
 

भारतीय रा यघटनचेी मागर्दशर्क त च े शासनाला अशी 
सामािजक यव था थाप याच ेिनदेर्श दतेात, याम य:े 
 सवाना सामािजक, आिथर्क आिण राजकीय याय िमळेल [कलम ३८(१)]; 
 सवाना पुरशेी उपजीिवका िमळव याचे अिधकार असतील [कलम ३९ (क)]; 
 शासन उ प नातील िवषमता न  करले आिण संप ीचे कद्रीकरण होऊ न दे याचा प्रय न करले [कलम 

३८ (२), ३९ (ग)]; 
 लोकांचे जीवनमान उंचावणे, लोकां या आरोग्याचा तर सुधारणे, िशक्षण दणेे हे शासन आपले प्राथिमक 

कतर् य मानेल [कलम ४१ व ४७]. 
ददुैर्वाने, भारतीय ससंदवेर वचर् व गाजवणार्या सवर् मख्य पक्षांनी भारतीय रा यघटने या या क पनांना 

हरताळ फास याचचे काम चालवले आह.े दशेातील लोकां या िहताशी याचं ेकाही दणेघेणे े रािहलेले नाही. 
१९९१म ये अथर् यव थेचे जागितकीकरण चालू के यानंतर ते फक्त देशी-िवदेशी बहुरा ट्रीय कंप यां या 
नफेखोरीसाठीच देश चालवत आहेत. 
 बलाढ्या कॉप रेट घराणी गिरबांवर िहं  ह ले चढवत आहते. लाखो लोकांना यां या जल–जगंल–जमीन–

संसाधनांपासनू बेदखल केले जात आह.े िवशषे आिथर्क क्षत्र (SEZ) प्रक प, पायाभतू सिुवधाचं ेमोठमोठे 
प्रक प, गो फ कोसेर्स व आिलशान गहृ प्रक प यांसाठी यां या जिमनी बळकाव या जात आहते. 

 दशेातील शतेीला जाणीवपवूर्क उद् व त कर यात यते आह ेजणेके न मोठमोठ्या कृषी-बहुरा ट्रीय कंप या 
यांचा ताबा घऊे शकतील. शतेी या या उद् व तीकरणामळुेच गे या २५ वषात साडेतीन लाखांहून जा त 
शतेकर्यानंी आ मह या के या आहते. 

 कंप यांना नफा कमावता यावा हणनू अ याव यक सवेा खाजगी के या जात आहते: 
o सरकारी शाळा आिण दवाखाने एकतर बंद िकंवा खाजगी केले जात आहते; 
o औषधां या िकंमती वेगाने वाढत आहते; शाळा–कॉलेजां या फी आकाशाला िभड या आहते; 
o वीज महाग झाली आह;े बसभाडे वाढले आह;े रेशनची यव था सपंवली जात आह;े 
o सावर्जिनक उद्योग, सरकारी िवमा कंप या, बँकांनाही या डाकूं या हवाले केले जात आह.े 

 आज त णासंाठी चांग या नोकर्याच उपल ध रािह या नाहीत, दशेातील जवळपास अधीर् लोकसंख्या 
बेरोजगार िकंवा अधर्-बेरोजगार असेल; लाखो लघउुद्योग बंद झाले आहते. 

 दशे एका भयकंर पयार्वरणीय िव वंसाकडे जात आह.े कंप यांना बेलगामपण े जगंले तोड याची, सागरी 
शतेी या नावाने समद्रिकनारे न  कर याची, भजूलाचा अमाप उपसा कर याची, आप या नद्या–जमीन–
भजूल–हवा प्रदिूषत कर याची खलुी सटू िदली आह.े 

पिरणाम: 
 एका बाजलूा ीमंत अजनू ीमंत होत आहते. भारतातील ११९ अ जपतींची संप ी दशेा या GDP या 

१६% आह.े दशेा या एकूण संप ीचा ६०% पेक्षा अिधक िह सा फक्त १% अित ीमतंांकडे एकवटला आह;े 
 तर दसुरीकडे, गरीब अजनू गरीब होत आहते: 

o ७५% जनतेला दोन वेळच ेपोटभर खायलाही िमळत नाही; 
o ५ वषापेक्षा कमी वयाची ४०% मलुं कुपोिषत आहते; 
o ४२% मलुं आठवी या आतच शाळा सोडतात; 
o दरवषीर् लाखो मलुं इलाज होऊ शकणार्या रोगांमळुे मरतात . . . 

ह ेपत्रक अलका जोशी यांनी लोकायतसाठी शक्रवार, िद. २३ ऑग ट २०१९ रोजी पणुे येथे प्रकािशत केले. 

जसजशी अथर् यव था खराब होत चालली आह,े तसतसे सामािजक आिण राजकीय यव थेचहेी पतन 
चाल ूआह.े सगळीकडे या  भ्र ाचार, जातीवर आधािरत समाज याम ये एकाबाजलूा दिलतांवर रोज अ याचार 
होतात, धमार् या नावावर लोकांम ये फूट पाडून एकमेकांब ल घणृा करायला िशकवणारे राजकारण केले जाते, 
एक सडलेली मू य यव था जी क्षद्र वाथर्, असवंेदनशीलता आिण उदासीनतेला प्रो साहन दतेे—हचे आजच े
वा तव आह.े 

परंत ुसामा य लोक भारतीय रा यघट्ने या या िव ासघाताला मकूपण ेबघत बसलेले नाहीत. वसंत ऋततु 
जशी सगळीकडे फुलं उमल ूलागतात, तसे दशेभराम ये िठकिठकाणी लोक एकत्र यते आहते. आज यांच ेसंघषर् 
लहान आिण िवखरुलेले असले, तरी दशेाच ेभिव य याच संघषाम ये आह.े जसजसे अिधक लोक या संघषाम ये 
सामील होतील, ह ेलढे शिक्तशाली बनतील, एकत्र येतील आिण समाज पिरवतर्नाची प्रबळ ताकद बनत जातील. 

आपण िनराशा आिण तट थपणा सोडला पािहजे. सुंदर भिव याच े व न पािहले पािहज,े िव ास ठेवला 
पािहज ेकी दिुनया बदलता येऊ शकते. हो, पयार्यी जग शक्य आह!े याप्रमाण े िहमालयातील िविवध झरे एकत्र 
येऊन गगंा बनते, याचप्रकारे आपले ह ेसंघषर् भिव यात एकत्र येतील आिण एक दशे यापी, शिक्तशाली चळवळ 
उभी राहील जी साम्रा यवादी जागितकीकरणाला आ हान दईेल, आिण रा यघटने या मागर्दशर्क त वां या 
व नानसुार एक नवा समाज थापेल. यासाठीच आ ही लोकायतची थापना केली आह.े 

आ ही िविवध प्रकारचे कायर्क्रम आयोिजत करत असतो: 

 ीमतं–गिरबांमधील वाढती दरी, महागाई, बेरोजगारी; सावर्जिनक वाहतकू, िशक्षण, आरोग्य, रेशन अशा सवर् 
अ याव यक सवेांच े ख चीकरण व खाजगीकरण; जातीय शोषण, धािमर्क द्वषे, मिहलांवरील िहसंाचार; 
जनकुीय पिरवितर्त िपकांच े दु पिरणाम, अणऊुजेर्ची घातकता, अमेिरकेचा साम्रा यवाद, जागितक तापमान 
वाढ; शतेकर् यां या सम या, िवकासा या नावाखाली कोट्यवधी लोकां या जीिवका उद् व त करणारी 
धोरण—ेअशा िविवध प्र ांवर जनजागतृी अिभयाने राबवतो व लोकांना संघिटत कर याचा प्रय न करतो. 

 चचार्सत्रे, याख्याने, िचत्रपट व मािहतीपट महो सव, धरण,े मोचेर् यांचहेी आयोजन करतो. 
 अिभ यक्ती ही लोकायतची मिहला आघाडी आह े जी मिहलां या प्र ांवर सामािजक जाणीव िनमार्ण 

कर यासाठी िविवध कायर्क्रमाचं ेआयोजन करते. 
 कािफ़ला ही लोकायतची सां कृितक आघाडी आह ेजी सगंीत, किवता, पथनाट्ये, पो टर प्रदशर्न, नृ य, 

अिभनय अशा िविवध कला-प्रकारांचा वापर क न लोकां या सां कृितक जािणवा वाढव याचा प्रय न करते. 
 जटील भाषतेील कायदा सोपा क न सवर्सामा य लोकांपयत पोहोचव यासाठी समतेसाठी वकील ह े

िवचारपीठ लोकायत या पढुाकाराने िवधी शाखे या िवद्या याना सोबत घऊेन थापन कर यात आले आह.े 
 वरील सवर् िवषयांची सो या भाषते उकल करणारी अनेक पु तके व पत्रकेही आ ही प्रकािशत करतो. 

िमत्रहो, जर तु हाला आम याब ल अिधक जाणून घ्यायचे असेल िकंवा आम या उपक्रमांम ये 
सहभागी हायचे असेल, तर खालील प यांवर आम याशी संपकर्  साधू शकता. 

संपकर्  प ा: लोकायत, १२९ बी/२, िसिंडकेट बँकेसमोर, लॉ कॉलेज रोड, नळ टॉपजवळ, एरंडवणे, पणुे – ४ 
(या प यावर दर रिववारी सं या. ५ ते ७:३० या वळेते लोकायतची बैठक होते. बैठकीत आपलं वागत आह.े) 

 अलका – 9067003838     ऋिषकेश – 9423507864      www.lokayat.org.in      lokayat.india@gmail.com 

 lokayat.india     lokayat.india      @lokayat      lokayatpune      abhivyakti.pune     KafilaOfficial 


