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(संक्षिप्त आवृत्ती)
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ज्या एका महान माणसाने आम्हाला
आमची ओळख करून दिली
आणि आम्ही कसं जगायचं याचा मंत्र दिला
त्या छत्रपती शिवाजी महाराजांना,
तसंच हा महाराष्ट्र ज्या तमाम संतांनी
आणि समाजसुधारकांनी घडवला त्या
सर्वांना हा महाराष्ट्राचा विकास आराखडा
मी अर्पण करतोय.
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विकास आराखडा म्हणजे काय?
राजकारण काही नुसतं निवडणुकांपुरतं मर्यादित नाही. राजकारणाचा अर्थ खूप खोल आहे , व्यापक आहे . दुर्दैवानं आज
आपण तशा व्यापक अर्थानं त्याच्याकडे पहात नाही.

“आपला देश किंवा राज्य कसं चाललं पाहिजे ? कुठल्या तत्त्वांवर चाललं पाहिजे ? त्याचे आग्रह काय
असले पाहिजेत ? हे राज्य नेमकं काय हेतन
ू ं चालवलं पाहिजे ? ह्याचा विचार मांडणं , त्या विचाराचा
आग्रह धरणं आणि तो पूर्ण करण्यासाठी सत्तेत येणं, सत्तेत येण्यासाठी निवडणुका लढवणं , त्या
जिंकणं , त्या जिंकण्यासाठी आपला विचार लोकांना पटवणं” म्हणजे राजकारण.
म्हणूनच राजकारण फक्त निवडणुकीपुरतं मर्यादित नाही. राजकारणाला ‘विचार’ असणं, त्या विचाराला मूल्यांचा आधार
असणं आवश्यक आहे , हेतू असणं आवश्यक आहे . राजकारणाला काही श्रद्धा, काही आग्रह असणं आवश्यक आहे . तो
विचार आपण सर्वांनी मिळू न ठरवावा, कुठे जायचं ते निश्चित करावं, आपली दिशा पक्की असावी आणि आपण सर्वांनी
मिळू न एका मोठ्या मराठी समाजाचं आणि संपन्न महाराष्ट् राचं स्वप्न पहावं म्हणून हा “महाराष्ट् राचा विकास आराखडा” आम्ही
तयार केला आहे .
“स्वत:चं राज्य कशासाठी आहे आणि ते काय करणार आहे ” ह्याचा आराखडा देणं ही गोष्ट इतिहासाला नवीन नाही. जगात
कित्येक राजांनी, राष्ट् राध्यक्षांनी, पक्षांनी आपला दृष्टीकोन, आपला विचार त्यांच्या त्यांच्या लोकांसमोर ठे वला आहे . आपल्या
समाजाला पुढे नेण्याचा आराखडा दिला आहे . आमचाही तसाच प्रयत्न आहे .
ह्यातलं सर्वात मोठं उदाहरण आपल्या सम्राट अशोकाचं. इसवीसनपूर्व ३०४ ते २३२ म्हणजे सुमारे २४०० वर्षांपर्
ू वी हा राजा
होऊन गेला. केरळ आणि तामीळनाडू चा काही भाग सोडला, तर आजच्या भारताच्या जवळजवळ सर्व भागांवर आणि
आजच्या पाकिस्तान, अफगाणिस्तान पर्यंत पसरलेलं असं अशोकाचं साम्राज्य होतं. जवळजवळ चाळीस वर्षं हा राजा
सत्तेवर होता आणि त्यानं समाजोपयोगी अनेक कामं केली. असं म्हणतात की, मानवाच्या इतिहासातला सम्राट अशोक
हा पहिला राजा, की ज्यानं लोकांचं भलं करणं, आर्थिक विकास करणं आणि समाजात एक शांतता पसरावी म्हणून प्रयत्न
करणं ही कामं केली. एच.जी. वेल्स नावाचे एक फार मोठे इतिहासकार होऊन गेले. त्यांचं एक पुस्तक आहे The Outline
Of History ह्या नावाचं. त्या पुस्तकात ते सम्राट अशोकाचा उल्लेख फारच आदरानं करतात.

“ इतिहासाच्या पानापानातील हजारो राजा-सम्राटांमध्ये सम्राट अशोकाचं नाव ‘सर्वोच्च स्थानातील
एकुलता एक तारा’ असावा असं आहे .”
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ह्याच सम्राट अशोकाने आपल्या साम्राज्यात ठिकठिकाणी
शिलालेख लिहू न आपले विचार, आपली तत्त्वं किं वा एका अर्थानं
“आपली ब्लू-प्रिंट” लोकांसमोर ठे वली. ह्यातीलच एक शिलालेख
आपल्या महाराष्ट् रात, ठाणे जिल्ह्यातील सोपारा ह्या गावाजवळ
सापडला आहे .
सम्राट अशोकाप्रमाणेच काही राजांनी, राष्ट् राध्यक्षांनी, राजकीय
विचारवंतांनी आपापल्या परीनं त्यांना काय करायचं आहे , त्यांच्या
दृष्टीनं समाज कसा असला पाहिजे, ह्याची मांडणी केली आहे .
आपल्याकडे चाणक्यानं इसवीसनपूर्व तीनशेच्या आसपास लिहू न ठे वलं, थाॅमस जेफर्सन आणि त्यांच्या सहकारी मंडळींनी
१७७६ मध्ये “Declaration of Independence” लिहिलं, ज्यानं अमेरिकेला दिशा मिळाली. १८४८ मध्ये कार्ल मार्क्स
आणि फ्रेडरिक एं गल्सनी कम्युनिस्ट पक्षाचा जाहीरनामा लिहिला किं वा १८४९ मध्ये हेन्री डेव्हीड थोरो, ज्यांच्यापासून
गांधीजींनी प्रेरणा घेतली आणि १८६० मध्ये जाॅन रस्कीन ह्यांनी, समाज कसा असावा आणि राज्य कसं चालवावं, हे लिहू न
ठे वलं. लेनीननी रशियात १९०५ मध्ये Two Tactics of Social Democracy in the Democratic Revolution हे
पुस्तक लिहिलं किं वा गांधीजींनी १९०९ मध्ये त्यांची ‘आदर्श भारताची संकल्पना’ “हिंद स्वराज्य” मध्ये मांडली.
डाॅ. बाबासाहेब आंबडे करांची २२ तत्त्वं , माओनी सांस्कृतिक क्रांतीविषयी केलेलं लिखाण, किं वा धरमपाल ह्यांनी १९८३ मध्ये
The Beautiful Tree मध्ये लिहिलेल्या एका आदर्श समाजाची कल्पना ह्यातून ; समाज कसा असावा, कसा चालावा
ह्याबाबतीत अनेक विचारवंतांनी, थोर लोकांनी लिहू न ठे वलंच आहे .
इथे त्यांच्याशी तुलना करण्याचा वगैरे करण्याचा मुळीच हेतू नाही. ही सर्व माणसं फार मोठी आहेत. फक्त समाजाला
पुढे जायचं असेल तर त्यासाठी विचार लागतो, दृष्टी असावी लागते हे आपण लक्षात घेतलं पाहिजे हे ह्या उदाहरणांवरून
सांगायचंय . आम्हालाही, राजकारण हे समाजाला पुढे नेण्याचं साधन आहे आणि तसं न्यायचं तर त्याला विचारांची पक्की
बैठक असावी लागते, असं वाटतं.

राजकारणाला विचार असावा लागतो, काय योग्य किंवा काय अयोग्य हवं हे ठरवायला लागतं आणि
कशा मार्गानं पुढे जायला हवं हेही सांगावं लागतं . राजकारणाचं काम समाजाला दिशा देण्याचं आहे .
जो समाजाला दिशा दाखवतो, पुढे नेतो, तो नेता.
आम्ही महाराष्ट् राचा विचार कसा करतो आहोत, महाराष्ट् रानं आता कुठल्या मार्गानं जायला पाहिजे, असं आम्हाला वाटतं आहे
ह्याविषयी आमची भूमिका मांडणं हे ह्या “महाराष्ट् राच्या विकासाच्या आराखड्यात” करण्याचा आम्ही प्रयत्न करणार आहोत.
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विकास आराखडा कशासाठी?
एक प्रश्न तुमच्या मनात नक्की येत असणार की, एवढा गाजावाजा करून, अनेक वर्षं ती बनवण्यासाठी घेऊन ही ब्लू-प्रिंट
किं वा हा “महाराष्ट् राचा विकास आराखडा” तयार करण्याची खरं च काय गरज होती?
खरं बोलायचं तर एकेकाळचा सामाजिक व आर्थिक दृष्ट्या प्रगत असलेला महाराष्ट्र आज अधोगतीच्या मार्गावर आहे . देशात
जे राज्य पुढारलेले व विकसित म्हणून ओळखलं जायचं ते राज्य आज केवळ आपल्या गतवैभवाची टिमकी मिरवण्यात
गर्क आहे . इथे सध्या काही नवीन घडताना दिसत नाही. कुठल्याच क्षेत्रात नवीन निर्मिती होताना दिसत नाही. वेगवेगळ्या
क्षेत्रातील चांगल्या आणि नव्या प्रयोगांना बळ मिळण्याऐवजी, ते प्रयोग आज स्वत:च्या अस्तित्वासाठीच धडपडताना दिसत
आहेत.
जे राज्य सुधारकांचं राज्य म्हणून ओळखलं जायचं ते आज नितिमत्तेच्या अत्यंत खालच्या पातळीला जाऊन पोहोचलं आहे .
किं बहु ना या अधोगतीची चिन्हं आज सर्वच क्षेत्रात दिसत आहेत. राज्याच्या राजकीय नेतत्
ृ वाच्या बाबतीत विचार केला, तर
आजच्या इतके भ्रष्ट व स्वार्थी राजकीय नेते व प्रशासन राज्याच्या इतिहासात सापडणार नाहीत. उद्योग क्षेत्रातूनही विशेष
ऊर्जा मिळताना दिसत नाही. समाज सुधारकांचं हे राज्य आज स्त्री-भृण हत्येच्या दुष्कृत्यानं गाजत आहे .
राज्य कर्जात डु बलं आहे . राज्याच्या तिजोरीत जमा होणारा पैसा सार्वजनिक कामांसाठी वापरला जाण्याऐवजी, त्यातून भ्रष्ट
नेते आणि अधिकारी त्यांचे खिसे भरत आहेत. राज्यातील बहु तांश सरकारी - निमसरकारी संस्था (पालिका, ग्रामपंचायती,
महामंडळे , सहकारी बॅंका, इ.) आर्थिक दृष्ट्या डबघाईला आल्या आहेत. सर्वत्र एक अंधाराचं , निराशेचं वातावरण आहे .
या बद्दल फार काही सांगण्याची गरज नाही. रोज वर्तमानपत्रांतील अग्रलेखांतून, वाहिन्यांच्या चर्चा-सत्रांतन
ू आणि प्रत्यक्ष
अनुभवांतून आपण हे सर्व ऐकतो आहोत, पाहतो आहोत, अनुभवतो आहोत.
हे सर्व आपल्याला इतक्या खोल दरीत घेऊन गेलंय की, आपली स्वप्नं पहायची क्षमताच आपण हरवून बसलो आहोत.
जागतिक पातळीवर मात्र प्रगती, विकास या संकल्पनांचा विचार नव्याने आणि फार झपाट्याने होतो आहे . एकीकडे जी-८
या बलाढ्य देशांची आर्थिक परिस्थिती कोसळत आहे . दुसरीकडे हवामान बदलाचे वारे अनिश्चितपणे सगळीकडे वाहत
आहेत. आजपर्यंत कधी न जाणवणारा असा नैसर्गिक साधन संपत्तीचा नाश होत असताना आपण उघड्या डोळ्यानं पहातो
आहोत. या सगळ्याची नोंद घेत आज जगात नव्या जीवनपद्धतीचा, नव्या जीवनशैलीचा नवीन विचार मांडला जात आहे . हा
विचार तपासून पाहण्यासाठी नवीन नवीन अभ्यास होत आहेत. नवीन सिद्धांत, नवीन कल्पना मांडल्या जात आहेत. अनेक
ठिकाणी तर तसे प्रयोगही केले जात आहेत. माणसाला नेहमीच प्रश्न पडले आणि त्यातून त्यानं उत्तरं शोधली. किं बहु ना प्रश्न
पडले म्हणूनच माणसानं प्रगती केली. आव्हानं आली म्हणूनच त्यानं धडपड केली आणि समाज पुढे नेला.
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आपणच मात्र काही करत नाही. डोळ्यांवर झापडं लावून आपण आपल्याच नादात मश्गुल आहोत. आपल्याला जागं
व्हायला पाहिजे. आज आपल्याला देखील एक स्वप्न पडायला पाहिजे. जे स्वप्न आपल्याला दिशा देईल, सर्वांना एकत्र
ठे वेल, ऊर्जा देईल. चारी बाजूनं दाटत असलेल्या गर्द काळोखात एक दिवा पेटवेल !
ह्या दरीतून महाराष्ट् राला बाहेर काढण्यासाठी काही मूलभूत विचार करण्याची आम्हाला आवश्यकता वाटली आणि हा विचार
करताना तो विचार लांबपल्ल्याचा असावा हे ही आम्ही ठरवलं .

राज्याची बांधणी करताना आपण पुढच्या शतकाचा तरी विचार करायला हवा आहे ; आपण आज
जी पायाभरणी करू त्यामुळे महाराष्ट्र पुढची १०० वर्षं विकासाच्या; प्रगतीच्या वाटेवर चालत राहिला
पाहिजे. ज्या गोष्टी आपण येत्या दहा वर्षांत उभ्या करू, त्यानं मराठी समाज पुढची अनेक दशकं नव्हे
तर अनेक शतकं वैभवशाली वाटेनं चालत राहिला पाहिजे.
केवळ ह्या आणि ह्याच भावनेनं तुमच्यासमोर हा महाराष्ट् राच्या विकासाचा समग्र आराखडा मांडतो आहोत.

या विकास आराखड्यामुळे काय होईल?
आपल्या सर्वांना, सर्व मराठी समाजाला एक स्वप्न पहाता येईल.
हा आराखडा हा काही एका व्यक्तिचा, एका पक्षाचा नाही. तो आम्ही बनवला असला, तरी तो पुढे घेऊन जाण्याचं काम
आपल्या सर्वांना करायचं आहे . माणसाचा इतिहास असं सांगतो की, अशाच समाजांचा विकास झाला ज्या समाजांनी
सर्वांचं मिळू न एक, एकत्र स्वप्न पाहिलं होतं . लिंकन किं वा रुझवेल्टच्या काळातली अमेरिका घ्या, चर्चिलच्या काळातलं
इंग्लंड घ्या, महाराजांच्या काळातला महाराष्ट्र घ्या किं वा स्वातंत्र्याच्या काळातला भारत देश किं वा अगदी अलीकडच्या
काळातलं उदाहरण म्हणजे संयक्त
ु महाराष्ट् राच्या वेळचा महाराष्ट्र घ्या, ह्या सर्व समाजांना त्या त्या वेळी एका स्वप्नानं पछाडलं
होतं. वेडं केलं होतं. सर्व समाज एक होऊन एक महान स्वप्न पहात होता. तसं स्वप्न त्यांनी पाहिलं म्हणून ते मोठे ही झाले.
आपणही समाज म्हणून मोठे आहोत; पण तसं रहायचं तर महाराष्ट् रानं असं मोठं स्वप्न पहाण्याची गरज आहे .

आपण भविष्यात बघायला शिकूया
ज्याला इतिहासाचं भान आहे त्यालाच भविष्य आहे आणि जो भविष्य पहातो त्याचंच भविष्य घडतंसद्
ु धा. आपण भविष्यात
पहायला शिकलं पाहिजे. भविष्यवेध घेतला पाहिजे. भविष्याचा विचार करायला सुरुवात केली पाहिजे. आपला मराठी
समाज, आपला महाराष्ट्र कसा असला पाहिजे ? येत्या काही वर्षात ह्या समाजापुढे काय आव्हानं असणार आहेत ? त्यावर
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आपण कशी मात केली पाहिजे ? ह्यावर आपल्यातल्या एक-दोघांनी नव्हे , एखाद्या पक्षानं नव्हे तर सगळ्याच समाजानं
विचार करायला पाहिजे. हा आराखडा ह्या सर्व प्रश्नांची उत्तरं देईल असं आम्ही मुळीच म्हणणार नाही, पण निदान त्यामुळे
आपल्या समाजाचा भविष्यवेध घ्यायची सुरुवात तरी आपल्यामध्ये नक्कीच होईल.

हा आराखडा आपल्याला “रोजच्या प्रश्नांच्या पलीकडे” जायला लावेल .
आपण सगळे च रोजच्या प्रश्नांत गुंतलेले असतो, आहोत. तुमच्या वाॅर्डातला कचराकंु डीचा प्रश्न असेल किं वा तुमच्या मुलीचा
शाळे च्या प्रवेशाचा प्रश्न असेल किं वा तुमच्या गावात, शेतात पाणी नाही असा तुमचा प्रश्न असेल.

महाराष्ट्रातील प्रत्येक माणसाचा प्रत्येक प्रश्न जरी इथे सुटेलच असा दावा आम्ही करणार नसलो, तरी
एक नक्की की, ह्या आराखड्यातून “तुमचा प्रश्न कसा सुटेल ?” ह्याची दिशातरी नक्कीच तुम्हाला
दिसेल .
ह्या आराखड्यात आम्ही “मोठे ”, “व्यापक संदर्भ असलेले” प्रश्न घेतले असले तरी त्याचा संबंध रोजच्या प्रश्नांशी, रोजच्या
समस्यांशी आहे , आपल्या रोजच्या जगण्याशी आहे . मात्र आपल्याला त्या रोजच्या प्रश्नांच्या जंजाळातून सुटून प्रगतीच्या
वाटेनं सुसाट निघायचं , तर ते कसं करायचं हे ह्या आराखड्यामुळे समजणार आहे .

आपलं मूल्यमापन, आत्मपरिक्षण होईल.
ह्या आराखड्यामुळे आज आपण कुठे आहोत हे समजेल. जगात अनेक वेगवेगळ्या पद्धतीनं आपला पुढचा समाज कसा
असावा ह्यावर सखोल विचार चालू आहे . काही समाजांनी, देशांनी ह्यासाठी विशेष प्रयत्न सुरू केले आहेत. जगाच्या तुलनेनं
आपण कुठे आहोत हे ही आपल्या ह्या आराखड्यामुळे लक्षात येईल. काही प्रश्नांवर जगानं मार्ग काढला, पण आपण तसेच
मागं राहिलो असं होऊ नये. ह्या विकास आराखड्यामुळे जगाच्या तुलनेत आपण कुठे आहोत आणि काय करायला हवं
ह्याची स्पष्टता येईल.

समाज चिरं तन टिकावा, संपन्न रहावा ह्याचा विचार होईल.
एक छान म्हण आहे . म्हटलंय “तुम्हाला आता भूक लागली असेल तर समोरच्या झाडावरचं फळ तोडू न खा, तुम्हाला पाच
वर्षं, सात वर्षं असा विचार करायचा असेल तर झाड लावा; पुढच्या २०, ३० वर्षांचा विचार करायचा असेल तर माणूस पेरा
आणि पुढच्या १००-१५० वर्षांचा विचार करायचा तर समाजात विचार पेरा.” आपल्याला चिरं तन विचार करायचा आहे .
मराठी समाज प्रगतीच्या वाटेनं कायमच चालत रहावा अशी आमची तळमळ आहे , पण त्यासाठी महाराष्ट् रात विचार पेरला
पाहिजे. तो विचार पेरण्याचं काम हा आराखडा करे लच असं आमचं म्हणणं नाही, पण निदान त्याची सुरुवात तरी करे ल
किं वा तसा काही विचार चालू असेल तर त्यात हा आराखडा आपलं योगदान मात्र नक्की देईल.
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सर्वांगीण, मूलगामी विचार करता येईल.
खूपदा आपण पठढीबद्ध विचार करतो. झापडं लावून पहात असतो. ह्या आराखड्यामुळे आपल्याला सर्व बाजूनं विचार
करता येईल. पर्यावरण आहे , हवामानातील बदल आहेत ह्या गोष्टींपासून ते अगदी शेती, शिक्षण, वाहतूक अशा समाजातल्या
सगळ्या अंगांचा आपला अभ्यास ह्या निमित्तानं होईल. खूपदा प्रगतीच्या वाटेनं चालत असताना काही गोष्टींकडे आपलं
दुर्लक्ष होऊ शकतं, काही भाग मागे पडण्याची शक्यता असते. आपल्याला महाराष्ट् राचा, महाराष्ट् रातील समाजाच्या विकासाचा
चारी बाजूनं विचार ह्यामुळे करता येईल. आम्ही काही मांडलं असलं आणि आमच्याकडू न काही राहिलं असलं तरी तुमच्या
सूचना घेऊन आपल्या सर्वांना पुढे जाता येईल.

काही जगावेगळा विचार करण्याची संधी मिळे ल .
असं म्हणतात की, जगाचे प्रश्न इतके जटील झालेत, इतके गुंतागुंतीचे झालेत, की ते सोडवण्यासाठी काहीतरी वेगळा
विचार करावा लागेल. ज्याला इंग्रजी मध्ये “out of the box” कल्पना म्हणतात, तसा विचार केला तरच मार्ग निघेल
असं म्हणतात, तसं काहीसं करण्याचा प्रयत्न आम्ही इथे केले आहे . पण त्यामुळे मराठी समाजात काही आगळा-वेगळा पण
समाजाला अत्यंत लाभदायक असा विचार ह्यामुळे होऊ शकला तर ते ह्या आराखड्याचं यश म्हणावं लागेल !

समाजातील सर्वांचा साकल्यानं , पूर्णपणे विचार करता येईल.
आपल्याला समाजातल्या प्रत्येकाचा विचार करायला हवा. अगदी शेवटच्या माणसापर्यंत, त्याच्या झोपडीपर्यंत पोचायला
हवं. छोट्या योजनांमध्ये हे शक्य होत नाही. छोटा विचार केला तर तो आवाका मिळत नाही. इथे मात्र अधिक विस्तारपूर्वक
विचार केला असल्यानं समाजातल्या प्रत्येक घटकाचा विचार करता येईल. कुणीही सुटणार नाही, मागे रहाणार नाही.

महाराष्ट् राला प्राधान्यक्रम ठरवता येईल.
आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे आधी काय, महत्त्वाचं काय, काय वाचवलं पाहिजे, काय सोडू न देऊन चालेल, कशावर
भर द्यायला पाहिजे; अशा संवदे नशील, कधीकधी कटू वाटतील अशा गोष्टींना ह्या निमित्तानं हात घालता येईल. आपला
महाराष्ट्र इतिहासानं, परं परे नं खूप श्रीमंत असला, आपल्याकडे चांगली निसर्गसंपत्ती असली आणि थोरा-मोठ्यांचा वारसा
आपल्याला असला तरी आपण पैशानं, सं-साधनानं फार श्रीमंत, संपन्न नाही. त्यामुळे कमी पैशात, मर्यादित साधनांमध्ये
आपल्याला प्रगती कशी साधता येईल ह्याचा विचार करायचा, तर आपल्याला आपला प्राधान्यक्रम ह्या निमित्तानं ठरवता
येईल.
हा ‘विकास आराखडा’ तयार करताना आम्ही पाच प्रश्न डोळ्यापुढे ठे वले होते.
आपण जे सुचवतोय ते “चांगलं” आहे का?
सुंदर आहे ? आपल्या संस्कृतीला भावेल असं आहे ? त्यात हिंसा, कुणाचं नुकसान असं तर नाही ना?
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ते “न्याय्य” आहे का?
काही सुचवताना, काही विकास साधताना आपण एकाचा घास काढू न तो दुसरीकडे तर देत नाही ना?
जे करतो आहे तेच करणं “योग्य” आहे का?
आवश्यक आहे ? ते करण्याची हीच वेळ बरोबर आहे का?
ते “बरोबर” आहे का?
खरं आहे का? ह्याचा विचार, प्रयोग कुठे झाला आहे का? आपण ते तपासलं आहे ना?
हे केल्यामुळे माझा मराठी समाज अधिक “चांगला”, “अधिक पुढचा”, “अधिक वरच्या दर्जाचा” होणार आहे ना?
शेवटी समाज शहाणा होणं, मोठा होणं, उन्नत होणं, संपन्न होणं महत्त्वाचं. ते आपण करू इच्छितोय ते ह्यानं होणार ना?

विकास म्हणजे काय?
“विकास” हा शब्द कदाचित मराठीतील सर्वात जास्त वापरून वापरून गुळगुळीत झालेला शब्द असावा. विकास हा शब्द ‘कस’
ह्या शब्दापासून बनलेला आहे. ‘कस’ म्हणजे हलणे, जाणे. एखाद्या शब्दाला “वि” लागला की, ‘अधिक चांगलं, पुढचं, असा अर्थ
होतो. म्हणून “विकास” म्हणजे ‘पुढे जाणे’. आता आहोत त्यापक्षा
े पुढे; मोठं होणं. आपलं जीवनमान सर्व बाजूनं सुधारणे. आपला
आनंद वाढवणे.
जगभर ह्यावर गेले काही वर्ष खूप विचार झाला. आपण नुसताच “विकास” करणं उपयोगी नाही, तर तो ‘सतत चालणारा’
असला पाहिजे. म्हणजे सोन्याचं अंडं देणारी कोंबडी आहे म्हणून ती कापून खायची नसते, तसंच विकासाचं आहे. विकास असा
करायचा नसतो, की तो क्षणभंगरु ठरे ल. विकास असा करायचा नसतो, की तो आज होईल पण उद्या होणार नाही. म्हणून जगात
हे मान्य झालं की “विकास” म्हणजे “टिकाऊ विकास”. “टिकणारा, सतत चालू राहाणारा विकास”;
“चिरं तन विकास”.
विकास आणि पर्यावरण ह्याविषयावर काम करणारी संयक्त
ु राष्ट्र सघ
ं ाची एक संस्था आहे ‘युनायटेड नेशन्स वर्ल्ड कमिशन
आॅन एनव्हायर्नमेंट अॅन्ड डेव्हलपमेंट’ ह्या नावाची. (United Nations World Commission on Environment and
Development). ह्या संस्न
थे ी १९८७ मध्ये “टिकाऊ विकासाची” एक सुदं र व्याख्या केली आहे. ते म्हणतात:
“जेंव्हा आजची पिढी त्यांच्या आजच्या गरजा भागवताना, उद्याच्या पिढीच्या विकास करण्याच्या क्षमतेत बाधा आणत नाही,
तेंव्हा तो टिकाऊ विकास म्हणायचा.” (Development is sustainable if it meets the needs of the present
without compromising the ability of future generations to meet their own needs.)
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आम्हीही “विकास” म्हणजे “टिकाऊ विकास”, “चिरं तन विकास” आणि तो करताना ओरबाडणं होणार नाही, उद्याच्या
पिढ्यांना त्रास होणार नाही, तो विकास म्हणजे खरा विकास असं मानतो. त्यासाठी आम्ही १० प्रश्न समोर ठे वले आहेत.
ज्यांच्या उत्तरावर विकास झाला की नाही हे ठरे ल. ते प्रश्न असे
१. लोक सुरक्षित आहेत ना?
२. महाराष्ट् रातल्या माणसा-माणसांमध्ये आर्थिक-सामाजिक-सांस्कृतिक-शैक्षणिक गोष्टींमध्ये भीषण अशी तफावत तर
नाही ना?
३. लोकांना पुरेसं खायला आणि पुरेसं प्यायला शुद्ध पाणी मिळतंय ना?
४. लोकांना परवडणारी घरं - त्यात शांतता, खाजगी जागा, नळानं पाणी, शौचालय अशा सुविधा मिळताहेत ना?
५. त्यांना पुरेशा, समाधानकारक रोजगाराच्या संधी उपलब्ध आहेत ना?
६. ते त्यांच्या मुलांना त्यांना परवडेल अशा पद्धतीनं दर्जेदार आणि नव्या युगाच्या दृष्टीनं योग्य असं शिक्षण देऊ
शकताहेत ना?
७. त्यांना त्यांच्याजवळ आणि त्यांना परवडेल अशी आरोग्य सेवा मिळतेय ना?
८. त्यांना शुद्ध हवा, त्यांच्या हक्काची नैसर्गिक साधनसंपत्ती, सोयी-सुविधा आणि मनोरं जनाची साधनं मिळताहेत का?
९. लोकांमध्ये ‘अस्मिता’ जागृत आहे का?
१०. ते भविष्याकडे आशेने, अपेक्षेने, महत्त्वाकांक्षेने पहाताहेत ना?
अगदी थोडक्यात

विकास म्हणजे लोकांचा विकास.
विकास म्हणजे लोकांची सुरक्षितता, लोकांचा आनंद.
विकास म्हणजे सर्वांना पुढे जाण्याची संधी.
महाराष्ट् राकडे जे आहे ते वाचवणं, टिकवणं, जोपासणं आणि वाढवणं म्हणजे ‘विकास’. मग त्यात निसर्ग आला, संपत्ती
आली, नद्या आल्या, माणसं आली, माणसांची क्षमता आली, आणि मुख्य म्हणजे मराठी संस्कृती आली.
“महाराष्ट् राच्या विकास आराखड्याच्या” तपशीलात जाण्याआधी महाराष्ट् राच्या पुढची नेमकी आव्हानं कुठली आहेत ? आणि
प्रगतीच्या कोणकोणत्या संधी कशा उपलब्ध आहेत हे अगदी थोडक्यात पाहू . ज्याची सविस्तर चर्चा आपण विस्तारानं पुढे
करणार आहोत.
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आजचा महाराष्ट्र
कसा आहे ? लक्षणं काय? वैशिष्ठे काय? धोके काय? संधी काय?

समाजप्रबोधनाचा, समाजसुधारणेचा फार मोठा वारसा.
महाराष्ट् राचं वैशिष्ट्य जर एका वाक्यात सांगायचं असेल तर असं म्हणता येईल की, हा समाज असा आहे की, कदाचित संपर्ण
ू
जगात इतक्या ताकदीची सामाजिक सुधारणेची परं परा जितकी वर्षं इथे टिकली तितकी दुसरीकडे कुठे टिकली नसेल.
लोकहितवादी महात्मा फुले ह्यांच्यापासून ते यशवंतराव चव्हाण, बाळासाहेब ठाकरे ह्यांच्यापर्यंत सुमारे १५० वर्षांची इतकी
प्रदीर्घ परं परा जगात नाही. महाराष्ट् राचं हे फार, फार मोठं वैशिष्ट्यं; जे जपण्याची जबाबदारी आपल्यावर आहे .

उज्ज्वल इतिहास, परं परा.
परकीय सत्तेला आव्हान देणारा, स्वराज्याचा उच्चार सर्वप्रथम करणारा, देशभर आपल्या शाैर्याचा डंका पिटवणारा,
संतपरं परे सारखी मोठी शिकवण असणारा, स्वाभिमान हा अभिमानानं रक्तात भिनवणारा असा हा समाज आहे . ज्या
समाजाच्या रक्तातच शाैर्य आहे , आैदार्य आहे , धाडस आहे , नवी नवी क्षेत्रं पादाक्रांत करण्याची आस आहे .

देशात सर्वात मोठं उद्योग क्षेत्र.
देशात उद्योगाचं वारं सर्वात आधी आलं आणि रुजलं ते महाराष्ट् रात. त्याला कारण होतं इथला शिक्षित समाज, कुशल
कामगार आणि त्याची पुरोगामी वृत्ती. इथला समाज पुढारलेला होता म्हणून इथे भांडवल आलं आणि उद्योग फोफावला.
अजूनही विविध उद्योग हे संधी महाराष्ट् रातच शोधतात. महाराष्ट् राच्या पुढच्या वाटचालीसाठी हा गुण फार महत्त्वाचा आहे .

आंतरराष्ट् रीय व्यापार-मार्गावरील (trade route) मुंबईचे स्थान.
मुंबई ही महाराष्ट् राचं भूषण आहे , जगाकडे जाणारं महाराष्ट् राचं दार आहे . युरोप, दुबईकडू न पूर्व आशियाच्या मार्गावर मुंबई
येते. त्यामुळे भौगोलिकदृष्ट्या तिचं स्थान फार महत्त्वाचं आहे . ह्या शहरात अगोदरच सं -साधनं आहेत, उद्योग-व्यापाराची
ह्या शहराला एक परं परा आहे आणि म्हणून जगाच्या आर्थिक नकाशावर मुंबई फार मोठी भूमिका बजावू शकते, ज्याचा
महाराष्ट् राला उपयोग करून घेता येईल.

सर्वात जास्त शहरीकरण.
महाराष्ट् राचं एक वैशिष्ट्य म्हणजे शहरीकरणात देशात पुढे, पण ह्या शहरीकरणाला शिस्त नाही, दिशा नाही, सौंदर्यदृष्टी
(aesthetics) नाही. त्यामुळे हे शहरीकरण. जे पूर्वी फायद्याचं होतं, ते आता धोक्याचं बनत चाललं आहे . त्याकडे अत्यंत
तातडीनं बघायला लागेल, हस्तक्षेप करावा लागेल.

15

लोकसंख्त
ये दुसरा नंबर, क्षेत्रफळात तीन नंबर.
राज्य मोठं आहे . राज्याचं अर्थकारण मोठं आहे , जगात ५०-५२ क्रमांकाची राज्याची आर्थिक उलाढाल आहे . सं -साधनं प्रचंड
आहेत असं नाही, पण कमी नाहीत. लोकसंख्या ही गोष्ट नीट धोरण आखलं तर ती जमेची बाजू होऊ शकेल अशी परिस्थिती
आहे . तशी धोरणं मात्र आखायला हवी आहेत. त्यासाठी वेगळा विचार करायला हवा आहे .

लोकसंख्च
ये ं स्वरूप : तरुण लोक
महाराष्ट् रातले ५०% लोक, ० ते २९ वयोगटातले आणि २८% लोक १५ ते २९ वयोगटातले. ही एक संधी आहे . हे सर्वजण
नव्या महाराष्ट् राकडे नव्या आकांक्षेनं पाहत आहेत. त्यांना ‘नवा महाराष्ट्र ’ घडवायचा आहे . ते मोठी स्वप्नं पाहतात, त्यांच्यात इर्षा
असते. त्यांना राज्यातील ज्येष्ठांच्या अनुभवाची जोड मिळाली तर राज्य एका वरच्या पातळीवरचा विकास साधू शकेल.

७२० किलोमीटर्सची किनारपट्टी.
मच्छिमार व्यवसाय, पर्यटन, सागरी उद्योग व्यवसाय ह्याची मालिका महाराष्ट् रात सुरू होऊ शकते. तशी “किनारपट्टी
संस्कृती” फार पद्धतशीरपणे विकसित करावी लागेल. ही महाराष्ट् राची एक फार मोठी जमेची बाजू आहे .

सुमारे १५% जंगल क्षेत्रं.
जसा किनारा तशीच परिस्थिती जंगलांची. महाराष्ट् रातलं जंगल हे विविधतेनं श्रीमंत आहे . तिथल्या आदिवासी समाजाबरोबर
बोलून, व्यापक चर्चा करून त्यावर आधारित प्रगतीच्या वाटा खुल्या करण्याची संधी आपल्याला आहे . महाराष्ट् राच्या
पर्यावरणाच्या संतल
ु नालाही ही जंगलं हातभार लावतील हे पहाण्याची गरज आहे .

कृषि उत्पन्न कमी होत चाललं आहे .
गेली दोन-तीन दशकं शेतीतून मिळणारं उत्पन्न कमी होत चाललं आहे . ही चिंतच
े ी बाब अाहे . लोकसंख्या वाढते अाहे ,
वाढणार आहे . मग त्या लोकसंख्ल
ये ा पुरेल असं अन्नधान्यही आपण मिळवलं पाहिजे. त्याबाबतीत आपण स्वयंपर्ण
ू व्हायला
हवं आहे . नाहीतर संकट निर्माण होईल. तसंच, शेती ही सबसिडीच्या ओझ्याखाली आणि चुकीच्या आर्थिक धोरणांमुळे
पांगळी करून ठे वली आहे . तिथंही आमूलाग्र बदल करावा लागणार आहे .

खूप मोठ्या प्रमाणावर इतर राज्यांतन
ू स्थलांतर.
महाराष्ट् रात इतर राज्यांतून भरपूर माणसं स्थलांतरीत होत आहेत . महाराष्ट् रात उद्योगाची, कामाची संधी आहे आणि देशात
कुणीही, कधीही, कुठे ही जाऊ शकतं असं जरी असलं तरी त्यानं महाराष्ट् रावरील सं -साधनांवर परिणाम होतो आहे . पुढच्या
नियोजनात ह्या गोष्टीचा विचार बारकाईनं व्हायला हवा. ह्याचा अर्थ असा नाही की, देशात कुठे ही फिरण्याच्या लोकांच्या
हक्कांवर गदा आणावी; पण त्या स्थलांतराला काही दिशा, काही नियम, काही चौकट लावता येईल का हे पहावं लागणार आहे.
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शिक्षणाचं प्रमाण चांगलं; पण नोकरी-योग्य शिक्षणाची वानवा.
देशाच्या तुलनेत महाराष्ट्र शिक्षणात कमी नाही. पण स्वत:च्या पायावर उभं राहील, स्वतंत्र व्यक्तिमत्त्वाचा नागरिक त्यातन
ू तयार
होईल असं शिक्षण नाही. ही फार गंभीर बाब आहे . ‘शिक्षण म्हणजे चांगला आत्मविश्वासी माणूस बनवणं’ असं त्याचं सध्याचं
स्वरूप नाही. ह्यात योग्य असा क्रांतीकारक बदल केला नाही, तर भविष्यातील पिढ्या आपल्याला माफ करणार नाहीत.

ग्लोबल युगातलं मराठी, जागतिक वातावरणात - जागतिक स्पर्धेत मराठी.
जसजसं जग जवळ येत चाललं तसतशी जगातली विविधता कमी होत चालली. स्थानिक भाषा, स्थानिक संस्कृतीवर
जागतिक दडपण येऊ लागलं. इतिहास असं सांगतो की, ज्या समाजानं आपला स्वाभिमान, अस्मिता जपली त्याच
समाजांचा उत्कर्ष झाला. हा स्वाभिमान जपणं म्हणजे अापली भाषा जपणं. हे करायचं तर हीच १०-१५ वर्षं आपल्याकडे
आहेत. आता लक्ष दिलं नाही तर महाराष्ट् राच्या सीमा रहातील, नकाशा असेल, सह्याद्री असेल, पण त्यात महाराष्ट्र नसेल,
मराठी नसेल ! जागतिकीकरणाच्या रे ट्यात, सांस्कृतीक संघर्षात आपण दक्ष राहिलो नाही, तर महाराष्ट् राची, मराठी
संस्कृतीची ओळख पुसट होत जाईल.

जाती आणि राजकारण ह्यांनी समाज फाटलेला.
महाराष्ट्र जसा नव्हता तसा झाला. महात्मा फुले, डाॅ. बाबासाहेब आंबडे कर, छत्रपती शाहू महाराज, प्रबोधनकार ठाकरे
आणि अनेकानेक समाजसुधारकांनी घडवलेला महाराष्ट्र जाती-जातींच्या भांडणात तुटला-फाटला आहे . त्याला राजकारण
कारणीभूत आहे . महाराष्ट् राला अग्रेसर राहू न पुढे जायचं तर ही उसवण शिवली पाहिजे. समाजाची वीण घट्ट केली पाहिजे.

दारूनं केली धूळधाण.
दारूनं हसते-खेळते आनंदी असे लाखो संसार महाराष्ट् रात दरवर्षी उदध्वस्त होतात, तेंव्हा प्रश्न गंभीर आहे हे लक्षात येतं.
दारूचे व्यसन हा रोग आहे असं जगात मानलं जातं. आपणही तसंच पाहिलं पाहिजे आणि हे प्रमाण थांबवून, कमी करून
संपवलं पाहिजे. महाराष्ट् रातल्या लाखो आया-बहिणींची चिंता जर ‘दारू’ असेल, त्यांना होत असलेल्या मारहाणीचं कारण
‘दारू’ असेल, त्यानं भरल्या घराला काडी लावली जात असेल, तर त्यामुळे उदध्वस्त होणारे संसार वाचवणं हे महाराष्ट् राचं
ब्रीदवाक्य असायला हवं.

गुन्हेगारी वाढते आहे .
समाज बदलला तशी गुन्हेगारी बदलली. झपाट्यानं बदलली. त्याचं स्वरूप बदललं. पण त्याचे कायदे , त्यासाठी लागणारी
प्रशासन यंत्रणा तशीच राहिली. गुन्हेगारीच्या प्रमाणाला जोपर्यंत चाप लागत नाही तोपर्यंत माणसाला सुरक्षित वाटणार
नाही. मात्र आपल्याला जुन्या मार्गानं, जुन्या कायद्यानं नवीन प्रश्न सोडवता येणार नाहीत. आपल्याला वेगळा विचार करावा
लागेल, कायद्याची नवी चौकट बसवावी लागेल. लोकांचा सहभाग घ्यावा लागेल, नवं तंत्रज्ञान आत्मसात करावं लागेल
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अाणि कायदा-सुव्यवस्थेत आमूलाग्र सुधारणा करावी लागेल.

ऊर्जा संकट
ऊर्जा समाजाची प्रगती घडवते. अगदी सुरवातीच्या आगीपासून, वाफेच्या इंजिनापासून ते अनुऊर्जेपर्यंत पहा, ज्याच्याकडे
प्रगत आणि पुरेशी ऊर्जा त्याची उडी स्पर्धेत बाकीच्यांच्या पुढे. महाराष्ट् राला आज चटके बसताहेत पण ही पुढच्या मोठ्या
संकटाची फक्त छोटी चाहू ल आहे . महाराष्ट् राला इथे काही मोठा विचार करावा लागेल, नाहीतर पुढचा प्रवास खडतर आहे .

दुष्काळ.
साधारण निम्मा महाराष्ट्र दुष्काळाच्या पट्ट्यात आणि महाराष्ट् राच्या पोटातलं पाणी कमी होत चाललेलं आणि त्यातच वाढती
लोकसंख्या, इतर राज्यांमधून येथे होणारे स्थलांतर आणि पाण्याची वाढती मागणी ही परिस्थिती महाराष्ट् राला, महाराष्ट् राच्या
प्रगतीला अडसर ठरू शकेल. महाराष्ट् रानं फार गंभीरपणे ह्याचा विचार केला पाहिजे. आपण लक्ष दिलं नाही तर महाराष्ट् राचं
वाळवंटीकरण आपल्याला थोपवता येणार नाही.

पाणी टंचाई.
महाराष्ट् रात पाणी वाटपात घोळ आहेत. प्राधान्य कशाला द्यायचं हे ठरलेलं असूनही त्याकडे जाणूनबुजन
ू दुर्लक्ष केलं जातंय.
पिण्याचं पाणी कमी पडतंय , शेतीचं पाणी उद्योगाला वळवण्याची उदाहरणं आहेत. दूरदृष्टीनं ह्याकडे पाहिलं पाहिजे.
महाराष्ट् रानं ह्याकडे राजकारणाच्या पलीकडे जाऊन सहमतीनं काही आचारसंहिता आखून घ्यायला पाहिजे. तरच प्रश्न सुटल
े .

समृद्ध चित्रपट क्षेत्रं - बॉलीवूड .
मुंबईत असलेलं चित्रपट निर्मिती क्षेत्रं ही एक महाराष्ट् रापुढची फार मोठी संधी आहे . त्याच्या अनुषंगानं अनेक उद्योग विकसित
होऊ शकतात, वाढू शकतात. त्याला वळण द्यायला हवं. महाराष्ट् रानं त्यासाठी पुढाकार घ्यायला हवा.

भाषा मराठी : जगातली १९ वी भाषा.
महाराष्ट् राची भाषा मराठी, इथला माणूस मराठी. ही भाषा जगात किती लोक बोलतात असं पाहिलं तर मराठीचा क्रमांक १५
वा लागतो. ही गोष्ट छोटी नाही. अर्थकारणात आणि बाजारात संख्ल
ये ा फार महत्त्व असतं . जगातल्या मोठ्या आर्थिक सत्ता
असलेल्या अनेक देशांच्या भाषांपेक्षा जास्त लोक मराठी बोलतात. पण पुढे काय? आपण त्याचा काय उपयोग करून घेतो?
आपण मराठीला कसं पुढे आणतो? काय नियोजन आहे महाराष्ट् राचं ?

एकेकाळची समृद्ध सहकार चळवळ.
स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर देशात जिथे जिथे प्रगतीचे धुमारे फुटले त्यात महाराष्ट् राचं सहकार क्षेत्रं अग्रेसर होतं. महाराष्ट् राच्या
काही भागात सहकारानं कायापालट केला. नवी दृष्टी दिली, पैसा आणला पण नंतर राजकारणानं त्याला वाळवी लागली.
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सहकारातून सर्वांचं हित बाजूला जाऊन स्वार्थ शिरला; पण महाराष्ट् राच्या मातीत सहकार रुजला आणि वाढला ह्यात शंका
नाही. ते एक महाराष्ट् राचं महत्त्वाचं वैशिष्ट्य आहे .

एकेकाळचं सामाजिक कार्याचं, चळवळींचं बलवान क्षेत्रं.
महात्मा गांधी महाराष्ट् राला “सामाजिक कार्यकर्त्यांचं मोहोळ” म्हणायचे. सामाजिक क्षेत्रातले जगात नावाजलेले कित्येक
मोठे प्रयोग, कामं महाराष्ट् रात झाली. सामाजिक भान महाराष्ट् राच्या रक्तात आहे , डीएनए मध्ये आहे . हे पहायला पाहिजे
की, महाराष्ट् राच्या पुढच्या उभारणीला ह्याचा कसा उपयोग करून घेता येईल? ह्या प्रवृत्तीला विधायक पद्धतीनं राज्याच्या
विकासात कसं सहभागी करून घेता येईल?

नाट्य, साहित्य ह्याची उत्तम परं परा.
कला, संस्कृती, साहित्य ह्यांची परं परा महाराष्ट् रात फार जुनी आहे . संतांच्या अभंगांपासून जात्यावर दळण दळत ओव्या
सांगत, स्वत:ला व्यक्त होत असलेल्या बहिणाबाईंपर्यंत ही परं परा समाजाला दिशा द्यायची, प्रश्न विचारायची, समाजाला
आधार द्यायची. समाजाला शहाणं करायची. आज ते कुठे तरी थांबलं आहे . समाजातला जागरूक आवाज, जागरूक मन
आज शांत आहे . त्या आवाजाला वाव मिळाला पाहिजे.

अनेक राष्ट् रीय, आंतरराष्ट् रीय संशोधन संस्था.
महाराष्ट् रात अनेक विषयांबाबत मूलभूत संशोधन करणाऱ्या अशा संस्था खूप आहेत. ते आधुनिक महाराष्ट् राचं वैभव आहेत,
मात्र दुर्दैवानं त्यांचा महाराष्ट् राबरोबरचा सांधा निखळलेला आहे . महाराष्ट् राच्या मुख्य प्रवाहात आज ते नाहीत. त्यांचं संशोधन
चालू आहेत, प्रयोग होत आहेत पण महाराष्ट् राच्या उभारणीत त्यांचं योगदान मिळताना दिसत नाही. दोष त्यांचा नाही. दोष
आपला आहे , जबाबदारी आपली आहे , त्यांच्या शहाणपणाचा महाराष्ट्र उभारणीला उपयोग करून घेण्याची.

सह्याद्री - उत्तम वैव -वैविध्य
सह्याद्री हा महाराष्ट् राचा ठे वा आहे , जसा सातपुडा आहे , जशा नद्या आहेत. मात्र ह्या सह्याद्रीचं वेशिष्ट्य
ै
हे की ह्यात प्रचंड जैव
विविधता आहे जी फार थोड्या ठिकाणी जगात राहिली आहे . इथल्या वनस्पती, फुलं, झाड-झाडोरा वेगळा आहे . जगात कुठे ही
नाही असा आहे . तो ठे वा आपण जपणार की नाही? की ओरबाडणार? की संपवणार? लुटणार? त्याकडे दुर्लक्ष करणार?

खाल पर्यंत पोचलेली पंचायतराज व्यवस्था
देशात ज्या राज्यांनी अत्यंत समर्थपणे पंचायतराज व्यवस्था अंगिकारली, वाढवली आणि राज्याचं राजकारण त्यातून
नांगरून घेतलं, समाजमन घडवलं आणि कार्यक्षम प्रशासन व्यवस्था बसवली त्यात महाराष्ट्र जवळजवळ अग्रेसर आहे .
महाराष्ट् राचे अनेक नेते त्यातून घडले. नंतर मात्र बिघडलं, पण मूळ साचा घट्ट आहे . पंचायतराज व्यवस्था आपल्यात भिनली
आहे . आपण भविष्यात ह्याचा उपयोग करू शकतो का?
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शिक्षित महिला वर्ग.
समाजाची काही वैशिष्ट्यं असतात. त्यातलं एक म्हणजे शिकलेला, शहाणा आणि नेतत्व
ृ देणारा महिला वर्ग. समाजाच्या
वेगवेगळ्या भागात, कार्यक्रमात भाग घेणं आणि तिथे नेतत्व
ृ देणं ह्याची परं परा महाराष्ट् रात राजमाता जिजामातांपासून,
मुक्ताबाईंपासून सुरू होते. जी आजवर चालू आहे ; येत्या काळात ह्या गुणाचा फायदा महाराष्ट् राला खूप होऊ शकतो. ती
महाराष्ट् राची खूप मोठी जमेची बाजू आहे .

बहु पड
े ी, बहु आयामी समाज आणि तसे समाज-मन.
महाराष्ट् राचा माणूस मोकळा आहे , खुला आहे , दिलदार आहे . नवं स्विकारायच्या मानसिकतेचा आहे . चटकन “ग्लोबल”
होणारा आहे . जगाला कवेत घेण्याची त्याला सवय आहे , भिती नाही. तो नव्या गोष्टी स्विकारायला मागे-पुढे पहात नाही.
नव्या युगाच्या नव्या रचनेला सामोरं जाताना आपल्याला ह्याचा, ह्या वृत्तीचा उपयोग होणार आहे .

महाराष्ट् राची ही स्वभाव वैशिष्ट्यं. काही आव्हानं आणि काही संधी. काही धोके.
परिस्थिती गंभीर असली, सगळीकडे अंधार दिसत असला, तरी महाराष्ट् रानं असा काळ पूर्वी पाहिलेला आहे . महाराष्ट्र फार
मोठा आहे . त्याची ताकद महान आहे . महाराष्ट् राच्या जडणघडणीतच संघर्ष आहे . संकटांवर मात करण्याची त्याच्यात अंतर्गत
ताकद आहे .
ह्या घडीला आज आपण एक नवा, उद्याचा, प्रगतीशील महाराष्ट्र उभा करण्याची आकांक्षा मनात ठे वायला हवी. त्यासाठी
आपल्या सर्वांची योगदान देण्याची तयारी हवी.
माझ्या महाराष्ट् रातील तमाम मराठी बंधंन
ू ो, भगिनींनो आणि मातांनो, महाराष्ट्र तुम्हाला साद घालतो आहे . त्या हाकेला ‘ओ’
देण्यासाठी आणि जगाला हेवा वाटेल असा महाराष्ट्र घडवण्यासाठी तयार रहा. तसंच, त्यासाठी कष्ट करण्याची आणि तुमचं
योगदान देण्याचीही तयारी ठे वा. लक्षात ठे वा, काहीही फुकट मिळत नाही. कष्ट करून मिळवावं लागतं आणि आपल्याला
माहीत आहे की, जे फुकट मिळतं ते टिकतही नाही आणि अापल्याला तर टिकाऊ, अनेक वर्षं घडणारा विकास ह्या
महाराष्ट् रात रुजवायचा आहे . म्हणूनच ह्या कामात तुम्हा सर्वांच्या सहकार्याची मी अत्यंत मनोमन अपेक्षा बाळगतो.
सस्नेह, जय महाराष्ट्र !
आपला नम्र,
राज ठाकरे
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महाराष्ट्राचा विकास आराखडा तयार करत असताना आमच्यासमोर
महाराष्ट्राच्या सद्यस्थितीतील अनेक धक्कादायक माहिती आणि निष्कर्ष
आले. त्यातील काही निवडक आम्ही तुमच्यासमोर मांडत आहोत. ही
माहिती, हे निष्कर्ष तुमच्यासमोर मांडू न तुम्हाला घाबरवून सोडण्याचा
आमचा हेतू नाही पण आपण किती मागे पडलोय आणि सर्वांनी एकत्र
येऊन आपल्याला किती काम करावं लागणार आहे हे लक्षात यावं
याकरता हा प्रयत्न.
गेल्या २० वर्षांत ६०००० शेतकऱ्यांनी आत्त्महत्या केल्या. म्हणजे
साधारणपणे दिवसाला ८ ते ९ या प्रमाणात महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांनी
आत्महत्या केल्या.
देशातील सर्वाधिक धरणं आणि पाणी साठवण्याची क्षमता असलेलं
महाराष्ट्र राज्य सिंचनात देशात सगळ्यात पिछाडीवर आहे .
महाराष्ट्रात ३२. १% जनतेला आजही बाहेरून पाणी वाहून आणावं
लागतं कारण घरात नळ नाहीत.
महाराष्ट्रातील एकूण घरांपैकी ४६.९% घरांना शौचालयं नाही.
२०११च्या जनगणनेनस
ु ार महाराष्ट्रातील साधारण ३.७ कोटी जनता
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सांडपाणी वाहून नेण्याच्या सुविधेपासून वंचित आहे . उरलेल्या घरांपैकी
ज्यांच्याकडे ही सुविधा आहे , तेथे अर्ध्याहून अधिक सांडपाण्याची गटारे
उघडी आहेत .
राज्यातील ४८% महिला अॅनिमिक आहेत .
राज्यातील ३ पैकी एका बाळाचा जन्म घरात होतो.
महाराष्ट्रात ५ वर्षे वयापर्यंतची ६३% मुलं ही अशक्त आहेत .
महाराष्ट्रातील दीड कोटी मुलांपैकी ३५% म्हणजे ५० लाख मुलं कुपोषित
आहेत आणि दरवर्षी ८०००० बालमृत्यू होतात.
आरोग्यावर होणारा खर्च न सोसता आल्यामुळे दरवर्षी ४ लाख लोकं
कर्जबाजारी होतात.
सर्वाधिक पोलिसकोठडीतील मृत्यू हे महाराष्ट्रात होतात.
सर्वाधिक दखलपात्र गुन्ह्यांच्या बाबतीत महाराष्ट्र आघाडीवर आहे .
सर्वाधिक ओळख न पटलेले मृतदेह हे महाराष्ट्रात सापडतात.
जबरी चोरीत राज्याचा प्रथम क्रमांक लागतो.
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महाराष्ट् राच्या विकास आराखड्याची ही संक्षिप्त आवृत्ती आहे .
आम्ही केलेला अभ्यास आणि आम्हाला आढळलेले निष्कर्ष हे व्यापक आहेत .
ते एका छोट्या पुस्तिकेत मांडणे शक्य नाही. संपर्ण
ू विकास आराखडा

www.mnsblueprint.org या संकेत स्थळावर उपलब्ध आहे .
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लोकांच्या अगदी साध्या गरजाही भागल्या
नाहीत तर महाराष्ट्र पुढे कसा जाणार?
सर्वांना पुरेसं खायला मिळालं पाहिजे ,
प्यायला शुद्ध पाणी मिळायला पाहिजे ,
रोजगार मिळाला पाहिजे , परवडणारं
घर मिळालं पाहिजे . हे झालं तरच पुढचे
टप्पे पादाक्रांत करता येतील. त्याविषयी :
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रे शनच्या दक
ु ानांवरच्या रांगा
बंद व्हायलाच हव्यात
सार्वजनिक वितरण व्यवस्था (रे शनिंग ) ही पूर्णपणे गंजन
ू गेल्ये. आज रे शनिंग दुकान ही भ्रष्टाचार, अन्नधान्याची कृत्रिम
टंचाई आणि भेसळ यांचे अड्डे बनलेत. तासनतास रे शनिंग दुकानांवर रांगा लावून देखील गरिबांना पुरेसं आणि सकस
अन्नधान्य मिळत नाहीये.

ही व्यवस्था मोडीत काढावी लागेल. यावर एक उपाय म्हणजे, अनुदानाची रक्कम ही थेट लाभार्थीच्या बँक खात्यातच
जमा केली गेली पाहिजे. आणि मुख्यत्वे ही रक्कम घरातल्या स्त्रीच्या बँक खात्यात जमा व्हायला पाहिजे. छत्तिसगड
मध्ये रमणसिंग सरकारने दारिद्र्यरे षख
े ालील लोकांकरता ही योजना यशस्वीपणे राबवली. या योजनेचे काही मूलगामी बदल
दिसून येतील.
१) अनुदानाचे पैसे थेट बँक खात्यात जमा झाल्यामुळे रे शनिंग दुकानांवर अवलंबन
ू न राहता खुल्या बाजारातूनही हवे ते
अन्नधान्य विकत घेता येईल. त्यामुळे रे शन दुकानदारांची गरज संपन
ू जाईल आणि पर्यायाने या दुकानांवरची कृत्रिम धान्य
टंचाई, भेसळ , भ्रष्टाचार या गोष्टी इतिहासजमा होतील.
२) रे शनिंग दुकानावरचं मर्यादित धान्य विकत घेण्याची सक्ती संपन
ू , खुल्या बाजारातून हवे ते अन्न विकत घेता येईल.
घरातल्या स्त्रीला घरच्यांच्या आवडीचं आणि आवश्यक ते पोषण मूल्य असलेलं धान्य विकत घेता येईल.
३) खुल्या बाजार व्यवस्थेमध्ये दुकानदाराला स्पर्धेची भीती असते. त्यामुळे तो भेसळ अथवा निकृष्ट दर्जाचं अन्न विकणं याचं
प्रमाण अत्यल्प असतं. म्हणूनच थेट लाभ योजनेमळ
ु े लाभार्थींची होणारी फसवणूक थांबवणं शक्य आहे .
ज्या भागात धान्याची दुकानं नाहीत त्याभागात आठवडी बाजारांमध्ये ही योजना जोडली गेली पाहिजे.
४) कुठल्याही सरकारी योजनेचं मूळ उद्दिष्ट हे गरिबांना आणि वंचितांना ताठ मानेने जगता यावं हे असावं, पण रे शनिंग
व्यवस्थेने या उद्देशालाच हरताळ फासला आणि म्हणूनच लाभार्थींना त्यांच्या हक्काच्या सवलती स्वाभिमानाने मिळवून
देणारी ही योजना राबवली गेलीच पाहिजे.
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महाराष्ट्रातील प्रत्येक
माणसाला पुरेसं आणि शुद्ध
पाणी मिळालंच पाहिजे

जेंव्हा महाराष्ट् रातील पिकं पाण्याच्या अभावी जळू न जातात, घरातल्या स्त्रीला पाणी आणण्याकरता मैलोनमैल चालत
जावं लागतं, जेंव्हा लहान मुलं अशुद्ध पाण्यामुळे आजारी पडत असतात, तेंव्हा अभाव पाण्याचा नसतो तर अभाव असतो
नियोजनाचा, राजकीय इच्छाशक्तीचा.
पाण्याचा प्रश्न हा गंभीर रूप धारण करत असताना त्यावर काही ठाम पावलं उचलावी लागतील.
त्यासाठी १५ कलमी कार्यक्रम :
१) वेळेत लक्ष दिलं नाही तर महाराष्ट् रात दुष्काळामुळे आणि पाण्याच्या दुर्भिक्षतेमळ
ु े हा:हाकार माजू शकतो. म्हणून
महाराष्ट् रानं ह्यासाठी आतापासून तयारी करायला पाहिजे.
२) पावसाच्या रूपानं मिळणारं पाणी आणि महाराष्ट् रात उपलब्ध अशा पाण्याच्या प्रत्येक थेंबाचे मोजमाप आणि नियोजन
झालं पाहिजे. राज्याची संपत्ती पाणी आहे . ही संपत्ती राखली पाहिजे. दुष्काळाची दाहकता कमीतकमी व्हावी म्हणून विशेष
कायदा करून “महाराष्ट्र राज्य पाणी देखरे ख लवाद” नेमायला हवा.
३) राज्यातील प्रत्येक घराला नळानं शुद्ध पाण्याचा पुरवठा झाला पाहिजे.
४) पाण्याचं नियोजन खोरे निहाय व्हायला हवं. खोरं म्हणून पाणी साठवण्याची काही मर्यादा असते. त्याचा अंदाज घेऊनच
त्या त्या भागाचा विकास आराखडा बनवला पाहिजे. उपलब्ध पाण्याच्या क्षमतेला अनुसरून किती लोकसंख्या वसवता
येईल याचं नियोजन केलं पाहिजे आणि त्यापेक्षा तिथली लोकसंख्या वाढू नये म्हणून विशेष प्रयत्न करायला पाहिजेत.
त्यासाठी विभागीय नियोजन आराखड्यात (Regional Plan) त्याचा विचार केला पाहिजे.
५) धरणातील पाण्याकरता पिण्याचं पाणी, शेती, उद्योगधंदे असा अग्रक्रम असायला हवा.
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६) स्थानिक स्वराज्य संस्थांना पाणी पुरवठ्याच्या योजना आखण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य आणि अधिकार मिळायला हवेत.
७) शासनाकडू न प्रशिक्षण,लोकशिक्षण आणि तांत्रिक बाबींचे सखोल मार्गदर्शन करणारी राज्यस्तरीय शिखर संस्था
महाराष्ट् रात असली पाहिजे. त्या त्या ठिकाणच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांना ती संस्था मार्गदर्शन करे ल. त्या संस्च
थे ी
खोरे निहाय कार्यालयं असतील. पाणी-व्यवस्थापनाच्या विविध योजनांमध्ये ह्याविषयीची तरतूद आहे , जर ती नसेल तर ती
करावी लागेल.
८) पाण्याचे नियोजन आणि पाणी साठवण्याच्या योजनांमध्ये स्थानिक लाभार्थी गट, तसेच खाजगी भागीदारांच्या
सहभागाला प्रोत्साहन मिळायला हवं .
९) प्रत्येक पाणलोट क्षेत्रात पर्जन्यमापक केंद्राची उभारणी व्हायला हवी.
१०) जलवाहिन्यांचे अद्ययावत नकाशे बनवायला हवेत.
११) पाण्याच्या वितरणासाठी मीटर व शुल्क, तसेच पाण्याच्या कार्यक्षम वापरासाठी व वितरणासाठी संगणक प्रणाली
वापरात आणायला हवी.
१२) पाण्याच्या बचतीसाठी प्रोत्साहन, प्रशिक्षण आणि जनजागृती करता जाणीवपूर्वक प्रयत्न व्हायला हवेत.
१३) कृत्रिम पाऊस व समुद्राच्या पाण्याचे शुद्धीकरणाच्या शास्त्रीय प्रयोगांना प्रोत्साहन द्यायला हवं.
१४) पाणी शुद्धीकरणाचे प्रकल्प हे काळजीपूर्वक राबवले पाहिजेत आणि याबाबतीत निष्काळजी दाखवणाऱ्या
अधिकाऱ्यांवर तात्काळ कारवाई केली पाहिजे.
१५) राज्यात दरवर्षी पाण्याचं ऑडीट व्हायला हवं . आणि हा ऑडीट रिपोर्ट जनतेला खुला असायला हवा.
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थेंब थेंब पाणी साठवण्यासाठी
प्रयत्नांची शर्थ करायलाच हवी

महाराष्ट् रातील ६०% तालुके हे पर्जन्यछायेच्या टप्प्यात येतात आणि देशाच्या एकूण
दुष्काळी भागांपैकी २६% भाग हा महाराष्ट् रातला आहे . येत्या १० वर्षांत जर आपण
पाण्याचं योग्य नियोजन करू शकलो नाही तर महाराष्ट् रातल्या ४०% जनतेचं सक्तीने
स्थलांतर करावं लागेल . ही अतिशय गंभीर समस्या आहे . पाण्याचा प्रत्येक थेंब
साठवण्याकरता आपल्याला प्रयत्नांची शर्थ करावी लागणार आहे .
१) या करता ‘जिजाऊ माता शेततळी योजना’ आणली पाहिजे .
२) रोजगार हमी योजनेतला १००% निधी हा शेततळी, गावतळी आणि छोटे बंधारे बांधण्याकरता वापरला गेला पाहिजे.
३) स्थानिक पातळीवर ग्रामपंचायतींनी लोकसहभागातून हे प्रकल्प पूर्ण करावेत. या करता त्यांना सर्वतोपरी सहाय्य
करायला हवं.
४) ही योजना नीट राबवल्यास १० वर्षांत महाराष्ट्र दुष्काळी परिस्थितीवर मात करू शकेल.यामुळे पाण्याची टंचाई तर
मिटेलच, पण मातीची धूप देखील थांबेल. आम्हाला महाराष्ट् राचं फक्त पाणीच नाही तर ही माती सुद्धा वाचवायला हवी.

या पुढे कुठल्याही धरणाच्या बॅक वॉटर वर
नवीन शहर उभारू दिलं जाणार नाही.
30

दष्
ु काळ ही महाराष्ट्रासमोरील
सगळ्यात गंभीर समस्या आहे .

राजकीय मतभेद विसरून, सर्व पक्षांनी एकत्र
येऊन, या समस्व
ये र काम करायलाच हवं.
कोणत्या गोष्टी पाण्याचा प्रश्न अवघड करत आहेत ?
१) महाराष्ट् रात पावसाचं प्रमाण कमी होताना दिसतंय . निदान ते लहरी तरी आहे .
२) एकंदर जागतिक तापमानवाढीमुळं जमिनीवरचं पाणी लवकर आटतंय .
३) लोकसंख्या वाढते आहे . महाराष्ट् रात स्थलांतरितांचे लोंढे वाढतच आहेत. त्यामुळे पाण्याची मागणी वाढत आहे .
४) जशी जशी प्रगती होत जाते, तसं आपण आधुनिक जीवनशैली जगायला लागतो आणि पर्यायाने पाण्याची गरजही वाढत जाते.
५) आपल्याला लोकांसाठी आणि उद्योगांसाठी जास्त वीज लागणार, त्यालाही पाणी लागणार. शेतीतून जास्त पीक घ्यायचं
तर जास्त पाणी लागणार.
६) महाराष्ट् रात काही भाग किं वा काही जिल्हे असे आहेत की जिथे आपण पाणी पोहोचवू शकलो नाही तर तिथली गावं
रिकामी करावी लागतील आणि तो दिवस काही फार लांब नाहीये. महाराष्ट् राचं भौगोलिक क्षेत्रं आहे , ३,०८,००० चौरस
किलोमीटर्स आणि त्यात दुष्काळी क्षेत्रं आहे , १,९४,४७३ चौरस किलोमीटर्स.

२०५० पर्यंत राज्याची पाण्याची गरज दप्प
ु ट होणार आहे .
ह्यावर काम केलं नाही तर काय होईल?

१) महाराष्ट् राचा काही भाग वाळवंट व्हायला सुरुवात होईल. जो पुन्हा मुळच्या स्थितीत आणायला शेकडो वर्षं लागतील.
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२) कृष्णा आणि तापी नदीच्या खोऱ्यात अंदाजे ७० ते ८०% जास्त पाणी साठ्याची आवश्यकता असणार.
३) पाणी टंचाईचा विपरीत परिणाम लहान मुलांवर लवकर होईल. पाणी कपातीमुळे स्वच्छता, रोग-निवारण या गोष्टींकडे
दुर्लक्ष होऊन ती मुलं विविध रोगांना बळी पडू शकतात. बायका- मुली पाण्याच्या शोधात वणवण फिरतील. त्यामुळे त्यांंच्या
शिक्षणावर, आरोग्यावर परिणाम होऊ शकतो.
४) महाराष्ट् राची लोकसंख्या वाढत चालली आहे . अशा लोकसंख्ल
ये ा पुरेल असं अन्न निर्माण करता येईल अशी जमीन कमी
होईल. त्यामुळे अन्नतुटवडा निर्माण होईल. आताच आपलं अन्न-उत्पादन घटत चाललं आहे .
५) महाराष्ट् रातील काही लोक भीषण दारिद्र्याच्या आणि त्यातून कधीही बाहेर पडू शकणार नाहीत अशा गर्तेत सापडतील.
६) मोठ्या प्रमाणावर गाई, म्हशी, शेळ्या-मेंढ्या ह्यांची संख्या कमी होईल. ही प्रक्रिया सुरूच आहे .
७) लोक मोठ्या प्रमाणात शहरात गर्दी करतील. शहरांच्या सोयी-सुविधांवर ताण येईल. ह्याचा अनुभव आपण घेतोच
आहोत.
महाराष्ट् रात पर्जन्य छायेचा प्रदेश मोठा आहे . मुळातच पाऊस कमी पडतो आहे . जागतिक तापमानवाढीमुळे असेल किं वा
हवामानात होणारे बदल असोत, ह्यामुळे पर्जन्यमानात खूप तफावत जाणवते. अशा ठिकाणी जेवढा पाऊस पडतो तेवढा
साठवला पाहिजे, काटकसरीनं वापरला पाहिजे.
त्यासाठी सर्व गोष्टी फक्त सरकार करूच शकणार नाही. याविषयावर अत्यंत तातडीनं “लोकचळवळ” उभारली पाहिजे.
महाराष्ट् राच्या दृष्टीनं ही अत्यंत तातडीची आणि काळजीची बाब आहे

काय करायला हवं ?
१) सिंचन प्रकल्पातून विना-परवाना, अनधिकृतपणे पाणी उचलायला बंदी घालायला हवी.
२) भूजलातील पाणी उपसून ते वापरणे ह्यावर नियंत्रण हवं. महाराष्ट्र राज्याने हा कायदा अगोदरच आणलाय, तो कठोरपणे
अंमलात आणायला हवा.
३) आपल्याला कुठल्या पाण्याचा वापर कुणी, कुठे , कशासाठी आणि केंव्हा करायचा ह्याचे नियम ठरवायला लागतील.
पाणी वापराचे प्राधान्यक्रम काय हे ठरवायला लागेल. उदाहरणार्थ उद्योगासाठी किं वा ऊर्जा प्रकल्पासाठी कदाचित शुद्ध,
स्वच्छ पाण्याची गरज लागणार नाही, पण प्रक्रिया केलेले सांडपाणी चालू शकेल. तसे पर्याय शोधले पाहिजेत.
४) कमी पाणी लागेल अशी पिकं घ्यावी लागतील किं वा पाण्याचं संकट दूर होईपर्यंत जास्त पाणी लागतं अशा पिकांना
जास्त कर बसवून ते पिक कमी घेण्याकरता शेतकऱ्यांना उद्युक्त करावं लागेल.
५) महाराष्ट् रासाठी ही पाण्याची आणीबाणी आहे असं मानून, कुठली पीकं घ्यायची ह्यावर एक सर्व सहमती घ्यावीच लागेल.
नाहीतर संकट अधिक दाट होत जाईल.
32

६) महाराष्ट् राच्या मातीत (अक्षरश:) पाणी आहे , असतं. त्याचा उपयोग करून पिकांना पाणी देता येईल का ते पहाता येईल.
शेती करण्याच्या पद्धती बदलाव्या लागतील.
७) पावसाचं पाणी अडवून, साठवून, त्याला झिरपायला लावून, महाराष्ट् रात पडणाऱ्या पावसाच्या प्रत्येक थेंबाला अडवून
त्याचा उपयोग महाराष्ट् रासाठी करावा लागेल. महाराष्ट् रात असे पाणलोट शेत्र विकासाचे, पावसाच्या पाण्याच्या संधारणेचे
अनेक अद ्भुत प्रयोग झाले आहेत. त्यांचं स्मरण ठे वून, त्यातून शिकून त्याचा विस्तार केला पाहिजे. त्याची चळवळ केली
पाहिजे. महाराष्ट् रात आपल्याला जल-क्रांती केली पाहिजे.
८) दुष्काळी परिस्थितीत टिकून रहातील असं वाण, बी तयार करायला हवं. त्यासाठी जैव विज्ञान तंत्रातील संशोधनाला वाव
दिला पाहिजे.
९) दुष्काळी तालुक्यांमध्ये पाणी वापराचे कडक नियम करायला हवेत. तिथल्या भागात सर्वात प्राधान्य प्यायच्या पाण्याला
आणि त्यानंतर शेतीच्या पाण्याला, असं ठरवलं पाहिजे. निदान पाण्याची स्थिती सुधारे पर्यंत ह्या भागातील उद्योगाचं पाणी
तर ताबडतोब थांबवायला पाहिजे.
१०) या दुष्काळी तालुक्यातील प्रत्येक गावानं पाणलोट क्षेत्र विकासाचं काम केलंच पाहिजे. “पाणी अडवा आणि पाणी
जिरवा” हा कार्यक्रम राबवला पाहिजे. यासाठी केंद्रानं मदत दिलेली आहे , त्यात वाढ करण्याची मागणी करायला हवी.
तसंच महाराष्ट्र शासनाकडे रोजगार हमी योजनेचा पैसा पडू न आहे आणि दरवर्षी येतो आहे . त्याचा उपयोग करून ह्या
तालुक्यात लोकांना आपल्याच शेतावर किं वा पाणलोट क्षेत्रात काम करण्यासाठी पैसा उपलब्ध करून देता येईल. ह्यासाठी
वेगळा निधी लागणार नाही.
११) यासाठी गाव पातळीवरील “पाणलोट समित्या”, ज्या आज कागदावर आहेत, त्या चालवल्या पाहिजेत. त्या एखाद्या
औद्योगिक संस्स
थे ारख्या चालवल्या, त्यात एक प्रशासकीय आणि अर्थ-व्यवहारातील शिस्त आणली, तर त्यांना
पतपुरवठ्याच्या विविध योजना साकार करता येतील. याच समित्यांबरोबर खतं, बी-बियाणं , औषधं ह्यातील व्यापार हा
अधिक मुक्त आणि पारदर्शी असावा याकरता मोठे प्रयत्न करावे लागतील. त्यात लोकांच्या नावावर भाग-भांडवल आणि
नफ्यात वाटा ह्याची शिस्त लावून द्यायला लागेल.
१२) शहरी भागात सर्व नवीन मोठ्या बांधकामांना पावसाचे पाणी साठवण्यासाठी योग्य नियोजन करणे बंधनकारक केले
पाहिजे. चेन्नई महानगरपालिकेने सर्व तीन मजल्यांपक्षा
े मोठ्या बांधकामांना रे न वॉटर हार्वेस्टिंग बंधनकारक केले आहे .
मुंबई सारख्या शहरातही असा कायदा आणायला हवा.
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हक्काचं आणि परवडणाऱ्या
किमतीतलं घर हा
नागरिकांचा अधिकार
असायला हवा.

घर ही माणसाची मुलभूत गरज आहे .पण जगभरातला अनुभव असा आहे की, सरकारने लक्ष घातल्याशिवाय सामान्य
माणसाला ‘ परवडणारं घर’ मिळत नाही. ‘एखाद्या कुटु ंबाला त्या कुटु ंबाच्या महिन्याच्या एकूण उत्पन्नापैकी ३०% किं मतीत
भाड्यानं किं वा तेवढ्या (मासिक) कर्जाच्या हप्त्यानं पुरेशी व्यक्तिगत जागा आणि मूलभूत सोयी-सुविधा (शौचालय,
स्नानगृह, नळाचं पाणी, वीज) मिळत असतील तर ते घर परवडणारं .’ अशी परवडणाऱ्या घराची जगभरात व्याख्या केली
जाते. पुरेशी व्यक्तिगत जागा याचा अर्थ दरडोई ५० ते ६० चौरस फूट. पण महाराष्ट् रात आज घरांची परिस्थिती अतिशय
बिकट आहे . मुंबई शहरात ४१.३% जनता झोपडपट्टीत राहते. महाराष्ट् रात ४१.३% घरांना फक्त एकच खोली आहे . ४६.९%
घरांना शौचालय नाहीये. अशा परिस्थितीत हक्काचं आणि परवडणाऱ्या किमतीतलं घर हा नागरिकांचा अधिकार घोषित
करायलाच हवा आणि सरकारने काही ठाम पावलं उचलायलाच हवीत.
१) दोन पिढ्या महाराष्ट् रात राहणाऱ्या, अल्पउत्पन्न गटातल्या प्रत्येक नागरिकाला या योजनांचा लाभ मिळायला हवा.
२) गृहनिर्माण योजना ह्या राज्य सरकार आणि म्हाडा पुरत्या मर्यादित न ठे वता राज्यातल्या प्रत्येक जिल्ह्यात स्वतंत्र
गृहनिर्माण मंडळ असायला हवं.
३) नगरपालिका आणि महानगरपालिकांनी गृहनिर्माण योजनांकरता भूखंड आरक्षित करून ठे वायला हवेत.शहरांमध्ये
त्यांच्या विकास आराखड्यामध्ये ‘परवडणारी घरं ’ [४०० चौरस फूट (६०%) / ५५० चौरस फूट (२०%) / ७०० चौरस फूट
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(२०%)] बांधण्यासाठी चांगली जागा राखून ठे वयालाच हवी. जर जागा खाजगी विकासकांच्या ताब्यात असेल तर त्यांना
काही विशेष सवलती देऊन त्यांच्याकडू न जागा ताब्यात घ्यावी. प्रत्येक शहराच्या आराखड्यात या घरांकरता विशेष सोय
असायलाच हवी.
४) ज्यांना घर विकत घेणं परवडत नसेल अशांकरता सरकारने भाड्याच्या घरांची योजना राबवायला हवी. उत्पनाच्या ३०%
रक्कम ही भाड्याच्या रूपात स्वीकारून, वीस वर्षांनी ते घर भाडेकरूच्या नावावर झाले पाहिजे.
५) घर विकत घेण्याकरता लागणारं अर्थसहाय्य मिळवण्याकरता सरकारने नागरिकांकरता मार्गदर्शन केंद्र सुरू केलंच
पाहिजे.
६) घरं उभारताना आसपास शाळा, मंडई, हॉस्पिटल, या सारख्या मुलभूत सुविधांचा विचार केला गेला पाहिजे.
७) प्रत्येक शहराचं एक ‘सौंदर्य धोरण, असायला हवं आणि त्यात घराची रचना, त्याचा आकार याचे काही निकष ठरवले
गेले पाहिजेत. सरकारी योजनेतील घरं बांधताना ह्या निकषांचं कसोशीने पालन झालंच पाहिजे.
८) सरकारने या योजना उत्तमपणे राबवल्यास पुढील ५ वर्षांत महाराष्ट् रात ५० लाख लोकांचं घराचं स्वप्न पूर्ण करणं शक्य आहे .

झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना सरकारनेच
चालवायला हवी.

लोकहितासाठी राबवल्या जाणाऱ्या एखाद्या योजनेची काही मुठभर लोकच कशी वाट लावतात याचं उत्तम उदाहरण म्हणजे
झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना. १९९५ पर्यंत उभ्या राहिलेल्या झोपडपट्ट्यांमधील लोकांना चांगली घरं मिळवीत म्हणून ही
योजना सुरू झाली. पण काही बिल्डर मंडळींनी ती योजना सुरूच राहावी म्हणून झोपड्या वसवायला प्रोत्साहन देत गेले.
एकदा झोपडपट्ट्या वसल्या की त्यांना दुसरीकडे घर द्यायचं आणि तिथे इमारती उभारायच्या असे उद्योग या बिल्डर मंडळींनी
सुरू केले. यातून राज्य सरकारच्या, केंद्र सरकारच्या अनेक जमिनी गिळं कृत केल्या गेल्या. हे कुठे तरी थांबायलाच हवं
आणि म्हणूनच झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना ही सरकारनेच राबवायला हवी.

घर बांधणीतून स्थानिकांमध्ये उद्योजकतेला चालना द्यायला पाहिजे.

नागरिकांना हक्काचं आणि परवडणारं घर मिळवून देण्याकरता सरकारनेच प्रयत्न करायला हवेत आणि या प्रकल्पाचा
उपयोग कल्पकपणे रोजगार निर्मिती आणि उद्योजकतेला चालना देण्याकरता केला गेला पाहिजे. सरकारच्या कुठल्याही
योजनेमळ
ु े मुठभर लोकांचा फायदा न होता समाजात सर्वदूर त्याचे फायदे मिळतील हे पाहणं हे सरकारचं काम आहे .
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पोलिसांना म्हाडा आणि इतर
सरकारी गहनिर्मा
ण योजनांमध्ये
ृ
प्राधान्य मिळायलाच हवं .

महाराष्ट् रातल्या पोलीस वसाहतींची अवस्था अतिशय भीषण आहे . दिवस रात्र काम करणाऱ्या पोलिसांना आज हक्काचं
घर मिळत नाही. ही परिस्थिती पालटली पाहिजे. पोलिसांना म्हाडा आणि इतर सरकारी गृहनिर्माण योजनांमध्ये प्राधान्य
मिळायलाच हवं .

प्रकल्पग्रस्तांना शहरात मोफत घर
आणि कुटु ंबातील एकाला सरकारी
नोकरी दिली गेली पाहिजे.
ज्या लाखो लोकांनी या राज्यातल्या प्रकल्पांकरता जमीन दिली त्यांना आपण वाऱ्यावर कसं सोडू शकतो? ज्या प्रकल्प
विस्थापितांनी राज्याला आपलं सर्वस्व दिलंय त्या प्रत्येकाला आम्ही काही देणं लागतो.
१) महाराष्ट् रातल्या प्रकल्पग्रस्तांना त्यांच्या जमिनीची योग्य किं मत मिळायलाच हवी.
२) प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनात आम्ही एक अभिनव कल्पना सुचवतोय. त्यांना अधिक चांगलं जीवन आणि उत्पन्नाचा एक
कायमस्वरूपी मार्ग उपलब्ध करून द्यायलाच हवा. प्रकल्पग्रस्तांना जवळच्या शहरात एक मोफत घर व कुटु ंबातील एका
व्यक्तीला सरकारी नोकरी द्यायलाच हवी.
३)महाराष्ट्र पुनर्वसन कायद्याचं पुनरावलोकन करून भविष्यात कुठल्याही प्रकल्पग्रस्तांवर कुठलाही अन्याय होणार नाही
याची काळजी घेतली पाहिजे.
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महिलेच्या नावावर घर
अथवा जमीन विकत
घेतल्यास मुद्रांक शुल्क
आणि नोंदणी शुल्क माफ
व्हायलाच हवं .

स्त्रीच्या नावावर घर अथवा जमीन-जुमला केल्यास मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी शुल्क माफ व्हायला हवे. महिला
सक्षमीकरण हे फक्त घोषणांपुरतं मर्यादित न राहता त्यावर काही दूरगामी पाऊलं उचलावी लागतील. एखादी स्त्री लग्न
होऊन जेंव्हा सासरी येते तेंव्हा ती तिचं हक्काचं घर सोडू न येते. अनेकदा घर अथवा कुठलीच संपत्ती स्त्रीच्या नावावर
नसल्याने ती असुरक्षित असते. आज राज्यातल्या आठ घरांमागे एक घर महिला चालवते. अशा परिस्थितीत स्त्रियांना
संपत्तीवर अधिकार देऊन अधिक सक्षम आणि बळकट करण्यासाठी काही ठाम योजना असायला हव्यात.

महिला शिक्षण

राज्यात महिलांच्या शिक्षणासाठी विशेष प्रयत्न केले पाहिजेत. शाळा दूर आहे , तिथे स्वच्छतागृहासारख्या सोयी नाहीत अशा
कारणांमुळे मुली शिक्षण सोडतात हे लक्षात आलंय .
१) त्यासाठी जिल्हापरिषदेच्या माध्यमिक शाळांमधील मुलींना सायकली द्यायला हव्यात.
37

२) प्रत्येक शाळे त मुलींसाठी स्वच्छतागृह असायलाच हवं आणि ते स्वच्छ असायला हवं याकरता विशेष मोहीम हाती
घ्यावीच लागेल.

महिला आर्थिक स्वावलंबन.

आर्थिक स्वावलंबनासाठी प्रशिक्षण देणे, महिलांचे गट उभे करणे, त्यांना आर्थिक मदत करण्यासाठी असलेल्या संस्थांना
अधिक ताकद देण्याची गरज आहे .

महिला आर्थिक स्वावलंबन.

सुरक्षिततेसाठी स्थानिक पातळीवरील सहाय्य गट उभे करणे, पोलीस स्टेशन्सना विशेष अधिकार देणे आणि केवळ
महिला सुरक्षा असा विषय घेऊन विभागवार, वॉर्डस्तरावर महिला उप-पोलीस नेमावेत.

आईवडिलांचा सहवास हा प्रत्येक लहान
मुलाचा अधिकार असायलाच हवा.
सहा वर्षांपर्यंतच्या मुलांना आईवडिलांचा सहवास हा अतिशय आवश्यक असतो आणि तो त्यांच्या वाढीला पोषक ठरतो.
सध्याच्या काळात स्त्रियांना कामाच्या निमित्ताने आपल्या लहान मुलांना दिवसभर स्वतःपासून दूर ठे वावे लागते. लहान
मुलांच्या योग्य संगोपनात सरकारने ही भूमिका बजावायला हवी.
१) महाराष्ट् रात बाल संगोपन कायदा आणून, राज्यातल्या प्रत्येक सरकारी कार्यालयांत मुलांकरता पाळणाघर सुरू करावं.
२) सर्व खाजगी उद्योगांनाही पाळणाघर सुरू करायला लावलं पाहिजे.
३) लोकल ट्रेन्स मध्ये कडेवर मुलांना घेऊन जाणाऱ्या स्त्रियांकरता अर्धा डबा राखीव ठे वायला हवा.
४) या पद्धतीचा कायदा आणणार, महाराष्ट्र हे पहिलं राज्य व्हायला हवं.
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पोलीस व्यवस्थेत आमुलाग्र
बदल व्हायलाच हवेत.

महाराष्ट् रात गुन्हे सिद्ध होण्याचं प्रमाण आज कमी आहे . या अफाट पसरलेल्या राज्यात पोलिसदलाबाबतीतले निर्णय
आजही जिल्हा पातळीवरच्या पोलीस मुख्यालयात न घेतले जाता, राज्याच्या पोलीस मुख्यालयातून घेतले जातात.

वाढत्या लोकसंख्प
ये ढ
ु े पोलिसांची एकूण संख्या अतिशय तुटपुंजी आहे व त्यांच्याजवळ आधुनिक तपास साधनांची
कमतरता आहे . या सर्व परिस्थितीत आमुलाग्र बदल आणण्याची गरज आहे .
१) पोलिसदलाचे विकेंद्रीकरावे लागेल, मोठी पुनर्र चना करावी लागेल.
२) गुन्हे अन्वेषण शास्त्रात संशोधन करतील अशा अत्याधुनिक संस्था स्थापन कराव्या लागतील.
३) देशातील, राज्यातील गुन्हे व गुन्हेगारांबद्दलची सर्व माहिती एका ठिकाणी उपलब्ध असण्याची गरज आहे .
४) विद्यापीठांकरता वेगळी पोलिसदलं असतील, औद्योगिक संस्थांकरता वेगळी पोलिसदलं असतील. या विशेष
पोलिसदलांना त्यांच्या नेमन
ू दिलेल्या कार्यक्षेत्राचं, त्यातील कायद्यांचं आणि गरजांचं पूर्ण ज्ञान असेल. ही विशेष पोलिसदलं
स्थानिक पोलिसांशी संलग्न असतील आणि गंभीर गुन्ह्यांच्या तपासात त्यांना मदत करतील.
५) राज्यातील प्रत्येक वाहनाला जीपीएस नंबर प्लेट असावी. त्यामुळे गुन्ह्यांना तर आळा बसेलच, पण एकंदर सुरक्षेच्या
दृष्टीनं ते उपयोगाचं ठरे ल. हे एका रात्रीत होणार नाही. ह्याचं कालबद्ध नियोजन करून टप्प्याटप्प्यानं दोन वर्षांत पूर्ण करावं.
ह्याचा खर्च नव्या वाहनांच्या विक्रीच्या वेळेस जे कर घेतले जातात तेंव्हा उभा करावा.
६) सर्व पोलीस ठाणी नव्या तंत्रज्ञानाने अद्ययावत करून, त्यात बिनतारी यंत्रणा, मोबाईल अॅप्सचा वापर आणि अत्यंत
आधुनिक उपकरणं असतील ह्याची खात्री करावी.
७) पोलीस ठाण्यातून त्यांच्या त्यांच्या भागातल्या वॉचमन,कंत्राटी कामगार, स्थलांतरित कामगार ह्यांची सतत तपासणी होत
राहील. हे सर्व पोलीस ठाण्यात नोंदवलेले असेल हे पहावे.
८) महाराष्ट् रात बाहेरून कुठलीही गाडी, बस, ट्रेन आली की तिचे सर्वेकक्ष होईल. ते कोण आहेत, कशासाठी आले आहेत,
कुठे रहाणार आहेत ह्याची नोंद ठे वावी. ह्यासाठी महाराष्ट्र पोलीस दलाचा स्वतंत्र विभाग असावा.
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९) स्थानिक रक्षक दल (para-police) - जे वॉचमन सारखं काम करतील. त्यांची नेमणूक ही प्रशिक्षण स्थानिक पोलीस
ठाणी करतील. ते स्थानिक पोलीस ठाण्याशी थेट संबंधित असतील आणि ठरावीक लोकवर्गणीतून त्यांचे वेतन दिले
जाईल. ह्यामुळे महाराष्ट् रात किमान १० ते १५,००० लोकांना रोजगार मिळे ल (साधारण ५०० ते १,००० घरांमध्ये एक ह्या
हिशेबानं शहरी भागात रोजगार मिळू शकतो).
१०) काही नगरपालिका, महानगरपालिकांना त्यांची स्वतंत्र पोलीस दलं उभारण्याची मुभा देऊन हा प्रयोग १० वर्षं करून
पहावा. तो यशस्वी झाल्यास त्याचा विस्तार करावा. सर्व पोलीस दलांचे संचालन मुंबईतील एका कार्यालयातून ही
व्यवस्थापनाची जुनाट पद्धत झाली आहे , त्यामुळे निर्णय प्रक्रियेचं विकेंद्रीकरण करून पोलीस यंत्रणा अधिक सक्षमपणे
काम करू शकेल.

न्यायव्यवस्था ही सोपी,
साधी, सुटसुटीत आणि
सगळ्यांना समजेल अशी
असायला हवी.

महाराष्ट् रात जर कायद्याचं राज्य आणायचं असेल तर सर्वांना समजेल, अशा सोप्या पद्धतीने कायदा लिहावा लागेल, सोपा
करावा लागेल. असं झालं तरच कायदा सगळ्यांपर्यंत पोहोचेल. कायद्याची भाषा जशी सगळ्यांना समजणारी असावी,
तसंच प्रत्येक कायद्यात कालानुरूप बदल व्हायला हवेत.
काही बदल प्रामुख्याने व्हायलाच हवेत.
१) कायद्याच्या किचकट भाषेला विराम देऊन, ती भाषा सर्वांना समजेल अशी असायला हवी.
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२) आजही आपण अनेक ब्रिटिशकालीन कायदे तसेच ठे वले आहेत, त्यांचं पुनरावलोकन व्हायला हवं.
३) राज्यातले सर्व कायदे एका ठिकाणी मराठी भाषेत आणून त्यांचा संग्रह केला पाहिजे.
४) सर्वोच्च न्यायालयाप्रमाणे उच्च न्यायालयाची निकालपत्रंही सर्वांना वाचण्यासाठी खुली असली पाहिजेत. मुद्दाम काम
करून - त्यावर विशेष तज्ज्ञ नेमन
ू - कायद्याची भाषा सर्वांना, जनसामान्यांना समजेल अशी केली पाहिजे.
५) सर्व निकाल स्थानिक मराठी भाषेत असले पाहिजेत म्हणजे ते सगळ्यांना समजतील.
६) बदलत्या काळानुसार काही विशेष न्यायालयं (जसे, सायबर गुन्हे न्यायालय, विद्यापीठ न्यायालय) स्थापन करायला
हवीत. यामुळेच महाराष्ट् रात खरं कायद्याचं राज्य येईल. कायदा सोपा होऊन तो पाळण्याकडे सर्वांचा ओढा राहील.

महाराष्ट्रातील प्रत्येक गाडीची नंबर प्लेट जी.पी.एस.
व्यवस्थेने जोडलेली असायलाच हवी.
परदेशात जशी प्रत्येक गाडीची नंबरप्लेट ‘स्मार्ट’ असते, तसंच महाराष्ट् रातही व्हायलाच हवं. ह्याचे काही ठळक फायदे
आपल्याला मिळू शकतील.
१) गाड्यांच्या होणाऱ्या चोरीवर आळा घालता येईल.
२) कमाल मर्यादेपक्षा
े वेगाने धावणाऱ्या गाड्यांच्या वेगावर नियंत्रण आणता येईल, ज्यामुळे अपघातांचं प्रमाण खूप कमी
करता येईल.
३) राज्यात येणाऱ्या गाड्यांवर लक्ष ठे वणे अगदी सहज सोपं होईल, ज्यामुळे घुसखोरी आणि गुन्हेगारीवर नियंत्रण राहील.

राज्याच्या सीमांवर वाहनांच्या तपासणीकरता एक्स-रे मशिन्स असावीत.

परराज्यातून येणाऱ्या वाहनांमधून कोणतं सामान राज्यात येतंय, त्यात कुठलंही अनुचित सामान तर येत नाही ना? हे
तपासणं गरजेचं आहे . त्याकरता राज्याच्या सीमांवर वाहनांच्या तपासणीकरता एक्स-रे मशिन्स असायलाच हवीत.

कंत्राटी कामगार आणि वॉचमनवर लक्ष ठे वलंच पाहिजे.

कुठल्याही उद्योगांमधले कंत्राटी कामगार, बिल्डिंगचे वॉचमन यांची माहिती जवळच्या पोलीस स्टेशनला देणे बंधनकारक
असायला हवं. तसंच या ठिकाणी प्रस्तावित रोजगार-कार्ड असलेल्यांनाच संधी देण्यात यावी.
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महाराष्ट्रातील प्रत्येक माणसाचं
आरोग्य चांगलं , परिपूर्ण आणि
निकोप असायला हवं . याकरता
“आरोग्य” हा राज्याकरता
प्राधान्याचा विषय असायला हवा.

मुळात आरोग्य सेवा म्हणजे फक्त आजारी पडल्यावर करावयाचे औषध-उपचार नव्हेत .
खऱ्या अर्थाने आरोग्य सेवा म्हणजे कोणी आजारीच पडू नये अशी व्यवस्था, आणि
पडल्यास सहज, सोपे उपाचार करून बरे होता यावे अशी योजना!
आरोग्य स्वराज्य आण्याचे हे वरवरचे असून चालणार नाहीत, तर त्याकरता खालील मुद्द्यांवर काम करावं लागेल

१) लोकांना आरोग्यपूर्ण जगता यावं असं वातावरण राज्यात निर्माण करायला हवं, टिकवायला हवं आणि वाढवायला हवं.
२) आरोग्याचे काही प्रश्न प्राधान्यानं सोडवायला हवेत; जसं कुपोषण आणि बालमृत्यू , स्त्री-आरोग्य, मलेरिया-पोलियो-टी.
बी., मानसिक आरोग्य, दारूमुक्ती .
३) आरोग्य स्वराज्य - सर्वांना परवडणारी आरोग्य-सेवा (सल्ला, उपचार, औषधोपचार, रुग्णालय सुविधा), प्रत्येकाच्या
घराजवळ उपचाराची व्यवस्था आणि प्रत्येकाला आरोग्य विमा असेल हे पहायला हवं.
४) आरोग्य क्षेत्रातील गैरव्यवहार आणि लूट ह्यांना चाप लावायला हवा.
महाराष्ट् राला संपर्ण
ू आरोग्य मिळावं म्हणून खालील ८ सूचना या तातडीने अंमलात आणायला हव्यात.
१) प्रत्येक वस्तीला स्वच्छ हवा, शुद्ध पाणी, सार्वजनिक स्वच्छता, शांतता, मनोरं जनासाठी मोकळ्या जागा - उद्यानं, बागा,
क्रिडांगणं असायलाच हवीत.
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२) एका ठराविक घनतेपक्षा
े जर लोकसंख्या वाढत गेली तर त्या भागातील लोकांमध्ये संसर्गजन्य आजारांचं प्रमाण वाढतं.
याकरता ज्या भागात घनतेपक्षा
े लोकसंख्या जास्त असेल तिथे ती कमी करण्याकरता धोरणं आखावी लागतील.
३) घर तेथे शौचालय, परसबाग, शोषखड्डे असायलाच हवेत.
४) महाराष्ट् रातील प्रत्येक माणसाला त्याला परवडेल अशा दरात आणि त्याच्याघरापासून जवळ अश्या अंतरावर आरोग्य केंद्र
असायलाच हवं.
५) सर्वांसाठी संपर्ण
ू आरोग्य हे धोरण असायला हवं.
६) प्रत्येकाला “आरोग्य कार्ड” दिलं गेलं पाहिजे, ज्यामध्ये त्याच्या आरोग्याची पूर्ण माहिती असेल व ज्यामुळे तो कुठल्याही
शहरात सरकारच्या आरोग्य सुविधांचा लाभ घेऊ शकेल.
७) तमिळनाडू च्या धर्तीवर स्वस्तातील औषधं खरे दी करण्यासाठी “महाराष्ट्र औषध महामंडळ” असायला हवं.
८) पन्नास हजार लोकसंख्म
ये ागे जेनरे िक औषधांच एक दुकान असायलाच हवं.

“ मूल कडेवर घेऊन चालत जाता येईल इतक्या अंतरावर आरोग्य केंद्र
असायलाच हवं ”

आजारी मुलाला घेऊन स्त्रीला मैलोनमैल करावी लागणारी पायपीट थांबलीच पाहिजे. स्त्रीला तिच्या लहान बाळाला कडेवर
घेऊन सहज चालत जाता येईल इतक्या अंतरावर आरोग्य केंद्र असायलाच हवं. या आरोग्य केंद्रामध्ये आवश्यक ती सर्व
औषधं, आरोग्य सेवक असायला हवेत. ही आरोग्य केंद्रं जवळच्या शहरातील सरकारी रुग्णालयांना जोडलेली असतील,
ज्यामुळे आवश्यक त्या ठिकाणी डॉक्टरांचा सल्ला घेता येईल.

मुलांच्या भविष्यातील आरोग्याची बँक : ‘ स्कंध पेशी बँक’ प्रत्येक शहरात
असायलाच हवी.

महाराष्ट् रातल्या भावी पिढ्यांसाठी आरोग्याची बँक ही ‘स्कंध पेशी बँक’ असेल. राज्यातल्या प्रत्क
ये शहरात जन्माला
येणाऱ्या प्रत्येक अर्भकाच्या स्कंध पेशी साठवून ठे वणारी बक
ँ असायलाच हवी आणि या बॅंका या सरकारी इस्पितळांना
जोडलेल्या असायला हव्यात. स्कंध पेशींचा पुनर्वापर हे भविष्यवेधी पाऊल आहे आणि हे पाऊल उचलणारं महाराष्ट्र हे
पहिलं राज्य ठरायला हवं.

आजारी शरीरांना आणि मनांना प्रसन्न करूया

सर्व सरकारी इस्पितळांमध्ये प्रसन्न वातावरण तयार करण्याकरता तिथे मराठी सण मोठ्या प्रमाणावर साजरे केले गेले पाहिजेत.
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शिक्षणाविषयीच्या आमच्या कल्पना

१) सध्याच्या शिक्षण व्यवस्थेत मूलभूत बदलांची गरज आहे . जे शिक्षण दिलं जातंय ते आणि ज्याची गरज आहे ते यात
फार तफावत आहे . शिक्षणाच्या आकृतीबंधात आणि शिक्षणपद्धतीमध्ये बदल केला पाहिजे. सहाव्या वर्षांपासून चौदाव्या
वर्षांपर्यंत मोफत आणि सक्तीचं शिक्षण मिळालं पाहिजे. वय वर्ष १५ ते १८ व्यवसायात जाण्यासाठी किं वा पुढील शिक्षण
घेण्यासाठी पूर्वतयारीचं शिक्षण असायला हवं. आणि १८ नंतर उच्च शिक्षणाची तयारी केली गेली पाहिजे.
२) उच्च माध्यमिक शिक्षण झाल्यावर कुणीही केंव्हाही ज्ञानशाखा बदलू शकेल अशी लवचिकता ठे वली पाहिजे, अशा
व्यवस्थेचा आम्ही ठाम आग्रह धरतोय. ह्या सर्व गोष्टी राज्याच्या अखत्यारीत जरी नसतील तरी त्याची धोरणात्मक चर्चा
देशाच्या पातळीवर झाली पाहिजे अशी आमची भूमिका आहे .
३) मुलांच्या सहाव्या वर्षानंतरच्या शिक्षणाविषयीचं धोरण शासन ठरवेल. त्या वयाच्या अगोदर खरं म्हणजे मूल हे आईवडिलांबरोबरच राहिलं पाहिजे, तिथून त्यानं शिकलं पाहिजे. मात्र हे शक्य नसेल तर चौथ्या वयानंतर मूल काही किमान दर्जा
पूर्ण असलेल्या बालवाड्यांमधून बालशिक्षण घेईल असा आमचा आग्रह आहे

मराठी शाळांमधून उत्तम इंग्रजी शिकूया.

आज पालकांचा सर्वसाधारण ग्रह असा झालाय की, मुलं इंग्रजी शाळांमध्ये गेली तरच ती चांगलं इंग्रजी बोलू शकतील
आणि मग नोकरीच्या व्यवसायाच्या स्पर्धेत ती टिकतील. पण जर मुलं मराठी माध्यमाच्या शाळे त शिकली तर ती प्रगती
करू शकणार नाहीत या भावनेने लोकांच्या मनात पक्क घर केलंय . पण जागतिक पातळीवर सर्वमान्य झालेला निष्कर्ष
असं सांगतो की, मातृभाषेतन
ू शिकवलेला कुठलाही विषय हा विद्यार्थांना उत्तम समजतो. महाराष्ट् रातल्या मुलांनी आपल्या
मातृभाषेतच शिकावं आणि इंग्रजीची भीती त्यांच्या मनातून कायमची दूर व्हावी या करता मनापासून प्रयत्न झालेच पाहिजेत.
१) यासाठी सर्वात महत्वाचं म्हणजे मराठी माध्यमाच्या शाळांमध्ये मुलांना उत्तम इंग्रजी ऐकता यावं, वाचता यावं या करता
सर्व सोयी केल्या जायला हव्यात .
२) उत्तम इंग्रजी शिकवू शकणाऱ्या शिक्षकांची भरती केली गेली पाहिजे.

३) या कामात नागरिकांची मदत घ्यायला हवी. उत्तम इंग्रजी बोलू शकणार्या स्थानिक नागरिकांना शाळांमध्ये बोलावून
मुलाचं इंग्रजी उत्तम करण्याकरता प्रोत्साहन द्यायला हवं.

भविष्यात सर्वोत्तम दर्जाचं इंग्रजी बोलणाऱ्या मराठी मुलांची पिढी तयार झालीच पाहिजे, जी जागतिक स्पर्धेला सहज तोंड
देऊ शकेल.
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व्यवसाय शिक्षणाला प्रतिष्ठा मिळालीच पाहिजे.

पाश्चिमात्य देशांमध्ये व्यावसायिक शिक्षणाला जशी एक प्रतिष्ठा आहे तशी प्रतिष्ठा आपल्याकडे मिळवून द्यायला हवी. सर्व
विद्यार्थ्यांकरता सरसकट पदवीपर्यंतच्या शिक्षणाचा अट्टाहास न धरता ८ वी पासूनच तंत्रशिक्षणाचा विषय अभ्यासक्रमात
समाविष्ट करायला हवा.
1) आय.टी.आय. सारख्या संस्था सक्षम करून तिथे उत्तम तंत्रशिक्षण दिलं गेलं पाहिजे.
2) आसपासच्या भागातील औद्योगिक वसाहतींना आवश्यक असणारं तंत्रज्ञान मुलांना शिकवून, त्या स्थानिक मुलांनाच त्या
उद्योगांमध्ये प्रशिक्षण देण्याची सक्ती केली पाहिजे.
3) कम्प्युटर, मोबाईल दुरुस्ती सारखे सध्याच्या काळात आवश्यक असलेले अभ्यासक्रम मुलांना शिकवून त्यांच्यातल्या
उद्योजकतेला वाव दिला पाहिजे.
4) मार्कांच्या साचेबद्ध चौकटीतून मुलांना बाहेर काढू न त्यांना उत्तम जगण्याचा आत्मविश्वास आणि मार्ग दाखवायला हवा.

आदर्श निवासी मराठी शाळा.

जगातल्या सगळ्या उत्तम अभ्यासक्रमांतून तयार झालेलं शिक्षण देणाऱ्या शाळा प्रत्येक जिल्ह्यात असायलाच हव्यात. हया
शाळा जिल्ह्यातल्या इतर शाळांना नवीन कल्पना पोहोचवतील. ह्या शाळांमधला अभ्यासक्रमातला काही महत्वाचा भाग
जिल्ह्यातल्या इतर शाळांना ई-लर्निंग द्वारे शिकवला गेला पाहिजे. तसंच, या शाळांमधील सर्वोत्तम शिक्षक हे जिल्ह्यातील
इतर शाळांत नियमितपणे जाऊन विद्यार्थ्यांशी संवाद साधत राहतील. प्रस्तावित आदर्श शाळा ही जिल्ह्यातल्या इतर
शाळांच्या विद्यापीठाच्या भूमिकेत असेल.

इथे शाळांची पण परीक्षा घ्यायलाच हवी
नोकरशहा आणि राजकारण्यांच्या आशीर्वादाने आज खाजगी शाळांचं पेव जागोजागी फुटलेलं दिसतंय. पण यातील अनेक
शाळांच्या गुणवत्तेविषयी प्रश्नचिन्ह उभं राहतंय . भरमसाठ फी देऊन ही मुलांना योग्य दर्जाचं शिक्षण इथे मिळत नसल्याचं
आढळतंय. यावर कडक कारवाई होईल. सर्व शाळांना ३ वर्षांच्या आत सक्तीने गुणवत्ता कसोट्या पार पाडाव्या लागतील
अन्यथा त्यांची मान्यता रद्द केली गेली पाहिजे.
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शिक्षण देणगी मुक्त व्हायलाच हवं .
महाराष्ट् रातल्या खाजगी शाळा आणि महाविद्यालयं देणगीच्या फीच्या नावाखाली पालकांना अक्षरशः लुटत आहेत. भरमसाठ
देणग्या न परवडल्यामुळे हजारो विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित रहात आहेत. ह्यावर कडक कारवाई व्हायला हवी. यापुढे जी
संस्था देणगीच्या नावाखाली पैसे घेताना आढळे ल, त्या संस्च
थे ी मान्यता रद्द करून संस्थाचालकांवर कडक कारवाई केली
गेली पाहिजे. देणगीमुक्त शिक्षण हे मुख्य ध्येय असायला हवं.

महाराष्ट्राच्या वेगवेगळ्या भागात आहारसेवा
(Catering college) महाविद्यालये असायला
हवीत.
महाराष्ट्र “जागतिक” - global - व्हायला हवा असेल तर महाराष्ट् राने आपली दृष्टीही जागतिक केली पाहिजे. जगाला जवळ
केलं पाहिजे आणि जगाला आपल्याकडे जे आहे ते सांगितलंही पाहिजे. जगातल्या उत्तमोत्तम गोष्टी शिकल्या पाहिजेत.
याची सुरुवात जगातील वेगवेगळ्या खाद्यसंस्कृती शिकण्यापासून, आत्मसात करण्यापासून होऊ शकते. महाराष्ट् राच्या
वेगवेगळ्या भागात जगातले खाद्यपदार्थ शिकवण्याच्या संस्था उभ्या करायला पाहिजेत. त्यानं महाराष्ट् राच्या पर्यटनालाही
फायदा होईल आणि आपल्याकडच्या तरूण-तरूणींना परदेशी जाऊन काम करण्याची संधी मिळे ल. महाराष्ट्र अधिक
“जागतिक” व्हायला मदत होईल.

कला विद्यालयांतून विविध कलांच्या अभ्यासाला
प्रोत्साहन.
चित्रकला, शिल्पकला,नाटक- चित्रपटासाठी लागणारी रं गपट कला, नेपथ्य कला याबरोबरच नव्या तंत्रज्ञानातून
संगणकासाठी रचनाशास्त्र ह्यासारख्या विषयांना महाराष्ट् रात पद्धतशीरपणे दाद दिली पाहिजे आणि त्यासाठी जोपासना केली
पाहिजे. महाराष्ट्र भर याविषयांची शिक्षण देणारी महाविद्यालयं आणि संशोधनसंस्था उभ्या केल्या पाहिजेत.
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विद्यार्थांना त्यांच्या आवडीचे विषय निवडता आले पाहिजेत .
विद्यार्थ्यांना ज्या विषयांमध्ये गती असेल, आवड असेल असे विषय निवडण्याची मुभा ८ वी पासूनच असायला हवी.

सरकार उघडेल तुमच्या करता बाह्य जगातील ज्ञानाची खिडकी.
शाळा कॉलेजचं शिक्षण पूर्ण झाल्यावर बाहेरच्या जगात होणाऱ्या नवीन घडामोडी जाणून घेण्याकरता आपल्या शिक्षण
व्यवस्थेत कुठलीही सोय नाही. पारं परिक शिक्षणाच्या पलीकडे जाऊन इतरही अनेक विषय शिकण्याची सुविधा असणारी
बहि:शाल शिक्षण केंद्र ही प्रत्येक शहरात सुरू करायला हवीत. छोट्या कालावधींचे असंख्य विषयातले अभ्यासक्रम इथे
उपलब्ध करून द्यायला हवेत. वयाचं किं वा शैक्षणिक पात्रतेचं बंधन न ठे वता सर्वांना हे कोर्सेस उपलब्ध असायला हवेत.
अशा प्रकारे जर बाह्य जगाकडे बघण्याची खिडकी सरकारने उघडी केली तरच महाराष्ट् राच्या जनतेला जगाचं भान येऊ शकेल.

तरुणांच्या व्यक्तिमत्व विकासासाठी प्रयत्न झालेच पाहिजेत .

महाराष्ट् राची तरुण पिढी ही शरीराने आणि मनाने निरोगी असायला हवी. याकरता प्रत्येक गावात एक व्यायामशाळा
आणि ग्रंथालय असायलाच हवं. तसंच तालुक्याच्या ठिकाणी एक मिनी थिएटर असायला हवं, जिथे जगातल्या उत्तमोत्तम
विषयांवरच्या डॉक्युमटें ्री पाहण्याची सोय असायला हवी. तरुणांच्या व्यक्तिमत्वविकासातूनच महाराष्ट्र चं एक व्यक्तिमत्व
आकाराला येईल.

अक्षय ऊर्जेने शाळा लखलखू देत .

लोडशेडिग
ं ने ग्रासलेल्या महाराष्ट् रात शाळांना पूर्ण दिवस वीजपुरवठा करणं अशक्य होऊन बसलंय . याकरता शाळांना सौर
उर्जेसारखा अक्षय वापर करण्याकरता प्रोत्साहन द्यायला हवं. त्यासाठी ग्रामपंचायत आणि स्थानिकांच्या सहभागातून सौर
ऊर्जेचे पॅनल्स बसवायला हवेत.

रोजगार हा महाराष्ट्रातल्या प्रत्येकाचा अधिकार
असायला हवा.

महाराष्ट् रातील प्रत्येकाला शिक्षणाच्या संधी आणि प्रत्येकाच्या हाताला काम मिळायला हवं. ते काम त्या व्यक्तीच्या आवडीचं,
त्याच्या कौशल्यानुसार आणि योग्य मोबदला देणारं असायला हवं. या करता लोकांना मार्गदर्शन करणाऱ्या संस्था उभाराव्या
लागतील. सध्याचा अस्तित्वात असलेला “रोजगार हमी कायदा” अधिक प्रभावीपणे राबवला गेला पाहिजे. पण त्याचसोबत
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“मागेल त्याला काम, कामाप्रमाणे दाम, कामासाठी शिक्षण, कौशल्यांसाठी प्रशिक्षण” हे धोरण असायला हवं .

जिल्हा पातळीवर रोजगार आणि व्यवसाय सहाय्य केंद्र

जिल्हा पातळीवर रोजगार आणि व्यवसाय सहाय्य केंद्र उभारण्याकरता आम्ही आग्रही आहोत.
१) या केंद्रात १८ वर्षांपढ
ु ील प्रत्येक नागरिकाची नोंद असायला हवी आणि ज्यांना नोकरी किं वा व्यवसाय करायची इच्छा
असेल त्यांना या केंद्रांमधून मार्गदर्शन मिळे ल.
२) महाराष्ट् रातील उद्योगांना आणि व्यावसायिक संस्थांना या केंद्रात त्यांच्याकडील कर्मचाऱ्यांची नोंदणी करणं बंधनकारक
असेल. कर्मचारी घेताना आवश्यक ते नियम पाळले जात आहेत व स्थानिक तरुणांकडे कौशल्य असूनही त्यांना डावलले
जात नाही याची खातरजमा या केंद्राकडू न केली जाईल. कुठलाही अनुचित प्रकार आढळल्यास कारवाई करण्याचे
अधिकार या केंद्राकडे असायला हवेत.
३) रोजगार किं वा स्वयं-रोजगार केंद्रात नाव नोंदवून ३ महिने झाले आणि तरीही रोजगार मिळाला नसेल तर माहिती
तंत्रज्ञानाची मदत घेऊन “विशेष सामाजिक विभागातर्फे ” त्या नागरिकाच्या घरी भेट देऊन त्याला रोजगार मिळवताना काय
अडचणी येत आहेत हे जाणून घेतलं जाईल. हे काम सामाजिक संस्था किं वा औद्योगिक संस्थांच्या CSR तर्फे केले जाईल.
४) शिक्षण संस्था आणि रोजगार-व्यवसाय ह्या दोन वेगळ्या गोष्टी न करता त्याची सांगड घातली जाईल.जेणक
े रून रोजगार
व्यवसायाकरता आवश्यक शिक्षण देऊन बेरोजगारीच्या प्रश्नावर मात करता येईल.
महाराष्ट् रात काम करण्याची क्षमता आणि इच्छा असेल त्या प्रत्येकाला काम मिळायलाचं हवं.

प्रत्येकाला रोजगार कार्ड मिळायलाच हवं .

महाराष्ट् रातल्या १८ वर्षांच्या पुढच्या प्रत्येक व्यक्तीला तो काम करत असो वा नसो त्याला रोजगार कार्ड द्यायला हवं.
१) या रोजगार कार्डाद्वारे त्या व्यक्तीचं शिक्षण, सध्याची नोकरी, त्याला मिळत असलेला पगार आणि त्याच्या नोकरी
बद्दलच्या अपेक्षा याची संपर्ण
ू माहिती ही प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी साठवली जायला हवी.
२) उद्योगांना नवीन भरती करताना त्या भागातील उपलब्ध स्थानिक बेरोजगार तरुणांची माहिती या रोजगार कार्ड द्वारे मिळू
शकेल व रोजगार-कार्ड असलेल्यांनाच नोकरी देणं बंधनकारक असावं.
३) हाताला काम, हा राज्यातल्या प्रत्येक बेरोजगार तरुणाचा अधिकार आहे आणि रोजगार कार्डाद्वारे हे सहज शक्य होईल.
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लोकांच्या मुलभूत गरजा भागवण्याच्या
पलीकडे जाऊन सरकारला उत्तम पायाभूत
सुविधा उभारण्याकरता काही ठाम धोरणं
आखावी लागतील. राज्यामध्ये रस्त्यांचं
उत्तम जाळं असायला हवं , प्रत्येक घरात
२४ तास वीज असायला हवी, प्रत्येक
गाव वाय-फायने जोडलं गेलं पाहिजे .
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महाराष्ट्राच्या सार्वजनिक
वाहतूक व्यवस्थेत आमुलाग्र
बदल आणायलाच हवा.

ट्रॅफिक ही सध्याची दुर्लक्षलेली पण सगळ्यात गंभीर समस्या आहे . आज यावर काहीच
मार्ग दिसत नाही. आणि तरीही रोजच्यारोज नवीन गाड्या रस्त्यावर येतच आहेत. या
गाड्यांना आपण योग्य पार्किंगची सोय देऊ शकत नाही म्हणून त्या कुठे ही आणि कशाही
रस्त्यावर उभ्या केल्या जातात. काही ठिकाणी तर अशी परिस्थिती आहे की, गाड्यांच्या
अस्ताव्यस्त पार्किंगमुळे आगीचा बंब अत्त्यावशक ठिकाणी वेळेत पोहोचू शकणार नाही.
या गंभीर परिस्थितीवर एकच उपाय जो आम्हाला दिसतो तो म्हणजे, महाराष्ट् रात भविष्यात सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था
अधिकाअधिक बळकट करून खाजगी गाड्या कमीतकमी रस्त्यावर येतील असे पर्याय शोधावे लागतील.
”वाहतूक” म्हणजे “रस्ते” असं एक समीकरण झालं आहे . ते चूक मुळीच नाही पण पूर्ण बरोबरही नाही. महाराष्ट् राला प्रगती
करायची असेल तर अत्यंत कार्यक्षम (स्वस्त आणि सुलभ, कमी धोकादायक) अशी दळणवळणाची यंत्रणा असली पाहिजे.
ही यंत्रणा म्हणजे प्रत्येक गाव / वस्ती / शहर यांना जोडणारे रस्ते / रे ल्म
वे ार्ग /मेट्रोरे ल / मोनोरे ल/ जलमार्ग याचा प्रभावी
वापर केला पाहिजे.
आज पुरेशी सार्वजनिक व्यवस्था उपलब्ध नसल्यामुळे, लाखो लोक जीवावर उदार होऊन रोज गर्दीतून जिथे प्रवास करतात
तिथे आता सध्याच्या वाहतूक व्यवस्थेचा पुनर्विचार करावा लागेल. कुठल्याही एका वाहतूक पर्यायाचा आग्रह न धरता सर्व
पर्याय एकमेकांना पूरक पद्धतीने उभारले पाहिजेत.
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लोकल गाड्या, मेट्रो रे ल्वे, मोनो रे ल , जलवाहतूक, छोट्या बसेस यांचं
एकत्रित जाळं अशा पद्धतीनं उभारलं गेलं पाहिजे, की कुठल्याही एका
व्यवस्थेवर ताण न येता प्रवाशांना अतिशय आरामदायी आणि स्वस्तात
प्रवास करता आला पाहिजे.

पार्किंग समस्येवर वेगळा विचार व्हायला हवा.

१) मुंबई सारख्या शहरांत पार्किंगची समस्या गंभीर होत असताना काही वेगळा विचार मांडावाच लागेल. शहरातल्या
मोठ्या मैदानांच्या खाली भुयारी पार्किंग उभारता येऊ शकतं.
२) एखाद्या कुटु ंबाकडे एक गाडी असेल आणि ते दुसरी गाडी विकत घेणार असतील तर ते ती गाडी कुठे लावणार आहेत
ह्याचे लेखी पत्र आरटीओकडे दिले पाहिजे.
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महाराष्ट्राला स्वतःचं रे ल्वे मंडळ असायलाच हवं

महाराष्ट् राच्या प्रगतीला आवश्यक असणारी कार्यक्षम सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था, अशी व्यवस्था वेगवान आणि कमी
शुल्कात उपलब्ध व्हावी म्हणून राज्यात रे ल्च
वे े जाळे हवे, आणि ते जाळे उभे करण्यासाठी राज्याचे स्वत:चे रे ल्वे मंडळ
हवे. जे रे ल्वे प्रकल्प प्रदीर्घ काळ विलंबित आहेत अथवा केंद्र सरकारने आजपर्यंत हातात घेतलेले नाहीत ते प्रकल्प
महाराष्ट्र राज्य रे ल्वे बोर्डाद्वारे पूर्ण करता येऊ शकतात. रे ल्च
वे ं जाळं हे उद्योगधंद्याच्या, शेतीच्या प्रगतीला अतिशय
आवश्यक आहे आणि म्हणूनच राज्यातला प्रत्येक तालुका हा रे ल्न
वे े जोडला जावा या करता महाराष्ट्र राज्याचं स्वतंत्र
रे ल्वे बोर्ड असायलाच हवं. खाजगी आणि महाराष्ट्र राज्य सरकारच्या माध्यमातून हे प्रकल्प राबवले जायला हवेत, ज्यातून
त्या भागातल्या उद्योगांना अतिशय आवश्यक असं रे ल्च
वे ं जाळं विणता येईल व प्रवासी वाहतूकही जलद करता येईल.

एस.टी. महामंडळ फायद्यात आलंच पाहिजे

एस.टी. ही महाराष्ट् राची रक्तवाहिनी आहे . महाराष्ट् रातील रस्त्यांवर दररोज एस.टी.च्या अंदाजे १७,५०० बसेस धावतात
त्यातून जवळपास ८० लाख लोकं प्रवास करतात. २४८ डेपो आणि जवळपास १ लाख कर्मचाऱ्यांची ही वाहतूक व्यवस्था
आज डबघाईला आली आहे . महामंडळाचा संचित तोटा अंदाजे १ हजार करोड असून, व्यावसायिकतेचा आणि दूरदृष्टीचा
अभाव, भ्रष्टाचार आणि गलथान कारभाराचं आगर बनलंय . हे थांबले पाहिजे.
एस.टी. कधीच तोट्यात जाऊ शकत नाही. ती तोट्यात नेणाऱ्या प्रवृत्तींना रोखलं पाहिजे. याकरता खाली सुचवलेले उपाय
तातडीने अंमलात आणले पाहिजेत.
१) एस.टी. महामंडळाचे अध्यक्ष, व्यवस्थापकीय संचालक यांच्या नेमणुकांमधील राजकीय हस्तक्षेप संपष्
ु टात आणून ज्यांना
या महामंडळाचा व्यवहार कळतो त्यांचीच नेमणूक करायला हवी.
२) महामंडळाला डीझेलच्या करावरील सूट याचा परतावा मिळायला हवा.
३) शेजारील राज्यात एक तर प्रवासी कर पूर्ण रद्द झालाय किं वा तो फारच किरकोळ आहे . पण महाराष्ट् रात प्रवासी कर
१७.५% आहे , तो माफ झाला पाहिजे.
४) विविध प्रवासी योजनांमधील सरकारकडे अडकलेल्या अंदाजे २००० करोड रुपयांचा परतावा मिळालाच पाहिजे.
५) कनिष्ठ वेतन श्रेणी रद्द करून ‘समान काम, समान दाम’ हा कायदा आला पाहिजे.
६) कर्मचाऱ्यांना मिळणारे पगार, विविध प्रकारचे भत्ते आणि कामगार कायद्याप्रमाणे मिळणाऱ्या सर्व सोयी-सुविधा
मिळायलाच हव्यात.
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७) एस.टी. मध्ये अंदाजे १५००० महिला कर्मचारी आहेत, त्यांच्याकरता काही विशेष सोयी नाहीत.या महिला कर्मचाऱ्यांच्या
लहान मुलांकरता डेपोच्या आवारात पाळणाघर असायलाच हवं.
८) एस.टी. च्या माध्यमातून चालणारी कुरिअर सेवा आणि थांब्यांवरची जाहिरात सेवा या मधील टेंडर प्रक्रिया पारदर्शक
झाली तर महामंडळाला मोठा उत्पन्नाचा मार्ग उपलब्ध होऊ शकतो.
९) प्रवाशांना उत्तम सुविधा देणं हे एस.टी. महामंडळाचं ध्येय असायला हवं.

पथकरण धोरणात जास्तीत जास्त पारदर्शकता आणण्यासाठी आतापावेतो
जी धोरणं आली, त्यातील त्रुटींचा अभ्यास करून नवीन जनताभिमुख पथकर
धोरण स्वीकारण्याबाबत आम्ही शासनास सुचवत आहोत.
आधीच्या सर्व धोरणांवर हे धोरण मात करे ल व चालू स्थितीतल्या सर्व प्रकल्पांना हे धोरण लागू असेल.

१) पथकर जमा होताना कुठलाही व्यवहार हा रोख पैशात होणार नाही. प्रत्येक वाहन धारकाला पथकराच्या रकमेची
कुपन्स विकत घेता येतील व टोल नाक्यावर ती कुपन्स देऊन टोल भरल्याची पावती मिळे ल. ह्यामुळे ह्या व्यवहारातील
भ्रष्टाचार पूर्ण थांबू शकतो.
२) हे धोरण स्वीकारल्यानंतर नवीन चार वा त्याहू न अधिक पदरी रस्त्यांवरच पथकर लागू होईल. मोटार वाहन कायदा,
प्रवासी कर, पेट्रोल, डिझेल वरील उपकर, सेंट्रल रोड फंड (CCRF), प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना आदी योजना व कर
रुपाने गोळा होणाऱ्या रक्कमेतन
ू इतर सर्व रस्ते, पूल, वगैरे प्रकल्प पूर्ण करण्यात येतील. हे धोरण लागू झाल्यानंतर
जनता एकाच रस्त्यासाठी एकदाच पैसे भरे ल.
३) विविध करांतून गोळा होणाऱ्या पथकराची माहिती जनतेकरता शासनाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध असेल. खराब
रस्त्यांची दुरूस्ती व सोयी-सुविधांची पूर्तता कंत्राटदाराकडू न करून घेण्यात येईल. कोणत्याही प्रकल्पात २०% नफा पकडू न
जर अधिक रक्कम पथकरातून गोळा झाली असेल, तर तेथे पथकर वसुली बंद करण्यात येईल.
४) नवीन प्रकल्पांवर पथकर वसुली स्मार्ट, इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीनेच करण्यात येईल, तसेच नियमांनुसार बांधकाम, सोयीसुविधा यांची पूर्तता झाल्याशिवाय वसुली सुरू केली जाणार नाही.
५) टोल स्थानकापासून १० कि.मी. परिसरात राहणाऱ्या नागरिकांना पथकरात ५०% सवलत देण्यात येईल. ज्या दिवशी
प्रकल्प किं मत वसूल होईल त्या दिवशी पथकर वसुली बंद करण्यात येईल. त्यापुढील रुंदीकरण, मजबूतीकरण,
सुधारणांची कामे अर्थसंकल्पातून केली जातील.
६) कुठल्याही व्यक्तीला पथकरातून सूट नसावी. प्रत्येक कंत्राट व कंत्राटदार यांचे ‘मुख्य अविषेशक लेखापाल’ यांचे तर्फे
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लेखा परीक्षण करणे बंधनकारक असावे.
७) प्रत्येक कंत्राटासाठी ‘कनसॉलिडेटडे फंड ऑफ स्टेट’ स्थापन करण्यात येऊन, पथकर वसुलीची रक्कम त्यात जमा
करण्यात यावी. त्यातून कंत्राटदारांची देणी, नफा व पैशांची देवाणघेवाण करण्यात यावी.

स्कायवॉकवर मोकळा वॉक करता
आलाच पाहिजे.
मुंबईतील स्कायवॉक हे आज फेरीवाले, भिकारी यांचे अड्डे बनलेत. त्यांच्यावर पोलीस कारवाई करून हे स्कायवॉक
प्रवाशांकरता मोकळे झाले पाहिजेत. तसेच जे स्कायवॉक हे अनावश्यक उभारले गेलत
े ते काढू न, रस्ते मोकळे केले
पाहिजेत.
काही स्कायवॉक हे इतके उं च बांधलेत की, ते अतिशय उपयोगी असूनदेखील नागरिकांकडू न त्याचा वापर होत नाही अशा
ठिकाणी सरकत्या जिन्यांचा वापर करायला हवा.
विकासाचा संपर्ण
ू इतिहास पाहता माणसाच्या प्रगतीत विद्युत ऊर्जेला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे . जगाच्या इतिहासात
जसा ऊर्जच्या विविध पर्यायांचा शोध लागत गेला, तसा मानवी विकासाच्या वाटांना वळण मिळत गेले.

भारतात सर्वाधिक विकास साधलेले महाराष्ट्र राज्य हे उद्योग, उत्पन्न,
राहणीमान या सर्व आघाड्यांवर अग्रेसर आहे , तरीही महाराष्ट् रातल्या प्रत्येक
गावाला आपण २४ तास वीज देऊ शकलेलो नाही.
वीज नसल्यामुळे होणारे वैयक्तिक, व्यावसायिक, औद्योगिक नुकसान हे मोजण्याच्या पलीकडचे आहे ! राज्याच्या
विकासाची चाकेसुद्धा विजेसारखी पायाभूत सुविधा नसल्याकारणाने मंदावली आहेत. महाराष्ट्र राज्यात जर सर्वांना
विकासाच्या संधी उपलब्ध करून द्यायच्या असतील, तर राज्याने उर्ज्या क्षेत्रामध्ये स्वावलंबी व्हायलाच हवे.
काही ठळक कार्यक्रम याप्रमाणे १) विजेची बचत म्हणजेच विजेची निर्मिती.
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२) स्मार्ट ग्रीडचा वापर - वीज वापरावर देखरे ख + वीज गळती, वीज चोरी कमी करणे + वीजेच्या मागणीचे व्यवस्थापन
करणे + विकेंद्रीत वीज संचांना ग्रीड मध्ये घेणे + वीजेची गुणवत्ता वाढवणे. ह्या ग्रीड मध्ये अपारं परिक विकेंद्रीत पद्धतीने
वीज निर्मिती करणारे संच जोडले जाऊ शकतात आणि वीज ग्राहक हे वीज विक्रेते बनू शकतात.
३) मायक्रो-ग्रीड वर भर देणं आवश्यक.
४) विकेंद्रीत, स्वच्छ पर्यायी स्त्रोतांचा वापर.
५) खुल्या बाजारात वीज विक्रीला प्रोत्साहन.
६) वीज दरातील त्रुटी काढणे.
७) राज्य वीज कंपन्यांचे प्राधान्याने निर्गुंतवणुकीकरण.
८) राज्य वीज निर्मिती उद्योगामध्ये खाजगी, परदेशी गुंतवणूक दारांना आकर्षित करण्यासाठी विशेष कार्यक्रमाची आखणी.

महाराष्ट् रातील वीज यंत्रणा स्मार्ट ग्रिडने जोडली जायला हवी

स्मार्ट ग्रिड म्हणजे संगणकाशी जोडलेली व डिजिटल साधनांचा वापर करणाली वीज वितरण प्रणाली.
देशात कुठे ही विजेचे उत्पादन झाले, की ते ग्रिडमार्फ त ग्राहकांपर्यंत पोहोचवले जाते. ही ग्रिड म्हणजे सर्व वीज निर्मिती
प्रकल्पांना आणि वीज वितरण व्यवस्थेला जोडणारे जाळे . संगणकयुगात हीच ग्रिड स्मार्ट बनली, की त्याचे अनेक फायदे
आपल्याला मिळतात. विजेचे उत्पादन कुठे कमी / जास्त होत आहे , विजेची मागणी कुणाला कमी / अधिक आहे , हे स्मार्ट
ग्रिड ओळखते आणि त्यानुसार कुठू न किती वीज मिळणार आहे आणि कोण किती वीज वापरणार आहे याचे गणित बसवते.
यामुळे विजेच्या पुरवठ्यात काही समस्या आल्यास अख्खं जाळं बंद न पडता ठरावीक भाग बंद करण्याचा निर्णय ग्रिड घेते.
छोट्या उत्पादकांना जोडणे शक्य होते. उद्या जर एखाद्या सोसायटीने ठरवले की, आपल्या गच्चीवर छोटा सौरऊर्जा प्रकल्प
सुरू करायचा, तर हा प्रकल्प सोसायटीला तर वीज पुरवेलच, पण अतिरिक्त वीज ग्रिडकडे पाठवून कुणाचीतरी विजेची
गरजही भागवेल. म्हणजे ग्राहकच कधीतरी उत्पादक बनेल.
वीज निर्मितीचे विविध पर्याय उपलब्ध होतात आणि ग्रिडशी जोडले जाऊ शकतात.
विजेचे दर ठरवणे सोपे जाते. विजेच्या गरजेनस
ु ार, विजेच्या वापरानुसार विजेचे दर बदलू शकतील आणि खुल्या बाजारातून
विजेची खरे दी / विक्री करताना योग्य दर मिळू शकतो. तसंच स्वस्त वीज उपलब्ध असताना विजेचा अधिक वापर करून
ग्राहकाला आपले वीज बिल कमी करता येऊ शकते. यामुळे विजेची बचतही होते.
एकूणच वीज निर्मिती व वितरण व्यवस्थेची कार्यक्षमता सुधारायला यामुळे मदत होते.
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छोट्या खाजगी वीज उत्पादनाच्या प्रयोगांना
प्रोत्साहन द्यायला हवं .

आज महाराष्ट् राला सुमारे ५००० ते ६००० मेगावॅट विजेचा तुटवडा सहन करावा लागतोय. महाराष्ट् रातील जनता लोडशेडिग
ं ने
त्रस्त आहे पण त्याचा फटका उद्योगधंद्यांनाही मोठ्या प्रमाणावर बसतोय. अनेक मोठे उद्योग राज्याबाहेर स्थलांतर करत
आहेत. म्हणूनच छोट्या खाजगी वीज उत्पादनाच्या प्रयोगांना प्रोत्साहन द्यायला हवं.
१) अशा प्रयत्नांना ‘एक खिडकी योजने’ द्वारे परवानगी द्यायला हवी.
२) कचऱ्यापासून वीजनिर्मितीसारखे प्रयत्न असोत अथवा सौरऊर्जेसारखे प्रकल्प असोत, या सर्वांना ‘एक खिडकी योजने’
द्वारे सगळ्या परवानग्या मिळायलाच हव्यात.
३) मोठे गृहनिर्माण प्रकल्प, आय.टी. पार्क्स यांच्या वीज उत्पादनाच्या छोट्या प्रयत्नांना प्रोत्साहन द्यायलाच हवं.
४) असे प्रकल्प राबवणाऱ्याना सरकारने काही करसवलती द्यायला हव्यात. विजेच्या बाबतीत पूर्णपणे राज्यसरकारवर
अवलंबन
ू न राहता जर लोकसहभाग होऊ शकत असेल तर त्या प्रयत्नांना प्रोत्साहन द्यायला हवं.

विकेंद्रीत शहरीकरण - शहरीकरणाला नवीन
आकार देऊ या.

शहरीकरणाची मुंबई आणि पुण्याच्या पद्धतीने व्याख्या न करता, एका वेगळ्या स्वरुपाची शहरं आकाराला यायला हवीत.
१) १० हजार लोकसंख्च
ये ी ४,१२६ आधुनिक नगरे , ५० हजार लोकसंख्च
ये ी १४२ मोठी नगरे , ५ लाख लोकसंख्च
ये ी ५९
छोटी शहरे आणि १० लाख लोकसंख्च
ये ी ३६ मोठी शहरे विकसित करणं शक्य आहे.
२) या शहराचं नियोजन हे त्या स्थानिक पातळीवर नगरपालिका आणि महानगरपालिकांच्या पातळीवरच व्हायला हवं.
३) प्रत्येक शहराची रचना करताना तिथे उपलब्ध असलेल्या उद्योगधंद्यांच्या संधी, शक्यता, शहराला लागणारं पाणी,
वीज,शाळा रुग्णालये, घरं , वाढतं नागरिकरण या सर्व बाबींचा योग्य विचार झालाच पाहिजे.
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४) नागरिकांना शहरात त्यांच्या कामाकरता जाण्यासाठी लागणाऱ्या बस, रे ल्वे सारख्या पायाभूत सुविधांचा विचार
करून त्याचं नियोजन व्हायला हवं.
5) नियोजनाच्या बाबतीत कायम राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकारवर अवलंबन
ू न राहता स्थानिक प्रशासनानेच
नियोजन केलं पाहिजे.
6) नगरपालिका अथवा महानगरपालिकांकडू न कर रुपात गोळा केला जाणारा निधी हा त्या शहराच्या गरजांकरताच
वापरला पाहिजे.
7) प्रत्येक शहर हे स्वयंपर्ण
ु ार वाढीला लगाम घालायलाच हवा.
ू करून, मोठ्या शहरांच्या बेसम
8) युरोपमध्ये अनेक शहरांमध्ये शहराच्या मधोमध वाहणाऱ्या नदीचा वापर हा जलवाहतुकीकरता केलेला आढळतो.
व्हेनिस सारखं शहर तर या वाहतुकीवरच अवलंबन
ू आहे . महाराष्ट् रातही पुण्यासारख्या शहरात मधोमध नदीचा प्रवाह
आहे अशा शहरांमध्ये कल्पकतेने जलवाहतुकीचा वापर केला पाहिजे.

घुसखोरी मुक्त महाराष्ट्रासाठी

ट्रेन, बस अथवा अन्य कुठल्याही वाहनांनी परराज्यातून महाराष्ट् रात येणाऱ्या व्यक्तींची, राज्याच्या सीमांवरती चौकशी
व्हायला हवी. परराज्यातून येणाऱ्या नागरिकांना त्याचं महाराष्ट् रात येण्याचं कारण, त्यांची इथे रहायची सोय आणि
किती काळ राहणार याविषयी प्राथमिक स्वरुपाची चौकशी झाली पाहिजे.

डंपिग
ं ग्राउं ड हे शहरापासून खूप लांब असावं .

वाढत्या नागरीकरणामुळे आणि आधुनिक जीवनशैलीमुळे प्रचंड कचरा रोजच्यारोज तयार होतोय. त्यात इ-कचऱ्याची
भर पडतेय, ज्याची संपर्ण
ू विल्हेवाट लावण्याची कुठलीही सोय आपल्याकडे नाही. दररोज गोळा केला जाणारा कचरा
हा शहराच्या बाहेर डंपिग
ं ग्राउं डवर टाकला जातो. बऱ्याच ठिकाणी असं आढळू न आलंय की, ही डंपिग
ं ग्राउं ड़स ही
लोकवस्ती पासून अगदी जवळ असतात. त्यामुळे नागरिकांना रोज नरक यातनांमधून जावं लागतं. या करता डंपिग
ं
ग्राउं डस हे ही शहरापासून लांबच असायला हवीत.
तसेच, मुंबई सारख्या शहरात प्रचंड प्रमाणात निर्माण होणारा कचरा उचलून नेण्याकरता स्वतंत्र रे ल्च
वे ा विचार
करायला हवा. जर स्वतंत्र रे ल्च
वे ा विचार केल्यास हा कचरा मुंबईपासून दूर, जिथे कुठलीही मानवी वस्ती नाही अशा
ठिकाणी नेऊन टाकता येईल.
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दरू संचार सुविधा.
१) केंद्राचे धोरण आहेच, पण त्याशिवाय महाराष्ट् राचेही टेलिकॉम क्षेत्रासाठी

स्वतंत्र धोरण असावे.

२) त्याप्रमाणे फार मोठ्या प्रमाणात महाराष्ट्र वाय-फाय युक्त होईल असे प्रयत्न

करावेत.

प्रत्येक गाव वाय-फायने जोडलं जायलाच हवं .
तंत्रज्ञानामुळे जग छोटं होत चाललंय. जगाच्या कुठल्याही कोपऱ्यात निर्माण
होणार ज्ञान, माहिती ही काही क्षणात दुसऱ्या टोकाला पोहोचवणं सहज
शक्य झालंय. तंत्रज्ञानाच्या या क्रांतीचा फायदा महाराष्ट् राला व्ह्यायलाच हवा.
१) महाराष्ट् रातलं प्रत्येक गाव वाय-फायने जोडलं गेलंच पाहिजे. गावातील ग्रामपंचायती, शाळा, आरोग्यकेंद्र ही हाय-स्पीड
इंटरनेटने जोडली गेली पाहिजेत.
२) ग्रामस्थांची सर्व सरकारी कामं इंटरनेटद्वारे व्हायला हवीत. विद्यार्थ्यांना ई-लर्निंग द्वारे जगातलं उत्तम शिक्षण मिळायला हवं.
३) आरोग्य केंद्रात येणाऱ्या रुग्णाला शहरातील अनुभवी डॉक्टर्स बरोबर थेट बोलता यायला हवं.
४) महाराष्ट् रातील खेडोपाडी इंटरनेट क्रांती व्हायलाच हवी.
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महाराष्ट्र ‘विज्ञान’मार्गी व्हायलाच हवा.

महाराष्ट्र संपन्न करायला विज्ञानाची कास धरायला हवी.जेनटिक्स
े
, नॅनो- टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान ही
क्षेत्रं पुढच्या काळात जगात क्रांती घडवतील आणि या तीनही क्षेत्रांत महाराष्ट्र अग्रेसर असायला हवा.
१) या क्षेत्रातील मुलभूत संशोधनाकरता, महाराष्ट् रातल्या प्रमुख शहरात विज्ञान आणि तंत्रज्ञान वसाहती उभारल्या जायला
हव्यात.
२) महाराष्ट् रातल्या तसेच जगातल्या संशोधकांना त्यांच्या कामाकरता पोषक वातावरण निर्माण करून द्यायला हवं .
३) इथे होणारं संशोधन हे शाळा आणि महाविद्यालयांमधील अभ्यासक्रमात समाविष्ट व्हायला पाहिजे.
४) महाराष्ट्र हे देशाच्या शास्त्रीय संशोधनाचं आणि बौद्धिक संपदेचं इंजिन बनायला हवं.

महाराष्ट्र ‘विज्ञान संशोधनाची पंढरी’ व्हायलाच हवी.
महाराष्ट्र ही बुद्धीवंतांची खाण आहे , पण दुर्दैवाने उत्तम संधींचा अभाव असल्यामुळे या राज्यातील हजारो तरुण हे दरवर्षी
परदेशात उत्तम संधींच्या शोधात निघून जातात. हा ऱ्हास थांबवायलाच हवा.
१) जगात जे जे उत्तम ते ते आपल्याकडे आलं पाहिजे हे आपलं उद्दीष्ट असायला हवं. या करता प्रख्यात शास्त्रज्ञ आणि
संशोधकांच्या नेतत्
ृ वाखाली एक मध्यवर्ती संस्था उभारायला हवी, जी जगात असलेल्या विविध संशोधनांवर लक्ष
ठे वून असेल.
२) या संस्न
थे े जगातील विविध विद्यापीठं आणि संशोधन संस्था यांच्यात संशोधनाचे करार करण्यात पुढाकार
घ्यायला हवा.
३) शेती, शिक्षण, आरोग्य या विषयांतील मुलभूत संशोधन हे प्रयोगशाळांच्या बाहेर आणून ते या मातीतील समस्या
सोडवण्याकरता वापरलं जायला हवं .
४) संशोधनाकरता आपली मुलं परदेशात न जाता जगातील बुद्धीवान तरुण-तरुणी या राज्यात आले पाहिजेत, याकरता
विद्यापीठांमध्ये संशोधनाकरता पुरेसा पैसा उपलब्ध करून दिलाच पाहिजे.
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माणूस हा पर्यावरणाचाच एक भाग आहे . माणसाच्या बदलत्या रहाणीमानामुळे निसर्गाचे चक्र बदलतं आहे . माणसानं
पर्यावरणाचं संतल
ु न न बिघडवता, पर्यावरणाशी जुळवून घेऊन रहाणं गरजेचं आहे . ही सर्वकाही पुष्कळ जबाबदारी कोण्या
एका मंडळाची किं वा शासनाची नसून, प्रत्येक नागरिकाची आहे . आजपर्यंत माणूस फक्त निसर्गाकडू न घेत आला. आता
त्यामुळे झालेली हानी भरून काढण्यासाठी प्रयत्न करायला हवेत !

काय करायला हवं ?

१) प्रत्येक नागरिकानं, जागरूकपणे आपल्या परिसरावर देखरे ख ठे वायला हवी.आपला परिसर कसा रहावा याची संपर्ण
ू
जबाबदारी तिथले स्थानिक नागरिक घेतील. परिसरात एखादी नदी असेल तर त्या नदीचं संवर्धन कशा प्रकारे व्हायला हवं
यावरही नागरिकांचं लक्ष असेल. नागरिक आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था मिळू न त्या शहरातल्या, गावातल्या सर्व नैसर्गिक
साधन-संपत्तींच्या संवर्धनाची जबाबदारी स्वीकारतील. आपल्या परिसरात कोणत्याही प्रकारचे विकास प्रकल्प येण्याआधी
त्यांच्या दुष्परिणामांचा विचार करूनच ते स्वीकारले जातील. या दुष्परिणामांवर तोडगा निघाल्याशिवाय तो प्रकल्प पुढे
जाणार नाही. आणि आपल्या परिसरात कुठला प्रकल्प येऊ द्यायचा हा निर्णय स्थानिकांचाच असेल.
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२) एखादा भाग विकसित करताना, त्याच्या क्षेत्रातल्या नैसर्गिक साधन-संपत्तीच्या क्षमतेचा विचार केला गेला पाहिजे.
३) ‘महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ’ हे देखरे ख, तांत्रिक सहाय्य आणि कायदे -नियम सुचवण्यासाठी राहायला हवं.
४) प्रत्येक औद्योगिक केंद्रानं आपापलं प्रदूषण स्वत:च नियंत्रणात ठे वायला हवं. यासाठी जे काही प्रशिक्षण आणि तांत्रिक
सहाय्य लागेल ते सर्व ‘महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ’ पुरवेल.
५) जमिनीची उत्पादन क्षमता वाढवण्यासाठी प्रयत्न करायला हवेत.
६) स्थानिक पातळीवर लोकसहभागातून देखरे ख करण्यासाठी प्रोत्साहन द्यायला हवं.ज्या गावात, नगरात किं वा शहरात
नैसर्गिक साधन-संपत्ती, उदा. जंगल, खाण, तलाव इ. असेल, त्या नैसर्गिक साधनांवर स्थानिकांचा अधिकार असेल. या
साधनाचे काय करायचं , त्याचा वापर कसा आणि किती करायचा हे ठरवण्याचा अधिकार तिथल्या नागरिकांचाच असेल.
स्थानिक स्वराज्यसंस्च्
थे या मार्फ त हा अधिकार तिथल्या नागरिकांना बजावता येईल.
७) अनेक ठिकाणच्या जागा प्रदूषणामुळे आणि मानवाच्या हस्तक्षेपामुळे मोडकळीला आलेल्या असतात. अशा जागा
ओळखून, शोधून त्याचं संवर्धन करायला हवं. म्हणजे माळीण गावासारख्या दुर्घटना टाळता येतील.

सह्याद्री रांगा ‘जैवविविधता प्रदेश’ म्हणून
घोषित व्हायला हव्यात.

महाराष्ट् रावर निसर्गाने ज्या मुक्तहस्ताने अनेक गोष्टींची उधळण केली आहे त्यात सह्याद्री पर्वत रांगांमधील ‘जैवविविधता’ हा
एक अमूल्य ठे वा आहे . युनस्
े को सारख्या जागतिक संस्न
थे े याला जागतिक वारसा म्हणून घोषित केलंय . हा अमूल्य ठे वा हा
आपल्याला येणाऱ्या पिढ्यांकरता राखून ठे वायचाय आणि म्हणूनच या भागाला ‘जैवविविधता प्रदेश’ म्हणून घोषित करून
इथे एक विशाल जैवविविधता केंद्र उभारायला हवा.
ॲमेझॉनच्या खोऱ्यातील जैवविविधता ज्या ताकदीने जगासमोर आणली गेली त्याच पद्धतीने ही सह्याद्री पर्वत रांगातील
विविधता जगासमोर आणायलाच हवी. या पर्वत रांगा ‘पर्यावरण स्नेही पर्यटन केंद्र’ म्हणून विकसित करण्याकरता
प्रयत्न करायलाच हवेत. जैवविविधतेवर संशोधन करणारं केंद्र इथे उभारायला हवं. ह्या रांगांचं महत्व पुढच्या पिढ्यांच्या
मनावर बिंबवण्याकरता इथे विद्यार्थ्यांच्या स्टडी टू र्स आणल्या पाहिजेत. इथल्या जैवविविधतेवरच्या फिल्म्स शाळांच्या
अभ्यासक्रमात समाविष्ट झाल्या पाहिजेत.
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आदर्श राज्यव्यवस्था ही सातत्यानं कायद्याचं

आणि धोरणांचं पुनरावलोकन करणारी असावी.

महाराष्ट्राला प्रगतीपथावर न्यायचं असेल, तर काही
नवीन कायदे आणावे लागतील, काही धोरणात्मक
बदल आणावे लागतील. प्रचलित कायद्यांची कठोर

अंमलबजावणी करावी लागेल आणि भविष्याचा

विचार करून काही कटू निर्णय घ्यावे लागतील.
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नगरपालिका, ग्रामपंचायतींना
विकास-कामांसाठी अधिक
पैसा मिळायलाच हवा.
जर महाराष्ट्र विकसित आणि संपन्न करायचा असेल, तर निर्णयप्रक्रियेचं विकेंद्रीकरण करून स्थानिक स्वराज्य संस्था या
आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करायला हव्यात.

१) ग्रामपंचायती, नगरपालिका, महानगरपालिका यांना स्वतःच्या गावाचे, शहराचे धोरण ठरवण्याचा अधिकार असायलाच हवा.
२) त्यांना निधिकरिता केंद्र किं वा राज्यसरकारवर अवलंबन
ू रहायला लागता कामा नये.
3)स्थानिक स्वराज्य संस्था जर आर्थिकदृष्ट्या सक्षम झाल्या तरच विकास-कामांना गती मिळू शकेल आणि तरच महाराष्ट्र
खरोखर प्रगतीशील आणि संपन्न होऊ शकेल.

“महाराष्ट्र राज्य स्थानिक स्वराज्य संस्था मार्गदर्शन केंद्र”
ह्या पुढच्या काळात राज्यकारभार हा अधिक विकेंद्रीत होत जाणार आहे ,आणि तो झालाही पाहिजे. तसं झालं तरच
लोकशाही मजबूत होईल, प्रगल्भ होईल. लोकांचा सहभाग वाढेल. पण याकरता या संस्थांकरता एक मार्गदर्शक संस्था
असायला हवी. म्हणूनच ‘महाराष्ट्र राज्य स्थानिक स्वराज्य संस्था मार्गदर्शन केंद्र’ सुरू करायला हवं.
१) हे मार्गदर्शन केंद्र निधी-संकलनाचे नवनवे मार्ग सांगेल आणि त्यांचं कामकाज सुरळीत होण्यासाठी प्रयत्न करे ल.
२) स्थानिक स्वराज्य संस्था आदर्श पद्धतीने कशा चालायला हव्यात याचं प्रशिक्षण देईल.
३) स्थानिक स्वराज्य संस्थांची तपासणी करण्याचे अधिकारही कायद्यानं या केंद्राला द्यायला हवेत.
ग्रामसभा आणि क्षेत्रसभांमध्ये मतदानापलीकडचा लोकसहभाग असायला हवा.
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लोकशाहीमध्ये मतदान करणं हे जरी सर्वात महत्वाचं असलं तरी नागरिकांनी त्यापलीकडे जाऊन सहभागी व्हायला हवं .
वास्तविक शहरी भागात क्षेत्रसभा आणि ग्रामीण भागात ग्रामसभा घेतल्या पाहिजेत असा कायदा आहे . लोकांनी स्थानिक
प्रश्नांवर आपलं मत मांडू न विकास कामांच्या बाबतीत आपली मतं मांडायला हवीत, असं कायद्यात सांगितलं आहे . तरी
त्याची अंमलबजावणी होताना दिसत नाही. तो कायदा आपण कृतीत आणला पाहिजे. लोकांचा सरकारवर, शासनावर
विश्वास राहील आणि तो वाढेल ह्यासाठी सकारात्मक प्रयत्न व्हायलाच पाहिजेत. वॉर्ड पातळीवर, ग्रामपंचायत पातळीवर
निधिची कमतरता रहाणार नाही याकडे लक्ष द्यायला हवं.

आदिवासी विकास
१) महाराष्ट् रातील काही आदिवासी हे रोजगाराच्या शोधात शहरात स्थलांतरित झाले आहेत. त्यांच्यासाठी विकास-कार्यक्रम
राबवताना त्यांचे नेमके ठिकाण आणि लोकसंख्या माहीत असणे आवश्यक आहे . अशा सर्व आदिवासी समूहांची नेमकी नोंद
करणे महत्वाचे आहे .
२) प्रत्येक आदिवासी समूहाला त्यांच्या रहात्या ठिकाणी रोजगाराची संधी देणं आवश्यक आहे .
३) त्या भागातील बालमृत्च
यू े प्रमाण हा चिंतच
े ा विषय आहे . त्याकडे विशेष लक्ष दिलं पाहिजे.
४) त्यांना त्यांच्या बोलीभाषेतन
ू शिक्षण घेता येईल अशी व्यवस्था केली पाहिजे. तसे शैक्षणिक धोरण आखले पाहिजे.
५) शेती आणि जंगलावर आधारित, पर्यावरणाला कोणतीही हानी न पोचता, आदिवासी भागात लघु-उद्योगनिर्मिती
करण्यासाठी त्यांना तयार करावे लागेल.
६) आदिवासी स्व-शासन कायदा, सामुहिक वनहक्क कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी आदिवासी समूहांना
प्रशिक्षण द्यायला हवे.
७) काही सामाजिक संस्था आदिवासींसोबत काम करत आहेत. आदिवासींच्या विकासाच्या दृष्टीनं त्यांचा अनुभव अतिशय
महत्वाचा आहे . अशा संस्थांना आदिवासी विकासाच्या कार्यक्रमात सहभागी करून घेणे.
८) यापुढे आदिवासींचे फक्त पुनर्वसन करणं सोडू न, विकासाचे कार्यक्रम राबवताना त्यांचा सहभाग व निर्णय यांना महत्व देणे.
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आदिवासीच असतील
जंगलाचे मालक
जंगल आणि जंगलातील प्राण्यांचे संरक्षण करण्याच्या निमित्ताने इंग्रजांनी जंगल कायदा बनविला.
यामुळे आदिवासींचा जंगलावरील हक्क हिरावला गेला. ब्रिटिश राज्यकर्त्यांचे आदिवासींबाबतचे धोरण हे
आदिवासींना आहे त्या स्थितीत ठे वण्याचेच होते. आदिवासींमधे राजकीय जागृती होऊ न देणे, ते एकत्र
येणार नाहीत याची इंग्रजांनी ‘कायदेशीर’ तरतूद केली. १८६४ सालचा जंगल संरक्षण कायदा हा त्यासाठीच
आणला. जंगल संरक्षण करण्याच्या बहाण्याने इंग्रजांनी मग जंगलांवरच आक्रमण करायला सुरुवात केली.
अक्षरश: जंगलांची लूट केली. या जंगलसंरक्षण कायद्याच्या अतिरे की धोरणामुळे आदिवासींना त्यांच्या
पारं परिक हक्कांना मुकावे लागले.
दुर्दैवाने स्वातंत्र्यानंतर आज ६५ वर्षांनी सुद्धा यात फारसा फरक झालेला नाही. ब्रिटिश असोत की सध्याचे
बरे चसे वनाधिकारी यांनी जंगलं अक्षरशः लुटलेत . पण आदिवासी हे जंगलाला आपली ‘आई’ मानतात.
त्यांचा उदरनिर्वाह या जंगलांशी संबंधीत असल्यामुळे ते कधीच स्वतःच्या फायद्याकरता वाट्टेल तसं जंगल
ओरबाडत सुटत नाहीत. आणि म्हणूनच गडचिरोलीतल्या मेंढा लेखाची “दिल्ली-मुंबईत आमचं सरकार तर
आमच्या गावात आम्हीच सरकार” ही घोषणा सर्व गाव-वस्ती नगरांमध्ये घुमली पाहिजे. केंद्रसरकारच्या
‘जंगल अधिकार कायदा २००६’ च्या प्रमाणे गावाला जंगल संपत्तीचं नियंत्रण, त्याचं राखणं आणि सर्वात
महत्वाचं म्हणजे काही प्रमाणात उदरनिर्वाहाकरता जंगल संपत्तीचा वापर करण्याचा अधिकार देण्यात
आला. गडचिरोलीतील मेंढा लेखा गावाला हा अधिकार सर्वप्रथम बहाल करण्यात आला.
महाराष्ट्र सरकारने या कायद्याच्या सक्षम अंमलबजावणी करता प्रयत्ने केलेच पाहिजेत . आदिवासींना
उपऱ्यासारखं न वागवता त्यांना सन्मानानें वागवलं गेलं पाहिजे.
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नागरिकांच्या मंत्रालयाच्या
फेऱ्या बंद व्हायलाच हव्यात.

कुठल्याही छोट्या छोट्या कामांसाठी महाराष्ट् रातल्या अगदी कानाकोपऱ्यांतून लोकं मंत्रालयात खेटे घालत असतात. यामुळे
लोकांचा प्रचंड पैसा आणि वेळ वाया जातो.
१) यापुढे सर्वं कामं जिल्हा पातळीवरच आणि तालुका पातळीवरच व्हायला हवीत.
२) राज्यातील प्रत्येक कार्यालय हे वाय-फायने जोडलेलं असायलाच हवं आणि मंत्रालयासंबंधी सर्व फाईल्सचे कागदी घोडे
न नाचवता, त्या माहिती तंत्रज्ञानाच्याद्वारे त्यावर जलद निर्णय व्हायला हवेत.
३) सर्व टेंडर्स ही ई-टेंडर्स असायलाच हवीत, ज्यामुळे त्यात पारदर्शीपणा येईल.
४) उद्योगांनां लागणाऱ्या परवानग्यांकरता मंत्रालयाचे दार न ठोठावता, त्या जिल्हा पातळीवरच मिळायला हव्यात.

महापौर हा एका वॉर्डाचा नको, तर शहराचा हवा.

२१व्या शतकात शहरांतील समस्या या अधिक गुंतागुंतीच्या होत चालल्या आहेत. या समस्या सोडवण्याकरता उत्तम आणि
खंबीर प्रशासकांची गरज आहे . प्रचलित व्यवस्थेत महापौर हे शोभेचं पद बनत चाललं असून, बरे चसे निर्णय हे आयुक्त
आणि स्थायी समितीच्या पातळीवरच अडकून पडतात. महापौर या पदाला अधिक अधिकार मिळायला हवेत, शहरातल्या
सर्वोत्तम नागरिकांच्या अनुभवाचा आणि ज्ञानाचा उपयोग करून घेता यावा या करता महापौर हा थेट जनतेतन
ू च निवडला
गेला पाहिजे.
हा महापौर त्या शहराचा पालक असेल, व तिथल्या समस्यांची योग्य जाण असणारा असेल; ज्याच्या मार्गदर्शनाखाली
सगळे महत्वाचे निर्णय घेतले जातील.
महाराष्ट् रात छोट्या नगरपालिका आणि नगरपरिषदांच्या कार्यक्षेत्रात ह्याचा प्रयोग १० वर्षं करून पहावा अशी आमची सूचना
आहे . इथे त्या शहरातील लोक महापौरांना थेट निवडू न देतील आणि तो महापौर लोकांना उत्तरदायी असेल. महापौर हे
काही अनुभवी, तज्ञ्य लोकांना नेमन
ू कारभार करतील. याबरोबरच नगरसेवकांचीही आमसभा असेलच आणि महापौर
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तिथेही लोकांमधून निवडू न आलेल्या नगरसेवकांना उत्तरदायी असतील. खऱ्या अर्थानें महापौर हा एका वॉर्डाचा नको तर तो
आख्ख्या शहराचा पालक असायला हवा.

अंतर्गत ‘वाद निर्मूलन लवाद’ असायलाच हवा.
काही प्रश्न अवघड असतात, काही भावनांशी संबंधित असतात, तर काही थेट आर्थिक हितसंबध
ं ांशी. उदाहरणार्थ, दोन
जिल्ह्यातील शेतकरी हे पाणी आम्हालाच मिळावं म्हणून भांडत असतात. दोन सरकारी विभागात मतभेद असतात. दोघांचंही
बरोबर असतं. नियम अस्पष्ट असतात किं वा स्पष्ट असले तरी त्याचे अर्थ वेगवेगळे लावले जातात. अशा वेळी प्रत्क
ये वेळी
न्यायालयात जाणं योग्य नसतं किं बहु ना तिकडे गेलं की प्रश्न बिकट होतात. असे बरे चसे गुत
ं ागुत
ं ीचे आणि जटील प्रश्न फक्त
नीट बोललो आणि नीट एकमेकांचं ऐकलं तरी सुटू शकतात. असे प्रश्न सोडवण्यासाठी कायद्यानं एक परिषद स्थापन केली
जाईल. एखाद्या लवादासारखी. त्यात प्रशासनामधले अनुभवी, न्यायदानातील जाणकार आणि ज्यांना समाजात मान आहे ,
ज्यांच्या शब्दाला किं मत आहे अशी माणसं असतील. ती सर्वांशी संवाद साधतील आणि मतभेद, मनभेद कमी करण्याचा प्रयत्न
करतील.. अवघड प्रश्न सोडवायला मदत करतील. शासनाला सूचना करतील आणि सर्वांना पसंत पडेल असा मार्ग काढतील.

५ गरजा ५ कार्डस
सरकारकडे जर नागरिकांबद्दल आवश्यक ती माहिती असेल, तर त्यांना प्रत्येकाची योग्य ती काळजी घेता येईल आणि
प्रत्येकाला प्रगतीची योग्य ती संधी देता येईल. याकरता आम्ही महाराष्ट् रातील नागरिकांच्या आयुष्यातील पाच टप्प्यांकरता ५
वेगवेगळी कार्डस देण्याची योजना राबवू इच्छितो.
१. महाराष्ट् रात आई गरोदर राहिली की तिची नोंद करून तिला एक कार्ड दिलं जाईल. त्यावरून प्रसूतीपूर्व काळजी नीट
घेतली जात आहे की नाही हे पाहिलं जाईल. त्याला “काळजी कार्ड” (care card) म्हटलं जाईल.
२. ते मूल जन्माला आलं की त्याच्या काळजी कार्डाचं रुपांतर ‘आरोग्य कार्डात’ होईल. तिथे बाळाची आरोग्य-विषयक नोंद
होईल. ते सहाव्या वर्षापर्यंत चालेल. त्याला “आरोग्य कार्ड” म्हटलं जाईल.
३. ते मूल सहा वर्षांचं झालं की तेच कार्ड “शिक्षण कार्डात” रूपांतरित होईल. ते वयाच्या १८ व्या वर्षापर्यंत चालेल.
४. मग त्याच कार्डाचं - “उच्चशिक्षण -रोजगार कार्ड” होईल. ते वयाच्या साठाव्या वर्षापर्यंत चालेल.
५. पाचवं कार्ड असेल - ‘ज्येष्ठ नागरिक कार्ड’ जिथे राज्यातल्या जेष्ठ नागरिकांची माहिती याकार्ड द्वारे जमा करता येईल.
त्यांना परवडेल अशी आरोग्य-सेवा मिळतेय का, घराची सोय आहे ना, ह्यासारखी माहिती सरकारकडे जमा होईल. त्यावरून
सरकारला काही ठोस उपाय करणं सोयीचं होईल. तशीच काही दीर्घकालीन धोरणं आखणं शक्य होईल.
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“नागरिकांच्या प्रकल्पांसाठी नागरिकांचाच पैसा.”
गावात वाचनालयं हवं , शाळे ची भिंत बांधून हवी, शहरात एखादा स्वीमिंग पूल व्हावा,बाग हवी अशा अनेक छोट्या छोट्या
मागण्या ह्या वर्षानुवर्षे रखडतात. कररूपाने स्थानिक स्वराज्य संस्थाकडे जमा होणारा निधी कधीच पुरेसा नसतो आणि
राज्यसरकार आणि केंद्र सरकार लक्ष देत नाही हा आरोप कायम होत असतो. त्यामुळे अनेक लोकोपयोगी प्रकल्प वर्षानुवर्ष
रखडतात. सरकार प्रत्येक ठिकाणी मदतीला येऊ शकत नाही याची जाणीव जगातल्या काही देशात लोकांना होऊ लागली
आणि त्यांनी काही छोटे छोटे प्रकल्प लोकवर्गणीतून पूर्ण करायला सुरुवात केली. राजस्थानमधल्या सोडा गावातल्या छबी
राजावत या सरपंचांनी गावात स्वच्छतागृह, शेत तळी तयार करणे या सारखे प्रकल्प लोकवर्गणीतून उभारले. अशा प्रकारे
काही प्रकल्प पूर्णत्वास नेणं ही भविष्याची गरज असणार आहे आणि महाराष्ट् राने या दृष्टीनें पाऊलं टाकली पाहिजेत. येत्या
काळात कुठल्याही प्रकल्पात लोकांचा सहभाग आणि या प्रकल्पांवरचा मालकी हक्क पण जनतेचाच असायला हवा.
लोकांनी, लोकांसाठी, लोकवर्गणीद्वारे काही प्रकल्प राबवणे ही कल्पना पुढे न्यावीच लागेल.
१) स्थानिक स्वराज्य संस्न
थे े नागरिकांच्या अपेक्षा जाणून घेऊन असे प्रकल्प निवडावेत की जे निधीअभावी रखडलेत आणि
राज्यसरकार अथवा केंद्रसरकारकडू न निधी यायला विलंब लागतोय किं वा ज्या प्रकल्पांना केंद्राचा निधी मिळणं शक्य नाही.
२) लोकवर्गणीचे आणि लोकसहभागाचे आवाहन करून प्रकल्पातील तांत्रिक बाबी, टेंडर प्रक्रिया, प्रोजेक्टला लागणारा
कालावधी इ. सर्व बाबी जनतेसमोर पारदर्शीपणे मांडाव्यात.
३) जमलेल्या निधीचा हिशोब सगळ्यांकरता खुला असावा.

राज्याच्या हिताचे विषय राज्यालाच हाताळता
आले पाहिजेत .

स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर केंद्रानं कुठले निर्णय घ्यायचे, राज्यानं कुठले निर्णय घ्यायचे आणि दोघांनी मिळू न कुठले घ्यायचे
ह्यावर तीन याद्या बनवल्या गेल्या. आता परिस्थिती बदलली आहे ...७३ व्या आणि ७४ व्या घटनादुरुस्तीनंतर पंचायतराज
आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांना जास्त अधिकार दिले गेले, मात्र जुन्या याद्या तशाच राहिल्या. महाराष्ट् रातील गडकिल्ल्यांची काळजी किं वा जंगलाची देखभाल सारखे विषय फक्त केंद्राच्या अखत्यारीत असण्याचं कारण काय? आमच्या
गड-किल्ल्यांची काळजी आम्ही घेऊ शकणार नाही का? हा निर्णय बदलायचा तर देश पातळीवर, संसदेत ह्याची चर्चा
व्हायला पाहिजे. या यादीत बदल केल्याशिवाय महाराष्ट् राचं भलं होणार नाही, असं आमचं ठाम मत आहे . त्यामुळे त्यासाठी
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देशाच्या पातळीवर ह्या मुद्द्याचा पाठपुरावा करण्याचं काम महाराष्ट् रानं करण्याची आवश्यकता आहे .

कर धोरणात
आमुलाग्र बदल.

आज राज्यातला नागरिक, व्यापारी हा इन्कम टॅक्स, सेल्स टॅक्स, सर्विस टॅक्स, ऑक्ट् रॉय, स्टॅम्प ड्युटी अशा सारखे असंख्य
टॅक्स भरतोय. महाराष्ट् रातून देशाला कररुपात जाणारा निधी हा सर्वाधिक आहे , तरीही त्यामानाने महाराष्ट् राला करातला
मिळणारा वाटा आणि महाराष्ट् रातील जनतेला ते भरत असलेल्या कराच्या तुलनेत मिळणाऱ्या सुविधा या फारच तुटपुंज्या
आहेत. त्याचप्रमाणे कराच्या अतिबोज्यामुळे महाराष्ट् रातील सामान्य नागरिकांच्या हातात खर्च करण्यास फारच थोडा पैसा
शिल्लक राहतोय. याचा परिणाम उद्योगधंद्यांवरही होताना दिसतोय.
१) या करता महाराष्ट् राचं कर धोरण हे सुटसुटीत, नागरिकांवर आणि उद्योगांवर कमीत कमी बोजा टाकणारं असायला हवं.
२) टॅक्स गोळा करणाऱ्या अनेक संस्था न ठे वता एकच संस्था अशी हवी की जिथे सर्व प्रकारचे कर गोळा केले जातील.
३)राज्याला आणि पर्यायाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांना राज्यातून जमा झालेल्या करातून अधिक वाटा मिळायला हवा.
४) कर हा स्थानिक पातळीवर आणि राज्य पातळीवर जमा होऊन तो केंद्राकडे जाऊन मग तो योजनांकरता तुटपुंज्या
स्वरूपात राज्याला परत येण्याऐवजी, तो स्थानिक स्वराज्य संस्थाना, राज्य सरकारला विकास कामांकरता लागणारा पैसा
वजा होऊन उरलेला निधी केंद्राकडे जायला पाहिजे.
५) महाराष्ट् रासारखं विकसित राज्य इतर अविकसित राज्यांना कर्जाच्या रुपात विकासकामांकरता पैसा देईल.
६) या राज्यातून गेलल्
े या कराचा हिशोब नागरिकांना मिळायलाच हवा आणि तो आमच्या राज्यावर अधिकाधिक खर्च
व्ह्यायलाच हवा.
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राज्यातील प्रादेशिक
असमतोल संपवला पाहिजे !

१) महाराष्ट्र राज्यातील प्रादेशिक असमतोल मिटवण्यासाठी निर्णयप्रक्रियेचं विकेंद्रीकरण व्हायला हवं आणि सध्याच्या
नियोजनाचा पण पुनर्विचार व्हायला हवा.

२) जिल्हा-जिल्ह्यातील व्यापार-उदीम जोमाने वाढण्यासाठी आहे त्या कर व्यवस्थेमध्ये आमूलाग्र सुधारणाही करण्याची
आवश्यकता आहे .
३) राज्याप्रमाणेच प्रत्येक जिल्ह्याचे, तेथील लोकांना जास्तीत-जास्त फायदा करून देण्यासाठी, स्वतंत्र असे उद्योगव्यवसाय-व्यापार धोरण असायला हवे.
४) प्रत्येक जिल्ह्याचे परदेशी-जागतिक व्यापाराचे स्वतंत्र धोरण असायला हवे. उदाहरणार्थ - अमरावती किं वा नागपूर
जिल्ह्यातील शेतकरी संत्री, कापूस अशी विशेष उत्पादने जागतिक बाजारपेठेत प्रत्यक्ष थेटपणे विकू शकले पाहिजेत.
त्यासाठी केंद्राची जाचक धोरणं बदलली गेली पाहिजेत आणि शेती खुल्या बाजाराला जोडली पाहिजे.
५) राज्यात खाजगीकरण व जागतिकीकरणाच्या आधारे रोजगार, व्यवसायाच्या अमर्याद संधी आहेत. या संधी अविकसित
भागातील तरुणांपर्यंत पोहोचल्या पाहिजेत. या संधींचा लाभ तरुणांना घेता यावा या करता त्यांना व्यवसायाभिमुख
शिक्षणाच्या संधी त्यांना त्यांच्या भागात उपलब्ध व्हायला हव्यात. तसंच स्थानिक पातळीवर काय संधी उपलब्ध करून देता
येतील याचा कल्पकपणे विचार झाला पाहिजे. उदाहरणार्थ, ज्या जिल्ह्यांमध्ये दुष्काळ आहे , पण स्वच्छ सूर्यप्रकाश उपलब्ध
आहे तिथे सौरऊर्जा निर्मिती प्रकल्प उभारता येतील. काही ठिकाणी हरितगृहांची साखळी उभारता येईल व त्यात परदेशी
गुंतवणूक आणता येईल.
६) महाराष्ट् रातील प्रत्येक जिल्ह्याचे वैशिष्ट्यपूर्ण हवामान, शेती, संस्कृती, परं परा, मनुष्यबळ, उपलब्ध कार्यकुशलता, परं परे नं
चालत आलेले उद्योग-व्यवसाय ह्यांचा अभ्यास करण्याची, त्यावर धोरण ठरवण्याची, बाजारात भरभराट होण्यासाठी
व्यापार-नीती ठरवण्याची व्यवस्था जिल्हा पातळीवर व्हायला हवी. त्यावर आधारित प्रत्येक जिल्ह्याचे स्वतंत्र धोरण आणि
नेमकी उद्दिष्टे ठरवायला हवीत. ह्यातून स्थानिकांना रोजगाराच्या आणि स्वत:चा विकास करून घेण्याच्या अमाप संधी
निर्माण होणार आहेत. त्यातूनच महाराष्ट् राचा चहू बाजूनं विकास होणार आहे .
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‘महाराष्ट्र नवनिर्माण सेने’च्या
सत्तेचा पहिला दिवस हा
महाराष्ट्रातील कुठल्याही
नवीन झोपडपट्ट्यांचा
शेवटचा दिवस असेल.
‘महाराष्ट्र नवनिर्माण सेने’च्या सत्तेचा पहिला दिवस हा महाराष्ट् रातील कुठल्याही नवीन झोपडपट्ट्यांचा
शेवटचा दिवस असेल . आज राज्यातील अनेक मोकळ्या जागा या सरकारी अधिकारी आणि

नगरसेवकांच्या आशीर्वादाने झोपडपट्ट्यांनी गिळं कृत केल्यात. या झोपडपट्ट्या म्हणजे घुसखोरांचा अड्डा
बनलाय आणि शहरं विद्रूप होत चाललेत . यावर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना एक राजकीय पक्ष म्हणून

कठोर भूमिका घेऊ इच्छिते. शहरात नवीन एकही झोपडपट्टी उभारली गेल्यास संबंधित वॉर्ड ऑफिसर
आणि नगरसेवकावर फौजदारी कारवाई व्हायला हवी. महाराष्ट् रातील शहरं ही सुंदर बनली पाहिजेत या
करता झोपडपट्ट्यांवर कठोर कारवाई झालीच पाहिजे.

73

74

75

महाराष्ट्राच्या आर्थिक प्रगतीची बीजं ही
औद्योगिक क्षेत्रात आणि पर्यटनात आहेत.
या दोन क्षेत्रात महाराष्ट्र कायम अग्रेसर
राहू शकतो. गरज आहे फक्त सुनियोजित
धोरणांची आणि कल्पक विचारांची.
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महाराष्ट्राला ‘उद्योग राज्य’ म्हणून विशेष दर्जा
मिळावा याकरता आम्ही विशेष आग्रही आहोत
आणि लोकसभेत , राज्यसभेत, देशाच्या पातळीवर
याचा पाठपुरावा व्हायलाच हवा.
महाराष्ट् राच्या हिताचं स्वतंत्र व्यापार धोरण असायलाच हवं.
देशात होणाऱ्या थेट परकीय गुंतवणुकीपैकी २५% गुंतवणूक ही महाराष्ट् रात होते. व्यापार उद्योगांकरता सर्वात पोषक
वातावरण या राज्यात आहे . पण तरीही अनेक वेळा केंद्र सरकारच्या काही धोरणांमुळे महाराष्ट् राची औद्योगिक प्रगती
सुस्तावल्यासारखी दिसते. जागतिकीकरणाच्या या काळात प्रगतीची एकही संधी गमावणे महाराष्ट् रासारख्या प्रगत राज्याला
परवडण्यासारखी नाही. याकरता१) महाराष्ट् राला स्वतःच्या हिताचं स्वतंत्र व्यापारी धोरण असायलाच हवं.
२) राज्याला स्वतःचं व्यापार चेंबर असायला हवं. जे राज्याला जगातल्या वेगवेगळ्या देशांशी, उद्योग समुहांशी मुक्त
व्यापार करण्यास मदत करू शकेल.
३) महाराष्ट् रातील शेतीमालाला जागतिक बाजारपेठ उपलब्ध व्हायला हवी. केंद्राच्या निर्यात बंदी धोरणाचा फटका
महाराष्ट् रातील शेतकऱ्याला बसू नये या करता महाराष्ट् राला ‘शेतीमाल व्यापार संघटना’ असायला हवी, जी राज्यातील
शेतीमालाला जागतिक बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यात मदत करे ल.
४) प्रादेशिक असमतोल दूर करण्याकरता राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्याचं एक स्वतंत्र व्यापार धोरण असायलाच हवं.
५) प्रत्येक जिल्ह्याची व्यापारी संघटना ही राज्याच्या ‘महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स’ शी संलग्न असेल व स्वतःला
अधिकाअधिक निर्यातभिमुख करायचा प्रयत्न करे ल.
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प्रत्येक जिल्ह्यात उद्योग
धंद्याचं जाळं पसरवू या.

मुंबई, ठाणे, पुणे, नाशिक, नागपूर आणि कोल्हापूर या शहरांच्या पलीकडे
उद्योग धंद्याचं जाळं पसरू शकलं नाही. जोपर्यंत महाराष्ट् रातील प्रत्येक

जिल्हा हे औद्योगिक केंद्र बनत नाही, तोपर्यंत राज्याचा विकास पूर्ण होऊ
शकत नाही.

१) राज्याने जाणीवपूरक
्व औद्योगिक विकेंद्रीकरणाचं धोरण स्वीकारलं पाहिजे.
२) नवीन उद्योगांना लागणाऱ्या सर्व परवानग्या या जिल्हा पातळीवरच मिळाल्या पाहिजेत.
३) औद्योगिक वसाहतींना लागणारे वीज, रस्ते या सारख्या मुलभूत सुविधा या खाजगी आणि सरकारी माध्यमातून
उपलब्ध करून दिल्या पाहिजेत.
४) उद्योगांना आवश्यक असं मनुष्यबळ हे स्थानिक तंत्रशिक्षण संस्थांमधून पुरवलं गेलं पाहिजे.
५) राज्यातला प्रत्येक जिल्हा रे ल्न
वे े जोडला गेला पाहिजे; जेणक
े रून औद्योगिक मालाची आणि मनुष्यबळाची
वाहतूक सोपी होईल.
६) महाराष्ट् रातला प्रत्येक जिल्हा हा काही विशिष्ट उद्योगधंद्यांकरता पोषक आहे . त्यामुळे जिल्हा पातळीवर प्रत्येक
जिल्ह्याचं स्वतःचं वेगळं औद्योगिक धोरण असायला हवं. भविष्यात महाराष्ट् रातील प्रत्येक जिल्हा हा एका विशिष्ट
उद्योगाकरता जगभर ओळखला गेला पाहिजे.
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जगभरात महाराष्ट्राचे वाणिज्य प्रतिनिधी
असायलाच हवेत .
जागतिकीरणाच्या या काळात महाराष्ट् राला व्यापार, गुंतवणूक, शिक्षण, संशोधन, यातील संधींकरता जगातील प्रगत देशांशी
संपर्कात राहण्याची गरज आहे . या करताच जगातील प्रमुख शहरात महाराष्ट् राचे वाणिज्य प्रतिनिधी असायलाच हवेत.
१) जगातील मोठ्या शहरांमध्ये राहणारे उच्चशिक्षित मराठी नागरिक हे राज्याचे वाणिज्य प्रतिनिधी म्हणून काम करू
शकतील.
२) व्यापार, गुंतवणूक, शिक्षण, संशोधन क्षेत्रातील सर्व संधी महाराष्ट् राकडेच आकर्षित होतील, या करता ते प्रयत्न करतील.
३) नाशिक मध्ये पिकणारा कांदा, कोकणातला हापूस आंबा, नागपुरातील संत्री, इथे पिकणारा कापूस असो, कोल्हापुरी
चप्पल असो अथवा आमचा मराठी सिनेमा असो; यांच्यात जागतिक बाजारपेठ काबीज करण्याची क्षमता आहे . हे सर्व
महाराष्ट्र राज्याचे वाणिज्य प्रतिनिधी मिळवून देऊ शकतील; महाराष्ट् रातील उत्पादनांना जागतिक बाजारपेठ उपलब्ध करून
द्यायला मदत करतील.

महाराष्ट्रातील उत्पादनं ग्लोबल ब्रॅंडस बनलीच
पाहिजेत.

कोल्हापुरी चपला, नाशिकची द्राक्षं, नागपूरची संत्री, जळगावची केळी, आपल्याकडची फुलं, मराठमोळे खाद्यपदार्थ
हे जागतिक ब्रॅंडस बनू शकतात. आपली अशी अनेक उत्पादनं ही जागतिक व्यापार प्रदर्शनांमध्ये घेऊन जायला हवीत.
आंतरराष्ट् रीय पातळीवर उत्पादनं विकण्याकरता आवश्यक असणारे निकष, पॅकेजिंग, मार्के टिंगची तंत्र याबाबतीत
उत्पादकांची तयारी करून घेणारी एक शिखर संस्था असायला हवी, ज्याच्या शाखा प्रत्येक जिल्ह्यात असतील. तसंच,
महाराष्ट् राच्या जगभरातील पसरलेल्या प्रस्तावित वाणिज्य प्रतिनिधींमार्फ त या वस्तूंना आंतरराष्ट् रीय बाजारपेठ उपलब्ध
करून देणे शक्य होईल.
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नाशिक-शेतमाल निर्यातीचं
भारतातलं सर्वात मोठं केंद्र
बनायला हवं .

नाशिक मधला कांदा, द्राक्षं आणि भाजीपाला हा जगाच्या बाजारपेठेत नाव कमवेल इतका उत्तम आहे . या मालाला
जागतिक बाजारपेठ उपलब्ध करून दिली पाहिजे. अख्ख्या आशियाला कांदा आणि जगाला द्राक्ष एकटं नाशिक
पुरवू शकेल.
रत्नागिरीत ‘सागरी जीवसृष्टी अभ्यास केंद्र’ असायला हवं.
७०० किलोमीटर पसरलेली किनारपट्टी ही कोकणाचं भवितव्य बदलू शकते. मासेमारीला प्रोत्साहन देण्याकरता व
सागरी जीवसृष्टीचा अभ्यास करून, विकासाच्या नवीन संधी शोधण्याकरता रत्नागिरीला ‘सागरी जीवसृष्टी अभ्यास
केंद्र’ उभारायला हवं.

लातूरला तंत्रशिक्षण संस्था
असायला हवी.

प्रत्येक हाताला रोजगार देऊ शकेल असं तंत्रशिक्षण जास्तीत जास्त तरुणांपर्यंत पोचावं या करता लातूर येथे एक
विशेष ‘तंत्रशिक्षण संस्था’ उभारली जायला हवी. राज्यभरातल्या तंत्रशिक्षण संस्था या मुख्य संस्श
थे ी जोडलेल्या
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असतील. जगभरातील तंत्रशिक्षणात येणाऱ्या नवीन ज्ञानशाखांचा अभ्यास करून, तो राज्यातील तंत्रशिक्षणात
समाविष्ट करण्याचं काम ही संस्था करे ल.

भद्रावतीची भांडी जागतिक
बाजारपेठेत पोचायला हवी.
भद्रावतीची मातीची भांडी ही कला आणि उपयोगिता या बाबतीत जगाच्या बाजारपेठेच्या तुलनेत अत्यंत दर्जेदार
आहेत. ह्या भांड्यांना जागतिक बाजारात स्थान मिळवून देण्याकरता प्रयत्न केले पाहिजेत.

लोणारला ‘जैवविविधता
संशोधन केंद्र’ असायला हवं .

लोणारला उल्कापातामुळे तयार झालेलं विवर, जे जगातलं तिसऱ्या क्रमाकांचं विवर आहे ; हे अनोख विवर जगासमोर
आणायला हवं.
या विवरात एक अनोखी जीवसृष्टी आहे . हे विवर, इथली जीवसृष्टी जगासमोर आणायला हवी. याकरता लोणारला या
जीवसृष्टीबाबतचे अभ्यासकेंद्र असायला हवं.
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मी माझ्या पहिल्या भाषणामध्ये म्हटलं होतं की, जगाला हेवा वाटेल
असा महाराष्ट्र माझ्या हातून घडो. जगाला हेवा वाटेल असा महाराष्ट्र
म्हणजे काय, तर महाराष्ट्रात जे जे सुद
ं र आहे ते जगाला दाखवणं,
महाराष्ट्राची बलस्थानं जगाला दाखवणं. ती पाहिल्यावर इथे येऊन
गेलल्
े या प्रत्येक माणसाला इथे परत परत यावंसं वाटेल .परदेशात
आपण जातो तिथली सुद
ं र स्थळं पाहतो, अनेक आश्चर्यचकित
करणाऱ्या गोष्टी पाहतो. ती लोकं आपल्याला बोलावतात, ते
दाखवतात. आपल्यालाही हेच करायचं आहे. जगाला महाराष्ट्र नव्याने
दाखवायचाय. आणि ह्याचा मार्ग टु रिझम मधून जातो. टु रिझम हे क्षेत्र
आपण आजपर्यंत दर्ल
ु क्षित ठे वलं. पण आता तसं करून चालणार
नाही. टु रिझम मधून लाखो तरुणांना रोजगार मिळे ल , उत्पन्नाचं साधन
मिळे ल . हे साध्य करण्याकरता काही गोष्टी कराव्याच लागतील.
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महाराष्ट्राच्या पर्यटन जगात आर्थिक समृद्धीची बीजे आहेत .

मालदीव, थायलंड, मॉरीशस सारख्या अनेक देशांनी पर्यटनाच्या जोरावर स्वप्नवत प्रगती करून दाखवली. अगदी भारतात

सुद्धा केरळ, गोवा सारख्या राज्यांना त्यांच्याकडच्या निसर्गसंपदेचं महत्व जाणवलं आणि त्याचं त्यांनी जागतिक पातळीवर
उत्तम मार्केटिंग केलं. महाराष्ट् राकडे केरळ आणि गोव्याइतकीच सुंदर पसरलेली किनारपट्टी आहे , महाराष्ट् रात अजंठा आणि

वेरूळ सारख्या जगप्रसिद्ध लेण्या आहेत, थंड हवेची ठिकाणं आहेत, अभयारण्य आहेत, धार्मिक स्थळं आहेत. ह्या अमूल्य
ठे व्याकडे अधिकाधिक पर्यटकांचं लक्ष गेलं पाहिजे. कारण यामुळे महाराष्ट् रातल्या तरुणाच्या हाताला उत्तम काम मिळू
शकेल.

नवीन ‘राष्ट्रीय उद्यानं आणि पक्षी अभयारण्य’ वसवायलाच हवीत.

ताडोबा, नवेगाव, गुगामल, चांदोली या सारख्या राष्ट् रीय उद्यानांच्या धर्तीवर कळसुबाई, आंबोली, कोल्हापूर, यवतमाळ येथे
नवीन राष्ट् रीय उद्यानं उभारली जायला हवीत. माथेरान, महाबळे श्वर, पाचगणी इथे प्राणी आणि पक्षी अभयारण्यं उभारणं
शक्य आहे . कोयना आणि उजनी धरणाच्या परिसरातली जंगलं सुरक्षित करायला हवीत आणि तिथे इको-टु रिझमला

प्रोत्साहन द्यायला हवं . माळशेज घाट, आय.एन. एस. शिवाजी लोणावळा, आणि ओझरच्या जवळच्या गवताळ जमिनीवर
पक्षी अभयारण्यं उभारणं शक्य आहे . महाराष्ट्र जंगल पर्यटनाचं हे केंद्र बनू शकतं आणि त्याकरता कसोशीने प्रयत्न झालेच
पाहिजेत.

लंडन आयच्या धर्तीवर ‘मुंबई आय’ उभारायला हवं

लंडन आयच्या धर्तीवर मुंबई शहरात देखील एक दर्शिका (viewing gallery) असायला हवी. मुंबईसारखं अफाट
पसरलेलं शहर एका नजरे च्या टप्प्यात दिसावं याकरताची ‘दर्शिका’ ही भारतातील पहिला प्रकल्प ठरे ल.

देशाचा ‘मध्यबिंद’ू जगासमोर आणायलाच हवा.

नागपूर मध्ये आपल्या देशाचा ‘मध्यबिंद’ू आहे . पण ती जागा आज पूर्णपणे दुर्लक्षित आहे . ह्या जागेवर एक सुंदर शिल्प
उभारलं गेलं पाहिजे. हा अमूल्य ठे वा आपल्या महाराष्ट् रात आहे , हे साऱ्या जगासमोर आणलंच पाहिजे.
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सह्याद्रीच्या रांगांमध्ये साहसी खेळांचं (adventure sports) केंद्र
बनू शकतं .

जगात सध्या साहसी खेळांचं (adventure sports ) आकर्षण वाढत चाललंय. गिर्यारोहण, रॉक क्लायंबिग
ं , पॅरा
ग्लायडींग सारख्या साहसी खेळांकरता सह्याद्रीच्या रांगांमध्ये भरपूर वाव आहे . ‘टू र द फ्रान्स’ इतकीच खडतर टू र द सह्याद्री,
का नाही होऊ शकत? हे शक्य आहे . ह्यातून खेळांना तर प्रोत्साहन मिळे लच, पण आपल्या सह्याद्रीच्या रांगा जगभरात
परिचित होतील.

राज्यात नवीन ‘थंड हवेची ठिकाणं’ उभी राहिली पाहिजेत .

आपल्याकडील सध्याची थंड हवेची ठिकाणं ही ब्रिटिशांच्या काळात उभी राहिली. पण त्यानंतर आपण एकही नवीन थंड
हवेचं ठिकाण उभारलं नाही. महाराष्ट् रावर निसर्गाने मुक्त हस्ताने उधळण केली आहे . याचा वापर उत्तम रीतीने झाला पाहिजे.
महाराष्ट् रात अनेक ठिकाणी नवीन थंड हवेची ठिकाणं उभी करायला वाव आहे . याकरता एक विशेष कायदा केला पाहिजे. ही
ठिकाणं उभारताना प्रकल्पग्रस्तांवर कुठलाही अन्याय होता कामा नये. तसेच पर्यावरणाची पुरेपरू काळजी घेतली गेली पाहिजे.

मराठी आणि हिंदी चित्रपटांना फक्त पोलीस परवानगीवर महाराष्ट्रात
कुठे ही चित्रीकरण करता आलं पाहिजे.

महाराष्ट् राला निसर्गाचं वरदान लाभलंय . आपल्याकडे अप्रतिम समुद्र किनारे आहेत, पर्वत रांगा आहेत, जंगलं आहेत,
विशाल पठारं आहेत. ही निसर्गसंपदा चित्रपटांच्या शुटींग करता उत्कृष्ट स्थळं ठरू शकतात. पण अनेकदा लालफितीच्या
कारभारामुळे चित्रपट कंपन्यांना शुटींगच्या परवानग्या मिळवणं जवळपास अवघड होऊन बसतं. चित्रपटांचं शुटींग हे रोजगार
निर्मितीला प्रोत्साहन देतं आणि आपलं वैभव जगाला दाखवण्याचा हा एक उत्कृष्ट मार्ग आहे म्हणूनच मराठी आणि हिंदी,

चित्रपटांना महाराष्ट्रात कुठे ही शुटींगची परवानगी ही फक्त
पोलिसांच्या परवानगीवर मिळायला हवी.
मुंबईच बॉलिवूड- पर्यटनाचे आकर्षण.

जगातली दुसऱ्या क्रमाकांची चित्रपट इंडस्ट् री बॉलिवूडचं केंद्र आपल्या मुब
ं ईत आहे . या चित्रपट दुनियेचं आकर्षण जगातल्या
कानाकोपऱ्यातल्या लोकांना आहे . या कुतूहलाचा फायदा पर्यटनाच्या विकासाकरता करून घेता येईल. एका मोठ्या जागेवर
चित्रपट नगरी उभी करून त्यात विविध दालनं उभी करावीत. यात बॉलीवूडचा इतिहास, त्यात वापरली जाणारी तंत्र, हे
पर्यटकांना दाखवता येतील. या चित्रपट नगरीकडे आपण जगातल्या आणि देशातल्या लोकांच लक्ष वेधन
ू घेऊ शकतो.
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मराठी संस्कृती आणि भाषा जीवापाड जपणाऱ्या
स्वाभिमानी आणि सुसंस्कृत मराठी समाजाच्या
उभारणी करिता आमच्या या काही कल्पना.

88

भाषेवर समाज उभा रहातो, मोठा होतो असा जगाचा अनुभव आहे .
जगाला हेवा वाटावा असा महाराष्ट्र घडवण्याचं स्वप्नं आमच्या उराशी आहे .
तसा तो घडवायचा तर भाषेकडे दर्लक्ष
ु करून चालणार नाही. मराठी
समृद्ध करून सध्याच्या जागतिकीकरणात, आधुनिकीकरणात तिला
ज्ञानभाषा करण्याचं , तिला जागतिक व्यापार-उदीमाची भाषा करण्याचं
आमचं स्वप्न आहे . ते का करायचं , कसं करायचं ह्याची ही समग्र योजना.
भाषेबरोबरच मराठी संस्कृती आणि मराठी समाज कसा असावा, कसा
असेल ह्याचंही चित्रं ह्या विभागात मांडत आहोत. म्हणूनच म्हणतो आहोत
- “असा असेल आमच्या स्वप्नातला उद्याचा महाराष्ट्र”.
आमची जगाबरोबर व्यापार करण्याची भाषा भले इंग्रजी असेल , पण मन
मराठी असेल. जगाकडे बघण्याची खिडकी इंग्रजीची असेल , पण डोळे
आमच्या मराठीचे असतील. आम्ही जगाशी स्पर्धा करण्याच्या योजना
आखू , पण त्या मराठीतच आखू . त्याचं स्वप्नही पाहू मराठीत, आणि त्याचा
विजयही साजरा करू मराठीतच.
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मराठी नुसती टिकवायला हवी असं नाही, तर ती वाढवायला हवी,
जसं इथल्या मराठी मुलामुलींनी वैभवशाली महाराष्ट् राचं स्वप्न मराठीत पहावं आणि असं स्वप्न पहाण्याची सवय त्यांनी त्यांच्या
पुढच्या पिढीला लावावी.

जगाच्या महत्त्वाच्या शहरांत मराठी उद्योजकांचं विशेष केंद्र असावं.
आपली अनेक गुणी, कर्तबगार मराठी मुलं फार मोठ्या प्रमाणात जगात काम करत आहेत, वेगवेगळ्या क्षेत्रात मर्दुमकी
गाजवत आहेत त्या सर्वांना महाराष्ट् रात यावं असं वाटावं, त्यांनी यावं आणि इथे महाराष्ट् रात महाराष्ट् रासाठी संशोधन करावं ,
उद्योग काढावेत.

जगातल्या पहिल्या १० विद्यापीठांमध्ये ‘मराठी विद्यापीठ’ असावं.
जगातल्या महत्त्वाच्या विद्यापीठात मराठी भाषा, मराठी संस्कृती,
मराठी कला ह्यावर संशोधन व्हावं.
निवडक मराठी साहित्य जगातल्या महत्त्वाच्या भाषांत यावं आणि
मराठीनं देखील इतर भाषेतील साहित्य भाषांतरीत करण्याचं काम
करावं.
जगातल्या प्रगत देशांमधून मराठी तंत्रज्ञांनां, संशोधकांना, तज्ञ्यानां ,
संस्थांना मार्गदर्शनासाठी बोलावलं जावं.
मराठी बँकांच्या जगभरात शाखा व्हाव्यात.
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महाराष्ट्रानं जगाला मार्ग
दाखवावा …

हो, महाराष्ट् रानं जगाचं नेतृत्व करावं, जगापुढच्या प्रश्नांना महाराष्ट् रातून उत्तरं मिळावीत… महाराष्ट् राकडू न उत्तरं मिळावीत..
ह्यासाठी काय काय करावं :
१) रूढ इंग्रजी शब्दांसाठी सोपे मराठी प्रतिशब्द तयारकरण्याची महाराष्ट्र राज्यानं स्वत:ची अधिकृत यंत्रणा निर्माण करावी.
२) मराठी भाषेच्या वाढत्या वापरामुळे, महाराष्ट् रात मराठी भाषिकांना रोजगाराची अधिक संधी निर्माण होईल ते पहाणे आणि
व्यवहारात मराठीचा वापर होतो आहे की नाही हे पहाणारी, एक कायद्याचा आधार असलेली संस्था उभी करावी.
३) बॅन्क आणि विमा क्षेत्रात मराठीचा जास्तीत जास्त वापर होतो आहे की नाही ह्याकडे लक्ष ठे वावे.
४) मराठी अस्मिता जपण्यासाठी मराठीचा दैनंदिन शासकीय कामकाजाच्या ठिकाणी जास्तीत जास्त उपयोग तर करावाच
पण तसा ठाम आग्रह धरावा.
५) लोकशाहीतून लोकांचे सक्षमीकरण करण्यासाठी ‘लोकांची भाषा ही सरकारची भाषा’ करणे.
ग्रामपंचायतीपासून नगरपालिका, महानगरपालिका, राज्य शासन पातळीवर सर्व प्रकारचा शासकीय व्यवहार मराठीतून
आणि मराठीतूनच करणे.
६) राज्यातील सर्व न्यायालयांच्या कारभाराची भाषा मराठीच असावी आणि न्यायदान प्रक्रिया मराठीतूनच व्हावी.
७) नावातील बदल हा एक टप्पा झाला. पुढे जाऊन सर्व कायदे सर्वसामान्यांना समजतील अशा मराठी भाषेमध्ये (छापील
प्रत) होणे आवश्यक आहेत. तसेच सर्व कायदे महाराष्ट्र शासनाच्या किं वा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या संकेतस्थळावर
‘युनिकोडप्रणित मराठीतून’ प्रसिद्ध होणे अत्यावश्यक आहेत .
८) न्याय व कायदेविषयक वर उल्लेख केलेल्या गोष्टी घडण्यासाठी मुळात कायद्याचे शिक्षण मराठीतून देणे – घेणे
आवश्यक आहे .
९) सर्व स्तरांवरील प्रशासनामध्ये युनिकोडप्रणित मराठीचा अंतर्भाव करायला हवा.
१०) संगणकावर एकच मराठी लिपी असावी म्हणून राज्य सरकारनं प्रयत्नपूर्वक एकच लिपी ठरवावी. सर्वांनी ती
पाळण्यासाठी सह-सहमतीचा प्रयत्न करावा.
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११) मराठीतून संगणक शिक्षण व संगणकावर मराठीचे शिक्षण द्यावे.
१२) महाजालावर अधिकाधिक मराठी असावी म्हणून प्रयत्न करावेत. कारण ह्यापुढे “माहितीच्या महाजालावर जी भाषा
समृद्ध तीच भाषा समृद्ध” असे होणार आहे .
१३) मराठी संगणक व माहिती तंत्रज्ञान विद्यापीठ सुरू करावे.
१४) महाराष्ट् रात विकल्या जात असलेल्या प्रत्येक संगणकावर मराठी कळफलक, तसेच युनिकोड असेल तरच त्याची विक्री
केली जाऊ शकेल असा नियम राज्याने करावा.
१५) महाराष्ट् रातील प्राथमिक शाळांमध्ये मराठी भाषेतच शिक्षण द्यायला हवे.
१६) अभ्यासक्रमात मराठी भाषा, मराठी कला-संस्कृती-साहित्य याबद्दल सखोल माहिती द्यायला हवी.
१७) इंग्रजी भाषेचहे ी उत्तम शिक्षण शाळे पासून द्यायला हवे.
१८) स्वतंत्र ‘मराठी भाषा विद्यापीठाची’ स्थापना करावी.
१९) पदवीपर्यंतचे शिक्षण (नंतर त्यानंतरचेही) मराठीतून देण्याची सोय अत्यंत आग्रहाने सर्व पातळीवर केली जावी.
२०) प्राथमिक शाळांच्या अभ्यासक्रमामध्ये मराठी भाषा-कला-साहित्य-संस्कृती यांमध्ये शिष्यवृत्ती, संशोधनाला पाठबळ
दिले जावे. त्यात मदत करण्यासाठी उद्योजकांना पाचारण करावे.
२१) जागतिक पातळीवर मराठी साहित्य-संस्कृती संशोधनासाठी परदेशी विद्यापीठांशी संबंध प्रस्थापित केले जावेत.
२२) मराठी भाषेतील ज्ञानकेंद्रांना विशेष प्रोत्साहन दिले जावे.
२३) जगभरात विविध ठिकाणी वसलेल्या मराठी माणसांनी एकत्र यायला हवं. एकत्र येऊन महाराष्ट् राचा आणि इतर देशांचा
दुवा कसा पक्का करता येईल याबद्दल चर्चा व्हायला हव्यात आणि एकत्रितपणे आखणी व्हायला हवी.
२४) विविध देशांमधल्या मराठी, महाराष्ट्र मंडळांनी मराठी भाषा शिकवण्याचे उपक्रम हाती घ्यायला हवेत. भाषा ही मूळ
मराठी भाषिकांना आणि त्या देशातल्या लोकांनाही शिकवली जावी.
२५) जगामधल्या सर्व महत्त्वाच्या शहरांमध्ये महाराष्ट् राचा आणि जगाचा दुवा म्हणून काम करणारी केंद्रे स्थापन व्हायला
हवीत. ही केंद्रे जरी तिथल्या स्थानिकांच्या मदतीने स्थापन होणार असतील तरी महाराष्ट्र शासनाने यामध्ये एका
समन्वयकाचे काम करावे.अशी केंद्रे लंडन, टोकियो, मॉस्को, न्यूयॉर्क , रोम, पॅरिस, बर्लिन, शांघाय इत्यादी शहरांमध्ये
स्थापन व्हायला हवीत. ही केंद्रे महाराष्ट्र आणि तो देश यांमधले संपर्क केंद्र म्हणून काम करतील.या केंद्रांमध्ये मराठी भाषेचा,
संस्कृतीचा, कला, साहित्याचा अभ्यास होण्यासाठी शिष्यवृत्त्या देण्यात याव्यात.
२६) अनेक मराठी माणसे जगातल्या इतर भाषा शिकतात, त्यांनी मराठी साहित्य इतर भाषांमध्ये उपलब्ध करून दिले
पाहिजे. त्यासाठी भाषांतरे मोठ्या प्रमाणात झाली पाहिजेत.
२७) मराठी कला, साहित्याबद्दल कार्यक्रम, मराठी कविता वाचन हे जगभरात आयोजित केले पाहिजेत.
२८) मराठी चित्रपट, ज्या आधारे मराठी संस्कृती जगापुढे मांडता येते, अशा चित्रपटांना विविध चित्रपट महोत्सवांमध्ये
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दाखवले गेले पाहिजेत.
२९) गड-किल्ल्यांना ‘सांस्कृतिक पर्यटन क्षेत्र’ घोषित करायला हवे.
३०) ‘महाराष्ट्र राज्य किल्ले आणि ऐतिहासिक वास्तू संवर्धन महामंडळ’ स्थापना करायला पाहिजे.

संगणकावर मराठी फुललीच पाहिजे.

जगाच्या माहितीजालात जर मराठी टिकवायची असेल, तर संगणकावर मराठीचा वापर सहज करता आला पाहिजे.
जगातल्या कुठल्याही संगणकावर चालेल असा ‘कळफलक’ उपलब्ध करून द्यायला हवा.
येणाऱ्या भावी पिढ्यांकरता इंटरनेटवर मराठी भाषेत लिहिल्या गेलल्
े या लिंक्स, एका अत्याधुनिक लायब्ररीत राखून ठे वल्या
जायला हव्यात.

मराठी संस्कृतीची मंदिरं उभारायलाच हवीत.

अतिशय उज्जवल आणि देदिप्यमान अशा आपल्या मराठी संस्कृतीची १०० संग्रहालयं उभारायला हवीत. या संग्रहालयात
आधुनिक तंत्राद्वारे मराठी संस्कृतीचे विविध पैलू दाखवता येतील. ही संग्रहालयं महाराष्ट् राची मान जगात उं चावतील.

‘महाराष्ट्र राज्य किल्ले आणि ऐतिहासिक वास्तू
संवर्धन महामंडळाची’ स्थापना करायला हवी.
शिवरायांनी उभारलेले गड किल्ले ही त्यांची खरीखुरी स्मारकं आहेत. ही स्मारकं आपल्या येणाऱ्या पिढ्यांना प्रेरणा देतील
आणि म्हणूनच त्याचं नीट संवर्धन झालंच पाहिजे.
१) गड-किल्ले संवर्धन मंडळाची स्थापना करायला हवी.
२)या किल्ल्यांची उत्तम डागडु जी करून तिथे आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने शिवकालीन इतिहास पर्यटकांसमोर
मांडायला हवा.
३) शिवकालीन विषयांवरची पुस्तकं आणि वस्तूंचा उत्तम संग्रह तिथे असायला हवा. आपण जर इतिहास नीट राखू शकलो
तरच वर्तमान आणि भूतकाळ उत्तम राहील.
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जगातलं सगळ्यात मोठं
वाचनालयच बाबासाहेब
आंबडे करांचं खरं खरु ं स्मारक
ठरू शकेल.

‘शिका आणि संघटीत व्हा’ असा नारा देणारे , घटनेचे शिल्पकार बाबासाहेब आंबडे कर याचं योग्य स्मारक या राज्यात व्हायला
हवं. इंद ू मिलच्या आवारात जगातील सगळ्यात मोठं पुस्तकांचं वाचनालयच बाबासाहेबांना खरी आदरांजली असेल.

पैठणात रचूया संस्कृतीचा कळस.

संत एकनाथांच्या पैठण भूमी मध्ये मराठी संस्कृतीचा अभ्यास करणारं विश्वविद्यालय उभारलं गेलं पाहिजे. महाराष्ट् रातील
आणि जगभरातील मराठी प्रेमींची मांदियाळी तिथे जमून या राज्याची पताका उं चावेल.

महाराष्ट्रात चित्रपट चळवळ रुजली पाहिजे.

सिनेमा माणसाला समृद्ध करतो आणि बदलत्या जगाचं भान देतो आणि म्हणूनच महाराष्ट् रातील भावी पिढ्यांची सिनेमाबद्दल
उत्तम अभिरुची तयार व्हायला हवी. याकरता पद्धतशीर प्रयत्न व्हायला हवेत. प्रत्येक शहरात ‘फिल्म क्लब’ स्थापन झाले
पाहिजेत. ‘नॅशनल फिल्म अर्काईव्ह’ सारख्या संस्थांच्या शाखा मोठ्या शहरात असायला हव्यात. ‘सिनेमांचं रसग्रहण’ हा
विषय शाळांमध्ये शिकवला जायला हवा.
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शेवटी थोडक्यात :
१) आनंदी समाज, आनंदी महाराष्ट्र , सुंदर महाराष्ट्र .
मूलभूत गरजा भागलेला, नव्या आकांक्षा मनात ठे वून पुढे जाणारा महाराष्ट्र .
२) ज्ञानी समाज, ज्ञानी महाराष्ट्र .
दर्जेदार शिक्षण, व्यवसाय शिक्षण आणि तंत्रज्ञानानं युक्त असा, नव्या युगातला महाराष्ट्र .
३) खुली अर्थव्यवस्था, मुक्त वातावरण.
उद्योगाचं मुक्त वातावरण, शेती खुल्या अर्थव्यवस्थेला जोडलेली, असा उद्योजक महाराष्ट्र .
४) स्वावलंबन - शासनाचे, लोकांचे.
नवा आर्थिक विचार, नवी करप्रणाली, बळकट स्थानिक स्वराज्य संस्था.
५) गुणांवर, मुक्त स्पर्धेला उत्तेजन देणारी व्यवस्था.
सर्वत्र दर्जा महत्वाचा, कामात, शिक्षणात, उद्योगात, प्रशासनात, गुणांना वाव देणारी व्यवस्था.
६) विकेंद्रीत रचना - विकासाची, राज्यकारभाराची, प्रशासनाची.
स्थानिकांच्या हाती अधिक कारभार आणि जबाबदारी, विकासाचा असमतोल कमी केलेला.
७) जागतिक नकाशावरचा बलवान महाराष्ट्र .
प्रागतिक दृष्टी ठे वून, जागतिक स्पर्धेत अव्वल ठरलेला, मराठी महाराष्ट्र .
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