठामपणे आपली मते मांडली आिण प्रामािणक पत्रकािरते या मू यांचा सदवै 
परु कार केला आह.े 

ऑग ट १९७१ म ये झाले या प्रजा सोशिल ट पाटीर् या कायर्कारी सिमती या एका 
बैठकीत जनता सा ािहका या प्रकाशनासाठी एक िव त सं था सु  कर याचा ठराव झाला. 
अशा प्रकारे १७ ऑक्टोबर १९७७ रोजी दशेातील प्रख्यात समाजवाद्यांनी जनता ट्र टची 
थापना केली. ाम ये ना.ग. गोरे, रोिहत दवे, पे्रम भसीन, एस.एम. जोशी, मध ूदडंवते, सरुद्र 
मोहन व इतर लोक सहभागी होते. 

समाजवादी िवचारांचे पक्ष व चळवळी हळूहळू कमजोर झाले असले, तरी जनताने 
प्रकाशनाचे काम अिवरतपण े चाल ू ठेवनू (आणीबाणीचा काळ वगळता, जे हा यावर बंदी 
घाल यात आली होती) आपले वतंत्र थान िनमार्ण केले आह.े या या संपादकांम ये अ णा 
असफ अली, ना.ग. गोरे, पे्रम भसीन, मध ूदडंवते, जे.डी. सेठी, एच.के. परांजप ेव सरुद्र मोहन 
यां यासारख्या समाजवादी चळवळीतील अनेक िदग्गजांचा समावेश आह.े २०१० साली सरुद्र 
मोहन ां या िनधनानंतर जी.जी. परीख ांनी संपादक हणनू जनताची धरुा हाती घेतली आह.े 
लोकशाही समाजवादा या िनिमर्तीच े व न उराशी बाळगनू जनताची वाटचाल सु  आह.े 

जनता सा ािहक, मुंबई 
मुख्य संपादक: जी.जी. परीख  सह-संपादक: नीरज जैन 

प ा: डी/१५, गणशे प्रसाद, नौशीर भ चा मागर्, ग्रांट रोड (पि म), मुंबई – ४०० ००७ 
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आम याब ल: लोकायत 
ा पिु तकेत मांडलेला ि कोन डो यासमोर ठेवनूच काही वषापवूीर् आ ही लोकायत 

ा मचंाची थापन केली. दशेा या वाढ या आिथर्क संकटाची खरी कारणे काय, जागितक बँक 
व आंतररा ट्रीय नाणे िनधी या दबावाखाली सरकारद्वारे राबव यात येणारी नवउदारवादी 
आिथर्क धोरणांब ल सवर्सामा य जनतेला जागतृ कर यासाठी व ा धोरणां या िवरोधात 
संघिटतपणे आवाज उठव यासाठी जनतेला पे्रिरत कर यासाठी लोकायत सु वातीपासनूच 
सेिमनार, याख्याने, िचत्रपट प्रदशर्ने, गा यांचे कायर्क्रम, र यांवरील अिभयाने, पथनाट्ये, 
पो टर प्रदशर्ने, उपोषण व धरण–ेमोचेर् आयोिजत करत आले आह.े आम या अिभयानांद्वारे 
आ ही जे िविवध मु  ेउचलत आलो आहोत, याम ये: वाढते कृषीसंकट; वाढते बेरोजगारीचे 
संकट; कामगार कायद्यांचे िशिथलीकरण; िशक्षण, आरोग्य सिुवधा व िप याचे पाणी ांसारख्या 
क याणकारी सिुवधांवरील सरकारी खचार्त केली जाणारी कपात व यांचे हळूहळू होत असलेले 
खाजगीकरण; िकरकोळ क्षेत्रात परकीय थेट गुतंवणकुीमळेु छोटे यापारी, शेतकरी व ग्राहकांवर 
होणारे िवनाशकारी पिरणाम; सावर्जिनक क्षेत्रातील िवमा कंप या व बँकांचे हळूहळू होत जाणारे 
खाजगीकरण; िवकासा या नावाखाली सामा य जनतेचे िव थापन व यां या उपजीिवके या 
साधनांचा िव वंस; जनकुीय पिरवितर्त अ नांच ेधोके व यांना दशेात आण यासाठी सरकारद्वारे 
केले जाणारे छुपे प्रय न; अणऊुजार् प्रक पांमळेु मानवी आरोग्य व पयार्वरणावर होणारे भयावह 
दु पिरणाम, जे चने िबल व फुकुिशमा येथील आि वक अपघातांव न अितशय प  झाले 
आहते; जागितक तापमान वाढीचे उग्र होत चाललेले संकट यामळेु मानवी सं कृतीचे 
अि त वच धोक्यात आले आह;े जनतेने लोकशाही मागार्ने केले या िनषेध प्रदशर्नांना 
दडप या या हतेनेू पोिलसांना अिनबध अिधकार दे यासाठी पािरत केले गेलेले कू्रर कायद;े इ. 

लोकायतने सु वातीपासनूच िविवध परुोगामी चळवळींसोबत संयकु्त आघाड्या थापन 
कर याचे प्रय न केले आहते. मात्र अलीकड या काळात भांडवली जागितकीकरणान े िनमार्ण 
केले या संकटा यितिरक्त भारतीय जनतेपढेु आणखी एक गंभीर संकट उभ े ठाकले आह,े ते 
हणजे फॅिसझम—जागितकीकरणाचा जळुा भाऊ. दशेात झपाट्याने वाढणार्या फॅिस ट 
शक्तींमळेु धमर्िनरपेक्ष, लोकशाही व समाजवादी प्रजास ाकाची क पनाच धोक्यात आली 
आह—े वातं य लढ्यातील ने यांचे ह े व न भारता या रा यघटनेत अतंभूर्त आह.े भांडवली 
जागितकीकरण व फॅिसझम या ा दहुरेी संकटाला सामोरे जा यासाठी भारतीय संिवधाना या 
मू यांवर िव ास ठेवणार् या सवर् परुोगामी शक्तींनी एकत्र ये याची आव यकता आह.े हणनूच 
२०१४ साली लोकायतने यायमतूीर् राजद्र स चर आिण भाई वैद्य ांनी सु  केले या 
सोशिल ट पाटीर् (इिंडया) सोबत संलग्न हो याचा िनणर्य घतेला. दशेावरील वाढ या 
फॅिसझम या संकटाशी झुंज दे यासाठी दशेभरातील अनेक समाजवादी सं था–संघटनांनी एकत्र 
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येऊन सु  केले या ‘हम समाजवादी सं थाए’ँ ा मचंासोबत दखेील लोकायत सिक्रयपण े
जोडलेले आह.े 

ा मचंाअंतगर्त लोकायतने दशेभरातील इतर अनेक परुोगामी गटांसोबत िमळून फॅिसझम 
व जागितकीकरणा या दहुरेी संकटाशी लढ यासाठी ‘संिवधान वाचवा, दशे वाचवा’ ा नावाने 
एक नवीन अिभयान सु  केले आह.े ाम ये आ ही दशेभरात कायर्शाळा, मोचेर्, जनजागतृी 
अिभयाने व सेिमनार ांचे आयोजन करतो व खालील मु ् यांवर भर दतेो: 
१) संिवधाना या कलम ५१क म ये आखनू िदले या संवैधािनक कतर् यांब ल जनतेला 

जागतृ करण.े ही कतर् ये नागिरकांना आवाहन करतात की: 
• वातं य लढ्याला पे्रिरत करणार् या उदा  आदशाची जोपासना करण,े यांम ये 

वातं य, समता, लोकशाही व धमर्िनरपेक्षता ा मू यांचाही समावेश होतो; व 
• धािमर्क, भािषक व प्रादिेशक िकंवा वगीर्य िविवधते या पलीकडे जाऊन भारतातील 
सवर् जनतेम ये सामजं य व बंधभुाव वाढीला लावण;े 
ा आदशाचे व मू यांचे समथर्न करणे हणजे खरा रा ट्रवाद होय. 

२) भिव यातील सवर् सरकारांनी कोणती धोरण ेराबवावीत, ासंबंधी िदशािनदेर्श संिवधानात 
िदले आहते— ाब ल लोकांना जागतृ करण.े ह े िनदशेक त वांम ये समािव  कर यात 
आले आहते, जे रा याला खालील गो ीं या प्रा ीसाठी प्रय नांची पराका ा कर याचे 
िनदेर्श दतेात: 
• समतापणूर् समाजाची िनिमर्ती करण;े संप ीचे कद्रीकरण होऊ नये ाची खातरजमा 
करण;े स मानाने जग यासाठी लागणार् या उपजीिवके या परेुशा साधनांचा अिधकार 
सवर् नागिरकांना िमळावा ाची खातरजमा करण;े भदेभाव न करता सवर् 
नागिरकांसाठी परेुशा आरोग्य सिुवधा व पोषणा या उपल धतेची खातरजमा करणे; 
आिण, सवर् मलुांना समान व गणुव ापणूर् िशक्षण दणे.े 

िप्रय िमत्रांनो, जर तु हाला आम याब ल अिधक जाणनू घ्यायचे असेल, िकंवा आम या 
उपक्रमांम ये सहभागी हायचे असेल, तर तु ही खालीलपैकी कोण याही प यावर आम याशी 
संपकर्  क  शकता. 

संपकर्  प ा: लोकायत, १२९ बी/२, िसंिडकेट बँकेसमोर, लॉ कॉलेज रोड, नळ टॉपजवळ, पणु–े४ 
( ा प यावर दर रिववारी सं याकाळी ५ ते ७:३० ा वेळते मीिटंग होते.) 
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