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(संक्षिप्त आवतृ्ती)
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ज्या एकया महयान मयाणसयान ेआम्यालया
आमची ओळख करून दिली 
आणण आम्ी कस ंजगयायच ंययाचया मतं्र दिलया 
त्या छत्रपती शिवयाजी महयारयाजांनया,
तसचं हया महयारयाष्ट्र  ज्या तमयाम सतंांनी
आणण समयाजसधुयारकांनी घडवलया त्या 
सववांनया हया महयारयाष्ट्र याचया ववकयास आरयाखडया
मी अप्पण करतोय.
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विकास आराखडा म्हणज ेकाय?
राजकारण काहती नसुतं ननवडणकुांपरुतं मर्यादित नाहती. राजकारणाचा अर्थ खपू खोल आहे, व्ापक आहे. ििुदैवानं आज 
आपण तशा व्ापक अरयानं त्ाच्ाकड ेपहात नाहती.

“आपला देश किंवा राज्य िसं चाललं पाहिजे? िुठल्ा तत्त्वांवर चाललं पाहिजे? त्ाच ेआग्रि िाय 
असल ेपाहिजते? िे राज्य नमेिं िाय िेतनंू चालवलं पाहिजे? ह्ाचा ववचार म्वांडणं, त्ा ववचाराचा 
आग्रि धरणं आणण तो पणू्ण िरण्ासाठी सत्ते यणंे, सत्ते यणे्ासाठी वनवडणिुा लढवणं, त्ा 
जजिंणं, त्ा जजिंण्ासाठी आपला ववचार लोि्वांना पटवणं” म्हणज ेराजिारण. 

म्हणनूच राजकारण फक्त ननवडणकुीपरुतं मर्यादित नाहती. राजकारणाला ‘नवचार’ असणं, त्ा नवचाराला मलू्ांचा आधार 
असणं आवश्यक आहे, हेत ूअसणं आवश्यक आहे. राजकारणाला काहती श्रद्ा, काहती आग्रह असणं आवश्यक आहे. तो 
नवचार आपण सववांनती नमळून ठरवावा, कुठे जार्चं त ेननक्चित करावं, आपलती दिशा पक्ी असावती आणण आपण सववांनती 
नमळून एका मोठ्ा मराठी समाजाचं आणण संपन्न महाराष्ट् ाचं स्वप्न पहावं म्हणनू हा “महाराष्ट् ाचा नवकास आराखडा” आम्हती 
तर्ार केला आहे.

“स्वत:चं राज्य कशासाठी आहे आणण त ेकार् करणार आहे” ह्ाचा आराखडा िेणं हती गोष् इनतहासाला नवतीन नाहती. जगात 
ककत्के राजांनती, राष्ट् ाध्यषिांनती, पषिांनती आपला दृष्तीकोन, आपला नवचार त्ांच्ा त्ांच्ा लोकांसमोर ठेवला आहे. आपल्ा 
समाजाला पढेु नणे्ाचा आराखडा दिला आहे. आमचाहती तसाच प्रर्त्न आहे. 

ह्ातलं सवयात मोठं उिाहरण आपल्ा सम्ाट अशोकाचं. इसवतीसनपवू्थ ३०४ त े२३२ म्हणज ेसमुारे २४०० वर्वांपवूवी हा राजा 
होऊन गलेा. केरळ आणण तामतीळनाडूचा काहती भाग सोडला, तर आजच्ा भारताच्ा जवळजवळ सव्थ भागांवर आणण 
आजच्ा पाककस्ान, अफगाणणस्ान पर्यंत पसरललें असं अशोकाचं साम्ाज्य होतं. जवळजवळ चाळीस वर्यं हा राजा 
सत्वेर होता आणण त्ानं समाजोपर्ोगती अनके कामं केलती. असं म्हणतात की, मानवाच्ा इनतहासातला सम्ाट अशोक 
हा पदहला राजा, की ज्यानं लोकांचं भलं करणं, आररथिक नवकास करणं आणण समाजात एक शांतता पसरावती म्हणनू प्रर्त्न 
करणं हती कामं केलती. एच.जती. वले्स नावाच ेएक फार मोठे इनतहासकार होऊन गलेे. त्ांचं एक पसु्क आहे The Outline 
Of History ह्ा नावाचं. त्ा पसु्कात त ेसम्ाट अशोकाचा उल्खे फारच आिरानं करतात.

“ इवतिासाच्ा पानापानातील िजारो राजा-सम्ाट्वांमध् ेसम्ाट अशोिाचं नाव ‘सववोच्च स्ानातील 
एिुलता एि तारा’ असावा असं आिे.”
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ह्ाच सम्ाट अशोकान ेआपल्ा साम्ाज्यात दठकदठकाणती 
क्शलालखे क्लहून आपल ेनवचार, आपलती तत्तं ककंवा एका अरयानं 
“आपलती ब्-ूकप्रटं” लोकांसमोर ठेवलती. ह्ाततीलच एक क्शलालखे 
आपल्ा महाराष्ट् ात, ठाण ेक्जल्हाततील सोपारा ह्ा गावाजवळ 
सापडला आहे.

सम्ाट अशोकाप्रमाणचे काहती राजांनती, राष्ट् ाध्यषिांनती, राजकीर् 
नवचारवंतांनती आपापल्ा परीनं त्ांना कार् करार्चं आहे, त्ांच्ा 
दृष्तीनं समाज कसा असला पादहजे, ह्ाचती मांडणती केलती आहे. 

आपल्ाकड ेचाणक्ान ंइसवतीसनपवू्थ ततीनशचे्ा आसपास क्लहून ठेवलं, राॅमस जफेस्थन आणण त्ांच्ा सहकारी मंडळींनती 
१७७६ मध्य े“Declaration of Independence” क्लदहलं, ज्यान ंअमरेरकेला दिशा नमळालती. १८४८ मध्य ेकाल्थ मार््थ 
आणण फे्डररक एंगल्सनती कम्नुनस्ट पषिाचा जाहतीरनामा क्लदहला ककंवा १८४९ मध्य ेहेन्ती डवे्तीड रोरो, ज्यांच्ापासनू 
गांधतीजींनती प्ररेणा घतेलती आणण १८६० मध्य ेजाॅन रस्ीन ह्ांनती, समाज कसा असावा आणण राज्य कसं चालवावं, हे क्लहून 
ठेवलं. लनेतीननती रक्शर्ात १९०५ मध्य ेTwo Tactics of Social Democracy in the Democratic Revolution हे 
पसु्क क्लदहल ंककंवा गांधतीजींनती १९०९ मध्य ेत्ांचती ‘आिश्थ भारताचती संकल्पना’  “दहिं स्वराज्य” मध्य ेमांडलती. 

डाॅ. बाबासाहेब आबंडेकरांचती २२ तत्तं, माओनती सांसृ्नतक क्ांततीनवर्र्ती केललें क्लखाण, ककंवा धरमपाल ह्ांनती १९८३ मध्य े
The Beautiful Tree मध्य ेक्लदहलले्ा एका आिश्थ समाजाचती कल्पना ह्ातनू ; समाज कसा असावा, कसा चालावा 
ह्ाबाबततीत अनके नवचारवंतांनती, रोर लोकांनती क्लहून ठेवलंच आहे. 

इर ेत्ांच्ाशती तलुना करण्ाचा वगरेै करण्ाचा मळुीच हेत ूनाहती. हती सव्थ माणसं फार मोठी आहेत.  फक्त समाजाला 
पढेु जार्चं असले तर त्ासाठी नवचार लागतो, दृष्ती असावती लागत ेहे आपण लषिात घतेलं पादहज ेहे ह्ा उिाहरणांवरून 
सांगार्चंर्. आम्हालाहती, राजकारण हे समाजाला पढेु नणे्ाचं साधन आहे आणण तसं न्ार्चं तर त्ाला नवचारांचती पक्ी 
बठैक असावती लागते, असं वाटतं. 

राजिारणाला ववचार असावा लागतो, िाय योग्य किंवा िाय अयोग्य िवं िे ठरवायला लागतं आणण 
िशा मागगानं पढेु जायला िवं िेिी स्वांगावं लागतं. राजिारणाचं िाम समाजाला हदशा देण्ाचं आिे. 
जो समाजाला हदशा दाखवतो, पढेु नतेो, तो नतेा. 

आम्हती महाराष्ट् ाचा नवचार कसा करतो आहोत, महाराष्ट् ानं आता कुठल्ा मागयानं जार्ला पादहजे, असं आम्हाला वाटतं आहे 
ह्ानवर्र्ती आमचती भनूमका मांडणं हे ह्ा “महाराष्ट् ाच्ा नवकासाच्ा आराखड्ात” करण्ाचा आम्हती प्रर्त्न करणार आहोत.
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विकास आराखडा कशासाठी? 
एक प्रश्न तमुच्ा मनात नक्ी र्ते असणार की, एवढा गाजावाजा करून, अनके वर्यं तती बनवण्ासाठी घऊेन हती ब्-ूकप्रटं 
ककंवा हा “महाराष्ट् ाचा नवकास आराखडा” तर्ार करण्ाचती खरंच कार् गरज होतती?

खरं बोलार्चं तर एकेकाळचा सामाक्जक व आररथिक दृष्टा प्रगत असललेा महाराष्ट्  आज अधोगततीच्ा मागयावर आहे. िेशात 
ज ेराज्य पढुारलले ेव नवकक्सत म्हणनू ओळखलं जार्चं त ेराज्य आज केवळ आपल्ा गतवभैवाचती कटमकी नमरवण्ात 
गक्थ  आहे. इर ेसध्या काहती नवतीन घडताना दिसत नाहती. कुठल्ाच षिते्ात नवतीन नननमथितती होताना दिसत नाहती. वगेवगेळ्ा 
षिते्ाततील चांगल्ा आणण नव्ा प्रर्ोगांना बळ नमळण्ाऐवजती, त ेप्रर्ोग आज स्वत:च्ा अस्स्त्ासाठीच धडपडताना दिसत 
आहेत.

ज ेराज्य सधुारकांचं राज्य म्हणनू ओळखलं जार्चं त ेआज नननतमत्चे्ा अत्ंत खालच्ा पातळीला जाऊन पोहोचलं आहे. 
ककंबहुना र्ा अधोगततीचती चचनं् आज सव्थच षिते्ात दिसत आहेत. राज्याच्ा राजकीर् नतेतृ्ाच्ा बाबततीत नवचार केला, तर 
आजच्ा इतके भ्रष् व स्वारवी राजकीर् नते ेव प्रशासन राज्याच्ा इनतहासात सापडणार नाहतीत. उद्ोग षिते्ातनूहती नवशरे् 
ऊजया नमळताना दिसत नाहती. समाज सधुारकांचं हे राज्य आज स्तती-भणृ हत्चे्ा िषृु्त्ानं गाजत आहे. 

राज्य कजयात डुबलं आहे. राज्याच्ा नतजोरीत जमा होणारा पसैा साव्थजननक कामांसाठी वापरला जाण्ाऐवजती, त्ातनू भ्रष् 
नते ेआणण अरधकारी त्ांच ेखखस ेभरत आहेत. राज्याततील बहुतांश सरकारी - ननमसरकारी संस्ा (पाक्लका, ग्रामपंचार्तती, 
महामंडळे, सहकारी बॅंका, इ.) आररथिक दृष्टा डबघाईला आल्ा आहेत. सव्थत् एक अधंाराचं, ननराशचें वातावरण आहे. 

र्ा बद्दल फार काहती सांगण्ाचती गरज नाहती. रोज वत्थमानपत्ांततील अग्रलखेांतनू, वादहन्ांच्ा चचया-सत्ांतनू आणण प्रत्षि 
अनभुवांतनू आपण हे सव्थ ऐकतो आहोत, पाहतो आहोत, अनभुवतो आहोत.

हे सि्व आपल्ाला इतक्ा खोल दरीत घऊेन गलेंय की, आपली स्वप्ं पहायची क्षमताच आपण हरिनू बसलो आहोत. 

जागनतक पातळीवर मात् प्रगतती, नवकास र्ा संकल्पनांचा नवचार नव्ान ेआणण फार झपाट्ान ेहोतो आहे. एकीकड ेजती-८ 
र्ा बलाढ्य िेशांचती आररथिक पररस्स्तती कोसळत आहे. िसुरीकड ेहवामान बिलाच ेवारे अननक्चितपण ेसगळीकड ेवाहत 
आहेत. आजपर्यंत कधती न जाणवणारा असा नसैरगथिक साधन संपत्तीचा नाश होत असताना आपण उघड्ा डोळ्ानं पहातो 
आहोत. र्ा सगळ्ाचती नोंि घते आज जगात नव्ा जतीवनपद्ततीचा, नव्ा जतीवनशलैतीचा नवतीन नवचार मांडला जात आहे. हा 
नवचार तपासनू पाहण्ासाठी नवतीन नवतीन अभ्ास होत आहेत. नवतीन क्सद्ांत, नवतीन कल्पना मांडल्ा जात आहेत. अनके 
दठकाणती तर तस ेप्रर्ोगहती केल ेजात आहेत. माणसाला नहेमतीच प्रश्न पडल ेआणण त्ातनू त्ानं उत्रं शोधलती. ककंबहुना प्रश्न 
पडल ेम्हणनूच माणसानं प्रगतती केलती. आव्ानं आलती म्हणनूच त्ानं धडपड केलती आणण समाज पढेु नलेा.
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आपणच मात् काहती करत नाहती. डोळ्ांवर  झापडं लावनू आपण आपल्ाच नािात मशगलु आहोत. आपल्ाला जागं 
व्ायला पाहहजे. आज आपल्ाला देखील एक स्वप् पडायला पाहहजे. ज ेस्वप्न आपल्ाला दिशा िेईल, सववांना एकत् 
ठेवले, ऊजया िेईल. चारी बाजनूं िाटत असलले्ा गि्थ काळोखात एक दिवा पटेवले!

ह्ा िरीतनू महाराष्ट् ाला बाहेर काढण्ासाठी काहती मलूभतू नवचार करण्ाचती आम्हाला आवश्यकता वाटलती आणण हा नवचार 
करताना तो नवचार लांबपल्लाचा असावा हे हती आम्हती ठरवलं.

राज्याची ब्वांधणी िरताना आपण पढुच्ा शतिाचा तरी ववचार िरायला िवा आिे; आपण आज 
जी पायाभरणी िरू त्ामळेु मिाराष्ट्र  पढुची १०० वर्षं  वविासाच्ा; प्रगतीच्ा वाटेवर चालत राहिला 
पाहिजे. ज्या गोष्ी आपण यते्ा दिा वर्षांत उभ्ा िरू, त्ानं मराठी समाज पढुची अनिे दशिं नवे् 
तर अनिे शतिं वभैवशाली वाटेनं चालत राहिला पाहिजे.

केवळ ह्ा आणण ह्ाच भावननें तमुच्ासमोर हा महाराष्ट् ाच्ा नवकासाचा समग्र आराखडा मांडतो आहोत.

या विकास आराखड्ामळेु काय होईल? 
आपल्ा सिवांना, सि्व मराठी समाजाला एक स्वप् पहाता यईेल.

हा आराखडा हा काहती एका व्रक्तचा, एका पषिाचा नाहती. तो आम्हती बनवला असला, तरी तो पढेु घऊेन जाण्ाचं काम 
आपल्ा सववांना करार्चं आहे. माणसाचा इनतहास असं सांगतो की, अशाच समाजांचा नवकास झाला ज्या समाजांनती 
सववांचं नमळून एक, एकत् स्वप्न पादहलं होतं. क्लकंन ककंवा रुझवले्टच्ा काळातलती अमरेरका घ्ा, चचचथिलच्ा काळातलं 
इंग्ंड घ्ा, महाराजांच्ा काळातला महाराष्ट्  घ्ा ककंवा स्वातंत्राच्ा काळातला भारत िेश ककंवा अगिती अलतीकडच्ा 
काळातलं उिाहरण म्हणज ेसंर्कु्त महाराष्ट् ाच्ा वळेचा महाराष्ट्  घ्ा, ह्ा सव्थ समाजांना त्ा त्ा वळेी एका स्वप्नानं पछाडलं 
होतं. वडंे केलं होतं. सव्थ समाज एक होऊन एक महान स्वप्न पहात होता. तसं स्वप्न त्ांनती पादहलं म्हणनू त ेमोठेहती झाले. 
आपणहती समाज म्हणनू मोठे आहोत; पण तसं रहार्चं तर महाराष्ट् ानं असं मोठं स्वप्न पहाण्ाचती गरज आहे. 

आपण भविष्ात बघायला शशकूया
ज्याला इनतहासाचं भान आहे त्ालाच भनवष्य आहे आणण जो भनवष्य पहातो त्ाचंच भनवष्य घडतंसदु्ा. आपण भनवष्यात 
पहार्ला क्शकलं पादहजे. भनवष्यवधे घतेला पादहजे. भनवष्याचा नवचार करार्ला सरुुवात केलती पादहजे. आपला मराठी 
समाज, आपला महाराष्ट्  कसा असला पादहजे? र्ते्ा काहती वर्यात ह्ा समाजापढेु कार् आव्ानं असणार आहेत? त्ावर 
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आपण कशती मात केलती पादहजे? ह्ावर आपल्ातल्ा एक-िोघांनती नवे्, एखाद्ा पषिानं नवे् तर सगळ्ाच समाजानं 
नवचार करार्ला पादहजे. हा आराखडा ह्ा सव्थ प्रश्नांचती उत्रं िेईल असं आम्हती मळुीच म्हणणार नाहती, पण ननिान त्ामळेु 
आपल्ा समाजाचा भनवष्यवधे घ्ार्चती सरुुवात तरी आपल्ामध्य ेनक्ीच होईल. 

हा आराखडा आपल्ाला “रोजच्ा प्रश्नांच्ा पलीकडे” जायला लािले.

आपण सगळेच रोजच्ा प्रश्नांत गुंतलले ेअसतो, आहोत. तमुच्ा वाॅडयातला कचराकंुडतीचा प्रश्न असले ककंवा तमुच्ा मलुतीचा 
शाळेच्ा प्रवशेाचा प्रश्न असले ककंवा तमुच्ा गावात, शतेात पाणती नाहती असा तमुचा प्रश्न असले.

मिाराष्ट्र ातील प्रत्िे माणसाचा प्रत्िे प्रश्न जरी इथ ेसटेुलच असा दावा आम्ही िरणार नसलो, तरी 
एि नक्की िकी, ह्ा आराखड्ातनू “तमुचा प्रश्न िसा सटेुल?” ह्ाची हदशातरी नक्कीच तमु्हाला 
हदसले.

ह्ा आराखड्ात आम्हती “मोठे”, “व्ापक संिभ्थ असललेे” प्रश्न घतेल ेअसल ेतरी त्ाचा संबंध रोजच्ा प्रश्नांशती, रोजच्ा 
समस्ांशती आहे, आपल्ा रोजच्ा जगण्ाशती आहे. मात् आपल्ाला त्ा रोजच्ा प्रश्नांच्ा जंजाळातनू सटूुन प्रगततीच्ा 
वाटनें ससुाट ननघार्चं, तर त ेकसं करार्चं हे ह्ा आराखड्ामळेु समजणार आहे.

आपलं मलू्मापन, आत्मपररक्षण होईल.
ह्ा आराखड्ामळेु आज आपण कुठे आहोत हे समजले. जगात अनके वगेवगेळ्ा पद्ततीनं आपला पढुचा समाज कसा 
असावा ह्ावर सखोल नवचार चाल ूआहे. काहती समाजांनती, िेशांनती ह्ासाठी नवशरे् प्रर्त्न सरुू केल ेआहेत. जगाच्ा तलुननें 
आपण कुठे आहोत हे हती आपल्ा ह्ा आराखड्ामळेु लषिात र्ेईल. काहती प्रश्नांवर जगानं माग्थ काढला, पण आपण तसचे 
मागं रादहलो असं होऊ नर्े. ह्ा नवकास आराखड्ामळेु जगाच्ा तलुनते आपण कुठे आहोत आणण कार् करार्ला हवं 
ह्ाचती स्पष्ता र्ेईल.

समाज चचरंतन टिकािा, संपन्न रहािा ह्ाचा विचार होईल.
एक छान म्हण आहे. म्हटलंर् “तमु्हाला आता भकू लागलती असले तर समोरच्ा झाडावरचं फळ तोडून खा, तमु्हाला पाच 
वर्यं, सात वर्यं असा नवचार करार्चा असले तर झाड लावा; पढुच्ा २०, ३० वर्वांचा नवचार करार्चा असले तर माणसू परेा 
आणण पढुच्ा १००-१५० वर्वांचा नवचार करार्चा तर समाजात नवचार परेा.” आपल्ाला चचरंतन नवचार करार्चा आहे. 
मराठी समाज प्रगततीच्ा वाटनें कार्मच चालत रहावा अशती आमचती तळमळ आहे, पण त्ासाठी महाराष्ट् ात नवचार परेला 
पादहजे. तो नवचार परेण्ाचं काम हा आराखडा करेलच असं आमचं म्हणणं नाहती, पण ननिान त्ाचती सरुुवात तरी करेल 
ककंवा तसा काहती नवचार चाल ूअसले तर त्ात हा आराखडा आपलं र्ोगिान मात् नक्ी िेईल.
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सिवांगीण, मलूगामी विचार करता यईेल.
खपूिा आपण पठढीबद् नवचार करतो. झापडं लावनू पहात असतो. ह्ा आराखड्ामळेु आपल्ाला सव्थ बाजनूं नवचार 
करता र्ेईल. पर्यावरण आहे, हवामानाततील बिल आहेत ह्ा गोष्ींपासनू त ेअगिती शतेती, क्शषिण, वाहतकू अशा समाजातल्ा 
सगळ्ा अगंांचा आपला अभ्ास ह्ा नननमत्ानं होईल. खपूिा प्रगततीच्ा वाटनें चालत असताना काहती गोष्ींकड ेआपलं 
िलु्थषि होऊ शकतं, काहती भाग माग ेपडण्ाचती शक्ता असते. आपल्ाला महाराष्ट् ाचा, महाराष्ट् ाततील समाजाच्ा नवकासाचा 
चारी बाजनूं नवचार ह्ामळेु करता र्ेईल. आम्हती काहती मांडलं असलं आणण आमच्ाकडून काहती रादहलं असलं तरी तमुच्ा 
सचूना घऊेन आपल्ा सववांना पढेु जाता र्ेईल. 

काही जगािगेळा विचार करण्ाची संधी वमळेल.
असं म्हणतात की, जगाच ेप्रश्न इतके जटतील झालते, इतके गुंतागुंततीच ेझालते, की त ेसोडवण्ासाठी काहतीतरी वगेळा 
नवचार करावा लागले. ज्याला इंग्रजती मध्य े“out of the box” कल्पना म्हणतात, तसा नवचार केला तरच माग्थ ननघले 
असं म्हणतात, तसं काहतीसं करण्ाचा प्रर्त्न आम्हती इर ेकेल ेआहे. पण त्ामळेु मराठी समाजात काहती आगळा-वगेळा पण 
समाजाला अत्ंत लाभिार्क असा नवचार ह्ामळेु होऊ शकला तर त ेह्ा आराखड्ाचं र्श म्हणावं लागले! 

समाजातील सिवांचा साकल्ानं, पणू्वपण ेविचार करता यईेल.
आपल्ाला समाजातल्ा प्रत्केाचा नवचार करार्ला हवा. अगिती शवेटच्ा माणसापर्यंत, त्ाच्ा झोपडतीपर्यंत पोचार्ला 
हवं. छोट्ा र्ोजनांमध्य ेहे शक् होत नाहती. छोटा  नवचार केला तर तो आवाका नमळत नाहती. इर ेमात् अरधक नवस्ारपवू्थक 
नवचार केला असल्ानं समाजातल्ा प्रत्के घटकाचा नवचार करता र्ेईल. कुणतीहती सटुणार नाहती, माग ेरहाणार नाहती.

महाराष्ट् ाला प्राधान्यक्रम ठरिता यईेल.
आणण सवयात महत्ताचं म्हणज ेआधती कार्, महत्ताचं कार्, कार् वाचवलं पादहजे, कार् सोडून िेऊन चालले, कशावर 
भर द्ार्ला पादहजे; अशा संविेनशतील, कधतीकधती कटू वाटततील अशा गोष्ींना ह्ा नननमत्ानं हात घालता र्ेईल. आपला 
महाराष्ट्  इनतहासानं, परंपरेनं खपू श्रतीमंत असला, आपल्ाकड ेचांगलती ननसग्थसंपत्ती असलती आणण रोरा-मोठ्ांचा वारसा 
आपल्ाला असला तरी आपण पशैानं, सं-साधनानं फार श्रतीमंत, संपन्न नाहती. त्ामळेु कमती पशैात, मर्यादित साधनांमध्य े
आपल्ाला प्रगतती कशती साधता र्ेईल ह्ाचा नवचार करार्चा, तर आपल्ाला आपला प्राधान्क्म ह्ा नननमत्ानं ठरवता 
र्ेईल.  

हा ‘नवकास आराखडा’ तर्ार करताना आम्हती पाच प्रश्न डोळ्ापढेु ठेवल ेहोते. 

आपण ज ेसचुितोय त े“चनांगलं” आहे का?
सुंिर आहे? आपल्ा संसृ्ततीला भावले असं आहे? त्ात दहसंा, कुणाचं नकुसान असं तर नाहती ना?
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त े“न्याय्य” आहे का?
काहती सचुवताना, काहती नवकास साधताना आपण एकाचा घास काढून तो िसुरीकड ेतर िेत नाहती ना?

ज ेकरतो आहे तचे करण ं“योग्य” आहे का? 
आवश्यक आहे? त ेकरण्ाचती हतीच वळे बरोबर आहे का? 

त े “बरोबर” आहे का? 
खरं आहे का? ह्ाचा नवचार, प्रर्ोग कुठे झाला आहे का? आपण त ेतपासलं आहे ना? 

हे केल्ामळेु माझा मराठी समाज अधधक “चनांगला”, “अधधक पढुचा”, “अधधक िरच्ा दजजाचा” होणार आहे ना? 
शवेटती समाज शहाणा होणं, मोठा होणं, उन्नत होणं, संपन्न होणं महत्ताचं. त ेआपण करू इच्छितोर् त ेह्ानं होणार ना? 

विकास म्हणज ेकाय?
“नवकास” हा शब्द किाचचत मराठीततील सवयात जास् वापरून वापरून गळुगळुीत झाललेा शब्द असावा. नवकास हा शब्द ‘कस’ 
ह्ा शब्दापासनू बनललेा आहे. ‘कस’ म्हणज ेहलणे, जाणे. एखाद्ा शब्दाला “नव” लागला की, ‘अरधक चांगलं, पढुचं, असा अर्थ 
होतो. म्हणनू “नवकास” म्हणज े‘पढेु जाण’े. आता आहोत त्ापषेिा पढेु; मोठं होणं. आपलं जतीवनमान सव्थ बाजनू ंसधुारणे. आपला 
आनिं वाढवणे. 

जगभर ह्ावर गले ेकाहती वर््थ खपू नवचार झाला. आपण नसुताच “नवकास” करण ंउपर्ोगती नाहती, तर तो ‘सतत चालणारा’ 
असला पादहजे. म्हणज ेसोन्ाच ंअडंं िेणारी कोंबडती आहे म्हणनू तती कापनू खार्चती नसते, तसंच नवकासाच ंआहे. नवकास असा 
करार्चा नसतो, की तो षिणभगंरु ठरेल. नवकास असा करार्चा नसतो, की तो आज होईल पण उद्ा होणार नाहती. म्हणनू जगात 
हे मान् झालं की “नवकास” म्हणज े“कटकाऊ नवकास”. “कटकणारा, सतत चाल ूराहाणारा नवकास”;  
“चचरंतन नवकास”. 

नवकास आणण पर्यावरण ह्ानवर्र्ावर काम करणारी संर्कु्त राष्ट्संघाचती एक संस्ा आहे ‘र्नुार्टडे नशेन्स वर््थ कनमशन 
आॅन एनव्ार्न्थमेंट अॅन्ड डवे्लपमेंट’ ह्ा नावाचती. (United Nations World Commission on Environment and 
Development). ह्ा ससं्नेती १९८७ मध्य े“कटकाऊ नवकासाचती” एक सुिंर व्ाख्ा केलती आहे. त ेम्हणतात: 
“जेंव्ा आजचती कपढी त्ांच्ा आजच्ा गरजा भागवताना, उद्ाच्ा कपढीच्ा नवकास करण्ाच्ा षिमतते बाधा आणत नाहती, 
तेंव्ा तो कटकाऊ नवकास म्हणार्चा.” (Development is sustainable if it meets the needs of the present 
without compromising the ability of future generations to meet their own needs.)



14

आम्हतीहती “नवकास” म्हणज े“कटकाऊ नवकास”, “चचरंतन नवकास” आणण तो करताना ओरबाडणं होणार नाहती, उद्ाच्ा 
कपढ्यांना त्ास होणार नाहती, तो नवकास म्हणज ेखरा नवकास असं मानतो.  त्ासाठी आम्हती १० प्रश्न समोर ठेवल ेआहेत. 
ज्यांच्ा उत्रावर नवकास झाला की नाहती हे ठरेल. त ेप्रश्न अस े

१. लोक सरुशक्षत आहेत ना? 

२. महाराष्ट् ातल्ा माणसा-माणसनांमध् ेआध्थिक-सामाशजक-सनांस्कृ वतक-शकै्षणणक गोष्टींमध् ेभीषण अशी तफाित तर 
नाही ना?

३. लोकनांना परेुसं खायला आणण परेुसं प्ायला शदु्ध पाणी वमळतंय ना?

४. लोकनांना परिडणारी घरं - त्ात शनांतता, खाजगी जागा, नळानं पाणी, शौचालय अशा सवुिधा वमळताहेत ना?

५. त्नांना परेुशा, समाधानकारक रोजगाराच्ा संधी उपलब्ध आहेत ना?

६. त ेत्नांच्ा मलुनांना त्नांना परिडले अशा पद्धतीनं दजजेदार आणण नव्ा यगुाच्ा दृष्ीनं योग्य असं शशक्षण देऊ 
शकताहेत ना? 

७. त्नांना त्नांच्ाजिळ आणण त्नांना परिडले अशी आरोग्य सिेा वमळतये ना?

८. त्नांना शदु्ध हिा, त्नांच्ा हक्ाची नसैरगथिक साधनसंपत्ी, सोयी-सवुिधा आणण मनोरंजनाची साधनं वमळताहेत का? 

९. लोकनांमध् े‘अस्मिता’ जागकृत आहे का?

१०. त ेभविष्ाकड ेआशनेे, अपके्षनेे, महत्ताकनांक्षने ेपहाताहेत ना?

अगिती रोडक्ात 

वविास म्हणज ेलोि्वांचा वविास. 
वविास म्हणज ेलोि्वांची सरुजषितता, लोि्वांचा आनंद. 
वविास म्हणज ेसवषांना पढेु जाण्ाची संधी.

महाराष्ट् ाकड ेज ेआहे त ेवाचवणं, कटकवणं, जोपासणं आणण वाढवणं म्हणज े‘नवकास’. मग त्ात ननसग्थ आला, संपत्ती 
आलती, नद्ा आल्ा, माणसं आलती, माणसांचती षिमता आलती, आणण मखु् म्हणज ेमराठी संसृ्तती आलती.

“महाराष्ट् ाच्ा नवकास आराखड्ाच्ा” तपशतीलात जाण्ाआधती महाराष्ट् ाच्ा पढुचती नमेकी आव्ानं कुठलती आहेत? आणण 
प्रगततीच्ा कोणकोणत्ा संधती कशा उपलब्ध आहेत हे अगिती रोडक्ात पाहू. ज्याचती सनवस्र चचया आपण नवस्ारानं पढेु 
करणार आहोत. 
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आजचा महाराष्ट्
कसा आहे? लषिणं कार्? वकै्शषे् कार्? धोके कार्? संधती कार्?

समाजप्रबोधनाचा, समाजसधुारणचेा फार मोठा िारसा. 
महाराष्ट् ाचं वकै्शष्ट जर एका वाक्ात सांगार्चं असले तर असं म्हणता र्ेईल की, हा समाज असा आहे की, किाचचत संपणू्थ 
जगात इतक्ा ताकितीचती सामाक्जक सधुारणचेती परंपरा क्जतकी वर्यं इर ेकटकलती नततकी िसुरीकड ेकुठे कटकलती नसले. 
लोकदहतवािती महात्ा फुल ेह्ांच्ापासनू त ेर्शवंतराव चव्ाण, बाळासाहेब ठाकरे ह्ांच्ापर्यंत समुारे १५० वर्वांचती इतकी 
प्रितीघ्थ परंपरा जगात नाहती. महाराष्ट् ाचं हे फार, फार मोठं वकै्शष्टं; ज ेजपण्ाचती जबाबिारी आपल्ावर आहे.

उज्ज्वल इवतहास, परंपरा.
परकीर् सत्लेा आव्ान िेणारा, स्वराज्याचा उच्ार सव्थप्ररम करणारा, िेशभर आपल्ा शाैर्याचा डंका कपटवणारा, 
संतपरंपरेसारखती मोठी क्शकवण असणारा, स्वारभमान हा अरभमानानं रक्तात रभनवणारा असा हा समाज आहे. ज्या 
समाजाच्ा रक्तातच शाैर््थ आहे, आैिार््थ आहे, धाडस आहे, नवती नवती षिते्ं पािाक्ांत करण्ाचती आस आहे. 

देशात सिजात मोठं उद्ोग क्षते्र.
िेशात उद्ोगाचं वारं सवयात आधती आलं आणण रुजलं त ेमहाराष्ट् ात. त्ाला कारण होतं इरला क्शक्षित समाज, कुशल 
कामगार आणण त्ाचती परुोगामती वतृ्ती. इरला समाज पढुारललेा होता म्हणनू इर ेभांडवल आलं आणण उद्ोग फोफावला. 
अजनूहती नवनवध उद्ोग हे संधती महाराष्ट् ातच शोधतात. महाराष्ट् ाच्ा पढुच्ा वाटचालतीसाठी हा गणु फार महत्ताचा आहे.

आतंरराष्ट् ीय व्ापार-मागजािरील (trade route) मुंबईच ेस्ान.
मुंबई हती महाराष्ट् ाचं भरू्ण आहे, जगाकड ेजाणारं महाराष्ट् ाचं िार आहे. र्रुोप, िबुईकडून पवू्थ आक्शर्ाच्ा मागयावर मुंबई 
र्तेे. त्ामळेु भौगोक्लकदृष्टा नतचं स्ान फार महत्ताचं आहे. ह्ा शहरात अगोिरच सं-साधनं आहेत, उद्ोग-व्ापाराचती 
ह्ा शहराला एक परंपरा आहे आणण म्हणनू जगाच्ा आररथिक नकाशावर मुंबई फार मोठी भनूमका बजाव ूशकते, ज्याचा 
महाराष्ट् ाला उपर्ोग करून घतेा र्ेईल.

सिजात जास्त शहरीकरण.
महाराष्ट् ाचं एक वकै्शष्ट म्हणज ेशहरीकरणात िेशात पढेु, पण ह्ा शहरीकरणाला क्शस् नाहती, दिशा नाहती, सौंिर््थदृष्ती 
(aesthetics) नाहती. त्ामळेु हे शहरीकरण. ज ेपवूवी फार्द्ाचं होतं, त ेआता धोक्ाचं बनत चाललं आहे. त्ाकड ेअत्ंत 
तातडतीनं बघार्ला लागले, हस्षिपे करावा लागले.
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लोकसंख्ते दसुरा नंबर, क्षते्रफळात तीन नंबर.
राज्य मोठं आहे. राज्याचं अर्थकारण मोठं आहे, जगात ५०-५२ क्मांकाचती राज्याचती आररथिक उलाढाल आहे. सं-साधनं प्रचंड 
आहेत असं नाहती, पण कमती नाहतीत. लोकसंख्ा हती गोष् नतीट धोरण आखलं तर तती जमचेती बाज ूहोऊ शकेल अशती पररस्स्तती 
आहे. तशती धोरणं मात् आखार्ला हवती आहेत. त्ासाठी वगेळा नवचार करार्ला हवा आहे.   

लोकसंख्चें स्वरूप : तरुण लोक 
महाराष्ट् ातल े५०% लोक, ० त े२९ वर्ोगटातल ेआणण २८% लोक १५ त े२९ वर्ोगटातले. हती एक संधती आहे. हे सव्थजण 
नव्ा महाराष्ट् ाकड ेनव्ा आकांषिनें पाहत आहेत. त्ांना ‘नवा महाराष्ट् ’ घडवार्चा आहे. त ेमोठी स्वप्नं पाहतात, त्ांच्ात इर्या 
असते. त्ांना राज्याततील ज्यषे्ांच्ा अनभुवाचती जोड नमळालती तर राज्य एका वरच्ा पातळीवरचा नवकास साध ूशकेल.

७२० टकलोमीिस्वची टकनारपट्ी.
मच्छिमार व्वसार्, पर््थटन, सागरी उद्ोग व्वसार् ह्ाचती माक्लका महाराष्ट् ात सरुू होऊ शकते. तशती “ककनारपट्ी 
संसृ्तती” फार पद्तशतीरपण ेनवकक्सत करावती लागले. हती महाराष्ट् ाचती एक फार मोठी जमचेती बाज ूआहे. 

समुारे १५% जंगल क्षते्रं.
जसा ककनारा तशतीच पररस्स्तती जंगलांचती. महाराष्ट् ातलं जंगल हे नवनवधतनें श्रतीमंत आहे. नतरल्ा आदिवासती समाजाबरोबर 
बोलनू, व्ापक चचया करून त्ावर आधाररत प्रगततीच्ा वाटा खलु्ा करण्ाचती संधती आपल्ाला आहे. महाराष्ट् ाच्ा 
पर्यावरणाच्ा संतलुनालाहती हती जंगलं हातभार लावततील हे पहाण्ाचती गरज आहे.  

ककृ टष उत्पन्न कमी होत चाललं आहे.
गलेती िोन-ततीन िशकं शतेतीतनू नमळणारं उत्पन्न कमती होत चाललं आहे. हती चचतंचेती बाब अाहे. लोकसंख्ा वाढत ेअाहे, 
वाढणार आहे. मग त्ा लोकसंख्लेा परेुल असं अन्नधान्हती आपण नमळवलं पादहजे. त्ाबाबततीत आपण स्वर्ंपणू्थ व्ार्ला 
हवं आहे. नाहतीतर संकट ननमयाण होईल. तसंच, शतेती हती सबक्सडतीच्ा ओझ्ाखालती आणण चकुीच्ा आररथिक धोरणांमळेु 
पांगळी करून ठेवलती आहे. नतरंहती आमलूाग्र बिल करावा लागणार आहे. 

खपू मोठ्ा प्रमाणािर इतर राज्नांतनू स्लनांतर.
महाराष्ट् ात इतर राज्यांतून भरपूर माणसं स्लांतरीत होत आहेत. महाराष्ट् ात उद्ोगाचती, कामाचती संधती आहे आणण िेशात 
कुणतीहती, कधतीहती, कुठेहती जाऊ शकतं असं जरी असलं तरी त्ानं महाराष्ट् ावरील सं-साधनांवर पररणाम होतो आहे. पुढच्ा 
ननर्ोजनात ह्ा गोष्तीचा नवचार बारकाईनं व्ार्ला हवा. ह्ाचा अर्थ असा नाहती की, िेशात कुठेहती कफरण्ाच्ा लोकांच्ा 
हक्ांवर गिा आणावती; पण त्ा स्लांतराला काहती दिशा, काहती ननर्म, काहती चौकट लावता र्ईेल का हे पहाव ंलागणार आहे.
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शशक्षणाचं प्रमाण चनांगलं; पण नोकरी-योग्य शशक्षणाची िानिा.
िेशाच्ा तलुनते महाराष्ट्  क्शषिणात कमती नाहती. पण स्वत:च्ा पार्ावर उभ ंराहतील, स्वतंत् व्रक्तमत्ताचा नागररक त्ातनू तर्ार 
होईल असं क्शषिण नाहती. हती फार गंभतीर बाब आहे. ‘क्शषिण म्हणज ेचांगला आत्नवश्ासती माणसू बनवणं’ असं त्ाचं सध्याचं 
स्वरूप नाहती. ह्ात र्ोग्य असा क्ांततीकारक बिल केला नाहती, तर भनवष्याततील कपढ्या आपल्ाला माफ करणार नाहतीत.

ग्ोबल यगुातलं मराठी, जागवतक िातािरणात - जागवतक स्पधजेत मराठी. 
जसजसं जग जवळ र्ते चाललं तसतशती जगातलती नवनवधता कमती होत चाललती. स्ाननक भार्ा, स्ाननक संसृ्ततीवर 
जागनतक िडपण र्ऊे लागलं. इनतहास असं सांगतो की, ज्या समाजानं आपला स्वारभमान, अस्मिता जपलती त्ाच 
समाजांचा उत्कर््थ झाला. हा स्वारभमान जपणं म्हणज ेअापलती भार्ा जपणं. हे करार्चं तर हतीच १०-१५ वर्यं आपल्ाकड े
आहेत. आता लषि दिलं नाहती तर महाराष्ट् ाच्ा सतीमा रहाततील, नकाशा असले, सह्ाद्ती असले, पण त्ात महाराष्ट्  नसले, 
मराठी नसले! जागनतकीकरणाच्ा रेट्ात, सांसृ्ततीक संघर्यात आपण िषि रादहलो नाहती, तर महाराष्ट् ाचती, मराठी 
संसृ्ततीचती ओळख पसुट होत जाईल.

जाती आणण राजकारण ह्नांनी समाज फािललेा.
महाराष्ट्  जसा नव्ता तसा झाला. महात्ा फुले, डाॅ. बाबासाहेब आबंडेकर, छत्पतती शाहूमहाराज, प्रबोधनकार ठाकरे 
आणण अनकेानके समाजसधुारकांनती घडवललेा महाराष्ट्  जातती-जातींच्ा भांडणात तटुला-फाटला आहे. त्ाला राजकारण 
कारणतीभतू आहे. महाराष्ट् ाला अग्रसेर राहून पढेु जार्चं तर हती उसवण क्शवलती पादहजे. समाजाचती वतीण घट् केलती पादहजे. 

दारूनं केली धळूधाण.
िारूनं हसते-खळेत ेआनंिती अस ेलाखो संसार महाराष्ट् ात िरवर्वी उिध्वस् होतात, तेंव्ा प्रश्न गंभतीर आहे हे लषिात र्तें. 
िारूच ेव्सन हा रोग आहे असं जगात मानलं जातं. आपणहती तसंच पादहलं पादहज ेआणण हे प्रमाण रांबवनू, कमती करून 
संपवलं पादहजे. महाराष्ट् ातल्ा लाखो आर्ा-बदहणींचती चचतंा जर ‘िारू’ असले, त्ांना होत असलले्ा मारहाणतीचं कारण 
‘िारू’ असले, त्ानं भरल्ा घराला काडती लावलती जात असले, तर त्ामळेु उिध्वस् होणारे संसार वाचवणं हे महाराष्ट् ाचं 
ब्तीिवाक् असार्ला हवं. 

गनेु्गारी िाढत ेआहे.
समाज बिलला तशती गनेु्गारी बिललती. झपाट्ानं बिललती. त्ाचं स्वरूप बिललं. पण त्ाच ेकार्िे, त्ासाठी लागणारी 
प्रशासन र्ंत्णा तशतीच रादहलती. गनेु्गारीच्ा प्रमाणाला जोपर्यंत चाप लागत नाहती तोपर्यंत माणसाला सरुक्षित वाटणार 
नाहती. मात् आपल्ाला जनु्ा मागयानं, जनु्ा कार्द्ानं नवतीन प्रश्न सोडवता र्णेार नाहतीत. आपल्ाला वगेळा नवचार करावा 
लागले, कार्द्ाचती नवती चौकट बसवावती लागले. लोकांचा सहभाग घ्ावा लागले, नवं तंत्ज्ान आत्सात करावं लागले 
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अाणण कार्िा-सवु्वस्ते आमलूाग्र सधुारणा करावती लागले.  

ऊजजा संकि
ऊजया समाजाचती प्रगतती घडवते. अगिती सरुवाततीच्ा आगतीपासनू, वाफेच्ा इंक्जनापासनू त ेअनऊुजजेपर्यंत पहा, ज्याच्ाकड े
प्रगत आणण परेुशती ऊजया त्ाचती उडती स्पधजेत बाकीच्ांच्ा पढेु. महाराष्ट् ाला आज चटके बसताहेत पण हती पढुच्ा मोठ्ा 
संकटाचती फक्त छोटती चाहूल आहे. महाराष्ट् ाला इर ेकाहती मोठा नवचार करावा लागले, नाहतीतर पढुचा प्रवास खडतर आहे.

दषु्ाळ.
साधारण ननम्ा महाराष्ट्  िषु्ाळाच्ा पट्टात आणण महाराष्ट् ाच्ा पोटातलं पाणती कमती होत चालललें आणण त्ातच वाढतती 
लोकसंख्ा, इतर राज्यांमधनू र्रे ेहोणारे स्लांतर आणण पाण्ाचती वाढतती मागणती हती पररस्स्तती महाराष्ट् ाला, महाराष्ट् ाच्ा 
प्रगततीला अडसर ठरू शकेल. महाराष्ट् ानं फार गंभतीरपण ेह्ाचा नवचार केला पादहजे. आपण लषि दिलं नाहती तर महाराष्ट् ाचं 
वाळवंटतीकरण आपल्ाला रोपवता र्णेार नाहती.

पाणी िचंाई.
महाराष्ट् ात पाणती वाटपात घोळ आहेत. प्राधान् कशाला द्ार्चं हे ठरललें असनूहती त्ाकड ेजाणनूबजुनू िलु्थषि केलं जातंर्. 
कपण्ाचं पाणती कमती पडतंर्, शतेतीचं पाणती उद्ोगाला वळवण्ाचती उिाहरणं आहेत. िरूदृष्तीनं ह्ाकड ेपादहलं पादहजे. 
महाराष्ट् ानं ह्ाकड ेराजकारणाच्ा पलतीकड ेजाऊन सहमततीनं काहती आचारसंदहता आखनू घ्ार्ला पादहजे. तरच प्रश्न सटुले.

समकृद्ध चचत्रपि क्षते्र ं- बॉलीिडू.
मुंबईत असललें चचत्पट नननमथितती षिते्ं हती एक महाराष्ट् ापढुचती फार मोठी संधती आहे. त्ाच्ा अनरु्ंगानं अनके उद्ोग नवकक्सत 
होऊ शकतात, वाढू शकतात. त्ाला वळण द्ार्ला हवं. महाराष्ट् ानं त्ासाठी पढुाकार घ्ार्ला हवा. 

भाषा मराठी : जगातली १९ िी भाषा.
महाराष्ट् ाचती भार्ा मराठी, इरला माणसू मराठी. हती भार्ा जगात ककतती लोक बोलतात असं पादहलं तर मराठीचा क्मांक १५ 
वा लागतो. हती गोष् छोटती नाहती. अर्थकारणात आणण बाजारात संख्लेा फार महत्त असतं. जगातल्ा मोठ्ा आररथिक सत्ा 
असलले्ा अनके िेशांच्ा भार्ांपषेिा जास् लोक मराठी बोलतात. पण पढेु कार्? आपण त्ाचा कार् उपर्ोग करून घतेो? 
आपण मराठीला कसं पढेु आणतो? कार् ननर्ोजन आहे महाराष्ट् ाचं?

एकेकाळची समकृद्ध सहकार चळिळ.
स्वातंत्र नमळाल्ानंतर िेशात क्जर ेक्जर ेप्रगततीच ेधमुारे फुटल ेत्ात महाराष्ट् ाचं सहकार षिते्ं अग्रसेर होतं. महाराष्ट् ाच्ा 
काहती भागात सहकारानं कार्ापालट केला. नवती दृष्ती दिलती, पसैा आणला पण नंतर राजकारणानं त्ाला वाळवती लागलती. 
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सहकारातनू सववांचं दहत बाजलूा जाऊन स्वार्थ क्शरला; पण महाराष्ट् ाच्ा माततीत सहकार रुजला आणण वाढला ह्ात शकंा 
नाहती. त ेएक महाराष्ट् ाचं महत्ताचं वकै्शष्ट आहे.

एकेकाळचं सामाशजक कायजाचं, चळिळींचं बलिान क्षते्रं.
महात्ा गांधती महाराष्ट् ाला “सामाक्जक कार््थकत्वांचं मोहोळ” म्हणार्चे. सामाक्जक षिते्ातल ेजगात नावाजलले ेककत्के 
मोठे प्रर्ोग, कामं महाराष्ट् ात झालती. सामाक्जक भान महाराष्ट् ाच्ा रक्तात आहे, डतीएनए मध्य ेआहे. हे पहार्ला पादहज े
की, महाराष्ट् ाच्ा पढुच्ा उभारणतीला ह्ाचा कसा उपर्ोग करून घतेा र्ेईल? ह्ा प्रवतृ्तीला नवधार्क पद्ततीनं राज्याच्ा 
नवकासात कसं सहभागती करून घतेा र्ेईल?

नाट्य, साहहत् ह्ाची उत्म परंपरा.
कला, संसृ्तती, सादहत् ह्ांचती परंपरा महाराष्ट् ात फार जनुती आहे. संतांच्ा अभंगांपासनू जात्ावर िळण िळत ओव्ा 
सांगत, स्वत:ला व्क्त होत असलले्ा बदहणाबाईंपर्यंत हती परंपरा समाजाला दिशा द्ार्चती, प्रश्न नवचारार्चती, समाजाला 
आधार द्ार्चती. समाजाला शहाणं करार्चती. आज त ेकुठेतरी रांबलं आहे. समाजातला जागरूक आवाज, जागरूक मन 
आज शांत आहे. त्ा आवाजाला वाव नमळाला पादहजे.  

अनके राष्ट् ीय, आतंरराष्ट् ीय संशोधन संस्ा.
महाराष्ट् ात अनके नवर्र्ांबाबत मलूभतू संशोधन करणाऱर्ा अशा संस्ा खपू आहेत. त ेआधनुनक महाराष्ट् ाचं वभैव आहेत, 
मात् ििुदैवानं त्ांचा महाराष्ट् ाबरोबरचा सांधा ननखळललेा आहे. महाराष्ट् ाच्ा मखु् प्रवाहात आज त ेनाहतीत. त्ांचं संशोधन 
चाल ूआहेत, प्रर्ोग होत आहेत पण महाराष्ट् ाच्ा उभारणतीत त्ांचं र्ोगिान नमळताना दिसत नाहती. िोर् त्ांचा नाहती. िोर् 
आपला आहे, जबाबिारी आपलती आहे, त्ांच्ा शहाणपणाचा महाराष्ट्  उभारणतीला उपर्ोग करून घणे्ाचती.

सह्ाद्ी - उत्म ििै-िवैिध्
सह्ाद्ती हा महाराष्ट् ाचा ठेवा आहे, जसा सातपडुा आहे, जशा नद्ा आहेत. मात् ह्ा सह्ाद्तीच ंवेकै्शष्ट हे की ह्ात प्रचडं जवै 
नवनवधता आहे जती फार रोड्ा दठकाणती जगात रादहलती आहे. इरल्ा वनस्पतती, फुलं, झाड-झाडोरा वगेळा आहे. जगात कुठेहती 
नाहती असा आहे. तो ठेवा आपण जपणार की नाहती? की ओरबाडणार? की सपंवणार? लटुणार? त्ाकड ेिलु्थषि करणार?

खाल पययंत पोचललेी पंचायतराज व्िस्ा
िेशात ज्या राज्यांनती अत्ंत समर्थपण ेपंचार्तराज व्वस्ा अरंगकारलती, वाढवलती आणण राज्याचं राजकारण त्ातनू 
नांगरून घतेलं, समाजमन घडवलं आणण कार््थषिम प्रशासन व्वस्ा बसवलती त्ात महाराष्ट्  जवळजवळ अग्रसेर आहे. 
महाराष्ट् ाच ेअनके नते ेत्ातनू घडले. नंतर मात् नबघडलं, पण मळू साचा घट् आहे. पंचार्तराज व्वस्ा आपल्ात रभनलती 
आहे. आपण भनवष्यात ह्ाचा उपर्ोग करू शकतो का?
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शशशक्षत महहला िग्व.
समाजाचती काहती वकै्शष्टं असतात. त्ातलं एक म्हणज ेक्शकललेा, शहाणा आणण नतेतृ् िेणारा मदहला वग्थ. समाजाच्ा 
वगेवगेळ्ा भागात, कार््थक्मात भाग घणें आणण नतर ेनतेतृ् िेणं ह्ाचती परंपरा महाराष्ट् ात राजमाता क्जजामातांपासनू, 
मकु्ताबाईंपासनू सरुू होते. जती आजवर चाल ूआहे; र्ते्ा काळात ह्ा गणुाचा फार्िा महाराष्ट् ाला खपू होऊ शकतो. तती 
महाराष्ट् ाचती खपू मोठी जमचेती बाज ूआहे.

बहुपडेी, बहुआयामी समाज आणण तस ेसमाज-मन.
महाराष्ट् ाचा माणसू मोकळा आहे, खलुा आहे, दिलिार आहे. नवं स्स्वकारार्च्ा मानक्सकतचेा आहे. चटकन “ग्ोबल” 
होणारा आहे. जगाला कवते घणे्ाचती त्ाला सवर् आहे, रभतती नाहती. तो नव्ा गोष्ती स्स्वकारार्ला मागे-पढेु पहात नाहती. 
नव्ा र्गुाच्ा नव्ा रचनलेा सामोरं जाताना आपल्ाला ह्ाचा, ह्ा वतृ्तीचा उपर्ोग होणार आहे.    

महाराष्ट् ाची ही स्वभाि िशैशष्टं. काही आव्ानं आणण काही संधी. काही धोके. 

पररस्स्तती गंभतीर असलती, सगळीकड ेअधंार दिसत असला, तरी महाराष्ट् ानं असा काळ पवूवी पादहललेा आहे. महाराष्ट्  फार 
मोठा आहे. त्ाचती ताकि महान आहे. महाराष्ट् ाच्ा जडणघडणतीतच संघर््थ आहे. संकटांवर मात करण्ाचती त्ाच्ात अतंग्थत 
ताकि आहे. 

ह्ा घडतीला आज आपण एक नवा, उद्ाचा, प्रगततीशतील महाराष्ट्  उभा करण्ाचती आकांषिा मनात ठेवार्ला हवती. त्ासाठी 
आपल्ा सववांचती र्ोगिान िेण्ाचती तर्ारी हवती. 

माझ्ा महाराष्ट् ाततील तमाम मराठी बंधूंनो, भरगनींनो आणण मातांनो, महाराष्ट्  तमु्हाला साि घालतो आहे. त्ा हाकेला ‘ओ’ 
िेण्ासाठी आणण जगाला हेवा वाटले असा महाराष्ट्  घडवण्ासाठी तर्ार रहा. तसंच, त्ासाठी कष् करण्ाचती आणण तमुचं 
र्ोगिान िेण्ाचतीहती तर्ारी ठेवा. लषिात ठेवा, काहतीहती फुकट नमळत नाहती. कष् करून नमळवावं लागतं आणण आपल्ाला 
माहतीत आहे की, ज ेफुकट नमळतं त ेकटकतहती नाहती आणण अापल्ाला तर कटकाऊ, अनके वर्यं घडणारा नवकास ह्ा 
महाराष्ट् ात रुजवार्चा आहे. म्हणनूच ह्ा कामात तमु्हा सववांच्ा सहकार्याचती मती अत्ंत मनोमन अपषेिा बाळगतो. 

सस्हे, जर् महाराष्ट् !

आपला नम्, 
रयाज ठयाकरे
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महाराष्ट् ाचा नवकास आराखडा तर्ार करत असताना आमच्ासमोर 
महाराष्ट् ाच्ा सद्स्स्ततीततील अनके धक्ािार्क मादहतती आणण ननष्र््थ 
आले. त्ाततील काहती ननवडक आम्हती तमुच्ासमोर मांडत आहोत. हती 
मादहतती, हे ननष्र््थ तमुच्ासमोर मांडून तमु्हाला घाबरवनू सोडण्ाचा 
आमचा हेत ूनाहती पण आपण ककतती माग ेपडलोर् आणण सववांनती एकत् 
र्ऊेन आपल्ाला ककतती काम करावं लागणार आहे हे लषिात र्ावं 
र्ाकरता हा प्रर्त्न. 

गले्या २० वर्वांत ६०००० ितेकऱयांनी आत्त्महत्या केल्या. म्णज े
सयाधयारणपण ेदिवसयालया ८ त े९ यया प्रमयाणयात महयारयाष्ट्र यात ितेकऱयांनी 
आत्महत्या केल्या. 

िेियातील सववाधधक धरण ंआणण पयाणी सयाठवण्याची क्षमतया असलले ं
महयारयाष्ट्र  रयाज् शसचंनयात िेियात सगळ्यात पपछयाडीवर आहे. 

महयारयाष्ट्र यात ३२. १% जनतलेया आजही बयाहेरून पयाणी वयाहून आणयाव ं
लयागत ंकयारण घरयात नळ  नयाहीत. 

महयारयाष्ट्र यातील एकूण घरांपकैी ४६.९% घरांनया िौचयालय ंनयाही. 

२०११च्या जनगणननेसुयार महयारयाष्ट्र यातील सयाधयारण ३.७ कोटी जनतया 
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सांडपयाणी वयाहून नणे्याच्या सवुवधपेयासनू वचंचत आहे. उरलले्या घरांपकैी 
ज्ांच्याकड ेही सवुवधया आहे, तथे ेअर्धवाहून अधधक सांडपयाण्याची गटयारे 
उघडी आहेत.

रयाज्यातील ४८% मदहलया अॅवनवमक आहेत. 

रयाज्यातील ३ पकैी एकया बयाळयाचया जन्म घरयात होतो.

महयारयाष्ट्र यात ५ वर्षे वययापययंतची ६३% मलु ंही अिक्त आहेत.

महयारयाष्ट्र यातील िीड कोटी मलुांपकैी ३५% म्णज े५० लयाख मलु ंकुपोपर्त 
आहेत आणण िरवर्षी ८०००० बयालमतृ् ूहोतयात. 

आरोग्यावर होणयारया खच्प न सोसतया आल्यामळेु िरवर्षी ४ लयाख लोकं 
कज्पबयाजयारी होतयात. 

सववाधधक पोशलसकोठडीतील मतृ् ूहे महयारयाष्ट्र यात होतयात. 

सववाधधक िखलपयात्र गनु्हांच्या बयाबतीत महयारयाष्ट्र  आघयाडीवर आहे. 

सववाधधक ओळख न पटलले ेमतृिेह हे महयारयाष्ट्र यात सयापडतयात. 

जबरी चोरीत रयाज्याचया प्रथम क्रमांक लयागतो.
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महाराष्ट् ाच्ा विकास आराखड्ाची ही संशक्षप्त आिकृत्ी आहे.

आम्ही केललेा अभ्ास आणण आम्हाला आढळलले ेवनष्ष्व हे व्ापक आहेत.

त ेएका छोट्या पसु्स्तकेत मनांडण ेशक् नाही. संपणू्व विकास आराखडा

www.mnsblueprint.org या संकेत स्ळािर उपलब्ध आहे.
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लोकांच्या अगदी सयाध्या गरजयाही भयागल्या 
नयाहीत तर महयारयाष्ट्र  पुढे कसया जयाणयार? 
सर्वांनया पुरेसं खयायलया ममळयालं पयाहहजे, 
प्यायलया शदु्ध पयाणी ममळयायलया पयाहहजे, 
रोजगयार ममळयालया पयाहहजे, परर्डणयारं 
घर ममळयालं पयाहहजे. हे झयालं तरच पुढचे 
टप्े पयादयाक्ांत करतया येतील. त्यामर्षयी :
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रेशनच्ा दिुान्वांवरच्ा र्वांगा 
बंद व्ायलाच िव्ात
साव्थजननक नवतरण व्वस्ा (रेशननगं ) हती पणू्थपण ेगंजनू गले्े. आज रेशननगं िकुान हती भ्रष्ाचार, अन्नधान्ाचती कृकत्म 
टंचाई आणण भसेळ र्ांच ेअडे् बनलते. तासनतास रेशननगं िकुानांवर रांगा लावनू िेखतील गररबांना परेुसं आणण सकस 
अन्नधान् नमळत नाहतीर्े. 

हती व्वस्ा मोडतीत काढावती लागले. र्ावर एक उपार् म्हणजे, अनदुानाची रक्म ही ्िे लाभा्थीच्ा बँक खात्ातच 
जमा केली गलेी पाहहजे. आणण मखु्त् ेही रक्म घरातल्ा स्तीच्ा बँक खात्ात जमा व्ायला पाहहजे. छरत्सगड 
मध्य ेरमणक्सगं सरकारन ेिाररद्र्यरेर्खेालतील लोकांकरता हती र्ोजना र्शस्वतीपण ेराबवलती. र्ा र्ोजनचे ेकाहती मलूगामती बिल 
दिसनू र्तेतील. 

१) अनिुानाच ेपसै ेरटे बॅंक खात्ात जमा झाल्ामळेु रेशननगं िकुानांवर अवलंबनू न राहता खलु्ा बाजारातनूहती हव ेत े
अन्नधान् नवकत घतेा र्ेईल. त्ामळेु रेशन िकुानिारांचती गरज संपनू जाईल आणण पर्यार्ान ेर्ा िकुानांवरचती कृकत्म धान् 
टंचाई, भसेळ , भ्रष्ाचार र्ा गोष्ती इनतहासजमा होततील. 

२) रेशननगं िकुानावरचं मर्यादित धान् नवकत घणे्ाचती सक्ती संपनू, खलु्ा बाजारातनू हव ेत ेअन्न नवकत घतेा र्ेईल. 
घरातल्ा स्ततीला घरच्ांच्ा आवडतीचं आणण आवश्यक त ेपोर्ण मलू् असललें धान् नवकत घतेा र्ेईल. 

३) खलु्ा बाजार व्वस्मेध्य ेिकुानिाराला स्पधजेचती भतीतती असते. त्ामळेु तो भसेळ अरवा ननकृष् िजयाचं अन्न नवकणं र्ाचं 
प्रमाण अत्ल्प असतं. म्हणनूच रटे लाभ र्ोजनमेळेु लाभारथींचती होणारी फसवणकू रांबवणं शक् आहे. 

ज्ा भागात धान्याची दकुानं नाहीत त्ाभागात आठिडी बाजारनांमध् ेही योजना जोडली गलेी पाहहजे.

४) कुठल्ाहती सरकारी र्ोजनचें मळू उकद्दष् हे गररबांना आणण वंचचतांना ताठ मानने ेजगता र्ावं हे असावं, पण रेशननगं 
व्वस्ने ेर्ा उद्देशालाच हरताळ फासला आणण म्हणनूच लाभारथींना त्ांच्ा हक्ाच्ा सवलतती स्वारभमानान ेनमळवनू 
िेणारी हती र्ोजना राबवलती गलेतीच पादहजे.
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मिाराष्ट्र ातील प्रत्िे 
माणसाला परेुसं आणण शदु्ध
पाणी वमळालंच पाहिजे
जेंव्ा महाराष्ट् ाततील कपकं पाण्ाच्ा अभावती जळून जातात, घरातल्ा स्ततीला पाणती आणण्ाकरता मलैोनमलै चालत 
जावं लागतं, जेंव्ा लहान मलुं अशदु् पाण्ामळेु आजारी पडत असतात, तेंव्ा अभाव पाण्ाचा नसतो तर अभाव असतो 
ननर्ोजनाचा, राजकीर् इछिाशक्तीचा.

पाण्ाचा प्रश्न हा गंभतीर रूप धारण करत असताना त्ावर काहती ठाम पावलं उचलावती लागततील.

त्ासाठी १५ कलमती कार््थक्म :

१) वळेेत लषि दिलं नाहती तर महाराष्ट् ात िषु्ाळामळेु आणण पाण्ाच्ा िरुभथिषितमेळेु हा:हाकार माज ूशकतो. म्हणनू 
महाराष्ट् ानं ह्ासाठी आतापासनू तर्ारी करार्ला पादहजे.

२) पावसाच्ा रूपानं नमळणारं पाणती आणण महाराष्ट् ात उपलब्ध अशा पाण्ाच्ा प्रत्के रेंबाच ेमोजमाप आणण ननर्ोजन 
झालं पादहजे. राज्याचती संपत्ती पाणती आहे. हती संपत्ती राखलती पादहजे. िषु्ाळाचती िाहकता कमतीतकमती व्ावती म्हणनू नवशरे् 
कार्िा करून “महाराष्ट्  राज्य पाणती िेखरेख लवाि” नमेार्ला हवा.

३) राज्याततील प्रत्के घराला नळानं शदु् पाण्ाचा परुवठा झाला पादहजे.

४) पाण्ाचं ननर्ोजन खोरेननहार् व्ार्ला हवं. खोरं म्हणनू पाणती साठवण्ाचती काहती मर्यािा असते. त्ाचा अिंाज घऊेनच 
त्ा त्ा भागाचा नवकास आराखडा बनवला पादहजे. उपलब्ध पाण्ाच्ा षिमतलेा अनसुरून ककतती लोकसंख्ा वसवता 
र्ेईल र्ाचं ननर्ोजन केलं पादहज ेआणण त्ापषेिा नतरलती लोकसंख्ा वाढू नर् ेम्हणनू नवशरे् प्रर्त्न करार्ला पादहजते.
त्ासाठी नवभागतीर् ननर्ोजन आराखड्ात (Regional Plan) त्ाचा नवचार केला पादहजे.

५) धरणाततील पाण्ाकरता कपण्ाचं पाणती, शतेती, उद्ोगधंिे असा अग्रक्म असार्ला हवा.
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६) स्ाननक स्वराज्य संस्ांना पाणती परुवठ्ाच्ा र्ोजना आखण्ाच ेपणू्थ स्वातंत्र आणण अरधकार नमळार्ला हवते.

७) शासनाकडून प्रक्शषिण,लोकक्शषिण आणण तांकत्क बाबींच ेसखोल माग्थिश्थन करणारी राज्यस्रीर् क्शखर संस्ा 
महाराष्ट् ात असलती पादहजे. त्ा त्ा दठकाणच्ा स्ाननक स्वराज्य संस्ांना तती संस्ा माग्थिश्थन करेल. त्ा संस्चेती 
खोरेननहार् कार्यालर्ं असततील. पाणती-व्वस्ापनाच्ा नवनवध र्ोजनांमध्य ेह्ानवर्र्तीचती तरतिू आहे, जर तती नसले तर तती 
करावती लागले.

८) पाण्ाच ेननर्ोजन आणण पाणती साठवण्ाच्ा र्ोजनांमध्य े स्ाननक लाभारवी गट, तसचे खाजगती भागतीिारांच्ा 
सहभागाला प्रोत्ाहन नमळार्ला हवं.

९) प्रत्के पाणलोट षिते्ात पज्थन्मापक कें द्ाचती उभारणती व्ार्ला हवती.

१०) जलवादहन्ांच ेअद्र्ावत नकाश ेबनवार्ला हवते.

११) पाण्ाच्ा नवतरणासाठी मतीटर व शलु्क, तसचे पाण्ाच्ा कार््थषिम वापरासाठी व नवतरणासाठी संगणक प्रणालती 
वापरात आणार्ला हवती.

१२) पाण्ाच्ा बचततीसाठी प्रोत्ाहन, प्रक्शषिण आणण जनजागतृती करता जाणतीवपवू्थक प्रर्त्न व्ार्ला हवते.

१३) कृकत्म पाऊस व समदु्ाच्ा पाण्ाच ेशदु्तीकरणाच्ा शास्ततीर् प्रर्ोगांना प्रोत्ाहन द्ार्ला हवं.

१४) पाणती शदु्तीकरणाच ेप्रकल्प हे काळजतीपवू्थक राबवल ेपादहजते आणण र्ाबाबततीत ननष्ाळजती िाखवणाऱर्ा 
अरधकाऱर्ांवर तात्काळ कारवाई केलती पादहजे.

१५) राज्यात िरवर्वी पाण्ाचं आॅडतीट व्ार्ला हवं. आणण हा आॅडतीट ररपोट्थ जनतलेा खलुा असार्ला हवा.
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थेंब थेंब पाणी साठवण्ासाठी 
प्रयत््वांची शथ्ण िरायलाच िवी
महाराष्ट् ातील ६०% तालकेु हे पज्वन्यछायचे्ा िप्प्ात यतेात आणण देशाच्ा एकूण 
दषु्ाळी भागनांपकैी २६% भाग हा महाराष्ट् ातला आहे. यते्ा १० िषवांत जर आपण 
पाण्ाचं योग्य वनयोजन करू शकलो नाही तर महाराष्ट् ातल्ा ४०% जनतचें सक्ीन े
स्लनांतर कराि ंलागले. ही अवतशय गंभीर समस्ा आहे. पाण्ाचा प्रत्के ्ेंब 
साठिण्ाकरता आपल्ाला प्रयत्नांची श््व करािी लागणार आहे. 

१) र्ा करता ‘क्जजाऊ माता शतेतळी र्ोजना’ आणलती पादहज े. 

२) रोजगार हमती र्ोजनतेला १००% ननधती हा शतेतळी, गावतळी आणण छोट ेबंधारे बांधण्ाकरता वापरला गलेा पादहजे. 

३) स्ाननक पातळीवर ग्रामपंचार्तींनती लोकसहभागातनू हे प्रकल्प पणू्थ करावते. र्ा करता त्ांना सव्थतोपरी सहाय्य 
करार्ला हवं.

४) हती र्ोजना नतीट राबवल्ास १० वर्वांत महाराष्ट्  िषु्ाळी पररस्स्ततीवर मात करू शकेल.र्ामळेु पाण्ाचती टंचाई तर 
नमटलेच, पण माततीचती धपू िेखतील रांबले. आम्हाला महाराष्ट् ाचं फक्त पाणतीच नाहती तर हती मातती सदु्ा वाचवार्ला हवती.

या पढेु िुठल्ािी धरणाच्ा बिॅ वॉटर वर 
नवीन शिर उभारू हदलं जाणार नािी.
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दषु्ाळ िी मिाराष्ट्र ासमोरील 
सगळ्ात गंभीर समस्ा आिे. 
राजिकीय मतभदे ववसरून, सव्ण पषि्वांनी एित्र 
यऊेन, या समस्वेर िाम िरायलाच िवं.
कोणत्ा गोष्ी पाण्ाचा प्रश् अिघड करत आहेत?
१) महाराष्ट् ात पावसाचं प्रमाण कमती होताना दिसतंर्. ननिान त ेलहरी तरी आहे.

२) एकंिर जागनतक तापमानवाढीमळंु जनमनतीवरचं पाणती लवकर आटतंर्.

३) लोकसंख्ा वाढत ेआहे. महाराष्ट् ात स्लांतररतांच ेलोंढे वाढतच आहेत. त्ामळेु पाण्ाचती मागणती वाढत आहे.

४) जशती जशती  प्रगतती होत जात,े तस ंआपण आधनुनक जतीवनशलैती जगार्ला लागतो आणण पर्यार्ान ेपाण्ाचती गरजहती वाढत जात.े

५) आपल्ाला लोकांसाठी आणण उद्ोगांसाठी जास् वतीज लागणार, त्ालाहती पाणती लागणार. शतेतीतनू जास् पतीक घ्ार्चं 
तर जास् पाणती लागणार.

६) महाराष्ट् ात काहती भाग ककंवा काहती क्जले् अस ेआहेत की क्जर ेआपण पाणती पोहोचव ूशकलो नाहती तर नतरलती गावं 
ररकामती करावती लागततील आणण तो दिवस काहती फार लांब नाहतीर्े. महाराष्ट् ाचं भौगोक्लक षिते्ं आहे, ३,०८,००० चौरस  
ककलोमतीटस्थ आणण त्ात िषु्ाळी षिते्ं आहे, १,९४,४७३ चौरस ककलोमतीटस्थ.

२०५० पयषंत राज्याची पाण्ाची गरज दपु्पट िोणार आिे.
ह्ािर काम केलं नाही तर काय होईल?
१) महाराष्ट् ाचा काहती भाग वाळवंट व्ार्ला सरुुवात होईल. जो पनु्ा मळुच्ा स्स्ततीत आणार्ला शकेडो वर्यं लागततील.
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२) कृष्ा आणण तापती नितीच्ा खोऱर्ात अिंाज े७० त े८०% जास् पाणती साठ्ाचती आवश्यकता असणार. 

३) पाणती टंचाईचा नवपरीत पररणाम लहान मलुांवर लवकर होईल. पाणती कपाततीमळेु स्वछिता, रोग-ननवारण र्ा गोष्ींकड े
िलु्थषि होऊन तती मलुं नवनवध रोगांना बळी पडू शकतात. बार्का- मलुती पाण्ाच्ा शोधात वणवण कफरततील. त्ामळेु त्ांंच्ा 
क्शषिणावर, आरोग्यावर पररणाम होऊ शकतो.

४) महाराष्ट् ाचती लोकसंख्ा वाढत चाललती आहे. अशा लोकसंख्लेा परेुल असं अन्न ननमयाण करता र्ेईल अशती जमतीन कमती 
होईल. त्ामळेु अन्नतटुवडा ननमयाण होईल. आताच आपलं अन्न-उत्पािन घटत चाललं आहे.

५) महाराष्ट् ाततील काहती लोक भतीर्ण िाररद्र्याच्ा आणण त्ातनू कधतीहती बाहेर पडू शकणार नाहतीत अशा गतजेत सापडततील.

६) मोठ्ा प्रमाणावर गाई, म्हशती, शळे्ा-मेंढ्या ह्ांचती संख्ा कमती होईल. हती प्रकक्र्ा सरुूच आहे.

७) लोक मोठ्ा प्रमाणात शहरात गिवी करततील. शहरांच्ा सोर्ती-सनुवधांवर ताण र्ेईल. ह्ाचा अनभुव आपण घतेोच 
आहोत.

महाराष्ट् ात पज्थन् छार्चेा प्रिेश मोठा आहे. मळुातच पाऊस कमती पडतो आहे. जागनतक तापमानवाढीमळेु असले ककंवा 
हवामानात होणारे बिल असोत, ह्ामळेु पज्थन्मानात खपू तफावत जाणवते. अशा दठकाणती जवेढा पाऊस पडतो तवेढा 
साठवला पादहजे, काटकसरीनं वापरला पादहजे.

त्ासाठी सव्थ गोष्ती फक्त सरकार करूच शकणार नाहती. र्ानवर्र्ावर अत्ंत तातडतीनं “लोकचळवळ” उभारलती पादहजे. 
महाराष्ट् ाच्ा दृष्तीनं हती अत्ंत तातडतीचती आणण काळजतीचती बाब आहे

काय करायला हिं?

१) क्सचंन प्रकल्पातनू नवना-परवाना, अनरधकृतपण ेपाणती उचलार्ला बंिती घालार्ला हवती.

२) भजूलाततील पाणती उपसनू त ेवापरण ेह्ावर ननर्ंत्ण हवं. महाराष्ट्  राज्यान ेहा कार्िा अगोिरच आणलार्, तो कठोरपण े
अमंलात आणार्ला हवा.

३) आपल्ाला कुठल्ा पाण्ाचा वापर कुणती, कुठे, कशासाठी आणण कें व्ा करार्चा ह्ाच ेननर्म ठरवार्ला लागततील. 
पाणती वापराच ेप्राधान्क्म कार् हे ठरवार्ला लागले. उिाहरणार्थ उद्ोगासाठी ककंवा ऊजया प्रकल्पासाठी किाचचत शदु्, 
स्वछि पाण्ाचती गरज लागणार नाहती, पण प्रकक्र्ा केलले ेसांडपाणती चाल ूशकेल. तस ेपर्यार् शोधल ेपादहजते.

४) कमती पाणती लागले अशती कपकं घ्ावती लागततील ककंवा पाण्ाचं संकट िरू होईपर्यंत जास् पाणती लागतं अशा कपकांना 
जास् कर बसवनू त ेकपक कमती घणे्ाकरता शतेकऱर्ांना उद्कु्त करावं लागले.     

५) महाराष्ट् ासाठी हती पाण्ाचती आणतीबाणती आहे असं माननू, कुठलती पतीकं घ्ार्चती ह्ावर एक सव्थ सहमतती घ्ावतीच लागले. 
नाहतीतर संकट अरधक िाट होत जाईल.
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६) महाराष्ट् ाच्ा माततीत (अषिरश:) पाणती आहे, असतं. त्ाचा उपर्ोग करून कपकांना पाणती िेता र्ेईल का त ेपहाता र्ेईल. 
शतेती करण्ाच्ा पद्तती बिलाव्ा लागततील.

७) पावसाचं पाणती अडवनू, साठवनू, त्ाला खझरपार्ला लावनू, महाराष्ट् ात पडणाऱर्ा पावसाच्ा प्रत्के रेंबाला अडवनू 
त्ाचा उपर्ोग महाराष्ट् ासाठी करावा लागले. महाराष्ट् ात अस ेपाणलोट शते् नवकासाचे, पावसाच्ा पाण्ाच्ा संधारणचे े
अनके अि भ्तु प्रर्ोग झाल ेआहेत. त्ांचं मिरण ठेवनू, त्ातनू क्शकून त्ाचा नवस्ार केला पादहजे. त्ाचती चळवळ केलती 
पादहजे. महाराष्ट् ात आपल्ाला जल-क्ांतती केलती पादहजे.

८) िषु्ाळी पररस्स्ततीत कटकून रहाततील असं वाण, बती तर्ार करार्ला हवं. त्ासाठी जवै नवज्ान तंत्ाततील संशोधनाला वाव 
दिला पादहजे.   

९) िषु्ाळी तालकु्ांमध्य ेपाणती वापराच ेकडक ननर्म करार्ला हवते. नतरल्ा भागात सवयात प्राधान् प्ार्च्ा पाण्ाला 
आणण त्ानंतर शतेतीच्ा पाण्ाला, असं ठरवलं पादहजे. ननिान पाण्ाचती स्स्तती सधुारेपर्यंत ह्ा भागाततील उद्ोगाचं पाणती 
तर ताबडतोब रांबवार्ला पादहजे.

१०) र्ा  िषु्ाळी तालकु्ाततील प्रत्के गावानं पाणलोट षिते् नवकासाचं काम केलंच पादहजे. “पाणती अडवा आणण पाणती 
क्जरवा” हा कार््थक्म राबवला पादहजे. र्ासाठी कें द्ानं मित दिललेती आहे, त्ात वाढ करण्ाचती मागणती करार्ला हवती. 
तसंच महाराष्ट्  शासनाकड ेरोजगार हमती र्ोजनचेा पसैा पडून आहे आणण िरवर्वी र्तेो आहे. त्ाचा उपर्ोग करून ह्ा 
तालकु्ात लोकांना आपल्ाच शतेावर ककंवा पाणलोट षिते्ात काम करण्ासाठी पसैा उपलब्ध करून िेता र्ेईल. ह्ासाठी 
वगेळा ननधती लागणार नाहती.

११) र्ासाठी गाव पातळीवरील “पाणलोट सनमत्ा”, ज्या आज कागिावर आहेत, त्ा चालवल्ा पादहजते. त्ा एखाद्ा 
औद्ोरगक संस्सेारख्ा चालवल्ा, त्ात एक प्रशासकीर् आणण अर्थ-व्वहाराततील क्शस् आणलती, तर त्ांना 
पतपरुवठ्ाच्ा नवनवध र्ोजना साकार करता र्तेतील. र्ाच सनमत्ांबरोबर खतं, बती-नबर्ाणं, और्धं ह्ाततील व्ापार हा 
अरधक मकु्त आणण पारिशवी असावा र्ाकरता मोठे प्रर्त्न कराव ेलागततील. त्ात लोकांच्ा नावावर भाग-भांडवल आणण 
नफ्ात वाटा ह्ाचती क्शस् लावनू द्ार्ला लागले.

१२) शहरी भागात सव्थ नवतीन मोठ्ा बांधकामांना पावसाच ेपाणती साठवण्ासाठी र्ोग्य ननर्ोजन करण ेबंधनकारक केल े
पादहजे. चने्नई महानगरपाक्लकेन ेसव्थ ततीन मजल्ांपषेिा मोठ्ा बांधकामांना रेन वॉटर हावजेसस्टगं बंधनकारक केल ेआहे. 
मुंबई सारख्ा शहरातहती असा कार्िा आणार्ला हवा.
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िक्ाचं आणण परवडणाऱया 
किमतीतलं घर िा 
नागररि्वांचा अधधिार 
असायला िवा. 
घर हती माणसाचती मलुभतू गरज आहे.पण जगभरातला अनभुव असा आहे की, सरकारन ेलषि घातल्ाक्शवार् सामान् 
माणसाला ‘ परवडणारं घर’ नमळत नाहती. ‘एखाद्ा कुटंुबाला त्ा कुटंुबाच्ा मदहन्ाच्ा एकूण उत्पन्नापकैी ३०% ककंमततीत 
भाड्ानं ककंवा तवेढ्या (माक्सक) कजयाच्ा हप्तानं परेुशती व्रक्तगत जागा आणण मलूभतू सोर्ती-सनुवधा (शौचालर्, 
स्ानगहृ, नळाचं पाणती, वतीज) नमळत असततील तर त ेघर परवडणारं.’ अशती परवडणाऱर्ा घराचती जगभरात व्ाख्ा केलती 
जाते. परेुशती व्रक्तगत जागा र्ाचा अर्थ िरडोई ५० त े६० चौरस फूट. पण महाराष्ट् ात आज घरांचती पररस्स्तती अनतशर् 
नबकट आहे. मुंबई शहरात ४१.३% जनता झोपडपट्ीत राहते. महाराष्ट् ात ४१.३% घरांना फक्त  एकच खोलती आहे. ४६.९% 
घरांना शौचालर् नाहतीर्े. अशा पररस्स्ततीत हक्ाचं आणण परवडणाऱर्ा ककमततीतलं घर हा नागररकांचा अरधकार घोकर्त 
करार्लाच  हवा आणण सरकारन ेकाहती ठाम पावलं उचलार्लाच हवतीत.

१) िोन कपढ्या महाराष्ट् ात राहणाऱर्ा, अल्पउत्पन्न गटातल्ा प्रत्के नागररकाला र्ा र्ोजनांचा लाभ नमळार्ला हवा.

२) गहृननमयाण र्ोजना ह्ा राज्य सरकार आणण म्हाडा परुत्ा मर्यादित न ठेवता राज्यातल्ा प्रत्के क्जल्हात स्वतंत् 
गहृननमयाण मंडळ असार्ला हवं.

३) नगरपाक्लका आणण महानगरपाक्लकांनती गहृननमयाण र्ोजनांकरता भखूंड आरक्षित करून ठेवार्ला हवते.शहरांमध्य े
त्ांच्ा नवकास आराखड्ामध्य े‘परवडणारी घरं’ [४०० चौरस फूट (६०%) / ५५० चौरस फूट (२०%) / ७०० चौरस फूट 
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(२०%)] बांधण्ासाठी चांगलती जागा राखनू ठेवर्ालाच हवती. जर जागा खाजगती नवकासकांच्ा ताब्ात असले तर त्ांना 
काहती नवशरे् सवलतती िेऊन त्ांच्ाकडून जागा ताब्ात घ्ावती. प्रत्के शहराच्ा आराखड्ात र्ा घरांकरता नवशरे् सोर् 
असार्लाच हवती. 

४) ज्यांना घर नवकत घणें परवडत नसले अशांकरता सरकारन ेभाड्ाच्ा घरांचती र्ोजना राबवार्ला हवती. उत्पनाच्ा ३०% 
रक्म हती भाड्ाच्ा रूपात स्वतीकारून, वतीस वर्वांनती त ेघर भाडकेरूच्ा नावावर झाल ेपादहजे.

५) घर नवकत घणे्ाकरता लागणारं अर्थसहाय्य नमळवण्ाकरता सरकारन ेनागररकांकरता माग्थिश्थन कें द् सरुू केलचं  
पादहजे.

६) घरं उभारताना आसपास शाळा, मंडई, हॉस्स्पटल, र्ा सारख्ा मलुभतू सनुवधांचा नवचार केला गलेा पादहजे.

७) प्रत्के शहराचं एक ‘सौंिर््थ धोरण, असार्ला हवं आणण त्ात  घराचती रचना, त्ाचा आकार र्ाच ेकाहती ननकर् ठरवल े
गले ेपादहजते. सरकारी र्ोजनतेतील घरं बांधताना ह्ा ननकर्ांचं कसोशतीन ेपालन झालंच पादहजे.  

८) सरकारन ेर्ा र्ोजना उत्मपण ेराबवल्ास पढुील ५ वर्वांत महाराष्ट् ात ५० लाख लोकांचं घराच ंस्वप्न पणू्थ करण ंशक् आहे.

झोपडपट्ी पनुव्णसन योजना सरिारनचे 
चालवायला िवी.
लोकदहतासाठी राबवल्ा जाणाऱर्ा एखाद्ा र्ोजनचेती काहती मठुभर लोकच कशती वाट लावतात र्ाचं उत्म उिाहरण म्हणज े
झोपडपट्ी पनुव्थसन र्ोजना. १९९५ पर्यंत उभ्ा रादहलले्ा झोपडपट्टांमधतील लोकांना चांगलती घरं नमळवतीत म्हणनू हती 
र्ोजना सरुू झालती. पण काहती नबर्र मंडळींनती तती र्ोजना सरुूच राहावती म्हणनू झोपड्ा वसवार्ला प्रोत्ाहन िेत गलेे. 
एकिा झोपडपट्टा वसल्ा की त्ांना िसुरीकड ेघर द्ार्चं आणण नतर ेइमारतती उभारार्च्ा अस ेउद्ोग र्ा नबर्र मंडळींनती 
सरुू केले. र्ातनू राज्य सरकारच्ा, कें द् सरकारच्ा अनके जनमनती रगळंकृत केल्ा गले्ा. हे कुठेतरी रांबार्लाच हवं 
आणण  म्हणनूच झोपडपट्ी पनुव्थसन र्ोजना हती सरकारनचे राबवार्ला हवती.

घर ब्वांधणीतनू स्ावनि्वांमध् ेउद्ोजितलेा चालना द्ायला पाहिजे.
नागररकांना हक्ाचं आणण परवडणारं घर नमळवनू िेण्ाकरता सरकारनचे प्रर्त्न करार्ला हवते आणण र्ा प्रकल्पाचा 
उपर्ोग कल्पकपण ेरोजगार नननमथितती आणण उद्ोजकतलेा चालना िेण्ाकरता केला गलेा पादहजे. सरकारच्ा कुठल्ाहती 
र्ोजनमेळेु मठुभर लोकांचा फार्िा न होता समाजात सव्थिरू त्ाच ेफार्िे नमळततील हे पाहणं हे सरकारचं काम आहे.
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पोजलस्वांना म्हाडा आणण इतर 
सरिारी गिृवनमगाण योजन्वांमध् े
प्राधान्य वमळायलाच िवं.
महाराष्ट् ातल्ा पोलतीस वसाहतींचती अवस्ा अनतशर् भतीर्ण आहे. दिवस रात् काम करणाऱर्ा पोक्लसांना आज हक्ाचं 
घर नमळत नाहती. हती पररस्स्तती पालटलती पादहजे. पोक्लसांना म्हाडा आणण इतर सरकारी गहृननमयाण र्ोजनांमध्य ेप्राधान् 
नमळार्लाच हवं.

प्रिल्पग्रस््वांना शिरात मोफत घर 
आणण िुटंुबातील एिाला सरिारी 
नोिरी हदली गलेी पाहिजे.
ज्या लाखो लोकांनती र्ा राज्यातल्ा प्रकल्पांकरता जमतीन दिलती त्ांना आपण वाऱर्ावर कसं सोडू शकतो? ज्या प्रकल्प 
नवस्ाकपतांनती राज्याला आपलं सव्थस्व दिलंर् त्ा प्रत्केाला आम्हती काहती िेणं लागतो.

१) महाराष्ट् ातल्ा प्रकल्पग्रस्ांना त्ांच्ा जनमनतीचती र्ोग्य ककंमत नमळार्लाच  हवती.

२) प्रकल्पग्रस्ांच्ा पनुव्थसनात आम्हती एक अरभनव कल्पना सचुवतोर्. त्ांना अरधक चांगलं जतीवन आणण  उत्पन्नाचा एक 
कार्मस्वरूपती  माग्थ उपलब्ध करून द्ार्लाच हवा. प्रकल्पग्रस्ांना जवळच्ा शहरात एक मोफत घर व कुटंुबाततील एका 
व्क्तीला सरकारी नोकरी द्ार्लाच हवती.

३)महाराष्ट्  पनुव्थसन कार्द्ाचं पनुरावलोकन करून भनवष्यात कुठल्ाहती प्रकल्पग्रस्ांवर कुठलाहती अन्ार् होणार नाहती 
र्ाचती काळजती घतेलती पादहजे.
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महिलचे्ा नावावर घर 
अथवा जमीन ववित 
घतेल्ास मदु््वांि शलु्क 
आणण नोंदणी शलु्क माफ 
व्ायलाच िवं.
स्ततीच्ा नावावर घर अरवा जमतीन-जमुला केल्ास मदु्ांक शलु्क आणण नोंिणती शलु्क माफ व्ार्ला हवे. मदहला 
सषिमतीकरण हे फक्त घोर्णांपरुतं मर्यादित न राहता त्ावर काहती िरूगामती पाऊलं उचलावती लागततील. एखािती स्तती लग्न 
होऊन जेंव्ा सासरी र्ते ेतेंव्ा तती नतचं हक्ाचं घर सोडून र्तेे. अनकेिा घर अरवा कुठलतीच संपत्ती स्ततीच्ा नावावर 
नसल्ान ेतती असरुक्षित असते. आज राज्यातल्ा आठ घरांमाग ेएक घर मदहला चालवते. अशा पररस्स्ततीत स्तस्तर्ांना 
संपत्तीवर अरधकार िेऊन अरधक सषिम आणण बळकट करण्ासाठी काहती ठाम र्ोजना असार्ला हव्ात.

महिला जशषिण
राज्यात मदहलांच्ा क्शषिणासाठी नवशरे् प्रर्त्न केल ेपादहजते. शाळा िरू आहे, नतर ेस्वछितागहृासारख्ा सोर्ती नाहतीत अशा 
कारणांमळेु मलुती क्शषिण सोडतात हे लषिात आलंर् .

१) त्ासाठी क्जल्ापररर्िेच्ा माध्यनमक शाळांमधतील मलुींना सार्कलती द्ार्ला हव्ात.
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२) प्रत्के शाळेत मलुींसाठी  स्वछितागहृ असार्लाच हवं आणण त ेस्वछि असार्ला हवं र्ाकरता नवशरे् मोहतीम हातती 
घ्ावतीच लागले.

महिला आधथथिि स्ावलंबन.
आररथिक स्वावलंबनासाठी प्रक्शषिण िेणे, मदहलांच ेगट उभ ेकरणे, त्ांना आररथिक मित करण्ासाठी असलले्ा संस्ांना 
अरधक ताकि िेण्ाचती गरज आहे.

महिला आधथथिि स्ावलंबन.
सरुक्षिततसेाठी स्ाननक पातळीवरील सहाय्य गट उभ ेकरणे, पोलतीस स्टशेन्सना  नवशरे् अरधकार िेण ेआणण केवळ 
मदहला सरुषिा असा नवर्र् घऊेन नवभागवार, वॉड्थस्रावर मदहला उप-पोलतीस नमेावते.

आईवकडल्वांचा सिवास िा प्रत्िे लिान 
मलुाचा अधधिार असायलाच िवा.
सहा वर्वांपर्यंतच्ा मलुांना आईवकडलांचा सहवास हा अनतशर् आवश्यक असतो आणण तो त्ांच्ा वाढीला पोर्क ठरतो. 
सध्याच्ा काळात स्तस्तर्ांना कामाच्ा नननमत्ान ेआपल्ा लहान मलुांना दिवसभर स्वतःपासनू िरू ठेवाव ेलागते. लहान 
मलुांच्ा र्ोग्य संगोपनात  सरकारन ेहती भनूमका बजावार्ला हवती.

१) महाराष्ट् ात बाल संगोपन कार्िा आणनू, राज्यातल्ा प्रत्के सरकारी कार्यालर्ांत मलुांकरता पाळणाघर सरुू करावं.

२) सव्थ खाजगती उद्ोगांनाहती पाळणाघर सरुू करार्ला लावलं पादहजे.

३) लोकल िट्ने्स मध् ेकडिेर मलुनांना घऊेन जाणाऱया स्तस्तयनांकरता अधजा डबा राखीि ठेिायला हिा.

४) र्ा पद्ततीचा कार्िा आणणार, महाराष्ट्  हे पदहलं राज्य व्ार्ला हवं.



39

पोलीस व्वस्ते आमलुाग्र 
बदल व्ायलाच  िवते.
 

महाराष्ट् ात गनेु् शसद्ध होण्ाचं प्रमाण आज कमी आहे. या अफाि पसरलले्ा राज्ात पोशलसदलाबाबतीतल ेवनण्वय 
आजही शजल्ा पातळीिरच्ा पोलीस मखु्ालयात न घतेल ेजाता, राज्ाच्ा पोलीस मखु्ालयातनू घतेल ेजातात. 
िाढत्ा लोकसंख्पेढेु पोशलसनांची एकूण संख्ा अवतशय तिुपुंजी आहे ि त्नांच्ाजिळ आधवुनक तपास साधननांची 
कमतरता आहे. या सि्व पररस्स्तीत आमलुाग्र बदल आणण्ाची गरज आहे.

१) पोक्लसिलाच ेनवकें द्तीकराव ेलागले, मोठी पनुर्थचना करावती लागले.

२) गनेु् अन्रे्ण शास्तात संशोधन करततील अशा अत्ाधनुनक संस्ा स्ापन कराव्ा लागततील.

३) िेशाततील, राज्याततील गनेु् व गनेु्गारांबद्दलचती सव्थ मादहतती एका दठकाणती उपलब्ध असण्ाचती गरज आहे.

४) नवद्ापतीठांकरता वगेळी पोक्लसिलं असततील, औद्ोरगक संस्ांकरता वगेळी पोक्लसिलं असततील. र्ा नवशरे् 
पोक्लसिलांना त्ांच्ा नमेनू दिलले्ा कार््थषिते्ाचं, त्ाततील कार्द्ांचं आणण गरजांचं पणू्थ ज्ान असले. हती नवशरे् पोक्लसिलं 
स्ाननक पोक्लसांशती संलग्न असततील आणण गंभतीर गनु्हांच्ा तपासात त्ांना मित करततील. 

५) राज्याततील प्रत्के वाहनाला जतीपतीएस नंबर प्टे असावती. त्ामळेु गनु्हांना तर आळा बसलेच, पण एकंिर सरुषिचे्ा 
दृष्तीनं त ेउपर्ोगाचं ठरेल. हे एका रात्तीत होणार नाहती. ह्ाचं कालबद् ननर्ोजन करून टप्प्ाटप्प्ानं िोन वर्वांत पणू्थ करावं. 
ह्ाचा खच्थ नव्ा वाहनांच्ा नवक्ीच्ा वळेेस ज ेकर घतेल ेजातात तेंव्ा उभा करावा.

६) सव्थ पोलतीस ठाणती नव्ा तंत्ज्ानान ेअद्र्ावत करून, त्ात नबनतारी र्ंत्णा, मोबाईल अॅप्सचा वापर आणण अत्ंत 
आधनुनक उपकरणं असततील ह्ाचती खात्ती करावती.

७) पोलतीस ठाण्ातनू त्ांच्ा त्ांच्ा भागातल्ा वॉचमन,कंत्ाटती कामगार, स्लांतररत कामगार ह्ांचती सतत तपासणती होत 
राहतील. हे सव्थ पोलतीस ठाण्ात नोंिवलले ेअसले हे पहावे.

८) महाराष्ट् ात बाहेरून कुठलतीहती गाडती, बस, टट्ने आलती की नतच ेसवजेकषि होईल. त ेकोण आहेत, कशासाठी आल ेआहेत, 
कुठे रहाणार आहेत ह्ाचती नोंि ठेवावती. ह्ासाठी महाराष्ट्  पोलतीस िलाचा स्वतंत् नवभाग असावा.



40

९)  स्ाननक रषिक िल (para-police) - ज ेवॉचमन सारखं काम करततील. त्ांचती नमेणकू हती प्रक्शषिण स्ाननक पोलतीस 
ठाणती  करततील. त ेस्ाननक पोलतीस ठाण्ाशती रटे संबंरधत असततील आणण ठरावतीक लोकवग्थणतीतनू त्ांच ेवतेन दिल े
जाईल. ह्ामळेु महाराष्ट् ात ककमान १० त े१५,००० लोकांना रोजगार नमळेल (साधारण ५०० त े१,००० घरांमध्य ेएक ह्ा 
दहशबेानं शहरी भागात रोजगार नमळू शकतो).

१०)  काहती नगरपाक्लका, महानगरपाक्लकांना त्ांचती स्वतंत् पोलतीस िलं उभारण्ाचती मभुा िेऊन हा प्रर्ोग १० वर्यं करून 
पहावा. तो र्शस्वती झाल्ास त्ाचा नवस्ार करावा. सव्थ पोलतीस िलांच ेसंचालन मुंबईततील एका कार्यालर्ातनू हती 
व्वस्ापनाचती जनुाट पद्त झालती आहे, त्ामळेु ननण्थर् प्रकक्र्चें नवकें द्तीकरण करून पोलतीस र्ंत्णा अरधक सषिमपण े
काम करू शकेल.

न्यायव्वस्ा िी सोपी, 
साधी, सटुसटुीत आणण 
सगळ््वांना समजले अशी  
असायला िवी.
महाराष्ट् ात जर कार्द्ाचं राज्य आणार्चं असले तर सववांना समजले, अशा सोप्ा पद्ततीन ेकार्िा क्लहावा लागले, सोपा 
करावा लागले. असं झालं  तरच कार्िा सगळ्ांपर्यंत पोहोचले. कार्द्ाचती भार्ा जशती सगळ्ांना समजणारी असावती, 
तसंच प्रत्के कार्द्ात कालानरुूप  बिल व्ार्ला हवते.

काहती बिल प्रामखु्ान ेव्ार्लाच हवते.  

१)  कार्द्ाच्ा ककचकट भार्लेा नवराम िेऊन, तती भार्ा सववांना समजले अशती असार्ला हवती.
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२) आजहती आपण अनके नब्कटशकालतीन कार्िे तसचे ठेवल ेआहेत, त्ांचं पनुरावलोकन व्ार्ला हवं.

३) राज्ातल ेसि्व कायदे एका हठकाणी मराठी भाषते आणनू त्नांचा संग्रह केला पाहहजे.

४)  सववोच् न्ार्ालर्ाप्रमाण ेउच् न्ार्ालर्ाचती ननकालपत्ंहती सववांना वाचण्ासाठी खलुती असलती पादहजते. मदु्दाम काम 
करून - त्ावर नवशरे् तज्ज्ञ नमेनू - कार्द्ाचती भार्ा सववांना, जनसामान्ांना समजले अशती केलती पादहजे.

५) सि्व वनकाल स्ावनक मराठी भाषते असल ेपाहहजते म्हणज ेत ेसगळ्नांना समजतील.

६)  बिलत्ा काळानसुार काहती नवशरे् न्ार्ालर् ं(जसे, सार्बर गनेु् न्ार्ालर्, नवद्ापतीठ न्ार्ालर्) स्ापन करार्ला 
हवतीत. र्ामळेुच महाराष्ट् ात खरं कार्द्ाचं राज्य र्ेईल. कार्िा सोपा होऊन तो पाळण्ाकड ेसववांचा ओढा राहतील.

मिाराष्ट्र ातील प्रत्िे गाडीची नंबर प्टे जी.पी.एस. 
व्वस्ने ेजोडललेी असायलाच  िवी.
परिेशात जशती प्रत्के गाडतीचती नंबरप्टे ‘मिाट्थ’ असते, तसंच महाराष्ट् ातहती व्ार्लाच हवं. ह्ाच ेकाहती ठळक फार्िे 
आपल्ाला नमळू शकततील.

१) गाड्ांच्ा होणाऱर्ा चोरीवर आळा घालता र्ेईल.

२) कमाल मर्यािेपषेिा वगेान ेधावणाऱर्ा गाड्ांच्ा वगेावर ननर्ंत्ण आणता र्ेईल, ज्यामळेु अपघातांचं प्रमाण खपू कमती 
करता र्ेईल.

३) राज्यात र्णेाऱर्ा गाड्ांवर लषि ठेवण ेअगिती सहज सोपं होईल, ज्यामळेु घसुखोरी आणण गनेु्गारीवर ननर्ंत्ण राहतील.

राज्ाच्ा सीमनांिर िाहननांच्ा तपासणीकरता एक्स-रे मशशन्स असािीत.
परराज्यातनू र्णेाऱर्ा वाहनांमधनू कोणतं सामान राज्यात र्तेंर्, त्ात कुठलंहती अनचुचत सामान तर र्ते नाहती ना? हे 

तपासणं गरजचें आहे. त्ाकरता राज्याच्ा सतीमांवर वाहनांच्ा तपासणतीकरता एर्-रे मक्शन्स असार्लाच  हवतीत.

कंत्रािी कामगार आणण िॉचमनिर लक्ष ठेिलंच पाहहजे.
कुठल्ाहती उद्ोगांमधल ेकंत्ाटती कामगार, नबस्र्गंच ेवॉचमन र्ांचती मादहतती जवळच्ा पोलतीस स्टशेनला िेण ेबंधनकारक 
असार्ला हवं. तसंच र्ा दठकाणती प्रस्ानवत रोजगार-काड्थ असलले्ांनाच संधती िेण्ात र्ावती.
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मिाराष्ट्र ातील प्रत्िे माणसाचं 
आरोग्य च्वांगलं, पररपणू्ण आणण 
वनिोप असायला िवं. यािरता 
“आरोग्य” िा राज्यािरता  
प्राधान्याचा ववर्य असायला िवा.
मळुात आरोग्य सवेा म्हणज ेफक्त आजारी पडल्ावर करावर्ाच ेऔर्ध-उपचार नवे्त. 
खऱर्ा अरयान ेआरोग्य सवेा म्हणज ेकोणती आजारीच पडू नर् ेअशती व्वस्ा, आणण 
पडल्ास सहज, सोप ेउपाचार करून बरे होता र्ाव ेअशती र्ोजना!
आरोग्य स्वराज्य आण्ाच ेहे वरवरच ेअसनू चालणार नाहतीत, तर त्ाकरता खालतील मदु्दांवर काम करावं लागले

१)  लोकांना आरोग्यपणू्थ जगता र्ावं असं वातावरण राज्यात ननमयाण करार्ला हवं, कटकवार्ला हवं आणण वाढवार्ला हवं.

२)  आरोग्याच ेकाहती प्रश्न प्राधान्ानं सोडवार्ला हवते; जसं कुपोर्ण आणण बालमतृ्ू , स्तती-आरोग्य, मलरेरर्ा-पोक्लर्ो-टती.
बती., मानक्सक आरोग्य, िारूमकु्ती.

३)  आरोग्य स्वराज्य - सववांना परवडणारी आरोग्य-सवेा (सल्ा, उपचार, और्धोपचार, रुग्ालर् सनुवधा), प्रत्केाच्ा 
घराजवळ उपचाराचती व्वस्ा आणण प्रत्केाला आरोग्य नवमा असले हे पहार्ला हवं.

४)  आरोग्य षिते्ाततील गरैव्वहार आणण लटू ह्ांना चाप लावार्ला हवा.

महाराष्ट् ाला संपणू्व आरोग्य वमळाि ंम्हणनू खालील ८ सचूना या तातडीन ेअंमलात आणायला हव्ात.

१)  प्रत्के वस्तीला स्वछि हवा, शदु् पाणती, साव्थजननक स्वछिता, शांतता, मनोरंजनासाठी मोकळ्ा जागा - उद्ानं, बागा, 
कक्डांगणं असार्लाच हवतीत.
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२) एका ठरानवक घनतपेषेिा जर लोकसंख्ा वाढत गलेती तर त्ा भागाततील लोकांमध्य ेसंसग्थजन् आजारांचं  प्रमाण वाढतं.
र्ाकरता ज्या भागात घनतपेषेिा  लोकसंख्ा जास् असले नतर ेतती कमती करण्ाकरता धोरणं आखावती लागततील.

३) घर तरे ेशौचालर्, परसबाग, शोर्खडे् असार्लाच हवते.

४) महाराष्ट् ाततील प्रत्के माणसाला त्ाला परवडले अशा िरात आणण त्ाच्ाघरापासनू जवळ अश्या अतंरावर आरोग्य कें द् 
असार्लाच हवं.

५) सववांसाठी संपणू्थ आरोग्य हे धोरण असार्ला हवं.

६) प्रत्केाला “आरोग्य काड्थ” दिलं गलें पादहजे, ज्यामध्य ेत्ाच्ा आरोग्याचती पणू्थ मादहतती असले व ज्यामळेु तो कुठल्ाहती 
शहरात सरकारच्ा आरोग्य सनुवधांचा लाभ घऊे शकेल.

७) तनमळनाडूच्ा  धतवीवर स्वस्ाततील और्धं खरेिती करण्ासाठी “महाराष्ट्  और्ध महामंडळ” असार्ला हवं.

८) पन्नास हजार लोकसंख्मेाग ेजनेरेरक औषधनांच एक दकुान असायलाच हिं.

“ मलू कडिेर घऊेन चालत जाता यईेल इतक्ा अंतरािर आरोग्य कें द् 
असायलाच हि ं”
आजारी मलुाला घऊेन स्ततीला मलैोनमलै करावती लागणारी पार्पतीट रांबलतीच पादहजे. स्ततीला नतच्ा लहान बाळाला कडवेर 
घऊेन सहज चालत जाता र्ेईल इतक्ा अतंरावर आरोग्य कें द् असार्लाच हवं. र्ा आरोग्य कें द्ामध्य ेआवश्यक तती सव्थ 
और्धं, आरोग्य सवेक असार्ला हवते.  हती आरोग्य कें दं् जवळच्ा शहराततील सरकारी रुग्ालर्ांना जोडललेती असततील, 
ज्यामळेु आवश्यक त्ा दठकाणती डॉक्टरांचा सल्ा घतेा र्ेईल.

मलुनांच्ा भविष्ातील आरोग्याची बँक : ‘ सं्ध पशेी बँक’ प्रत्के शहरात 
असायलाच हिी.
महाराष्ट् ातल्ा भािी टपढ्नांसाठी  आरोग्याची  बँक ही ‘सं्ध पशेी बँक’ असले. राज्यातल्ा प्रत्के शहरात जन्ाला 
र्णेाऱर्ा प्रत्के अभ्थकाच्ा सं्ध पशेती साठवनू ठेवणारी बॅंक असार्लाच हवती आणण र्ा बॅंका र्ा सरकारी इस्स्पतळांना 
जोडलले्ा असार्ला हव्ात. सं्ध पशेटींचा पनुिजापर हे भविष्िधेी पाऊल आहे आणण हे पाऊल उचलणारं महाराष्ट् हे 
पहहल ंराज् ठरायला हिं.

आजारी शरीरनांना आणण मननांना प्रसन्न करूया
सव्थ सरकारी इस्स्पतळांमध्य ेप्रसन्न वातावरण तर्ार करण्ाकरता नतर ेमराठी सण मोठ्ा प्रमाणावर साजरे केल ेगले ेपादहजते.
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शशक्षणाविषयीच्ा आमच्ा कल्पना
१)  सध्याच्ा क्शषिण व्वस्ते  मलूभतू बिलांचती गरज आहे. ज ेक्शषिण दिलं जातंर् त ेआणण ज्याचती गरज आहे त ेर्ात 
फार तफावत आहे. क्शषिणाच्ा आकृततीबंधात आणण क्शषिणपद्ततीमध्य ेबिल केला पादहजे. सहाव्ा वर्वांपासनू चौिाव्ा 
वर्वांपर्यंत मोफत आणण सक्तीचं क्शषिण नमळालं पादहजे.  वर् वर््थ १५ त े१८ व्वसार्ात जाण्ासाठी ककंवा पढुील क्शषिण 
घणे्ासाठी पवू्थतर्ारीचं क्शषिण असार्ला हवं.  आणण १८ नंतर उच् क्शषिणाचती तर्ारी केलती गलेती पादहजे.        

२)  उच् माध्यनमक क्शषिण झाल्ावर कुणतीहती कें व्ाहती ज्ानशाखा बिल ूशकेल अशती लवचचकता ठेवलती पादहजे, अशा 
व्वस्चेा आम्हती ठाम आग्रह धरतोर्. ह्ा सव्थ गोष्ती राज्याच्ा अखत्ारीत जरी नसततील तरी त्ाचती  धोरणात्क चचया 
िेशाच्ा पातळीवर झालती पादहज ेअशती आमचती भनूमका आहे.

३)  मलुांच्ा सहाव्ा वर्यानंतरच्ा क्शषिणानवर्र्तीचं धोरण शासन ठरवले. त्ा वर्ाच्ा अगोिर खरं म्हणज ेमलू हे आई-
वकडलांबरोबरच रादहलं पादहजे, नतरनू त्ानं क्शकलं पादहजे. मात् हे शक् नसले तर चौथ्ा वर्ानंतर मलू काहती ककमान िजया 
पणू्थ असलले्ा बालवाड्ांमधनू बालक्शषिण घेईल असा आमचा आग्रह आहे

मराठी शाळ्वांमधनू उत्म इंग्रजी जशिूया.
आज पालकांचा सव्थसाधारण ग्रह असा झालार् की, मलुं इंग्रजती शाळांमध्य ेगलेती तरच तती चांगलं इंग्रजती बोल ूशकततील 
आणण मग नोकरीच्ा व्वसार्ाच्ा स्पधजेत तती कटकततील. पण जर मलुं मराठी माध्यमाच्ा शाळेत क्शकलती तर तती प्रगतती 
करू शकणार नाहतीत र्ा भावनने ेलोकांच्ा मनात पक् घर केलंर्. पण जागनतक पातळीवर सव्थमान् झाललेा ननष्र््थ 
असं सांगतो की, मातभृार्तेनू क्शकवललेा कुठलाहती नवर्र् हा नवद्ारवांना उत्म समजतो. महाराष्ट् ातल्ा मलुांनती आपल्ा 
मातभृार्तेच क्शकावं आणण इंग्रजतीचती भतीतती त्ांच्ा मनातनू कार्मचती िरू व्ावती  र्ा करता मनापासनू प्रर्त्न झालचे पादहजते.

१)  र्ासाठी सवयात महत्ाचं म्हणज ेमराठी माध्यमाच्ा शाळांमध्य ेमलुांना उत्म इंग्रजती ऐकता र्ावं, वाचता र्ावं र्ा करता 
सव्थ सोर्ती केल्ा जार्ला हव्ात .

२)  उत्म इंग्रजती क्शकव ूशकणाऱर्ा क्शषिकांचती भरतती केलती गलेती पादहजे.

३)  र्ा कामात नागररकांचती मित घ्ार्ला हवती. उत्म इंग्रजती बोल ूशकणार्या  स्ाननक नागररकांना शाळांमध्य ेबोलावनू 
मलुाचं इंग्रजती उत्म करण्ाकरता प्रोत्ाहन द्ार्ला हवं. 

भनवष्यात सववोत्म  िजयाचं  इंग्रजती बोलणाऱर्ा मराठी मलुांचती कपढी तर्ार झालतीच पादहजे, जती जागनतक स्पधजेला सहज तोंड 
िेऊ शकेल.
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व्वसाय जशषिणाला प्रवतष्ा वमळालीच पाहिजे.
पाक्चिमात् िेशांमध्य ेव्ावसारर्क क्शषिणाला जशती एक प्रनतष्ा आहे तशती प्रनतष्ा आपल्ाकड ेनमळवनू द्ार्ला हवती. सव्थ 
नवद्ाथ्वांकरता सरसकट पिवतीपर्यंतच्ा क्शषिणाचा अट्ाहास न धरता ८ वती पासनूच तंत्क्शषिणाचा नवर्र् अभ्ासक्मात 
समानवष् करार्ला हवा.

1) आर्.टती.आर्. सारख्ा संस्ा सषिम करून नतर ेउत्म तंत्क्शषिण दिलं गलें पादहजे.

2) आसपासच्ा भागाततील औद्ोरगक वसाहतींना आवश्यक असणारं तंत्ज्ान मलुांना क्शकवनू, त्ा स्ाननक मलुांनाच त्ा 
उद्ोगांमध्य ेप्रक्शषिण िेण्ाचती सक्ती केलती पादहजे.

3) कम्प्टुर, मोबाईल िरुुस्ती सारख ेसध्याच्ा काळात आवश्यक असलले ेअभ्ासक्म मलुांना क्शकवनू त्ांच्ातल्ा 
उद्ोजकतलेा वाव दिला पादहजे.

4) माकवांच्ा साचबेद् चौकटतीतनू मलुांना बाहेर काढून त्ांना उत्म जगण्ाचा आत्नवश्ास आणण माग्थ िाखवार्ला हवा.

आदश्ण वनवासी मराठी शाळा.
जगातल्ा सगळ्ा उत्म अभ्ासक्मांतनू तर्ार झाललें क्शषिण िेणाऱर्ा शाळा प्रत्के क्जल्हात असार्लाच हव्ात. हर्ा 
शाळा क्जल्हातल्ा इतर शाळांना नवतीन कल्पना पोहोचवततील. ह्ा शाळांमधला अभ्ासक्मातला काहती महत्ाचा भाग 
क्जल्हातल्ा इतर शाळांना ई-लननिंग द्ारे क्शकवला गलेा पादहजे. तसंच, र्ा शाळांमधतील सववोत्म क्शषिक हे क्जल्हाततील 
इतर शाळांत ननर्नमतपण ेजाऊन नवद्ाथ्वांशती संवाि साधत राहततील. प्रस्ानवत आिश्थ शाळा हती क्जल्हातल्ा इतर 
शाळांच्ा नवद्ापतीठाच्ा भनूमकेत असले. 

इथ ेशाळ्वांची पण परीषिा घ्ायलाच िवी
नोकरशहा आणण राजकारण्ांच्ा आशतीवयािान ेआज खाजगती शाळांचं पवे जागोजागती फुटललें दिसतंर्. पण र्ाततील अनके 
शाळांच्ा गणुवत्नेवर्र्ती प्रश्नचचन् उभं राहतंर्. भरमसाठ फी िेऊन हती मलुांना र्ोग्य िजयाचं क्शषिण इर ेनमळत नसल्ाचं 
आढळतंर्. र्ावर कडक कारवाई होईल. सव्थ शाळांना ३ वर्वांच्ा आत सक्तीन ेगणुवत्ा कसोट्ा पार पाडाव्ा लागततील 
अन्रा त्ांचती मान्ता रद्द केलती गलेती पादहजे.
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जशषिण देणगी मकु्त व्ायलाच िवं.
महाराष्ट् ातल्ा खाजगती शाळा आणण महानवद्ालर्ं िेणगतीच्ा फीच्ा नावाखालती पालकांना अषिरशः लटुत आहेत. भरमसाठ 
िेणग्या न परवडल्ामळेु हजारो नवद्ारवी क्शषिणापासनू वंचचत रहात आहेत. ह्ावर कडक कारवाई व्ार्ला हवती. र्ापढेु जती 
संस्ा िेणगतीच्ा नावाखालती पसै ेघतेाना आढळेल, त्ा संस्चेती मान्ता रद्द करून संस्ाचालकांवर कडक कारवाई केलती 
गलेती पादहजे. िेणगतीमकु्त क्शषिण हे मखु् ध्यरे् असार्ला हवं.

मिाराष्ट्र ाच्ा वगेवगेळ्ा भागात आिारसवेा 
(Catering college) मिाववद्ालय ेअसायला 
िवीत. 
महाराष्ट्  “जागनतक” - global - व्ार्ला हवा असले तर महाराष्ट् ान ेआपलती दृष्तीहती जागनतक केलती पादहजे. जगाला जवळ 
केलं पादहज ेआणण जगाला आपल्ाकड ेज ेआहे त ेसांरगतलंहती पादहजे. जगातल्ा उत्मोत्म गोष्ती क्शकल्ा पादहजते. 
र्ाचती सरुुवात जगाततील वगेवगेळ्ा  खाद्संसृ्तती क्शकण्ापासनू, आत्सात करण्ापासनू होऊ शकते. महाराष्ट् ाच्ा 
वगेवगेळ्ा भागात जगातल ेखाद्पिार्थ क्शकवण्ाच्ा संस्ा उभ्ा करार्ला पादहजते. त्ानं महाराष्ट् ाच्ा पर््थटनालाहती 
फार्िा होईल आणण आपल्ाकडच्ा तरूण-तरूणींना परिेशती जाऊन काम करण्ाचती संधती नमळेल. महाराष्ट्  अरधक 
“जागनतक” व्ार्ला मित होईल.

िला ववद्ालय्वांतनू ववववध िल्वांच्ा अभ्ासाला 
प्रोत्ािन.
चचत्कला, क्शल्पकला,नाटक- चचत्पटासाठी लागणारी रंगपट कला, नपेथ् कला र्ाबरोबरच नव्ा तंत्ज्ानातनू 
संगणकासाठी रचनाशास्त ह्ासारख्ा नवर्र्ांना महाराष्ट् ात पद्तशतीरपण ेिाि दिलती पादहज ेआणण त्ासाठी जोपासना केलती 
पादहजे. महाराष्ट्भर र्ानवर्र्ांचती क्शषिण िेणारी महानवद्ालर्ं आणण संशोधनसंस्ा उभ्ा केल्ा पादहजते.



47

विद्ा्वांना त्नांच्ा आिडीच ेविषय वनिडता आल ेपाहहजते.
नवद्ाथ्वांना ज्या नवर्र्ांमध्य ेगतती असले, आवड असले अस ेनवर्र् ननवडण्ाचती मभुा ८वती पासनूच असार्ला हवती.

सरकार उघडले तमुच्ा करता बाह् जगातील ज्ानाची खखडकी.
शाळा कॉलजेचं क्शषिण पणू्थ झाल्ावर बाहेरच्ा जगात होणाऱर्ा नवतीन घडामोडती जाणनू घणे्ाकरता आपल्ा क्शषिण  
व्वस्ते कुठलतीहती सोर् नाहती. पारंपररक क्शषिणाच्ा पलतीकड ेजाऊन इतरहती अनके नवर्र् क्शकण्ाचती सनुवधा असणारी 
बदह:शाल क्शषिण कें द् हती प्रत्के शहरात सरुू  करार्ला हवतीत. छोट्ा कालावधींच ेअसंख् नवर्र्ातल ेअभ्ासक्म इर े
उपलब्ध करून द्ार्ला हवते. वर्ाचं ककंवा शषैिणणक पात्तचें बंधन न ठेवता सववांना हे कोसजेस उपलब्ध असार्ला हवते. 
अशा प्रकारे जर बाह् जगाकड ेबघण्ाचती खखडकी सरकारन ेउघडती केलती तरच महाराष्ट् ाच्ा जनतलेा जगाच ंभान र्ऊे शकेल.

तरुणनांच्ा व्रक्मत् विकासासाठी प्रयत् झालचे पाहहजते.
महाराष्ट् ाचती तरुण कपढी हती शरीरान ेआणण मनान ेननरोगती असार्ला हवती. र्ाकरता प्रत्के गावात एक व्ार्ामशाळा 
आणण ग्रंरालर् असार्लाच हवं. तसंच तालकु्ाच्ा दठकाणती एक नमनती ररएटर असार्ला हवं, क्जर ेजगातल्ा उत्मोत्म 
नवर्र्ांवरच्ा डॉक्मुेंटट् ती पाहण्ाचती सोर् असार्ला हवती. तरुणांच्ा व्रक्तमत्नवकासातनूच महाराष्ट्चं एक व्रक्तमत् 
आकाराला र्ेईल.

अक्षय ऊजजेन ेशाळा लखलख ूदेत.
लोडशकेडगंन ेग्रासलले्ा महाराष्ट् ात शाळांना पणू्थ दिवस वतीजपरुवठा करणं अशक् होऊन बसलंर्. र्ाकरता शाळांना सौर 
उजजेसारखा अषिर् वापर करण्ाकरता प्रोत्ाहन द्ार्ला हवं. त्ासाठी ग्रामपंचार्त आणण स्ाननकांच्ा सहभागातनू सौर 
ऊजजेच ेपनॅल्स बसवार्ला हवते.

रोजगार िा मिाराष्ट्र ातल्ा प्रत्िेाचा अधधिार 
असायला िवा.
महाराष्ट् ाततील प्रत्केाला क्शषिणाच्ा संधती आणण प्रत्केाच्ा हाताला काम नमळार्ला हवं. त ेकाम त्ा व्क्तीच्ा आवडतीचं, 
त्ाच्ा कौशल्ानसुार आणण र्ोग्य मोबिला िेणारं असार्ला हवं. र्ा करता लोकांना माग्थिश्थन करणाऱर्ा संस्ा उभाराव्ा 
लागततील. सध्याचा अस्स्त्ात असललेा “रोजगार हमती कार्िा” अरधक प्रभावतीपण ेराबवला गलेा पादहजे. पण त्ाचसोबत 
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“मागले त्ाला काम, कामाप्रमाण ेिाम, कामासाठी क्शषिण, कौशल्ांसाठी  प्रक्शषिण” हे धोरण असार्ला हवं.

शजल्ा पातळीिर रोजगार आणण व्िसाय सहाय्य कें द्
क्जल्ा पातळीवर रोजगार आणण व्वसार् सहाय्य कें द् उभारण्ाकरता आम्हती आग्रहती आहोत.

१) र्ा कें द्ात १८  वर्वांपढुील प्रत्के नागररकाचती नोंि असार्ला हवती आणण ज्यांना नोकरी ककंवा व्वसार् करार्चती इछिा 
असले त्ांना र्ा कें द्ांमधनू माग्थिश्थन नमळेल.

 २) महाराष्ट् ाततील उद्ोगांना आणण व्ावसारर्क संस्ांना र्ा कें द्ात त्ांच्ाकडतील कम्थचाऱर्ांचती नोंिणती करणं बंधनकारक 
असले. कम्थचारी घतेाना आवश्यक त ेननर्म पाळल ेजात आहेत व स्ाननक तरुणांकड ेकौशल् असनूहती त्ांना डावलल े
जात नाहती र्ाचती खातरजमा र्ा कें द्ाकडून केलती जाईल. कुठलाहती अनचुचत प्रकार आढळल्ास कारवाई करण्ाच े
अरधकार र्ा कें द्ाकड ेअसार्ला हवते.

३) रोजगार ककंवा स्वर्ं-रोजगार कें द्ात नाव नोंिवनू ३ मदहन ेझाल ेआणण तरीहती रोजगार नमळाला नसले तर मादहतती 
तंत्ज्ानाचती मित घऊेन “नवशरे् सामाक्जक नवभागातफजे ” त्ा नागररकाच्ा घरी भटे िेऊन त्ाला रोजगार नमळवताना कार् 
अडचणती र्ते आहेत हे जाणनू घतेलं जाईल. हे काम सामाक्जक संस्ा ककंवा औद्ोरगक संस्ांच्ा CSR तफजे  केल ेजाईल.

४) क्शषिण संस्ा आणण रोजगार-व्वसार् ह्ा िोन वगेळ्ा गोष्ती न करता त्ाचती सांगड घातलती जाईल.जणेकेरून रोजगार 
व्वसार्ाकरता आवश्यक क्शषिण िेऊन बरेोजगारीच्ा प्रश्नावर मात करता र्ेईल.

महाराष्ट् ात काम करण्ाचती षिमता आणण इछिा असले त्ा प्रत्केाला काम नमळार्लाचं हवं.

प्रत्िेाला  रोजगार िाड्ण वमळायलाच िवं.
महाराष्ट् ातल्ा १८ वर्वांच्ा पढुच्ा प्रत्के व्क्तीला तो काम करत असो वा नसो त्ाला रोजगार काड्थ द्ार्ला हवं.

१) र्ा रोजगार काडयाद्ारे त्ा व्क्तीचं क्शषिण, सध्याचती नोकरी, त्ाला नमळत असललेा पगार आणण त्ाच्ा नोकरी 
बद्दलच्ा अपषेिा र्ाचती संपणू्थ मादहतती हती प्रत्के क्जल्हाच्ा दठकाणती साठवलती जार्ला हवती.

२) उद्ोगांना नवतीन भरतती करताना त्ा भागाततील उपलब्ध स्ाननक बरेोजगार तरुणांचती मादहतती र्ा रोजगार काड्थ द्ारे नमळू 
शकेल व रोजगार-काड्थ असलले्ांनाच नोकरी िेणं बंधनकारक असावं.

३) हाताला काम, हा राज्यातल्ा प्रत्के बरेोजगार तरुणाचा अरधकार आहे आणण रोजगार काडयाद्ारे हे सहज शक् होईल.
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लोकांच्या मुलभतू गरजया भयागर्ण्याच्या 
पलीकड ेजयाऊन  सरकयारलया उत्तम पयाययाभतू 
सुमर्धया उभयारण्याकरतया कयाही ठयाम धोरणं 
आखयार्ी लयागतील. रयाज्यामध्े रस्तांचं 
उत्तम जयाळं असयायलया हरं्, प्रत्ेक घरयात 
२४ तयास र्ीज असयायलया हर्ी, प्रत्ेक 
गयार् र्याय-फयायने जोडलं गेलं पयाहहजे.
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मिाराष्ट्र ाच्ा साव्णजवनि 
वाितिू व्वस्ते आमलुाग्र 
बदल आणायलाच िवा.  

टट् कॅफक हती सध्याचती िलु्थषिललेती पण सगळ्ात गंभतीर समस्ा आहे. आज र्ावर काहतीच 
माग्थ दिसत नाहती. आणण तरीहती रोजच्ारोज नवतीन गाड्ा रस्तावर र्तेच आहेत. र्ा 
गाड्ांना आपण र्ोग्य पाककिं गचती सोर् िेऊ शकत नाहती म्हणनू त्ा कुठेहती आणण कशाहती 
रस्तावर उभ्ा केल्ा जातात. काहती दठकाणती तर अशती पररस्स्तती आहे की, गाड्ांच्ा 
अस्ाव्स् पाककिं गमळेु आगतीचा बंब अत्तावशक दठकाणती वळेेत पोहोच ूशकणार नाहती.
र्ा गंभतीर पररस्स्ततीवर एकच उपार् जो आम्हाला दिसतो तो म्हणजे, महाराष्ट् ात भविष्ात साि्वजवनक िाहतकू व्िस्ा 

अधधकाअधधक बळकि करून खाजगी गाड्ा कमीतकमी रस्तािर यतेील अस ेपयजाय शोधाि ेलागतील.

”वाहतकू” म्हणज े“रस्े” असं एक समतीकरण झालं आहे. त ेचकू मळुीच नाहती पण पणू्थ बरोबरहती नाहती. महाराष्ट् ाला प्रगतती 
करार्चती असले तर अत्ंत कार््थषिम (स्वस् आणण सलुभ, कमती धोकािार्क) अशती िळणवळणाचती र्ंत्णा असलती पादहजे. 
हती र्ंत्णा म्हणज ेप्रत्के गाव / वस्ती / शहर र्ांना जोडणारे रस् े/ रेल्मेाग्थ /मटेट् ोरेल / मोनोरेल/  जलमाग्थ र्ाचा प्रभावती 
वापर केला पादहजे.

आज परेुशती साव्थजननक व्वस्ा उपलब्ध नसल्ामळेु, लाखो लोक जतीवावर उिार होऊन रोज गिवीतनू क्जर ेप्रवास करतात 
नतर ेआता सध्याच्ा वाहतकू व्वस्चेा पनुनवथिचार करावा लागले. कुठल्ाहती एका वाहतकू पर्यार्ाचा आग्रह न धरता सव्थ 
पर्यार् एकमकेांना परूक पद्ततीन ेउभारल ेपादहजते. 
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लोिल गाड्ा, मटेट्र ो रेल्े, मोनो रेल, जलवाितिू, छोट्ा बससे य्वांचं 
एिकत्रत जाळं अशा पद्धतीनं उभारलं गलंे पाहिजे, िकी िुठल्ािी एिा 
व्वस्वेर ताण न यतेा प्रवाश्वांना अवतशय आरामदायी आणण स्स्ात 
प्रवास िरता आला पाहिजे.

पाकििं ग समस्वेर वगेळा ववचार व्ायला िवा.
१) मुंबई सारख्ा शहरांत पाककिं गचती समस्ा गंभतीर होत असताना काहती वगेळा नवचार मांडावाच लागले. शहरातल्ा 
मोठ्ा मदैाननांच्ा खाली भयुारी पाटकिं ग उभारता यऊे शकतं.

२) एखाद्ा कुटंुबाकड ेएक गाडती असले आणण त ेिसुरी गाडती नवकत घणेार असततील तर त ेतती गाडती कुठे लावणार आहेत 
ह्ाच ेलखेती पत् आरटतीओकड ेदिल ेपादहजे.
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मिाराष्ट्र ाला स्तःचं रेल् ेमंडळ असायलाच िवं
महाराष्ट् ाच्ा प्रगतीला आिश्यक असणारी काय्वक्षम साि्वजवनक िाहतकू व्िस्ा, अशी व्िस्ा िगेिान आणण कमी 
शलु्ात उपलब्ध व्ािी म्हणनू राज्ात रेल्चे ेजाळे हिे, आणण त ेजाळे उभे करण्ासाठी राज्ाच ेस्वत:च ेरेल् ेमडंळ 
हिे. ज ेरेल् ेप्रकल्प प्रदीघ्व काळ विलंवबत आहेत अ्िा कें द् सरकारन ेआजपययंत हातात घतेलले े नाहीत त ेप्रकल्प 
महाराष्ट् राज् रेल् ेबोडजाद्ारे पणू्व करता यऊे शकतात. रेल्चे ंजाळं हे उद्ोगधंद्ाच्ा, शतेीच्ा प्रगतीला अवतशय 
आिश्यक आहे आणण म्हणनूच राज्ातला प्रत्के तालकुा हा रेल्ने ेजोडला जािा या करता महाराष्ट् राज्ाच ंस्वततं्र 
रेल् ेबोड्व असायलाच हिं. खाजगी आणण महाराष्ट् राज् सरकारच्ा माध्मातनू हे प्रकल्प राबिल ेजायला हिते, ज्ातनू 
त्ा भागातल्ा उद्ोगनांना अवतशय आिश्यक असं रेल्चे ंजाळं विणता यईेल ि प्रिासी िाहतकूही जलद करता यईेल.

एस.टी. मिामंडळ फायद्ात आलंच पाहिजे
एस.टती. हती  महाराष्ट् ाचती रक्तवादहनती  आहे. महाराष्ट् ाततील रस्तांवर िररोज एस.टती.च्ा अिंाज े १७,५०० बससे धावतात 
त्ातनू जवळपास ८० लाख लोकं प्रवास करतात. २४८ डपेो आणण जवळपास १ लाख कम्थचाऱर्ांचती  हती वाहतकू व्वस्ा 
आज डबघाईला आलती आहे. महामंडळाचा संचचत तोटा अिंाज े१ हजार करोड असनू, व्ावसारर्कतचेा आणण िरूदृष्तीचा 
अभाव, भ्रष्ाचार आणण गलरान कारभाराचं आगर बनलंर्. हे रांबल ेपादहजे.

एस.टती. कधतीच तोट्ात जाऊ शकत नाहती. तती तोट्ात नणेाऱर्ा प्रवतृ्ींना रोखलं पादहजे. र्ाकरता खालती सचुवलले ेउपार् 
तातडतीन ेअमंलात आणल ेपादहजते.

१) एस.टती. महामंडळाच ेअध्यषि, व्वस्ापकीर् संचालक र्ांच्ा नमेणकुांमधतील राजकीर् हस्षिपे संपषु्ात आणनू ज्यांना 
र्ा महामंडळाचा व्वहार कळतो त्ांचतीच नमेणकू करार्ला हवती.

२) महामंडळाला डतीझलेच्ा करावरील सटू र्ाचा परतावा नमळार्ला हवा.

३) शजेारील राज्यात एक तर प्रवासती कर पणू्थ रद्द झालार् ककंवा तो फारच ककरकोळ आहे. पण महाराष्ट् ात प्रवासती कर 
१७.५% आहे, तो माफ झाला पादहजे.

४) नवनवध प्रवासती र्ोजनांमधतील सरकारकड ेअडकलले्ा अिंाज े२००० करोड  रुपर्ांचा  परतावा नमळालाच पादहजे.

५) कननष् वतेन श्रणेती रद्द करून ‘समान काम, समान िाम’ हा कार्िा आला पादहजे.

६) कम्थचाऱर्ांना नमळणारे पगार, नवनवध प्रकारच ेभत् ेआणण कामगार कार्द्ाप्रमाण ेनमळणाऱर्ा सव्थ सोर्ती-सनुवधा 
नमळार्लाच हव्ात.
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७) एस.टती. मध्य ेअिंाज े१५००० मदहला कम्थचारी आहेत, त्ांच्ाकरता काहती नवशरे् सोर्ती नाहतीत.र्ा मदहला कम्थचाऱर्ांच्ा 
लहान मलुांकरता डपेोच्ा आवारात पाळणाघर असार्लाच हवं.

८) एस.टती. च्ा माध्यमातनू चालणारी कुररअर सवेा आणण रांब्ांवरचती जादहरात सवेा र्ा मधतील टेंडर प्रकक्र्ा पारिश्थक 
झालती तर महामंडळाला मोठा उत्पन्नाचा माग्थ उपलब्ध होऊ शकतो.

९) प्रवाशांना उत्म सनुवधा िेणं हे एस.टती. महामंडळाचं ध्यरे् असार्ला हवं.

प्करण धोरणात जास्तीत जास्त पारदश्वकता आणण्ासाठी आतापाितेो 
जी धोरण ंआली, त्ातील त्रिुटींचा अभ्ास करून निीन जनताधभमखु प्कर 
धोरण स्वीकारण्ाबाबत आम्ही शासनास सचुित आहोत.
आधतीच्ा सव्थ धोरणांवर हे धोरण मात करेल व चाल ूस्स्ततीतल्ा सव्थ प्रकल्पांना हे धोरण लाग ूअसले.

१)  परकर  जमा होताना कुठलाहती व्वहार हा रोख पशैात होणार नाहती. प्रत्के वाहन धारकाला परकराच्ा रकमचेती 
कुपन्स  नवकत घतेा र्तेतील व टोल नाक्ावर तती कुपन्स िेऊन टोल भरल्ाचती पावतती नमळेल. ह्ामळेु ह्ा व्वहाराततील 
भ्रष्ाचार पणू्थ रांब ूशकतो.

२) हे धोरण स्वतीकारल्ानंतर नवतीन चार वा त्ाहून अरधक पिरी रस्तांवरच परकर लाग ूहोईल. मोटार वाहन कार्िा, 
प्रवासती कर, पटेट् ोल, कडझले वरील उपकर, सेंटट्ल रोड फंड (CCRF), प्रधानमंत्ती ग्राम सडक र्ोजना आिती र्ोजना व कर 
रुपान ेगोळा होणाऱर्ा  रक्मतेनू  इतर सव्थ रस्े, पलू, वगरेै  प्रकल्प पणू्थ करण्ात र्तेतील. हे धोरण लाग ूझाल्ानंतर 
जनता एकाच रस्तासाठी एकिाच पसै ेभरेल.

३) नवनवध करांतनू गोळा होणाऱर्ा परकराचती मादहतती जनतकेरता शासनाच्ा संकेतस्ळावर उपलब्ध असले. खराब 
रस्तांचती िरुूस्ती व सोर्ती-सनुवधांचती पतू्थता कंत्ाटिाराकडून करून घणे्ात र्ेईल. कोणत्ाहती प्रकल्पात २०% नफा पकडून 
जर अरधक रक्म परकरातनू गोळा झालती असले, तर तरे ेपरकर वसलुती बंि करण्ात र्ेईल.

४) नवतीन प्रकल्पांवर परकर वसलुती मिाट्थ, इलके्टट् ॉननक पद्ततीनचे करण्ात र्ेईल, तसचे ननर्मांनसुार बांधकाम, सोर्ती-
सनुवधा र्ांचती पतू्थता झाल्ाक्शवार् वसलुती सरुू केलती जाणार नाहती.

५) टोल स्ानकापासनू १० कक.मती. पररसरात राहणाऱर्ा नागररकांना परकरात ५०% सवलत िेण्ात र्ेईल. ज्या दिवशती 
प्रकल्प ककंमत वसलू होईल त्ा दिवशती परकर वसलुती बंि करण्ात र्ेईल. त्ापढुील रंुितीकरण, मजबतूतीकरण, 
सधुारणांचती काम ेअर्थसंकल्पातनू केलती जाततील.

६) कुठल्ाहती व्क्तीला परकरातनू सटू नसावती. प्रत्के कंत्ाट व कंत्ाटिार र्ांच े‘मखु् अनवर्शेक लखेापाल’ र्ांच ेतफजे  
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लखेा परीषिण करण ेबंधनकारक असावे.

७) प्रत्के कंत्ाटासाठी ‘कनसॉक्लडटेडे फंड आॅफ स्टटे’ स्ापन करण्ात र्ऊेन, परकर वसलुतीचती रक्म त्ात जमा 
करण्ात र्ावती. त्ातनू कंत्ाटिारांचती िेणती, नफा व पशैांचती िेवाणघवेाण करण्ात र्ावती.

स्ायवॉिवर मोिळा वॉि िरता 
आलाच पाहिजे.
मुंबईततील स्ार्वॉक हे आज फेरीवाले, रभकारी र्ांच ेअडे् बनलते. त्ांच्ावर पोलतीस कारवाई करून हे स्ार्वॉक 
प्रवाशांकरता मोकळे झाल ेपादहजते. तसचे ज ेस्ार्वॉक हे अनावश्यक उभारल ेगलेते त ेकाढून, रस् ेमोकळे केल े
पादहजते.

काहती स्ार्वॉक हे इतके उंच बांधलते की, त ेअनतशर् उपर्ोगती असनूिेखतील नागररकांकडून त्ाचा वापर होत नाहती अशा 
दठकाणती सरकत्ा क्जन्ांचा वापर करार्ला हवा.

नवकासाचा संपणू्थ इनतहास पाहता माणसाच्ा प्रगततीत नवद्तु ऊजजेला अनन्साधारण महत्त आहे. जगाच्ा इनतहासात 
जसा ऊज्थच्ा नवनवध पर्यार्ांचा शोध लागत गलेा, तसा मानवती नवकासाच्ा वाटांना वळण नमळत गलेे. 

भारतात सिजाधधक विकास साधलले ेमहाराष्ट्  राज् हे उद्ोग, उत्पन्न, 
राहणीमान या सि्व आघाड्नांिर अग्रसेर आहे, तरीही महाराष्ट् ातल्ा प्रत्के 
गािाला आपण २४ तास िीज देऊ शकललेो नाही.
वतीज नसल्ामळेु होणारे वरै्रक्तक, व्ावसारर्क, औद्ोरगक नकुसान हे मोजण्ाच्ा पलतीकडच ेआहे! राज्याच्ा 
नवकासाचती चाकेसदु्ा नवजसेारखती पार्ाभतू सनुवधा नसल्ाकारणान ेमंिावलती आहेत. महाराष्ट्  राज्यात जर सववांना 
नवकासाच्ा संधती उपलब्ध करून द्ार्च्ा असततील, तर राज्यान ेउज्यया षिते्ामध्य ेस्वावलंबती व्ार्लाच हवे.
काहती ठळक कार््थक्म र्ाप्रमाण े-

१) नवजचेती बचत म्हणजचे नवजचेती नननमथितती. 
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२) मिाट्थ ग्रतीडचा वापर -  वतीज वापरावर िेखरेख + वतीज गळतती, वतीज चोरी कमती करण े+ वतीजचे्ा मागणतीच ेव्वस्ापन 
करण े+ नवकें द्तीत  वतीज संचांना ग्रतीड मध्य ेघणे े+ वतीजचेती गणुवत्ा वाढवणे. ह्ा ग्रतीड मध्य ेअपारंपररक नवकें द्तीत पद्ततीन े
वतीज नननमथितती करणारे संच जोडल ेजाऊ शकतात आणण वतीज ग्राहक हे वतीज नवके्त ेबन ूशकतात.

३) मार्क्ो-ग्रतीड वर भर िेणं आवश्यक.

४) नवकें द्तीत, स्वछि पर्यार्ती स्तोतांचा वापर.

५) खलु्ा बाजारात वतीज नवक्ीला प्रोत्ाहन.

६) वतीज िराततील त्टुती काढणे.

७) राज्य वतीज कंपन्ांच ेप्राधान्ान ेननगुयंतवणकुीकरण.

८) राज्य वतीज नननमथितती उद्ोगामध्य ेखाजगती, परिेशती गुंतवणकू िारांना आककर्थित करण्ासाठी नवशरे् कार््थक्माचती आखणती.

महाराष्ट् ातील िीज यतं्रणा मिाि्व रग्रडन ेजोडली जायला हिी 
मिाट्थ रग्रड म्हणज ेसंगणकाशती जोडललेती व कडक्जटल साधनांचा वापर करणालती वतीज नवतरण प्रणालती. 

िेशात कुठेहती नवजचे ेउत्पािन झाले, की त ेरग्रडमाफ्थ त ग्राहकांपर्यंत पोहोचवल ेजाते. हती रग्रड म्हणज ेसव्थ वतीज नननमथितती 
प्रकल्पांना आणण वतीज नवतरण व्वस्लेा जोडणारे जाळे. संगणकर्गुात हतीच रग्रड मिाट्थ बनलती, की त्ाच ेअनके फार्िे 
आपल्ाला नमळतात. नवजचे ेउत्पािन कुठे कमती / जास् होत आहे, नवजचेती मागणती कुणाला कमती / अरधक आहे, हे मिाट्थ 
रग्रड ओळखत ेआणण त्ानसुार कुठून ककतती वतीज नमळणार आहे आणण कोण ककतती वतीज वापरणार आहे र्ाच ेगणणत बसवते. 

र्ामळेु नवजचे्ा परुवठ्ात काहती समस्ा आल्ास अख्ं जाळं बंि न पडता ठरावतीक  भाग बंि करण्ाचा ननण्थर् रग्रड घतेे. 

छोट्ा उत्पािकांना जोडण ेशक् होते. उद्ा जर एखाद्ा सोसार्टतीन ेठरवल ेकी, आपल्ा गच्तीवर छोटा सौरऊजया प्रकल्प 
सरुू करार्चा, तर हा प्रकल्प सोसार्टतीला तर वतीज परुवलेच, पण अनतररक्त वतीज रग्रडकड ेपाठवनू कुणाचतीतरी नवजचेती 
गरजहती भागवले. म्हणज ेग्राहकच कधतीतरी उत्पािक बनले.

वतीज नननमथिततीच ेनवनवध पर्यार् उपलब्ध होतात आणण रग्रडशती जोडल ेजाऊ शकतात. 

नवजचे ेिर ठरवण ेसोप ेजाते. नवजचे्ा गरजनेसुार, नवजचे्ा वापरानसुार नवजचे ेिर बिल ूशकततील आणण खलु्ा बाजारातनू 
नवजचेती खरेिती / नवक्ी करताना र्ोग्य िर नमळू शकतो. तसंच स्वस् वतीज उपलब्ध असताना नवजचेा अरधक वापर करून 
ग्राहकाला आपल ेवतीज नबल कमती करता र्ऊे शकते. र्ामळेु नवजचेती बचतहती होते.

एकूणच वतीज नननमथितती व नवतरण व्वस्चेती कार््थषिमता सधुारार्ला र्ामळेु मित होते. 
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छोट्ा खाजगी वीज उत्ादनाच्ा प्रयोग्वांना 
प्रोत्ािन द्ायला िवं.
आज महाराष्ट् ाला समुारे ५००० त े६००० मगेावटॅ नवजचेा तटुवडा सहन करावा लागतोर्. महाराष्ट् ाततील जनता लोडशकेडगंन े
त्स् आहे पण त्ाचा फटका उद्ोगधंद्ांनाहती मोठ्ा प्रमाणावर बसतोर्. अनके मोठे उद्ोग राज्याबाहेर स्लांतर करत 
आहेत. म्हणनूच छोट्ा खाजगती वतीज उत्पािनाच्ा प्रर्ोगांना प्रोत्ाहन द्ार्ला हवं.

१) अशा प्रर्त्नांना ‘एक खखडकी र्ोजने’ द्ारे परवानगती द्ार्ला हवती.

२) कचऱर्ापासनू वतीजनननमथिततीसारख ेप्रर्त्न असोत अरवा सौरऊजजेसारख ेप्रकल्प असोत, र्ा सववांना ‘एक खखडकी र्ोजने’ 
द्ारे सगळ्ा परवानग्या नमळार्लाच हव्ात. 

३) मोठे गहृननमयाण प्रकल्प, आर्.टती. पार््थ र्ांच्ा वतीज उत्पािनाच्ा छोट्ा प्रर्त्नांना प्रोत्ाहन द्ार्लाच हवं.

४) अस ेप्रकल्प राबवणाऱर्ाना सरकारन ेकाहती करसवलतती द्ार्ला हव्ात.  नवजचे्ा बाबततीत पणू्थपण ेराज्यसरकारवर 
अवलंबनू न राहता जर लोकसहभाग होऊ शकत असले तर त्ा प्रर्त्नांना  प्रोत्ाहन द्ार्ला हवं.

वविें द्ीत शिरीिरण - शिरीिरणाला नवीन 
आिार देऊ या.
शहरीकरणाचती मुंबई आणण पणु्ाच्ा पद्ततीन ेव्ाख्ा न करता, एका वगेळ्ा स्वरुपाचती शहरं आकाराला र्ार्ला हवतीत.

१) १० हजार लोकसखं्चेी ४,१२६ आधवुनक नगरे, ५० हजार लोकसंख्चेी १४२ मोठी नगरे, ५ लाख लोकसंख्चेी ५९ 
छोिी शहरे आणण १० लाख लोकसखं्चेी ३६ मोठी शहरे विकशसत करण ंशक् आहे.

२) या शहराच ंवनयोजन हे त्ा स्ावनक पातळीिर नगरपाशलका आणण महानगरपाशलकनांच्ा पातळीिरच  व्ायला हिं.

३) प्रत्के शहराची रचना करताना वत् ेउपलब्ध असलले्ा उद्ोगधंद्नांच्ा संधी, शक्ता, शहराला लागणारं पाणी, 
िीज,शाळा रुग्ालय,े घरं,  िाढत ंनागररकरण  या सि्व बाबटींचा योग्य विचार झालाच पाहहजे.
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४) नागररकनांना शहरात त्नांच्ा कामाकरता जाण्ासाठी लागणाऱया बस, रेल् ेसारख्ा पायाभतू सवुिधनांचा विचार 
करून त्ाचं वनयोजन व्ायला हिं.

5) वनयोजनाच्ा बाबतीत कायम राज् सरकार अ्िा कें द् सरकारिर अिलंबनू न राहता स्ावनक प्रशासनानचे 
वनयोजन केलं पाहहजे.

6) नगरपाशलका अ्िा महानगरपाशलकनांकडून कर रुपात गोळा केला जाणारा वनधी  हा त्ा शहराच्ा गरजनांकरताच 
िापरला पाहहजे.

7) प्रत्के शहर हे स्वयपंणू्व करून, मोठ्ा शहरनांच्ा बसेमुार िाढीला लगाम घालायलाच हिा.

8) यरुोपमध् ेअनके शहरनांमध् ेशहराच्ा मधोमध िाहणाऱया नदीचा िापर हा जलिाहतकुीकरता केललेा आढळतो.  
वे्वनस सारखं शहर तर या िाहतकुीिरच अिलंबनू आहे. महाराष्ट् ातही पणु्ासारख्ा शहरात मधोमध नदीचा प्रिाह 
आहे अशा शहरनांमध् ेकल्पकतने ेजलिाहतकुीचा िापर केला पाहहजे.

घसुखोरी मकु्त मिाराष्ट्र ासाठी
िट्ने, बस अ्िा अन्य कुठल्ाही िाहननांनी परराज्ातनू  महाराष्ट् ात यणेाऱया व्क्तींची, राज्ाच्ा सीमनांिरती चौकशी 
व्ायला हिी. परराज्ातनू यणेाऱया नागररकनांना त्ाचं महाराष्ट् ात यणे्ाचं  कारण, त्नांची इ् ेरहायची सोय आणण 
टकती काळ राहणार याविषयी प्रा्वमक स्वरुपाची चौकशी झाली पाहहजे.

डंकपगं ग्राउंड िे शिरापासनू खपू ल्वांब असावं.
िाढत्ा नागरीकरणामळेु  आणण आधवुनक जीिनशलैीमळेु प्रचंड कचरा रोजच्ारोज तयार होतोय. त्ात इ-कचऱयाची 
भर पडतये, ज्ाची संपणू्व विले्िाि लािण्ाची कुठलीही सोय आपल्ाकड ेनाही. दररोज गोळा केला जाणारा कचरा 
हा शहराच्ा बाहेर डंटपगं ग्राउंडिर िाकला जातो. बऱयाच हठकाणी असं आढळून आलंय की, ही डंटपगं ग्राउंड़स ही 
लोकिस्ती पासनू अगदी जिळ असतात. त्ामळेु नागररकनांना रोज नरक यातननांमधनू जाि ंलागतं. या करता डंटपगं 
ग्राउंडस हे ही शहरापासनू लनांबच असायला हिीत.

तसचे, मुंबई सारख्ा शहरात प्रचंड प्रमाणात वनमजाण होणारा कचरा उचलनू नणे्ाकरता स्वतंत्र रेल्चेा विचार 
करायला हिा. जर स्वतंत्र रेल्चेा विचार केल्ास हा कचरा मुंबईपासनू दरू, शज् ेकुठलीही मानिी िस्ती नाही अशा 
हठकाणी नऊेन िाकता यईेल.
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दरूसंचार सवुवधा.

१) कें द्ाच ेधोरण आहेच, पण त्ाशशिाय महाराष्ट् ाचहेी िशेलकॉम क्षते्रासाठी 
स्वतंत्र धोरण असािे.

२) त्ाप्रमाण ेफार मोठ्ा प्रमाणात महाराष्ट्  िाय-फाय यकु् होईल अस ेप्रयत्  
करािते.

प्रत्िे गाव वाय-फायन ेजोडलं जायलाच िवं.
तंत्रज्ानामळेु जग छोि ं होत चाललंय. जगाच्ा कुठल्ाही कोपऱयात वनमजाण 
होणार ज्ान, माहहती ही काही क्षणात दसुऱया  िोकाला पोहोचिण ं सहज 
शक् झालंय. तंत्रज्ानाच्ा या क्रनांतीचा फायदा महाराष्ट् ाला व्ह्ायलाच हिा.

१) महाराष्ट् ातलं प्रत्के गाव वार्-फार्न ेजोडलं गलेंच पादहजे. गावाततील ग्रामपंचार्तती, शाळा, आरोग्यकें द् हती हार्-स्पतीड 
इंटरनटेन ेजोडलती गलेती पादहजते.

२) ग्रामस्ांचती सव्थ सरकारी  काम ं इंटरनटेद्ारे व्ार्ला हवतीत. नवद्ाथ्वांना ई-लननिंग द्ारे जगातलं उत्म क्शषिण नमळार्ला हवं.

३) आरोग्य कें द्ात र्णेाऱर्ा रुग्ाला शहराततील अनभुवती डॉक्टस्थ बरोबर रटे बोलता र्ार्ला हवं.

४) महाराष्ट् ाततील खडेोपाडती इंटरनटे क्ांतती व्ार्लाच हवती.
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मिाराष्ट्र  ‘ववज्ान’मागगी व्ायलाच िवा.
महाराष्ट्  संपन्न करार्ला नवज्ानाचती कास धरार्ला हवती.जनेकेटर्, ननॅो- टके्ोलॉजती, रोबोकटर् आणण मादहतती तंत्ज्ान हती 
षिते्ं पढुच्ा काळात जगात क्ांतती घडवततील आणण र्ा ततीनहती षिते्ांत  महाराष्ट्  अग्रसेर असार्ला हवा.

१) र्ा षिते्ाततील मलुभतू संशोधनाकरता, महाराष्ट् ातल्ा प्रमखु शहरात नवज्ान आणण तंत्ज्ान वसाहतती उभारल्ा जार्ला 
हव्ात. 

२) महाराष्ट् ातल्ा तसचे जगातल्ा संशोधकांना त्ांच्ा कामाकरता पोर्क वातावरण ननमयाण करून द्ार्ला हवं .

३) इर ेहोणारं  संशोधन हे  शाळा आणण महानवद्ालर्ांमधतील अभ्ासक्मात समानवष् व्ार्ला पादहजे.

४) महाराष्ट्  हे िेशाच्ा शास्ततीर् संशोधनाचं आणण बौणद्क संपिेचं इंक्जन बनार्ला हवं.

मिाराष्ट्र  ‘ववज्ान संशोधनाची पंढरी’ व्ायलाच िवी.
महाराष्ट्  हती बदु्तीवंतांचती खाण आहे, पण ििुदैवान ेउत्म संधींचा अभाव असल्ामळेु र्ा राज्याततील हजारो तरुण हे िरवर्वी 
परिेशात उत्म संधींच्ा शोधात ननघनू जातात. हा ऱहास रांबवार्लाच हवा.

१) जगात ज ेज ेउत्म त ेत ेआपल्ाकड ेआलं पादहज ेहे आपलं उद्दतीष् असार्ला हवं. र्ा करता प्रख्ात शास्तज् आणण 
संशोधकांच्ा नतेतृ्ाखालती एक मध्यवतवी संस्ा उभारार्ला हवती, जती जगात  असलले्ा नवनवध संशोधनांवर लषि 
ठेवनू असले.

२)  र्ा संस्ने ेजगाततील नवनवध नवद्ापतीठं  आणण संशोधन संस्ा र्ांच्ात संशोधनाच ेकरार करण्ात पढुाकार  
घ्ार्ला हवा.

३) शतेती, क्शषिण, आरोग्य र्ा नवर्र्ांततील मलुभतू संशोधन हे प्रर्ोगशाळांच्ा बाहेर आणनू त ेर्ा माततीततील समस्ा 
सोडवण्ाकरता वापरलं जार्ला हवं.

 ४) संशोधनाकरता आपलती मलुं परिेशात न जाता जगाततील बदु्तीवान तरुण-तरुणती र्ा राज्यात आल ेपादहजते, र्ाकरता 
नवद्ापतीठांमध्य ेसंशोधनाकरता परेुसा पसैा उपलब्ध करून दिलाच पादहजे.
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माणसू हा पर्यावरणाचाच एक भाग आहे. माणसाच्ा बिलत्ा रहाणतीमानामळेु ननसगयाच ेचक् बिलतं आहे. माणसानं 
पर्यावरणाचं संतलुन न नबघडवता, पर्यावरणाशती जळुवनू घऊेन रहाणं गरजचें आहे. हती सव्थकाहती पषु्ळ जबाबिारी कोण्ा 
एका मंडळाचती ककंवा शासनाचती नसनू, प्रत्के नागररकाचती आहे. आजपर्यंत माणसू फक्त ननसगयाकडून घते आला. आता 
त्ामळेु झाललेती हानती भरून काढण्ासाठी प्रर्त्न करार्ला हवते!

िाय िरायला िवं?
१) प्रत्के नागररकानं, जागरूकपण ेआपल्ा पररसरावर िेखरेख ठेवार्ला हवती.आपला पररसर कसा रहावा र्ाचती संपणू्थ 
जबाबिारी नतरल ेस्ाननक नागररक घतेतील. पररसरात एखािती निती असले तर त्ा नितीचं संवध्थन कशा प्रकारे व्ार्ला हवं 
र्ावरहती नागररकांचं लषि असले. नागररक आणण स्ाननक स्वराज्य संस्ा नमळून त्ा शहरातल्ा, गावातल्ा सव्थ नसैरगथिक 
साधन-संपत्ींच्ा संवध्थनाचती जबाबिारी स्वतीकारततील. आपल्ा पररसरात कोणत्ाहती प्रकारच ेनवकास प्रकल्प र्णे्ाआधती 
त्ांच्ा िषु्पररणामांचा नवचार करूनच त ेस्वतीकारल ेजाततील. र्ा िषु्पररणामांवर तोडगा ननघाल्ाक्शवार् तो प्रकल्प पढेु 
जाणार नाहती. आणण आपल्ा पररसरात कुठला प्रकल्प र्ऊे द्ार्चा हा ननण्थर् स्ाननकांचाच असले.
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२) एखािा भाग नवकक्सत करताना, त्ाच्ा षिते्ातल्ा नसैरगथिक साधन-संपत्तीच्ा षिमतचेा नवचार केला गलेा पादहजे.

३) ‘महाराष्ट्  प्रिरू्ण ननर्ंत्ण मंडळ’ हे िेखरेख, तांकत्क सहाय्य आणण कार्िे-ननर्म सचुवण्ासाठी राहार्ला हवं.

४) प्रत्के औद्ोरगक कें द्ानं आपापलं प्रिरू्ण स्वत:च ननर्ंत्णात ठेवार्ला हवं. र्ासाठी ज ेकाहती प्रक्शषिण आणण तांकत्क 
सहाय्य लागले त ेसव्थ ‘महाराष्ट्  प्रिरू्ण ननर्ंत्ण मंडळ’ परुवले.

५) जनमनतीचती उत्पािन षिमता वाढवण्ासाठी प्रर्त्न करार्ला हवते.

६) स्ाननक पातळीवर लोकसहभागातनू िेखरेख करण्ासाठी प्रोत्ाहन द्ार्ला हवं.ज्या गावात, नगरात ककंवा शहरात 
नसैरगथिक साधन-संपत्ती, उिा. जंगल, खाण, तलाव इ. असले, त्ा नसैरगथिक साधनांवर स्ाननकांचा अरधकार असले. र्ा 
साधनाच ेकार् करार्चं, त्ाचा वापर कसा आणण ककतती करार्चा हे ठरवण्ाचा अरधकार नतरल्ा नागररकांचाच असले. 
स्ाननक स्वराज्यसंस्चे्ा माफ्थ त हा अरधकार नतरल्ा नागररकांना बजावता र्ेईल.

७) अनके दठकाणच्ा जागा प्रिरू्णामळेु आणण मानवाच्ा हस्षिपेामळेु मोडकळीला आलले्ा असतात. अशा जागा 
ओळखनू, शोधनू त्ाचं संवध्थन करार्ला हवं. म्हणज ेमाळीण गावासारख्ा िघु्थटना टाळता र्तेतील.

सह्ाद्ी र्वांगा ‘जवैववववधता प्रदेश’ म्हणनू 
घोकर्त व्ायला िव्ात.
महाराष्ट् ावर ननसगयान ेज्या मकु्तहस्ान ेअनके गोष्ींचती उधळण केलती आहे त्ात सह्ाद्ती पव्थत रांगांमधतील ‘जवैनवनवधता’ हा 
एक अमलू् ठेवा आहे. र्नुसे्ो सारख्ा जागनतक संस्ने ेर्ाला जागनतक वारसा म्हणनू घोकर्त केलंर्. हा अमलू् ठेवा हा 
आपल्ाला र्णेाऱर्ा कपढ्यांकरता राखनू ठेवार्चार् आणण म्हणनूच र्ा भागाला ‘जवैनवनवधता प्रिेश’ म्हणनू घोकर्त करून 
इर ेएक नवशाल  जवैनवनवधता कें द् उभारार्ला हवा.

अॅमझेॉनच्ा खोऱर्ाततील जवैनवनवधता ज्या ताकितीन ेजगासमोर आणलती गलेती त्ाच पद्ततीन ेहती सह्ाद्ती पव्थत रांगाततील 
नवनवधता जगासमोर आणार्लाच हवती. र्ा पव्थत रांगा ‘पर्यावरण स्हेती पर््थटन कें द्’ म्हणनू नवकक्सत करण्ाकरता 
प्रर्त्न करार्लाच हवते. जवैनवनवधतवेर संशोधन करणारं कें द् इर ेउभारार्ला हवं. ह्ा रांगांचं महत् पढुच्ा कपढ्यांच्ा 
मनावर नबबंवण्ाकरता इर ेनवद्ाथ्वांच्ा स्टडती टूस्थ आणल्ा पादहजते. इरल्ा जवैनवनवधतवेरच्ा कफल्म्स शाळांच्ा 
अभ्ासक्मात समानवष् झाल्ा पादहजते.
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आदश्श रयाज्व्यर्स्या ही सयातत्यानं कयायद्याचं 
आणण धोरणांचं पुनरयार्लोकन करणयारी असयार्ी. 
महयारयाष्ट्र यालया  प्रगतीपथयार्र न्यायचं असेल, तर कयाही 
नर्ीन कयायदे आणयार्े लयागतील, कयाही धोरणयात्मक 
बदल आणयार्े लयागतील. प्रचललत कयायद्ांची कठोर 
अंमलबजयार्णी करयार्ी लयागेल आणण भमर्ष्याचया 
मर्चयार करून कयाही कटू मनण्शय घ्यार्े लयागतील.
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नगरपाजलिा, ग्रामपंचायतींना 
वविास-िाम्वांसाठी अधधि 
पसैा वमळायलाच िवा.
जर महाराष्ट्  नवकक्सत आणण संपन्न करार्चा असले, तर ननण्थर्प्रकक्र्चें नवकें द्तीकरण करून स्ाननक स्वराज्य संस्ा र्ा  
आररथिकदृष्टा सषिम करार्ला हव्ात.

१) ग्रामपचंार्तती, नगरपाक्लका, महानगरपाक्लका र्ांना स्वतःच्ा गावाचे, शहराच ेधोरण ठरवण्ाचा अरधकार असार्लाच हवा.

२) त्ांना ननरधकररता कें द् ककंवा राज्यसरकारवर अवलंबनू रहार्ला लागता कामा नर्े. 

3)स्ाननक स्वराज्य संस्ा जर आररथिकदृष्टा सषिम झाल्ा तरच नवकास-कामांना गतती नमळू शकेल आणण तरच महाराष्ट्  
खरोखर प्रगततीशतील आणण संपन्न होऊ शकेल.

 

“महाराष्ट्  राज् स्ावनक स्वराज् संस्ा माग्वदश्वन कें द्”
ह्ा पढुच्ा काळात राज्यकारभार हा अरधक नवकें द्तीत होत जाणार आहे,आणण तो झालाहती पादहजे. तसं झालं तरच 
लोकशाहती मजबतू होईल, प्रगल्भ होईल. लोकांचा सहभाग वाढेल. पण र्ाकरता र्ा संस्ांकरता एक माग्थिश्थक संस्ा 
असार्ला हवती. म्हणनूच ‘महाराष्ट्  राज्य स्ाननक स्वराज्य संस्ा माग्थिश्थन कें द्’ सरुू करार्ला हवं.

१) हे माग्थिश्थन कें द् ननधती-संकलनाच ेनवनव ेमाग्थ सांगले आणण त्ांचं कामकाज सरुळीत होण्ासाठी प्रर्त्न करेल.

२) स्ाननक स्वराज्य संस्ा आिश्थ पद्ततीन ेकशा चालार्ला हव्ात र्ाचं प्रक्शषिण िेईल.

३) स्ाननक स्वराज्य संस्ांचती तपासणती करण्ाच ेअरधकारहती कार्द्ानं र्ा कें द्ाला द्ार्ला हवते.

ग्रामसभा आणण षिते्सभांमध्य ेमतिानापलतीकडचा लोकसहभाग असार्ला हवा.



66

लोकशाहतीमध्य ेमतिान करणं हे जरी सवयात महत्ाचं असलं तरी नागररकांनती त्ापलतीकड ेजाऊन सहभागती व्ार्ला हवं . 
वास्नवक शहरी भागात षिते्सभा आणण ग्रामतीण भागात ग्रामसभा घतेल्ा पादहजते असा कार्िा आहे. लोकांनती स्ाननक 
प्रश्नांवर आपलं मत मांडून नवकास कामांच्ा बाबततीत आपलती मतं मांडार्ला हवतीत, असं कार्द्ात सांरगतलं आहे. तरी 
त्ाचती अमंलबजावणती होताना दिसत नाहती. तो कार्िा आपण कृततीत आणला पादहजे. लोकांचा सरकारवर, शासनावर 
नवश्ास राहतील आणण तो वाढेल ह्ासाठी सकारात्क प्रर्त्न व्ार्लाच पादहजते. वॉड्थ पातळीवर, ग्रामपंचार्त पातळीवर 
ननरधचती कमतरता रहाणार नाहती र्ाकड ेलषि द्ार्ला हवं.

आहदवासी वविास
१) महाराष्ट् ाततील काहती आदिवासती हे रोजगाराच्ा शोधात शहरात स्लांतररत झाल ेआहेत. त्ांच्ासाठी नवकास-कार््थक्म 
राबवताना त्ांच ेनमेके दठकाण आणण लोकसंख्ा माहतीत असण ेआवश्यक आहे. अशा सव्थ आदिवासती समहूांचती नमेकी नोंि 
करण ेमहत्ाच ेआहे.

२) प्रत्के आदिवासती समहूाला त्ांच्ा रहात्ा दठकाणती रोजगाराचती संधती िेणं आवश्यक आहे.

३) त्ा भागाततील बालमतृ्चू ेप्रमाण हा चचतंचेा नवर्र् आहे. त्ाकड ेनवशरे् लषि दिलं पादहजे.

४) त्ांना त्ांच्ा बोलतीभार्तेनू क्शषिण घतेा र्ेईल अशती व्वस्ा केलती पादहजे. तस ेशषैिणणक धोरण आखल ेपादहजे.

५) शतेती आणण जंगलावर आधाररत, पर्यावरणाला कोणततीहती हानती न पोचता, आदिवासती भागात लघ-ुउद्ोगनननमथितती 
करण्ासाठी त्ांना तर्ार कराव ेलागले.

६) आदिवासती स्व-शासन कार्िा, सामदुहक वनहक् कार्द्ाचती प्रभावती अमंलबजावणती करण्ासाठी आदिवासती समहूांना 
प्रक्शषिण द्ार्ला हवे.

७) काहती सामाक्जक संस्ा आदिवासींसोबत काम करत आहेत. आदिवासींच्ा नवकासाच्ा दृष्तीनं त्ांचा अनभुव अनतशर् 
महत्ाचा आहे. अशा संस्ांना आदिवासती नवकासाच्ा कार््थक्मात सहभागती करून घणेे.

८) र्ापढेु आदिवासींच ेफक्त पनुव्थसन करण ंसोडून, नवकासाच ेकार््थक्म राबवताना त्ांचा सहभाग व ननण्थर् र्ांना महत् िेणे.
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 आहदवासीच असतील 
जंगलाच ेमालि
जंगल आणण जंगलाततील प्राण्ांच ेसंरषिण करण्ाच्ा नननमत्ान ेइंग्रजांनती जंगल कार्िा बननवला. 
र्ामळेु आदिवासींचा जंगलावरील हक् दहरावला गलेा. नब्कटश राज्यकत्वांच ेआदिवासींबाबतच ेधोरण हे 
आदिवासींना आहे त्ा स्स्ततीत ठेवण्ाचचे होते. आदिवासींमध ेराजकीर् जागतृती होऊ न िेणे, त ेएकत् 
र्णेार नाहतीत र्ाचती इंग्रजांनती ‘कार्िेशतीर’ तरतिू केलती. १८६४ सालचा जंगल संरषिण कार्िा हा त्ासाठीच 
आणला. जंगल संरषिण करण्ाच्ा बहाण्ान ेइंग्रजांनती मग जंगलांवरच आक्मण करार्ला सरुुवात केलती. 
अषिरश: जंगलांचती लटू केलती. र्ा जंगलसंरषिण कार्द्ाच्ा अनतरेकी धोरणामळेु आदिवासींना त्ांच्ा 
पारंपररक हक्ांना मकुाव ेलागले.

ििुदैवान ेस्वातंत्रानंतर आज ६५ वर्वांनती सदु्ा र्ात फारसा फरक झाललेा नाहती.  नब्कटश असोत की सध्याच े
बरेचस ेवनारधकारी र्ांनती जंगलं अषिरशः लटुलते. पण आदिवासती हे जंगलाला आपलती ‘आई’ मानतात. 
त्ांचा उिरननवयाह र्ा जंगलांशती संबंधतीत असल्ामळेु त ेकधतीच स्वतःच्ा फार्द्ाकरता वाटे्ल तसं जंगल 
ओरबाडत सटुत नाहतीत. आणण म्हणनूच गडचचरोलतीतल्ा मेंढा लखेाचती “दिल्ती-मुंबईत आमचं सरकार तर 
आमच्ा गावात आम्हतीच सरकार” हती घोर्णा सव्थ गाव-वस्ती नगरांमध्य ेघमुलती पादहजे. कें द्सरकारच्ा  
‘जंगल अरधकार कार्िा २००६’ च्ा प्रमाण ेगावाला जंगल संपत्तीचं ननर्ंत्ण, त्ाचं राखणं आणण सवयात 
महत्ाचं म्हणज ेकाहती प्रमाणात उिरननवयाहाकरता जंगल संपत्तीचा वापर करण्ाचा अरधकार िेण्ात 
आला. गडचचरोलतीततील मेंढा लखेा गावाला हा अरधकार सव्थप्ररम बहाल करण्ात आला.

महाराष्ट्  सरकारन ेर्ा कार्द्ाच्ा सषिम अमंलबजावणती करता प्रर्त्न े केलचे पादहजते. आदिवासींना 
उपऱर्ासारखं न वागवता त्ांना सन्ानानें  वागवलं गलें पादहजे.
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नागररि्वांच्ा  मंत्रालयाच्ा 
फेऱया बंद व्ायलाच िव्ात. 
कुठल्ाहती छोट्ा छोट्ा कामांसाठी महाराष्ट् ातल्ा अगिती कानाकोपऱर्ांतनू लोकं  मंत्ालर्ात खटे ेघालत असतात. र्ामळेु 
लोकांचा प्रचंड पसैा आणण वळे वार्ा जातो.  

१) र्ापढेु सवयं कामं क्जल्ा पातळीवरच आणण तालकुा पातळीवरच व्ार्ला हवतीत.

२) राज्याततील प्रत्के कार्यालर् हे वार्-फार्न ेजोडललें असार्लाच हवं आणण मंत्ालर्ासंबंधती सव्थ फाईल्सच ेकागिती घोड े
न नाचवता, त्ा मादहतती तंत्ज्ानाच्ाद्ारे त्ावर जलि ननण्थर् व्ार्ला हवते.

३) सव्थ टेंडस्थ हती ई-टेंडस्थ असार्लाच हवतीत, ज्यामळेु त्ात पारिशवीपणा र्ेईल.

४) उद्ोगांनां लागणाऱर्ा परवानग्यांकरता मंत्ालर्ाच ेिार न ठोठावता, त्ा क्जल्ा पातळीवरच नमळार्ला हव्ात.

मिापौर िा एिा वॉडगाचा निो, तर शिराचा िवा.
२१व्ा शतकात शहरांततील समस्ा र्ा अरधक गुंतागुंततीच्ा होत चालल्ा आहेत. र्ा समस्ा सोडवण्ाकरता उत्म आणण 
खंबतीर प्रशासकांचती गरज आहे. प्रचक्लत  व्वस्ते महापौर हे शोभचें पि बनत चाललं असनू, बरेचस ेननण्थर् हे आर्कु्त 
आणण स्ार्ती सनमततीच्ा पातळीवरच अडकून पडतात. महापौर र्ा पिाला अरधक अरधकार नमळार्ला हवते, शहरातल्ा 
सववोत्म नागररकांच्ा अनभुवाचा आणण ज्ानाचा उपर्ोग करून  घतेा र्ावा र्ा करता महापौर हा रटे जनततेनूच ननवडला 
गलेा पादहजे.

हा महापौर त्ा  शहराचा पालक असले, व नतरल्ा समस्ांचती र्ोग्य जाण असणारा असले; ज्याच्ा माग्थिश्थनाखालती 
सगळे महत्ाच ेननण्थर् घतेल ेजाततील.

महाराष्ट् ात छोट्ा नगरपाक्लका आणण नगरपररर्िांच्ा कार््थषिते्ात ह्ाचा प्रर्ोग १० वर्यं  करून पहावा अशती आमचती सचूना 
आहे. इर ेत्ा शहराततील लोक महापौरांना रटे ननवडून िेततील आणण तो महापौर लोकांना उत्रिार्ती असले. महापौर हे 
काहती अनभुवती, तज्ञ्य  लोकांना नमेनू कारभार करततील. र्ाबरोबरच नगरसवेकांचतीहती आमसभा असलेच आणण महापौर 
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नतरहेती लोकांमधनू ननवडून आलले्ा नगरसवेकांना उत्रिार्ती असततील. खऱर्ा अरयानें महापौर हा एका वॉडयाचा नको तर तो 
आख्ख्ा शहराचा पालक असार्ला हवा.

अंतग्वत ‘िाद वनमू्वलन लिाद’ असायलाच हिा.
काहती प्रश्न अवघड असतात, काहती भावनांशती संबंरधत असतात, तर काहती रटे आररथिक दहतसबंंधांशती. उिाहरणार्थ, िोन 
क्जल्हाततील शतेकरी हे पाणती आम्हालाच नमळावं म्हणनू भांडत असतात. िोन सरकारी नवभागात मतभिे असतात. िोघांचंहती 
बरोबर असतं. ननर्म अस्पष् असतात ककंवा स्पष् असल ेतरी त्ाच ेअर्थ वगेवगेळे लावल ेजातात. अशा वळेी प्रत्के वळेी 
न्ार्ालर्ात जाण ंर्ोग्य नसत ंककंबहुना नतकड ेगले ंकी प्रश्न नबकट होतात. अस ेबरेचस ेगुतंागुतंतीच ेआणण जटतील प्रश्न फक्त 
नतीट बोललो आणण नतीट एकमकेांचं ऐकल ंतरी सटूु शकतात. अस ेप्रश्न सोडवण्ासाठी कार्द्ान ंएक पररर्ि स्ापन केलती 
जाईल. एखाद्ा लवािासारखती. त्ात प्रशासनामधल ेअनभुवती, न्ार्िानाततील जाणकार आणण ज्यांना समाजात मान आहे, 
ज्यांच्ा शब्दाला ककंमत आहे अशती माणस ंअसततील. तती सववांशती संवाि साधततील आणण मतभिे, मनभिे कमती करण्ाचा प्रर्त्न 
करततील.. अवघड प्रश्न सोडवार्ला मित करततील. शासनाला सचूना करततील आणण सववांना पसतं पडले असा माग्थ काढततील.

५ गरजा ५ काड्वस
सरकारकड ेजर नागररकांबद्दल आवश्यक तती मादहतती असले, तर त्ांना प्रत्केाचती र्ोग्य तती काळजती घतेा र्ेईल आणण 
प्रत्केाला प्रगततीचती र्ोग्य तती संधती िेता र्ेईल. र्ाकरता आम्हती महाराष्ट् ाततील नागररकांच्ा आर्षु्याततील पाच टप्प्ांकरता ५ 
वगेवगेळी काड्थस िेण्ाचती र्ोजना राबव ूइच्छितो.

१.   महाराष्ट् ात आई गरोिर रादहलती की नतचती नोंि करून नतला एक काड्थ दिलं जाईल. त्ावरून प्रसतूतीपवू्थ काळजती नतीट 
घतेलती जात आहे की नाहती हे पादहलं जाईल. त्ाला “काळजती काड्थ” (care card) म्हटलं जाईल.

२.   त ेमलू जन्ाला आलं की त्ाच्ा काळजती काडयाचं रुपांतर ‘आरोग्य काडयात’ होईल. नतर ेबाळाचती आरोग्य-नवर्र्क नोंि 
होईल. त ेसहाव्ा वर्यापर्यंत चालले. त्ाला “आरोग्य काड्थ” म्हटलं जाईल.  

३.   त ेमलू सहा वर्वांचं झालं की तचे काड्थ “क्शषिण काडयात” रूपांतररत होईल. त ेवर्ाच्ा १८व्ा वर्यापर्यंत चालले.

४.   मग त्ाच काडयाचं - “उच्क्शषिण -रोजगार काड्थ” होईल. त ेवर्ाच्ा साठाव्ा वर्यापर्यंत चालले.

५.   पाचवं काड्थ असले - ‘ज्यषे् नागररक काड्थ’ क्जर ेराज्यातल्ा जषे् नागररकांचती मादहतती र्ाकाड्थ द्ारे जमा करता र्ेईल. 
त्ांना परवडले अशती आरोग्य-सवेा नमळतरे् का, घराचती सोर् आहे ना, ह्ासारखती मादहतती सरकारकड ेजमा होईल. त्ावरून 
सरकारला काहती ठोस उपार् करणं सोर्तीचं होईल. तशतीच काहती ितीघ्थकालतीन धोरणं आखणं शक् होईल.
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“नागररकनांच्ा प्रकल्पनांसाठी नागररकनांचाच पसैा.”
गावात वाचनालर्ं हवं, शाळेचती रभतं बांधनू हवती, शहरात एखािा स्वतीनमगं पलू व्ावा,बाग हवती अशा अनके छोट्ा छोट्ा 
मागण्ा ह्ा वर्यानवुर्जे रखडतात. कररूपान ेस्ाननक स्वराज्य संस्ाकड ेजमा होणारा ननधती कधतीच परेुसा नसतो आणण 
राज्यसरकार आणण कें द् सरकार लषि िेत नाहती हा आरोप कार्म होत असतो. त्ामळेु अनके लोकोपर्ोगती प्रकल्प वर्यानवुर््थ 
रखडतात. सरकार प्रत्के दठकाणती मिततीला र्ऊे शकत नाहती र्ाचती जाणतीव जगातल्ा काहती िेशात लोकांना होऊ लागलती 
आणण त्ांनती काहती छोट ेछोट ेप्रकल्प लोकवग्थणतीतनू पणू्थ करार्ला सरुुवात केलती. राजस्ानमधल्ा सोडा गावातल्ा  छबती 
राजावत र्ा सरपंचांनती गावात स्वछितागहृ, शते तळी तर्ार करण ेर्ा सारख ेप्रकल्प लोकवग्थणतीतनू उभारले. अशा प्रकारे 
काहती प्रकल्प पणू्थत्ास नणें हती भनवष्याचती गरज असणार आहे आणण महाराष्ट् ान ेर्ा दृष्तीनें  पाऊलं टाकलती पादहजते. र्ते्ा 
काळात कुठल्ाहती प्रकल्पात लोकांचा सहभाग आणण र्ा प्रकल्पांवरचा मालकी हक् पण जनतचेाच असार्ला हवा. 
लोकांनती, लोकांसाठी, लोकवग्थणतीद्ारे काहती प्रकल्प राबवण ेहती कल्पना पढेु न्ावतीच लागले.

१) स्ाननक स्वराज्य संस्ने ेनागररकांच्ा अपषेिा जाणनू घऊेन अस ेप्रकल्प ननवडावते की ज ेननधतीअभावती रखडलते आणण 
राज्यसरकार अरवा कें द्सरकारकडून ननधती र्ार्ला नवलंब लागतोर् ककंवा ज्या प्रकल्पांना कें द्ाचा ननधती नमळणं शक् नाहती.

२) लोकवग्थणतीच ेआणण लोकसहभागाच ेआवाहन करून प्रकल्पाततील तांकत्क बाबती, टेंडर प्रकक्र्ा, प्रोजके्टला लागणारा 
कालावधती इ. सव्थ  बाबती जनतसेमोर पारिशवीपण ेमांडाव्ात.

३) जमलले्ा ननधतीचा दहशोब सगळ्ांकरता खलुा असावा.

राज्याच्ा हिताच ेववर्य राज्यालाच िाताळता 
आल ेपाहिजते.
स्वातंत्र नमळाल्ानंतर कें द्ानं कुठल ेननण्थर् घ्ार्चे, राज्यानं कुठल ेननण्थर् घ्ार्च ेआणण िोघांनती नमळून कुठल ेघ्ार्च े
ह्ावर ततीन र्ाद्ा बनवल्ा गले्ा. आता पररस्स्तती बिललती आहे...७३व्ा आणण ७४व्ा घटनािरुुस्तीनंतर पंचार्तराज 
आणण स्ाननक स्वराज्य संस्ांना जास् अरधकार दिल ेगलेे, मात् जनु्ा र्ाद्ा तशाच रादहल्ा. महाराष्ट् ाततील गड-
ककल्लांचती काळजती ककंवा जंगलाचती िेखभाल सारख ेनवर्र् फक्त कें द्ाच्ा अखत्ारीत असण्ाचं कारण कार्? आमच्ा 
गड-ककल्लांचती काळजती आम्हती घऊे शकणार नाहती का? हा ननण्थर् बिलार्चा तर िेश पातळीवर, संसिेत ह्ाचती चचया 
व्ार्ला पादहजे. र्ा र्ाितीत बिल केल्ाक्शवार् महाराष्ट् ाचं भलं होणार नाहती, असं आमचं ठाम मत आहे. त्ामळेु त्ासाठी 
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िेशाच्ा पातळीवर ह्ा मदु्दाचा पाठपरुावा करण्ाचं काम महाराष्ट् ानं करण्ाचती आवश्यकता आहे.

िर धोरणात 
आमलुाग्र बदल.
आज राज्यातला नागररक, व्ापारी हा इन्कम टरॅ्, सले्स टरॅ्, सनवथिस टरॅ्, आॅक्टट्ॉर्, स्टमॅ्प ड्टुती अशा सारख ेअसंख् 
टरॅ् भरतोर्. महाराष्ट् ातनू िेशाला कररुपात जाणारा ननधती हा सवयारधक आहे, तरीहती त्ामानान ेमहाराष्ट् ाला करातला 
नमळणारा वाटा आणण महाराष्ट् ाततील जनतलेा त ेभरत असलले्ा कराच्ा तलुनते नमळणाऱर्ा सनुवधा र्ा फारच तटुपुंज्या 
आहेत. त्ाचप्रमाण ेकराच्ा अनतबोज्यामळेु महाराष्ट् ाततील सामान् नागररकांच्ा हातात खच्थ करण्ास फारच रोडा पसैा 
क्शल्क राहतोर्. र्ाचा पररणाम उद्ोगधंद्ांवरहती होताना दिसतोर्.

१) र्ा करता महाराष्ट् ाचं कर धोरण हे सटुसटुतीत, नागररकांवर आणण उद्ोगांवर कमतीत कमती बोजा टाकणारं असार्ला हवं.

२) टरॅ् गोळा करणाऱर्ा अनके संस्ा न ठेवता एकच संस्ा अशती हवती की क्जर ेसव्थ प्रकारच ेकर गोळा केल ेजाततील.

३)राज्याला आणण पर्यार्ान ेस्ाननक स्वराज्य संस्ांना राज्यातनू जमा झालले्ा करातनू अरधक वाटा नमळार्ला हवा.

४) कर हा स्ाननक पातळीवर आणण राज्य पातळीवर जमा होऊन तो कें द्ाकड ेजाऊन मग तो र्ोजनांकरता तटुपुंज्या 
स्वरूपात राज्याला परत र्णे्ाऐवजती, तो स्ाननक स्वराज्य संस्ाना, राज्य सरकारला नवकास कामांकरता लागणारा पसैा 
वजा होऊन उरललेा ननधती कें द्ाकड ेजार्ला पादहजे.

५) महाराष्ट् ासारखं नवकक्सत राज्य इतर अनवकक्सत राज्यांना कजयाच्ा रुपात नवकासकामांकरता पसैा िेईल.

६) र्ा राज्यातनू गलेले्ा कराचा दहशोब नागररकांना नमळार्लाच हवा आणण तो आमच्ा राज्यावर अरधकारधक खच्थ 
व्ह्ार्लाच हवा.
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राज्यातील प्रादेजशि 
असमतोल संपवला पाहिज े!
१) महाराष्ट्  राज्याततील प्रािेक्शक असमतोल नमटवण्ासाठी ननण्थर्प्रकक्र्चें नवकें द्तीकरण व्ार्ला हवं आणण सध्याच्ा 
ननर्ोजनाचा पण पनुनवथिचार व्ार्ला हवा.

२) क्जल्ा-क्जल्हाततील व्ापार-उितीम जोमान ेवाढण्ासाठी आहे त्ा कर व्वस्मेध्य ेआमलूाग्र सधुारणाहती करण्ाचती 
आवश्यकता आहे.

३) राज्याप्रमाणचे प्रत्के क्जल्हाचे, तरेतील लोकांना जास्तीत-जास् फार्िा करून िेण्ासाठी, स्वतंत् अस ेउद्ोग-
व्वसार्-व्ापार धोरण असार्ला हवे.

४) प्रत्के क्जल्हाच ेपरिेशती-जागनतक व्ापाराच ेस्वतंत् धोरण असार्ला हवे. उिाहरणार्थ - अमरावतती ककंवा नागपरू 
क्जल्हाततील शतेकरी संत्ती, कापसू अशती नवशरे् उत्पािन ेजागनतक बाजारपठेेत प्रत्षि रटेपण ेनवकू शकल ेपादहजते. 
त्ासाठी कें द्ाचती जाचक धोरणं बिललती गलेती पादहजते आणण शतेती खलु्ा बाजाराला जोडलती पादहजे.

५) राज्यात खाजगतीकरण व जागनतकीकरणाच्ा आधारे रोजगार, व्वसार्ाच्ा अमर्याि संधती आहेत. र्ा संधती अनवकक्सत 
भागाततील तरुणांपर्यंत पोहोचल्ा पादहजते. र्ा संधींचा लाभ तरुणांना घतेा र्ावा र्ा करता त्ांना व्वसार्ारभमखु 
क्शषिणाच्ा संधती त्ांना त्ांच्ा भागात उपलब्ध व्ार्ला हव्ात. तसंच स्ाननक पातळीवर कार् संधती उपलब्ध करून िेता 
र्तेतील र्ाचा कल्पकपण ेनवचार झाला पादहजे. उिाहरणार्थ, ज्या क्जल्हांमध्य ेिषु्ाळ आहे, पण स्वछि सरू््थप्रकाश उपलब्ध 
आहे  नतर ेसौरऊजया नननमथितती प्रकल्प उभारता र्तेतील. काहती दठकाणती हररतगहृांचती साखळी उभारता र्ेईल व त्ात परिेशती 
गुंतवणकू आणता र्ेईल.

६) महाराष्ट् ाततील प्रत्के क्जल्हाच ेवकै्शष्टपणू्थ हवामान, शतेती, संसृ्तती, परंपरा, मनषु्यबळ, उपलब्ध कार््थकुशलता, परंपरेनं 
चालत आलले ेउद्ोग-व्वसार् ह्ांचा अभ्ास करण्ाचती, त्ावर धोरण ठरवण्ाचती, बाजारात भरभराट होण्ासाठी 
व्ापार-नतीतती ठरवण्ाचती व्वस्ा क्जल्ा पातळीवर व्ार्ला हवती.  त्ावर आधाररत प्रत्के क्जल्हाच ेस्वतंत् धोरण आणण 
नमेकी उकद्दष् ेठरवार्ला हवतीत. ह्ातनू स्ाननकांना रोजगाराच्ा आणण स्वत:चा नवकास करून घणे्ाच्ा अमाप संधती 
ननमयाण होणार आहेत. त्ातनूच महाराष्ट् ाचा चहूबाजनूं नवकास होणार आहे. 
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‘मिाराष्ट्र  नववनमगाण सनेे’च्ा 
सत्चेा पहिला हदवस िा 
मिाराष्ट्र ातील िुठल्ािी 
नवीन झोपडपट्ट्वांचा 
शवेटचा हदवस असले.
‘महाराष्ट्  नवननमयाण सनेे’च्ा सत्चेा पदहला दिवस हा महाराष्ट् ाततील कुठल्ाहती नवतीन झोपडपट्टांचा 

शवेटचा दिवस असले. आज राज्याततील अनके मोकळ्ा जागा र्ा सरकारी अरधकारी आणण 

नगरसवेकांच्ा आशतीवयािान ेझोपडपट्टांनती रगळंकृत केल्ात. र्ा झोपडपट्टा म्हणज ेघसुखोरांचा अड्ा 

बनलार् आणण शहरं नवद्पू होत चाललते. र्ावर महाराष्ट्  नवननमयाण सनेा एक राजकीर् पषि म्हणनू 

कठोर भनूमका घऊे इच्छिते. शहरात नवतीन एकहती झोपडपट्ी उभारलती गले्ास संबंरधत वॉड्थ आॅकफसर 

आणण नगरसवेकावर फौजिारी कारवाई व्ार्ला हवती. महाराष्ट् ाततील शहरं हती सुंिर बनलती पादहजते र्ा 

करता झोपडपट्टांवर कठोर कारवाई झालतीच पादहजे.
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महयारयाष्ट्र याच्या आरथथिक प्रगतीची बीजं ही 
औद्ोगगक के्त्यात आणण पय्शटनयात आहेत. 
यया दोन के्त्यात महयारयाष्ट्र  कयायम अग्ेसर 
रयाहू शकतो. गरज आहे फक्त सुमनयोलजत 
धोरणांची आणण कल्पक मर्चयारांची.
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मिाराष्ट्र ाला ‘उद्ोग राज्य’ म्हणनू ववशरे् दजगा 
वमळावा यािरता आम्ही ववशरे् आग्रिी आिोत 
आणण लोिसभते, राज्यसभते, देशाच्ा पातळीवर 
याचा पाठपरुावा व्ायलाच िवा.
महाराष्ट् ाच्ा हहताचं स्वतंत्र व्ापार धोरण असायलाच हिं.
िेशात होणाऱर्ा रटे परकीर् गुंतवणकुीपकैी २५% गुंतवणकू हती महाराष्ट् ात होते. व्ापार उद्ोगांकरता सवयात पोर्क 
वातावरण र्ा राज्यात आहे. पण तरीहती अनके वळेा कें द् सरकारच्ा काहती धोरणांमळेु महाराष्ट् ाचती औद्ोरगक प्रगतती 
ससु्ावल्ासारखती दिसते. जागनतकीकरणाच्ा र्ा काळात प्रगततीचती एकहती संधती गमावण ेमहाराष्ट् ासारख्ा प्रगत राज्याला 
परवडण्ासारखती नाहती. र्ाकरता-

१) महाराष्ट् ाला स्वतःच्ा हहताचं स्वतंत्र व्ापारी धोरण असायलाच हिं.

२) राज्ाला स्वतःचं व्ापार चेंबर असायला हिं. ज े राज्ाला जगातल्ा िगेिगेळ्ा देशनांशी, उद्ोग समहुनांशी मकु् 
व्ापार करण्ास मदत करू शकेल.

३) महाराष्ट् ातील शतेीमालाला जागवतक बाजारपठे उपलब्ध व्ायला हिी. कें द्ाच्ा वनयजात बंदी धोरणाचा फिका 
महाराष्ट् ातील शतेकऱयाला बस ूनय ेया करता महाराष्ट् ाला ‘शतेीमाल व्ापार संघिना’ असायला हिी, जी राज्ातील 
शतेीमालाला जागवतक बाजारपठे उपलब्ध करून देण्ात मदत करेल.

४) प्रादेशशक असमतोल दरू करण्ाकरता राज्ातील प्रत्के शजल्हाचं एक स्वतंत्र व्ापार धोरण असायलाच हिं.

५) प्रत्के शजल्हाची व्ापारी संघिना ही राज्ाच्ा ‘महाराष्ट्  चेंबर ऑफ कॉमस्व’ शी संलग्न असले ि स्वतःला 
अधधकाअधधक वनयजातधभमखु करायचा प्रयत् करेल.
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प्रत्िे जजल्हात उद्ोग 
धंद्ाचं जाळं पसरव ूया.
मुंबई, ठाणे, पणुे, नाशशक, नागपरू आणण कोल्ापरू या शहरनांच्ा पलीकड े
उद्ोग धंद्ाचं जाळं पसरू शकलं नाही. जोपययंत महाराष्ट् ातील प्रत्के 
शजल्ा हे औद्ोरगक कें द् बनत नाही, तोपययंत राज्ाचा विकास पणू्व होऊ 
शकत नाही.

१) राज्ान े जाणीिपिू्वक औद्ोरगक विकें द्ीकरणाचं धोरण स्वीकारलं पाहहजे.

२) निीन उद्ोगनांना लागणाऱया सि्व परिानग्या या शजल्ा पातळीिरच वमळाल्ा पाहहजते.

३) औद्ोरगक िसाहतटींना लागणारे िीज, रस्त ेया सारख्ा मलुभतू सवुिधा या खाजगी आणण सरकारी माध्मातनू 
उपलब्ध करून हदल्ा पाहहजते.

४) उद्ोगनांना आिश्यक असं मनषु्बळ हे स्ावनक तंत्रशशक्षण संस्नांमधनू परुिलं गलें पाहहजे.

५) राज्ातला  प्रत्के शजल्ा रेल्ने ेजोडला गलेा पाहहजे; जणेकेरून औद्ोरगक मालाची आणण मनषु्बळाची 
िाहतकू सोपी होईल.

६) महाराष्ट् ातला प्रत्के शजल्ा हा काही विशशष् उद्ोगधंद्नांकरता पोषक आहे. त्ामळेु शजल्ा पातळीिर प्रत्के 
शजल्हाचं स्वतःचं  िगेळं औद्ोरगक धोरण असायला हिं. भविष्ात महाराष्ट् ातील प्रत्के शजल्ा हा एका विशशष् 
उद्ोगाकरता जगभर ओळखला गलेा पाहहजे.
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जगभरात मिाराष्ट्र ाच ेवाणणज्य प्रवतवनधी 
असायलाच िवते.
जागनतकीरणाच्ा र्ा काळात महाराष्ट् ाला व्ापार, गुंतवणकू, क्शषिण, संशोधन, र्ाततील संधींकरता जगाततील प्रगत िेशांशती 
संपकयात राहण्ाचती गरज आहे. र्ा करताच जगाततील प्रमखु शहरात महाराष्ट् ाच ेवाणणज्य प्रनतननधती असार्लाच हवते.

१) जगाततील मोठ्ा शहरांमध्य ेराहणारे उच्क्शक्षित मराठी नागररक हे राज्याच ेवाणणज्य प्रनतननधती म्हणनू काम करू 
शकततील. 

२)  व्ापार, गुंतवणकू, क्शषिण, संशोधन षिते्ाततील सव्थ संधती महाराष्ट् ाकडचे आककर्थित होततील, र्ा करता त ेप्रर्त्न करततील.

३) नाक्शक मध्य ेकपकणारा कांिा, कोकणातला हापसू आबंा, नागपरुाततील संत्ती, इर ेकपकणारा कापसू असो, कोल्ापरुी 
चप्पल असो  अरवा आमचा मराठी क्सनमेा असो;  र्ांच्ात जागनतक बाजारपठे काबतीज करण्ाचती षिमता आहे. हे सव्थ 
महाराष्ट्  राज्याच ेवाणणज्य प्रनतननधती नमळवनू िेऊ शकततील; महाराष्ट् ाततील उत्पािनांना जागनतक बाजारपठे उपलब्ध करून 
द्ार्ला मित करततील.

मिाराष्ट्र ातील उत्ादनं ग्ोबल ब्रॅंडस बनलीच 
पाहिजते. 
कोल्ापरुी चपला, नाशशकची द्ाक्षं, नागपरूची संत्री, जळगािची केळी, आपल्ाकडची फुलं, मराठमोळे खाद्पदा््व 
हे जागवतक बँ्डस बन ूशकतात. आपली अशी अनके उत्पादनं ही जागवतक व्ापार प्रदश्वननांमध् ेघऊेन जायला हिीत. 
आतंरराष्ट् ीय पातळीिर उत्पादनं विकण्ाकरता आिश्यक असणारे वनकष, पॅकेशजगं, माकजे टिगंची तंत्र याबाबतीत 
उत्पादकनांची तयारी करून घणेारी एक शशखर संस्ा असायला हिी, ज्ाच्ा शाखा प्रत्के शजल्हात असतील. तसंच, 
महाराष्ट् ाच्ा जगभरातील पसरलले्ा प्रस्तावित िाणणज् प्रवतवनधटींमाफ्व त या िस्तूनंा आतंरराष्ट् ीय बाजारपठे उपलब्ध 
करून देण ेशक् होईल.
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नाजशि-शतेमाल वनयगातीचं  
भारतातलं सवगात मोठं िें द् 
बनायला िवं.
नाशशक मधला कनांदा, द्ाक्षं आणण भाजीपाला हा जगाच्ा बाजारपठेेत नाि कमिले इतका उत्म आहे. या मालाला 
जागवतक बाजारपठे उपलब्ध करून हदली पाहहजे. अख्ख्ा आशशयाला कनांदा आणण  जगाला  द्ाक्ष एकि ंनाशशक 
परुि ूशकेल.

रत्ारगरीत ‘सागरी जीिसकृष्ी अभ्ास कें द्’ असायला हिं.

७०० टकलोमीिर पसरललेी टकनारपट्ी ही कोकणाचं भवितव् बदल ूशकते. मासमेारीला प्रोत्ाहन देण्ाकरता ि 
सागरी जीिसकृष्ीचा अभ्ास करून, विकासाच्ा निीन संधी शोधण्ाकरता रत्ारगरीला ‘सागरी जीिसकृष्ी अभ्ास 
कें द्’ उभारायला हिं.

लातरूला तंत्रजशषिण संस्ा 
असायला िवी.
प्रत्के हाताला रोजगार देऊ शकेल असं  तंत्रशशक्षण जास्तीत जास्त तरुणनांपययंत पोचाि ंया करता लातरू ये्  ेएक 
विशषे  ‘तंत्रशशक्षण संस्ा’ उभारली जायला हिी. राज्भरातल्ा तंत्रशशक्षण संस्ा या मखु् संस्शेी जोडलले्ा 
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असतील. जगभरातील तंत्रशशक्षणात यणेाऱया निीन ज्ानशाखनांचा अभ्ास करून, तो राज्ातील तंत्रशशक्षणात 
समाविष् करण्ाचं काम ही संस्ा करेल.

भद्ावतीची भ्वांडी जागवति 
बाजारपठेेत पोचायला िवी.
भद्ाितीची मातीची भनांडी ही कला आणण उपयोरगता या बाबतीत जगाच्ा बाजारपठेेच्ा तलुनते अत्तं दजजेदार  
आहेत. ह्ा भनांड्नांना जागवतक बाजारात स्ान वमळिनू देण्ाकरता प्रयत् केल ेपाहहजते.

लोणारला ‘जवैववववधता 
संशोधन िें द्’ असायला िवं. 
लोणारला उल्ापातामळेु तयार झाललें  वििर, ज ेजगातलं वतसऱया क्रमाकनांचं  वििर आहे; हे अनोख वििर जगासमोर 
आणायला हिं.

या वििरात एक अनोखी जीिसकृष्ी आहे. हे वििर, इ्ली जीिसकृष्ी जगासमोर आणायला हिी. याकरता लोणारला या 
जीिसकृष्ीबाबतच ेअभ्ासकें द् असायला हिं.
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मी माझ्ा पहिल्ा भाषणामध्ये म्हटल ंिोत ंकी, जगाला ियेवा वाटयेल 

असा मिाराष्ट्र  माझ्ा िातनू घडो. जगाला ियेवा वाटयेल असा मिाराष्ट्र  

म्हणजये काय, तर मिाराष्ट्र ात जये जये सुदंर आिये तये जगाला दाखवणं, 

मिाराष्ट्र ाची बलस्ान ं जगाला दाखवणं. ती पाहिल्ावर इथये ययेऊन 

गयेलयेल्ा प्रत्येक माणसाला इथये परत परत यावसं ं वाटयेल.परदयेशात 

आपण जातो ततथली सुदंर स्ळं पाितो, अनयेक आश्चय्यचककत 

करणाऱया गोष्ी पाितो. ती लोकं आपल्ाला बोलावतात, तये 

दाखवतात. आपल्ालािी ियेच करायच ंआिये. जगाला मिाराष्ट्र  नव्ानये 

दाखवायचाय. आणण ह्ाचा माग्य टुररझम मधनू जातो. टुररझम िये क्येत्र 

आपण आजपययंत दलु्यक्क्त ठयेवलं. पण आता तस ं करून चालणार 

नािी. टुररझम मधनू लाखो तरुणांना रोजगार तमळयेल, उत्पन्ाच ंसाधन 

तमळयेल. िये साध् करण्ाकरता कािी गोष्ी कराव्ाच लागतील.
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महाराष्ट् ाच्ा पय्विन जगात आध्थिक समकृद्धीची बीज ेआहेत.
मालितीव, रार्लंड, मॉरीशस सारख्ा अनके िेशांनती पर््थटनाच्ा  जोरावर  स्वप्नवत प्रगतती करून िाखवलती. अगिती भारतात 
सदु्ा केरळ, गोवा सारख्ा राज्यांना त्ांच्ाकडच्ा ननसग्थसंपिेचं  महत् जाणवलं आणण त्ाचं  त्ांनती जागनतक पातळीवर 
उत्म माकजे कटगं केलं. महाराष्ट् ाकड ेकेरळ आणण गोव्ाइतकीच सुंिर पसरललेती ककनारपट्ी आहे, महाराष्ट् ात अजंठा आणण 
वरेूळ सारख्ा जगप्रक्सद् लणे्ा आहेत, रंड हवचेती दठकाणं आहेत, अभर्ारण् आहेत, धानमथिक स्ळं आहेत. ह्ा अमलू् 
ठेव्ाकड ेअरधकारधक पर््थटकांचं लषि गलें पादहजे. कारण र्ामळेु महाराष्ट् ातल्ा तरुणाच्ा हाताला उत्म काम नमळू 
शकेल.

निीन ‘राष्ट् ीय उद्ानं आणण पक्षी अभयारण्’ िसिायलाच हिीत. 
ताडोबा, नवगेाव, गगुामल, चांिोलती र्ा सारख्ा राष्ट् तीर् उद्ानांच्ा धतवीवर कळसबुाई, आबंोलती, कोल्ापरू, र्वतमाळ र्रे े
नवतीन राष्ट् तीर् उद्ानं  उभारलती जार्ला हवतीत. माररेान, महाबळेश्र, पाचगणती इर ेप्राणती आणण पषिती अभर्ारण्ं उभारणं 
शक् आहे. कोर्ना आणण उजनती धरणाच्ा पररसरातलती जंगलं सरुक्षित करार्ला हवतीत आणण नतर ेइको-टुररझमला 
प्रोत्ाहन द्ार्ला हवं. माळशजे घाट, आर्.एन. एस. क्शवाजती लोणावळा, आणण ओझरच्ा जवळच्ा गवताळ जनमनतीवर 
पषिती अभर्ारण्ं उभारणं शक् आहे. महाराष्ट्  जंगल पर््थटनाचं हे कें द् बन ूशकतं आणण त्ाकरता कसोशतीन ेप्रर्त्न झालचे 
पादहजते.

लंडन आयच्ा धतथीिर ‘मुंबई आय’ उभारायला हिं
लंडन आर्च्ा धतवीवर मुंबई शहरात िेखतील  एक िक्शथिका (viewing gallery) असार्ला हवती. मुंबईसारखं अफाट 
पसरललें शहर एका नजरेच्ा टप्प्ात दिसावं र्ाकरताचती ‘िक्शथिका’ हती भारताततील पदहला प्रकल्प ठरेल.

देशाचा ‘मध्वबदं’ू जगासमोर आणायलाच हिा.
नागपरू मध्य ेआपल्ा िेशाचा ‘मध्यनबिं’ू आहे. पण तती जागा आज पणू्थपण ेिलु्थक्षित आहे. ह्ा जागवेर एक सुंिर क्शल्प 
उभारलं गलें पादहजे. हा अमलू् ठेवा आपल्ा महाराष्ट् ात आहे, हे साऱर्ा जगासमोर आणलंच पादहजे.
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सह्ाद्ीच्ा रनांगनांमध् ेसाहसी खळेनांचं (adventure sports) कें द् 
बन ूशकतं.
जगात सध्या साहसती खळेांचं (adventure sports ) आकर््थण वाढत चाललंर्. रगर्यारोहण, रॉक क्ार्ंनबगं, परॅा 
ग्ार्डींग सारख्ा साहसती खळेांकरता सह्ाद्तीच्ा रांगांमध्य ेभरपरू वाव आहे. ‘टूर ि फ्ान्स’ इतकीच खडतर टूर ि सह्ाद्ती, 
का नाहती होऊ शकत? हे शक् आहे. ह्ातनू खळेांना तर प्रोत्ाहन नमळेलच, पण आपल्ा सह्ाद्तीच्ा रांगा जगभरात 
पररचचत होततील.

राज्ात निीन ‘्ंड हिचेी हठकाणं’ उभी राहहली पाहहजते.
आपल्ाकडतील सध्याचती रडं हवचेती दठकाण ंहती नब्कटशांच्ा काळात उभती रादहलती. पण त्ानतंर आपण एकहती नवतीन रडं 
हवचंे दठकाण उभारल ंनाहती. महाराष्ट् ावर ननसगयान ेमकु्त हस्ान ेउधळण केलती आहे  . र्ाचा वापर उत्म रीततीन ेझाला पादहजे. 
महाराष्ट् ात अनके दठकाणती नवतीन रडं हवचेती दठकाण ंउभती करार्ला वाव आहे. र्ाकरता एक नवशरे् कार्िा केला पादहजे. हती 
दठकाण ंउभारताना प्रकल्पग्रस्ांवर कुठलाहती अन्ार् होता कामा नर्े. तसचे पर्यावरणाचती परेुपरू काळजती घतेलती गलेती पादहजे.

मराठी आणण हहदंी चचत्रपिनांना फक् पोलीस परिानगीिर महाराष्ट् ात 
कुठेही चचत्रीकरण करता आलं पाहहजे.
महाराष्ट् ाला ननसगयाचं वरिान लाभलंर्. आपल्ाकड ेअप्रनतम समदु् ककनारे आहेत, पव्थत रांगा आहेत, जंगलं आहेत, 
नवशाल पठारं आहेत. हती ननसग्थसंपिा चचत्पटांच्ा शटुींग करता उतृ्कष् स्ळं ठरू शकतात. पण अनकेिा लालकफततीच्ा 
कारभारामळेु चचत्पट कंपन्ांना शटुींगच्ा परवानग्या नमळवण ंजवळपास अवघड होऊन बसतं. चचत्पटांचं शटुींग हे रोजगार 
नननमथिततीला प्रोत्ाहन िेतं आणण आपलं वभैव जगाला िाखवण्ाचा हा एक उतृ्कष् माग्थ आहे म्हणनूच मराठी आणण दहिंती, 

चचत्रपिनांना महाराष्ट् ात कुठेही शिुटींगची परिानगी ही फक् 
पोशलसनांच्ा परिानगीिर वमळायला हिी.

मुंबईच बॉशलिडू- पय्विनाच ेआकष्वण.
जगातलती िसुऱर्ा क्माकांचती चचत्पट इंडस्टट्ती बॉक्लवडूच ं कें द् आपल्ा मुबंईत आहे. र्ा चचत्पट िनुनर्चे ंआकर््थण जगातल्ा 
कानाकोपऱर्ातल्ा लोकांना आहे. र्ा कुतहूलाचा फार्िा पर््थटनाच्ा नवकासाकरता करून घतेा र्ईेल. एका मोठ्ा जागवेर 
चचत्पट नगरी उभती करून त्ात नवनवध िालनं उभती करावतीत. र्ात बॉलतीवडूचा इनतहास, त्ात वापरलती जाणारी तंत्, हे 
पर््थटकांना िाखवता र्तेतील. र्ा चचत्पट नगरीकड ेआपण जगातल्ा आणण िेशातल्ा लोकांच लषि वधेनू घऊे शकतो.



85



86



87



88

मरयाठी संस्कृ ती आणण भयाषया जीर्यापयाड जपणयाऱयया 
स्यारभमयानी आणण सुसंस्कृ त मरयाठी समयाजयाच्या  
उभयारणी कररतया आमच्या यया कयाही कल्पनया.
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भार्वेर समाज उभा रिातो, मोठा िोतो असा जगाचा अनभुव आिे. 
जगाला िेवा वाटावा असा मिाराष्ट्र  घडवण्ाचं स्पं् आमच्ा उराशी आिे. 
तसा तो घडवायचा तर भार्िेड ेदलु्णषि िरून चालणार नािी. मराठी 
समदृ्ध िरून सध्ाच्ा जागवतिकीिरणात, आधवुनिकीिरणात वतला 
ज्ानभार्ा िरण्ाचं, वतला जागवति व्ापार-उदीमाची भार्ा िरण्ाचं 
आमचं स्प् आिे. त ेिा िरायचं, िसं िरायचं ह्ाची िी समग्र योजना. 
भार्बेरोबरच मराठी संसृ्ती आणण मराठी समाज िसा असावा, िसा 
असले ह्ाचंिी चचतं्र ह्ा ववभागात म्वांडत आिोत. म्हणनूच म्हणतो आिोत 
- “असा असले आमच्ा स्प्ातला उद्ाचा मिाराष्ट्र ”.  

आमची जगाबरोबर व्ापार िरण्ाची भार्ा भल ेइंग्रजी असले, पण मन 
मराठी असले. जगािड ेबघण्ाची  खखडिकी इंग्रजीची असले, पण डोळे 
आमच्ा मराठीच ेअसतील. आम्ही जगाशी स्पधगा िरण्ाच्ा योजना 
आखू , पण त्ा मराठीतच आखू. त्ाचं स्प्िी पािू मराठीत, आणण त्ाचा 
ववजयिी साजरा िरू मराठीतच.
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मराठी नसुती टिकिायला हिी असं नाही, तर ती िाढिायला हिी, 
जसं -
इरल्ा मराठी मलुामलुींनती वभैवशालती महाराष्ट् ाच ंस्वप्न मराठीत पहाव ंआणण अस ंस्वप्न पहाण्ाचती सवर् त्ांनती त्ांच्ा 
पढुच्ा कपढीला लावावती.

जगाच्ा महत्ताच्ा शहरनांत मराठी उद्ोजकनांचं विशषे कें द् असािं.
आपलती अनके गणुती, कत्थबगार मराठी मलुं फार मोठ्ा प्रमाणात जगात काम करत आहेत, वगेवगेळ्ा षिते्ात मिु्थमकी 
गाजवत आहेत त्ा सववांना महाराष्ट् ात र्ावं असं वाटावं, त्ांनती र्ावं आणण इर ेमहाराष्ट् ात महाराष्ट् ासाठी संशोधन करावं, 
उद्ोग काढावते.

जगातल्ा पहहल्ा १० विद्ापीठनांमध् े‘मराठी विद्ापीठ’ असािं.

जगातल्ा महत्ताच्ा विद्ापीठात मराठी भाषा, मराठी संस्कृ ती, 
मराठी कला ह्ािर संशोधन व्ािं.

वनिडक मराठी साहहत् जगातल्ा महत्ताच्ा भाषनांत याि ंआणण 
मराठीनं देखील इतर भाषतेील साहहत् भाषनांतरीत करण्ाचं काम 
करािं.

जगातल्ा प्रगत देशनांमधनू मराठी तंत्रज्नांननां, संशोधकनांना, तज्ञाननां , 
संस्नांना माग्वदश्वनासाठी बोलािलं जािं.

मराठी बँकनांच्ा जगभरात शाखा व्ाव्ात.
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मिाराष्ट्र ानं जगाला माग्ण 
दाखवावा …
हो, महाराष्ट् ानं जगाचं नतेकृत् करािं, जगापढुच्ा प्रश्नांना महाराष्ट् ातनू उत्रं वमळािीत… महाराष्ट् ाकडून उत्रं वमळािीत..

ह्ासाठी काय काय कराि ं:

१) रूढ इंग्रजती शब्दांसाठी सोप ेमराठी प्रनतशब्द तर्ारकरण्ाचती महाराष्ट्  राज्यानं स्वत:चती अरधकृत र्ंत्णा ननमयाण करावती.

२) मराठी भार्चे्ा वाढत्ा वापरामळेु, महाराष्ट् ात मराठी भाकर्कांना रोजगाराचती अरधक संधती ननमयाण होईल त ेपहाण ेआणण 
व्वहारात मराठीचा वापर होतो आहे की नाहती हे पहाणारी, एक  कार्द्ाचा आधार असललेती संस्ा उभती करावती.

३) बनॅ्क आणण नवमा षिते्ात मराठीचा जास्तीत जास् वापर होतो आहे की नाहती ह्ाकड ेलषि ठेवावे.

४) मराठी अस्मिता जपण्ासाठी मराठीचा िैनंदिन शासकीर् कामकाजाच्ा दठकाणती जास्तीत जास् उपर्ोग तर करावाच 
पण तसा ठाम आग्रह धरावा.

५) लोकशाहतीतनू लोकांच ेसषिमतीकरण करण्ासाठी ‘लोकांचती भार्ा हती सरकारचती भार्ा’ करणे.

ग्रामपंचार्ततीपासनू नगरपाक्लका, महानगरपाक्लका, राज्य शासन पातळीवर सव्थ प्रकारचा शासकीर् व्वहार मराठीतनू 
आणण मराठीतनूच करणे.

६) राज्याततील सव्थ न्ार्ालर्ांच्ा कारभाराचती भार्ा मराठीच असावती आणण न्ार्िान प्रकक्र्ा मराठीतनूच व्ावती.

७) नावाततील बिल हा एक टप्पा झाला. पढेु जाऊन सव्थ कार्िे सव्थसामान्ांना समजततील अशा मराठी भार्मेध्य े(छापतील 
प्रत) होण ेआवश्यक आहेत. तसचे सव्थ कार्िे महाराष्ट्  शासनाच्ा ककंवा मुंबई उच् न्ार्ालर्ाच्ा संकेतस्ळावर 
‘र्नुनकोडप्रणणत मराठीतनू’ प्रक्सद् होण ेअत्ावश्यक आहेत.

८)  न्ार् व कार्िेनवर्र्क वर उल्खे केलले्ा गोष्ती घडण्ासाठी मळुात कार्द्ाच ेक्शषिण मराठीतनू िेण े– घणे े
आवश्यक आहे.

९) सव्थ स्रांवरील प्रशासनामध्य ेर्नुनकोडप्रणणत मराठीचा अतंभयाव करार्ला हवा.

१०) संगणकावर एकच मराठी क्लपती असावती म्हणनू राज्य सरकारनं प्रर्त्नपवू्थक एकच क्लपती ठरवावती. सववांनती तती 
पाळण्ासाठी सह-सहमततीचा प्रर्त्न  करावा.
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११) मराठीतनू संगणक क्शषिण व संगणकावर मराठीच ेक्शषिण द्ावे.

१२) महाजालावर अरधकारधक मराठी असावती म्हणनू प्रर्त्न करावते. कारण ह्ापढेु “मादहततीच्ा महाजालावर जती भार्ा 
समदृ् ततीच भार्ा समदृ्” अस ेहोणार आहे.

१३) मराठी संगणक व मादहतती तंत्ज्ान नवद्ापतीठ सरुू  करावे.

१४) महाराष्ट् ात नवकल्ा जात असलले्ा प्रत्के संगणकावर मराठी कळफलक, तसचे र्नुनकोड असले तरच त्ाचती नवक्ी 
केलती जाऊ शकेल असा ननर्म राज्यान ेकरावा.

१५) महाराष्ट् ाततील प्रारनमक शाळांमध्य ेमराठी भार्तेच क्शषिण द्ार्ला हवे.

१६) अभ्ासक्मात मराठी भार्ा, मराठी कला-संसृ्तती-सादहत् र्ाबद्दल सखोल मादहतती द्ार्ला हवती.

१७) इंग्रजती भार्चेहेती उत्म क्शषिण शाळेपासनू द्ार्ला हवे.

१८) स्वतंत् ‘मराठी भार्ा नवद्ापतीठाचती’ स्ापना करावती.

१९) पिवतीपर्यंतच ेक्शषिण (नंतर त्ानंतरचहेती) मराठीतनू िेण्ाचती सोर् अत्ंत आग्रहान ेसव्थ पातळीवर केलती जावती.

२०) प्रारनमक शाळांच्ा अभ्ासक्मामध्य ेमराठी भार्ा-कला-सादहत्-संसृ्तती र्ांमध्य ेक्शष्यवतृ्ती, संशोधनाला पाठबळ 
दिल ेजावे. त्ात मित करण्ासाठी उद्ोजकांना पाचारण करावे.

२१) जागनतक पातळीवर मराठी सादहत्-संसृ्तती संशोधनासाठी परिेशती नवद्ापतीठांशती संबंध प्रस्ाकपत केल ेजावते.

२२) मराठी भार्तेतील ज्ानकें द्ांना नवशरे् प्रोत्ाहन दिल ेजावे.

२३) जगभरात नवनवध दठकाणती वसलले्ा मराठी माणसांनती एकत् र्ार्ला हवं. एकत् र्ऊेन महाराष्ट् ाचा आणण इतर िेशांचा 
िवुा कसा पक्ा करता र्ेईल र्ाबद्दल चचया व्ार्ला हव्ात आणण एककत्तपण ेआखणती व्ार्ला हवती.

२४) नवनवध िेशांमधल्ा मराठी, महाराष्ट्  मंडळांनती मराठी भार्ा क्शकवण्ाच ेउपक्म हातती घ्ार्ला हवते. भार्ा हती मळू 
मराठी भाकर्कांना आणण त्ा िेशातल्ा लोकांनाहती क्शकवलती जावती.

२५) जगामधल्ा सव्थ महत्ताच्ा शहरांमध्य ेमहाराष्ट् ाचा आणण जगाचा िवुा म्हणनू काम करणारी कें दे् स्ापन व्ार्ला 
हवतीत. हती कें दे् जरी नतरल्ा स्ाननकांच्ा मिततीन ेस्ापन होणार असततील तरी महाराष्ट्  शासनान ेर्ामध्य ेएका 
समन्र्काच ेकाम करावे.अशती कें दे् लंडन, टोककर्ो, मॉस्ो, न्रू्ॉक्थ , रोम, परॅरस, बक्लथिन, शांघार् इत्ािती शहरांमध्य े
स्ापन व्ार्ला हवतीत. हती कें दे् महाराष्ट्  आणण तो िेश र्ांमधल ेसंपक्थ  कें द् म्हणनू काम करततील.र्ा कें द्ांमध्य ेमराठी भार्चेा, 
संसृ्ततीचा, कला, सादहत्ाचा अभ्ास होण्ासाठी क्शष्यवतृ्ता िेण्ात र्ाव्ात.

२६) अनके मराठी माणस ेजगातल्ा इतर भार्ा क्शकतात, त्ांनती मराठी सादहत् इतर भार्ांमध्य ेउपलब्ध करून दिल े
पादहजे. त्ासाठी भार्ांतरे मोठ्ा प्रमाणात झालती पादहजते.

२७) मराठी कला, सादहत्ाबद्दल कार््थक्म, मराठी कनवता वाचन हे जगभरात आर्ोक्जत केल ेपादहजते.

२८) मराठी चचत्पट, ज्या आधारे मराठी संसृ्तती जगापढेु मांडता र्तेे, अशा चचत्पटांना नवनवध चचत्पट महोत्वांमध्य े
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िाखवल ेगले ेपादहजते.

२९) गड-ककल्लांना ‘सांसृ्नतक पर््थटन षिते्’ घोकर्त करार्ला हवे.

३०) ‘महाराष्ट्  राज्य ककल् ेआणण ऐनतहाक्सक वास् ूसंवध्थन महामंडळ’ स्ापना करार्ला पादहजे.

संगणिावर मराठी फुललीच पाहिजे.
जगाच्ा मादहततीजालात जर मराठी कटकवार्चती असले, तर संगणकावर मराठीचा वापर सहज करता आला पादहजे. 
जगातल्ा कुठल्ाहती संगणकावर चालले असा ‘कळफलक’ उपलब्ध करून द्ार्ला हवा.

र्णेाऱर्ा भावती कपढ्यांकरता इंटरनटेवर मराठी भार्ते क्लदहल्ा गलेले्ा क्लरं्, एका अत्ाधनुनक लार्ब्रीत राखनू  ठेवल्ा 
जार्ला हव्ात.

मराठी संसृ्तीची मंहदरं उभारायलाच िवीत.
अनतशर् उज्जवल आणण िेदिप्मान अशा आपल्ा मराठी संसृ्ततीचती १०० संग्रहालर्ं उभारार्ला हवतीत. र्ा संग्रहालर्ात 
आधनुनक तंत्ाद्ारे  मराठी संसृ्ततीच ेनवनवध पलै ूिाखवता र्तेतील. हती संग्रहालर्ं महाराष्ट् ाचती मान जगात उंचावततील.

‘मिाराष्ट्र  राज्य किल् ेआणण ऐवतिाजसि वास् ू
संवध्णन मिामंडळाची’ स्ापना िरायला िवी.
क्शवरार्ांनती उभारलले ेगड ककल् ेहती त्ांचती खरीखरुी मिारकं आहेत. हती मिारकं आपल्ा र्णेाऱर्ा कपढ्यांना प्ररेणा िेततील 
आणण म्हणनूच त्ाचं नतीट संवध्थन झालंच पादहजे.

१) गड-ककल् ेसंवध्थन मंडळाचती स्ापना करार्ला हवती.

२)र्ा ककल्लांचती उत्म डागडुजती करून नतर ेआधनुनक तंत्ज्ानाच्ा साहाय्यान ेक्शवकालतीन इनतहास पर््थटकांसमोर 
मांडार्ला हवा.

३) क्शवकालतीन नवर्र्ांवरचती पसु्कं आणण वस्ूंचा उत्म संग्रह नतर ेअसार्ला हवा. आपण जर इनतहास नतीट राख ूशकलो 
तरच वत्थमान आणण भतूकाळ उत्म राहतील.
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जगातलं सगळ्ात मोठं 
वाचनालयच बाबासािेब 
आंबडेिर्वांचं खरंखरंु स्ारि 
ठरू शिेल.
‘क्शका आणण सघंटतीत व्ा’ असा नारा िेणारे, घटनचे ेक्शल्पकार बाबासाहेब आबंडेकर र्ाच ंर्ोग्य मिारक र्ा राज्यात व्ार्ला 
हवं.  इंि ूनमलच्ा आवारात जगाततील सगळ्ात मोठं पसु्कांचं वाचनालर्च बाबासाहेबांना खरी आिरांजलती असले.

पठैणात रचयूा संसृ्तीचा िळस.
संत एकनारांच्ा पठैण भमूती मध्य ेमराठी संसृ्ततीचा अभ्ास करणारं नवश्नवद्ालर् उभारलं गलें पादहजे. महाराष्ट् ाततील 
आणण जगभराततील मराठी प्रमेींचती मांदिर्ाळी नतर ेजमनू र्ा राज्याचती पताका उंचावले.

मिाराष्ट्र ात चचत्रपट चळवळ रुजली पाहिजे.
क्सनमेा  माणसाला समदृ् करतो आणण बिलत्ा जगाचं भान िेतो आणण म्हणनूच महाराष्ट् ाततील भावती कपढ्यांचती क्सनमेाबद्दल 
उत्म अरभरुचती तर्ार व्ार्ला हवती. र्ाकरता पद्तशतीर प्रर्त्न व्ार्ला हवते. प्रत्के शहरात ‘कफल्म क्ब’ स्ापन झाल े
पादहजते. ‘नशॅनल कफल्म अकयाईव्’ सारख्ा  संस्ांच्ा शाखा मोठ्ा शहरात असार्ला हव्ात. ‘क्सनमेांचं रसग्रहण’ हा 
नवर्र् शाळांमध्य ेक्शकवला जार्ला हवा.
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शिेिी ्ोडक्ात :

१) आनंदी समाज, आनंदी महाराष्ट् , सुंदर महाराष्ट् .

मलूभतू गरजा भागललेा, नव्ा आकनांक्षा मनात ठेिनू पढेु जाणारा महाराष्ट् .

२) ज्ानी समाज, ज्ानी महाराष्ट् .

दजजेदार शशक्षण, व्िसाय शशक्षण आणण तंत्रज्ानानं यकु् असा, नव्ा यगुातला महाराष्ट् .

३) खलुी अ््वव्िस्ा, मकु् िातािरण.

उद्ोगाचं मकु् िातािरण, शतेी खलु्ा अ््वव्िस्लेा जोडललेी, असा उद्ोजक महाराष्ट् .

४) स्वािलंबन - शासनाचे, लोकनांचे.

निा आध्थिक विचार, निी करप्रणाली, बळकि स्ावनक स्वराज् संस्ा.

५)  गणुनांिर, मकु् स्पधजेला उत्जेन देणारी व्िस्ा.

सि्वत्र दजजा महत्ाचा, कामात, शशक्षणात, उद्ोगात, प्रशासनात, गणुनांना िाि देणारी व्िस्ा.

६) विकें द्ीत रचना - विकासाची, राज्कारभाराची, प्रशासनाची.

स्ावनकनांच्ा हाती अधधक कारभार आणण जबाबदारी, विकासाचा असमतोल कमी केललेा.

७) जागवतक नकाशािरचा बलिान महाराष्ट् .

प्रागवतक दृष्ी ठेिनू, जागवतक स्पधजेत अव्वल ठरललेा, मराठी महाराष्ट् .
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