
स मानानं जग या या हक्काचं आंदोलन 
कराचा पैसा कोणासाठी? जनतेला सेवा दे यासाठी! 

सरकार आहे जनतेसाठी, नाही उद्योगपतींसाठी! खाजगीकरण बंद करा! 
आज सवर्सामा य माणसा या जग यासाठी आव यक मलुभतू गरजा तरी भागत आहते का? नाही! 

रेशनवर िविवध व त ूिमळण ेबंद झाले आह,े साध ेिप याच ेपाणीही सवाना िमळत नाही. हचे िमळत नाही, तर 
मोफत िशक्षण, मोफत औषध,े व छतेची सोय, व तात बससवेा, रोजगाराची हमी, हातारपणी पे शन या 
सग या गो ी हणजे व नात या ग पा वाटतील. पण व तिु थती ही आह ेकी जगातील अनके दशेांम ये या 
सोयी जनतेला िद या जातात, मग भारतात का नाही? 

याच े कारण सोप े आह े : भारतातील सरकारे (कद्र, महारा ट्र, गजुरात, बंगाल, इ. सगळीकडे – 
कोण याही पक्षाची असोत!) जनतेसाठी खचर्च करत नाहीत. आपण काडेपटेी पासनू िवकत घतेले या प्र येक 
व तवूर कर भरत असतो! असा लाखो कोटी पये कर जनता भरते; पण या कराचा पसैा जनतेसाठी सोयींवर 
खचर् न होता मोठमोठ्या उद्योगपतींवर खचर् होतो! अनेक दशे, रा ट्रीय उ प ना या पयातील २० पसै ेएवढा 
खचर् जनतेसाठी िविवध सोयींवर खचर् करतात, तर भारत दशे पयामागे फक्त ७ पसै!े 
िशक्षणाची वाईट अव था 

िशक्षणावर दशेातील प्र येक पयामागे कमीत कमी ६ पसै े इतका खचर् सरकारने करावा अस े
सरकार या सन १९६६ या कोठारी आयोगाचचे हणण ेआह.े पण खचर् होतो पयामागे फक्त ३ ते ४ पैस!े 
तोही कमी होत चालला आह.े सरकारी शाळांम ये १९९५पयत िशक्षण चांगले होते. भारतातील अनेक 
नामवतं िवद्वान खरंतर सरकारी शाळांम येच िशकले आहते. पण हजारो शाळांना इमारती नाहीत, फळाही 
नाही. १ लाखापक्षा जा त शाळा एकाच वगार्त चालव या जातात. ग्रामीण भागातील सरकारी शाळांच ेतर 
िवचारायलाच नको. 

या शाळांना सधुारण े दरू, उलट शाळा खराब क न, या खराब ‘झा या’ अशी उलट ब ब मारत 
सरकार शाळा बंद करत आह,े िकंवा मोक्या या जागी असतील तर खाजगीकरण करत आह.े मुबंई महानगर 
पािलकेने यां या सवर् ११७४ शाळा मोठमोठ्या खाजगी कंप यांना आिण यां या एनजीओनंा 
चालव यासाठी दे याचा िनणर्य जाहीर केलाय. पणुे मनपा सवर् बालवाड्या दीपक फिटर्लायझसर् कंपनी या 
दीपक फाउंडेशनला चालवायला दे या या प्रय नात आह.े जनते या मालकी या सरकारी शाळा आिण याची 
कोट्यावधी पये िकंमतीची जमीन िब डर आिण बडे उद्योगपती ां या घशात घाल याच ेह ेकाम आह.े 
औषधे, दवाखाने – आरोग्यसेवेची वाईट अव था 

औषध,े दवाखाने इ. आरोग्यसवेवेर दशेातील प्र येक पयामागे सरकारने कमीतकमी ५ पसै ेखचर् केला 
पािहजे अस े जागितक आरोग्य सघंटना हणते, पण भारतात पयामागे फक्त १ पसैा खचर् होतो. सवाना 
परवडणारी आरोग्यसवेा परुवण ेही सरकारची जवाबदारी आह.े पण आज एका बाजलूा खाजगी पचंतारांिकत 

ह ेपत्रक अलका जोशी यांनी लोकायतसाठी बधुवार, िद. १० जानेवारी २०१८ रोजी पणुे येथे प्रकािशत केले. 

हॉि पटले वाढत आहते आिण दसुरीकडे सरकारी हॉि पटल अितशय खराब क न ठेवली आहते आिण 
पु यातील ससनुसारख्या अनके दवाखा यांच े खाजगीकरण होत आह.े यामळुे आरोग्यसवेा सामा य 
आवाक्याबाहरे गेली आह.े गरीबाला आजारी पड यावर फक्त मर याच े वातं य उरले आह े इतके खाजगी 
दवाखाने महाग आहते. 
ीमंतांना सूट – गिरबांची लूट 

जनते या गरजांसाठी पसैा नाही अशी सरकारची सतत ओरड असते, पण हचे सरकार ीमतंांना दरवषीर् 
५ लाख कोटींपक्षा (५,००,०००,००,००,०००!) जा त पयांचा कर माफ करते; कॉमनवे थ नावा या 
एकदाच होणार् या आतंररा ट्रीय खळे पधावर जवळपास २ लाख कोटी पये खचर् करते आिण िब डरांची धन 
करते! उद्योगपतींना व तात वीज, जमीन, र ते, इ. सिुवधा परुवते, ते हा तो जनतेचाच पसैा असतो. आता तर 
‘खाजगीकरणा या’ नावाने आज सवर् सरकारी सवेा, दशेभरातील नैसिगर्क साधन सपं ी – कोळसा, लोखडं, 
गॅस, इतर खिनजे – नद्या, ड गर, हजारो हक्टर जमीन, वीज, इ. धनदांडग्यांना यां या प्रचडं न या या 
ह यासापोटी सवर् पक्षीय सरकारे कवडीमोल िकंमतीत बहाल करत आहते. 

ह ेसवर् थांबलेच पािहजे व ‘क याणकारी रा य’ िमळालेच पािहजे यासाठी आ ही ा माग या घऊेन 
“स मानानं जग या या हक्काच ेआदंोलन” लढत आहोत. तु हीही सामील हा ह ेआवाहन. 
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माग या 
 जनतेला सोयी दे यासाठी सरकारने अनदुानात भरघोस वाढ केली पािहजे. 
 रेशनवर गहू, तांदळू, तेल, डाळींसह १३ जीवनाव यक व त ूिमळा या पािहजेत. 
 सवाना व छ िप याच ेपाणी परुेस ेआिण िवनामू य िमळाले पािहजे. 
 सवाना १८ वषेर् वयापयत पणूर्तः मोफत, चांगले व समान दजार्च ेिशक्षण िमळाले पािहजे. 
 सवाना पणूर्तः मोफत दवाखाने, औषध ेव इतर आरोग्यसवेा िमळाली पािहजे. 
 प्र येक वद्धाला दरमहा िकमान . २०००/- पे शन िमळाले पािहजे. 
 बसच े भाडे . १ ते १० इतकेच असले पािहजे. बसपास मिहना . ३०० करावा व 

दािरद्रयरेषेखालील लोकांना बसप्रवास मोफत केला पािहजे. 
 सामािजक सवेा परुवणार् या सावर्जिनक यंत्रणांच े कंत्राटीकरण, खाजगीकरण, ख चीकरण 

थांबवा. खाजगी-सावर्जिनक भागीदारी बंद करा. 


