
विकल्प संगम प्रक्रियेत चचसेाठीचा चौथा मसुदा......                  संिादाकरिताचे क्रिपण 

         पयाायांचा शोध... कळीचे पैल ूआणण तत्ि. 

                            विकल्प संगम प्रक्रियेचा भाग म्हणून,आज प्रचललत/प्रभािशाली 
आलथाक ि िाजकीय व्यिस्थेला “मूलभूत पयााय ठरु शकतील”,अशा चौकिींचा आणण दृष्टी अथिा 
स्िप्नांचा,आपण सामुहीकपणे शोध घेऊ शकू का?सध्याच्या कल्पन्नांचा,दृष्टींचा-स्िप्नांचा आणण 
संस्कृतींचा िािसा तसेच पूिीच्या क्रकंिा नव्या तळागाळातील समुहांच्या िीती यांच्या लशदोिीिि 
अशा चौकिींची आणण दृष्टीची िचना कशी होऊ शकेल? ..या दृष्टीने काही विचाि मांडण्याचा प्रयत्न 
या क्रिपणात केलेला आहे.आपल्यातील संिाद आणण अशी दृष्टी विकलसत किण्याला उते्तजन देण्याच 
एक साधन म्हणून हे क्रिपण िापरु शकू. 

                            आजच्या प्रचललत/प्रभािशाली व्यिस्थेििील िीकेचा यात 
समािेश केलेला नाही.आपली याबाबतीत काही क्रकमान समान समज गहृीत धिलेली आहे. 
पयााििणीय अणस्थिता,समतेचा आभाि आणण अन्याय,तसंच जगण्याच्या साधनांची ि जीविताची 
हानी,या संकिाची मूळं व्यिस्थेतच आहेत,ही सिाात महत्िाची सहमती. कंद्रीत ि आलधकािाची 
उतिंड असलेली िाज्य िचना,धनदांडग्या व्यापा-यांच्या हातात सूर,वपतसृत्ता ि जातीव्यिस्थेसह 
अन्य सिा प्रकािच्या सामाणजक आणण सांस्कृलतक असमानता, लनसगाापासून आणण स्ित.पासून 
देणिल आध्याणत्मक तुिलेपण आणण ज्ञान ि तंरज्ञानािि लोकशाही पध्दतीचे लनयंरण नसणे हे 
सिाच या व्यिस्थेचाच भाग आहेत.या सिा मुद्याबंाबत प्रत्येकजण सहमत नसेलही.पण आपण असं 
सुचितो आहोत क्रक,या समस्येच्या तपशीलांिि अन्यर चचाा किता येईल,मार इथे ठोबळमानाने 
या संकिाच्या स्िरुपाबद्दलच्या सहमतीच्या आधािे जो मागा,जी क्रदशा आपल्याला पुढे नेणािी िािते 
आहे,त्या क्रदशेने आपण पुढे जाऊ यात. 

तळिीप1--हे क्रिपण विकल्प संगम प्रक्रियेचा भाग म्हणून विकलसत होत असलेल्या संिादाकरिता 
तयाि किण्यात आले.हा मसुदा(व्हशान) पक्रहल्या(अक्िो.2014क्रिंबकिु) ि दसु-या (फेब्रु.2015, 
मदिुाई)या संगमांच्या िेळी,त्या त्या िेळच्या मसुद्यांििील आलेल्या सूचना तसंच तंडी आणण ई-
मेलिि व्दािे लमळालेल्या प्रलतसादानुसाि बदल करुन तयाि झालेला आहे.प्रलतसाद ि संपकााकरिता 
पत्ता..आलशश कोठािी chiikothari@gmail.com.  



पयााय म्हणजे नेमकं काय?... 

             प्रत्यक्ष कृती,धोिणं,प्रक्रिया,तंरज्ञान आणण संकल्पना क्रकंिा चौकिी 
या विविध प्रकािच ेपयााय असूं शकतात.त्यांचा प्रत्यक्षात िापि होत असेल क्रकंिा ते 
प्रस्ताि अस ूशकतील क्रकंिा समहुांनी,सिकािनी,सामाणजक संघिनांनी,व्यविंनी अथिा 
सामाणजक उद्योगानी प्रचाि-प्रसाि केलेले असतील. 

               पयााय िलील आधिस्तंभािि(अथिा एकमेकांत लमसळणा-या 
ितुाळािि) िचलेले असािेत, असे आम्ही सचुित आहोत. 

अ) पयााििणीय लचिायुत्ि...परिसंस्था,प्रजाती(स्पेलसज)्,क्रिया,चि या सिाचें ि लनसगााचे 
संिक्षण आणण स्थालनक ते जागलतक सिा स्तिांििील परिसंस्थांच्या मयाादांचा सन्मान 
याचा यात समािेश  आहे. 
ब)सामाणजक स्िस््य आणण न्याय....शािीिीक(भौलतक),सामाणजक,सांस्कृलतक ि 
आध्याणत्मक दृष्ट्या पिीपूणा ि सामाधानकािक जीिन,त्यात समाज-समुहांच्या ि 
व्यविंच्या सामाणजक-आलथाक आणण िाजक्रकय हक्क,लाभ,अलधकाि ि जबाबदा-या यात 
समता तसंच धालमाक ि जातीय सलोिा यांचा समािेश आहे. 
क)थेि ि प्रलतलनलधक लोकशाही.....लनणाय प्रक्रियेची सुििात मानिी िसाहतींच्या सिातं 
लहान एककांत व्हािी,णजथे प्रत्येक व्यविला सहभागाचा समान अलधकाि,क्षमता ि संधी 
असेल.या एककािि िचलेले ििील पातळीििील प्रालतलनलधक प्रशासक्रकय स्ति ज्यांची 
जबाबदेही िालील थेि लोकशाही एककास असेल आणण णजथे लनणाय प्रक्रिया ही केिळ 
एक व्यवि एक मत,या पध्दतीने नाही ति सध्याच्या िंलचत (उदा.काही अल्पसंख्यांक) 
घिकांच्या गिजा आणण अलधकािांचा सन्मान किणािी असेल. 
ड)आलथाक लोकशाही.....स्थालनक समाज-समुह आणण व्यवि,(ज्यात उत्पादक आणण 
ग्राहक,ज्यांना उत्ग्राहक असे एकवरतपणे संबोधता येईल) यांचे उत्पादनाची साधने, 
वितिण,विलनमय(एक्सचंज),बाजाि यािि लनयंरण असेल,लतथे स्थालनक्रककिण हे कळीचे 
तत्ि असेल आणण ििील स्तिाििील व्यापाि ि देिाणघेिाण त्याििच आधािलेली असेल. 
इ)सांस्कृलतक विविधता आणण ज्ञानाची लोकशाही....इथे जीिनपध्ततींच्या कल्पनाचा ि 



 

विचािधािणांच्या िैविध्याचा आदि केला जाईल,पािंपािीक ि आधलुनक..विज्ञान-तंरज्ञानासह 
सिा ज्ञानाची लनलमाती,प्रसाि आणण उपयोग याची संधी सिानंाच (समान) असेल. 
---------------------------------------------------------------------------------------
तळिीप2--इथे संस्कृतीचा अथा स्ित. असण्याचे ि समजून घेण्याचे विविध मागा-भाषा, 
रुढी,लनकष,नीती ि मूल्य,जीिन ि अिकाशाबद्दलची दृष्टी,जीिनपध्दती,लनसगााशी नातं ि 
ज्ञान 

तळिीप3.....हा भाग िेबसाईििि िापिलेल्या ठोबळ मागादशानािि आधािीत आहे,अन्य 
विभागांची ि पैलूंची भि घालणे अथाातच शक्य आहे. 
            सध्याचे अनेक क्रकंिा बिंच प्रािंभ या सिांची पूताता कित नसणाि.कदालचत ्
आपण असा विचाि करु शकू ज्यात ििीलपैक्रक क्रकमान दोन गोष्टींची पूताता होते त्यांना 
आपण पयााय मानूयात(म्हणजे जे प्रत्यक्ष हे साध्य किायला मदत कितात क्रकंिा स्पष्ट ि 
लन.संदेहपणे त्या क्रदशेने आहेत).ते इति गोष्टींचे उलंघन कित नाहीत ति त्या बाबतीत 
िुले आहेत.याचा अथा असा क्रक,एिादी उत्पादन कम्पनी जि आलथाक लोकशाही साधत 
असेल पण ती पयााििणाला पूिक नाही (ि त्याची कदिच कित नाही)आणण प्रशासन ि 
लाभाचं्या वितिणात समता नाही (ि त्याची कदिच कित नाही),ति त्याला पयााय म्हणता 
येणाि नाही.तसंच एक चतुि तंरज्ञान जे ऊजेची बचत किते पण ते फि अती श्रीमंतांनाच 
पििडू शकेल,ति त्याला पयााय आत्ता म्हणता येणाि नाही(मार त्यात गिीबांकरिताचे सुध्दा 
तंरज्ञान होण्याची क्षमता आहे का? ह्याचा विचाि किणे उपयोगाचे असेल). 
              ििील मांडणी अगदी प्रायोलगक आहे,त्यािि अलधक चचाा आिश्यक आहे. 
सध्याच्या व्यिस्थेला मूलभूत पयााय कश्याला म्हणता येईल याििील चचकेरिता फि 
आधाि म्हणून ही मांडणी आहे. 

विविध के्षरातील पयााय कोणते? 

समाज,संस्कृती आणण शांतता......मानिी जीिनाचे सामाणजक ि सास्कृलतक पैलू 
समधु्द किण्याकरिताचे प्रयत्न असे अस ूशकतील.. 
---दृष्टय(लचरकला),सादिीकिण(नतृ्यना्य) ि इति कलां तसंच स्थलनकांची हजािो कौशल्य, 
सकंिातील क्रकंिा लपु्त होत असलेल्या भाषा ि अशी अनेक लक्षणं ि प्रक्रिया ज्या आमच्या 
सांस्कृलतक विविधतेचा आणण बहुविधतेचे सिंक्षण,पनुरुज्जीिन ि अलधकालधक िापि कितात. 



--सघंषा ि लनमााण चळिळी ज्या विनाशकािी कृतींचा वििोध कितील,सामाणजक न्याय 
आणण शांततेचा आग्रह धितील, जात,िगा,ललगं,िलंशक,धालमाक ि साक्षितेिि आधािीत 
असमानता ि असमता दिू किण्याचा प्रयत्न कितील,विविध जाती-िशं,श्रध्दा ि ससं्कृती 
मानणा-या समाज-समहुांमध्ये ससुिंाद(हािमनी),शान्ती स्थावपत कितील,तसेच सध्या 
िलंचत असलेल्या अपगं ि ललंगक अल्पसखं्याकांसह शोवषत,िलंचत ि परिघाििच ठेिल्या 
गेलेल्या समहुाकरिता सन्मानाने जीिन जगण्याच्या सधंी लनमााण कितील, 

--नीतीमलू्यांिि आधिीत विचाि ि जीिन जगत,सादगी(साधेपणा),अल्पिचााची जीिनपध्दती, 
प्रमाणणकपणा ि सक्रहष्टणुता अशी मलू्य रुजविणा-या चळिळी. 
धमा,जात क्रकंिा अन्य सामाणजक अन्याय ि असमाता आणण सकुंलचत िाष्ट्रिाद अश्या विचािांकडे 
कल असलेल्या प्रयत्नांना पयााय मानले जाऊ नये.(ता.क...एक अशी सचूना आहे क्रक,या ि पढेुही 
आलेल्या अश्या अणस्िकृतीची विधाने िगळािीत,आपल्याया काय िािते?) 

पयाायी अथाव्यिस्था आणण तंरज्ञान... 
प्रचललत निउदािीकिण िादी,शासनाचे िचास्ि असलेली अथाव्यिस्था आणण िाढीचे 
तत्िज्ञान याना पयााय लनमााण किण्यास मदत किणािे प्रयत्न.... 
--आलथाक उलाढाली स्थालनक असणे ि त्यांचे लोकशाही लनयंरण. 
--उत्पादक आणण ग्राहक समुह(सहकाि) 

--स्थालनक चलन ि व्यापाि,पैशालशिाय,िस्तुआधािीत विलनमय आणण भेि देणे पध्दतीची 
अथाव्यिस्था. 
--ििील स्तिाििील व्यापाि ि अथाव्यिस्था ि पिीसंस्थेिि,तत्िांिि आधािीत. 
--पयााििणीय दृष्ट्या संिेदनशील उत्पादने ि उत्दपादन पध्दती. 
--लचिायु उत्पादन लनलमाती ि िापि. 
--नाविन्यपूणा तंरज्ञान.  

---परिसंस्थांच्या मयाादांचा सन्मान िािणा-या ढोबळ आलथाक संकल्पना ि जी.डी.पी.—
सकल घेिेलू उत्पादन,िाढ आणण अश्या संकुलचत उपायांच्या ि लनदशाकांच्या पललकडे 
जाणािे मानिी हीत ि कुशलतेकरिताचे मागा. 
--मूलभूत सुविधा(इनफ्रास्रकचि)लनमाातीसह विविध क्षोरांचे लनयोजन ि त्यातं गुंतिणूक 
यासाठी पयाािणीय ि  सामाणजक दृष्टीने पूिाबंलधत यंरणा. 



उथळ ि फसिी उत्तिे पयााय म्हणता येणाि नाहीत.जसे िोलिि रुजलेल्या 
सामाणजक ि िाजक्रकय समास्यांकिता,मखु्यत.बाजािी तंरज्ञान आधािीत उपाय 
क्रकंिा प्रचललत व्यिस्थेभोितीच गजाना किणािे हरित-विकास प्रकािच ेमागा. 
जीविका---जीिनमागा... 
सन्माननीय,पयााििणीय दृष्टीने लचिायु आणण अथापूणा जीिनमागा ि िोजगाि... 
--पािंपािीक ि सामाधान देणािे, जे जे जीिनमागा त्या त्या समाज-समुहांनी चालू ठेिलेले 
आहेत त्यांची लनिंतिता क्रिकिणे आणण उन्नती किणे... 
यात शेती, पशुपालन(धनगि,गुिािी),िनआधािीत,मत्स्य व्यिसाय,कािालगिी (िँफ्िस)् असे 
प्राथलमक अथाव्यिस्थेतील विविध मागांचा समािेश. 
--उद्योग ि सेिा के्षरातील लचिायु ि सन्माननीय िोजगाि णजथे उत्पादक ि सेिा देणा-
यांच्या हाती त्यांच्या भवितव्याचे लनयंरण असेल आणण लमळकतीचे वितिण समन्यायी 
पध्दतीने होईल. 

जि पयााििणीय दृष्टीन ेलचिाय ुअसल्याचा दािा किणािा उद्योग असेल,मग तो 
पािंपािीक असो क्रक आधलुनक,मार त्याचे लनयंरण कष्टकिी नसलेल्यांकडेच 
असेल आणण आलथाक क्रकंिा िाजकीय नफेिोिीमळेु कामगािांचे शोषण होत 
असेल ति तो बहुतेक पयाायांच्या कक्षबाहेिच ठेिािा लागेल. 
िसाहती आणण िाहतुक... 
ग्रामीण आणण शहिी विभाग (आणण त्यांना जोडणा-याही) िसाहती—िस्त्या—मानिी 
लनिास िचना लचिायु,समतेिि आधािीत आणण िहाणे ि कामकिणे याचे समाधान देणा-या 
किण्याचा शोध घ्यायचा ति--- 
--िचना लचिायु असािी आणण उपल्बध्दता सहज हिी. 
--पाणी,ऊजाा ि मूलभूत सुविधांची(इनफ्रास्रकचि)लनमााती स्थालनक असािी. 
--जैिविविधतेचे संिक्षण किण्यात यािे. 
--कचिा लनलमाती कमीत कमी असािी आणण पुनिाापि,कायाक्षमतेने ि कािकसिीने 
संसाधनांचा िापि किण्यात यािा. 
--सामालयक िापिाच्या ि मोकळ्या जागांचे संिक्षण ि पुनरुज्जीिन किण्यात यािे. 



--िसाहतींचे लनयोजन ि बजेि(लमळकत ि िचााचा िावषाक आिािडा) विकंद्रीत,सहभागी 
पध्दतीने तयाि किण्यात यािे. 
--लचिायु ि समतेिि आधािीत सािाजलनक िाहतुक व्यिस्था शक्यतो (मोिि—इंधना 
िापिालशिायची) सिानंा सहज उपलबध्द करुन देण्यात यािी. 
--िाजगी िाहनांनी बळकािलेले के्षर,सामालयक िापिा करिता प्राथलमकता आणण त्याचा 
सन्मान अधोिेणित कित,पुन्हा पित लमळिािे. 

--िाहतुक्रकच्या गतीिि मयाादा(याबाबत िारी?...) 

महागडी श्रीमंती िाहने,जी कदालचत ्पयााििण पिूक असतील पण 
बहुसंख्यांच्या कामाची नसतील ति ती पयााय ठरु शाकणाि नाहीत. 
पयाायी िाजनीती... 
लोककंद्रीत प्रशासन पध्दती आणण लनणाय प्रक्रियेत थेि सहभाग या क्रदशेने सुििात ि 
प्रयत्न आणण सामाणजक ि पयााििणणय न्यायाचे तत्ि यािि आधािीत... 
--ग्रामीण ि शहिी विभागांत स्थालनक,अलधकािांची उतिंड नसलेली, लनणाय प्रक्रिया(थेि 
लोकशाही क्रकंिा स्ििाज). 
--समाजातील विविध घिकांमध्ये सते्तच्या पुनिाािपाची समतेिि आधिीत पध्दत 
(मेकँलनझम). 
--जैविक-सांस्कृलतक क्रकंिा परिसंस्था आधािीत के्षवरय पातळीिि अश्या थेि लोकशाही 
संस्थांची जोडणी, 
--पयााििणीय ि सांस्कृलतक दृष्टीने अलधक सलग ि जोडलेली व्हािी म्हणून सध्याच्या 
िाजकीय सीमांच्या पुनिाचनेची कल्पना(contiguity?) 

--स्थलनक पातळीिि ि त्या पललकडेही पािीच्या िाजकािणालशिाय लनिाळ्या लचतंा 
मांडणािे गि क्रकंिा समाज-समुह. 
--ि-या लोकशहीच्या दृष्टीने पा्यामंध्ये,प्रशासनांत-िाज्यांत ि चळिळींसह सिा िाजकीय 
संस्थात(क्रठकाणी) असलेल्या थेि लोकशाही संस्थांच्या प्रतीनीधींनी तेथील जबाबदेही ि 
पािदशाकता िाढविण्याकरिताच्या कृती, 
---अन्य विभागात चचाा केलेल्या पयाायांिि आधािीत क्रकंिा त्यांचा पुिस्काि किणा-या 
धोिणात्मक चौकिींचा इथे समािेश, 



--लचिायु विकास आणण समता-सामाणजक न्याय यामुळे महत्िाच्या एकछरािाली 
िाजकािणातील व्यिींना योग्य अिकाश देणे. 

ज्ञान आलम प्रसािमाध्यमं---  

समतेिि आधािीत ि पयााििणीय दृष्टीने अलधक लचिायु जग लनमााण किण्याकरिता 
ज्ञानाचा िापि सक्षमीकिणाचे ि सशविकिणाचे साधन म्हणून किणािे प्रयत्न.... 
---विविध कल्पनांच्या संयोगाला आणण माक्रहतीची देिाणघेिाण याला प्रोत्साहन देत 
आधुलनक ि पािंपािीक, औपचािीक ि अनऔपचािीक,शहिी ि ग्रामीण अश्या ज्ञानके्षरांच्या 
कक्षा ओलांडणािे, 
---साधािणपणे दलुाणक्षत,दगुाम क्रकंिा संपकाापललकडचे समजल्या जाणा-या क्रठकाणी माहीती 
घेणे मोफत ि सुलभ किण्याच्या पध्दती, 
---ज्ञानाला िाजगी मालक्रकची अथिा िाजगी लनयंरणातील िस्तु असे होऊ देण्याऐिजी, 
ज्ञानाला सामालयक किणे क्रकंिा ज्ञानाची अशी पुनस्थाापना किणे. 
---मुख्य प्रसािमाध्यमांनी दलुाक्ष केलेले क्रकंिा जाणीिपूिाक दडिून िाकलेले प्रश्न मांडणािे 
पयाायी माध्यमप्रयत्न हिेत,तसंच माध्यमांना केिळ एक बाहेिचे साधन म्हणून न मानता 
त्यांना आपल्या कामाचा ि जीिनाचा अविभाज्य भाग मानणा-या प्रक्रिया ि सक्षम 
किणािी माहीती देण्याकिता माध्यमांचा नाविण्यपूणा पध्दतीं यांचा िापि किण्यात यािा. 

पयााििण ि परिसंस्था....परिसंस्थांची एकसंघता ि त्यांच्या मयाादांच्या तत्िांचा 

पुिस्काि किणािे प्रयत्न... 
--स्थालनक ि आधलुनक दोन्हीप्रकािच्या ज्ञानाच्या सन्मानािि आधािीत जमीन,पाणी 
आणण जैिविविधता यांचे विकंद्रीत संिधान,पयााििणाला जीिनाचा आणण कामाचा 
अविभाज्य भाग मानत,जीिनआधािांची सांगड स्थालनक आणण प्राकृलतक दृष्टय अश्या 
दोन्ही स्तिांिि परिसंस्थांचे पुनरुज्जीिन आणण पुनस्थाापना यांच्याशी घालणे. 
--प्रदषुण आणण िाया घालिणे याला फािा देणे. 
--लनसगााबद्दलची समज अलधक सिोल किणे,यात सामाणजक,ऐलतहालसक आणण भूिैज्ञालनक 
विचािविमशा आणण अन्य प्रजातींचे ि लनसगााचे हक्क अश्या मुद्यांचा समािेश. 

पयााििणीय समस्यांच्या “प्रदषुण कमी किण्याकरिता झाडे लािा” अश्या 
उथळ उत्तिांना पयााय म्हणता येणाि नाही. 



ऊजाा--- 
सध्याच्या कंद्रीत,पयााििणाचा विनाश किणा-या आणण लचिायु नसलेल्या ऊजाा स्रोतांना 
पयााय शोधण्याचे ि प्रोत्साहन देणािे प्रयत्न--- 
--विकंक्रदत पुनिाापिक्षम ऊजाा स्रोत ि मायिोलग्रड, 
--पयााििणीय दृष्ट्या लचिायु ऊजेची समता आधारित उपलबध्दता. 
--लनलमाती ि वितिणाची सिोत्तम पातळी,अश्या लनलमाती ि वितिण िचााची समतेिि 
आधािीत विभागणी,काियक्षमतेत िाढ,सािाजलनक संस्थांना उत्तिदायी किणे,लनयोजनात 
ग्राहककंद्री विचािाची रुजिात आणण मागणीिि लनयंरण (उदा.चलैनच्या िापिाकरितां) 

बहुसंख्य लोकांच्या दृष्टीने महत्िाच्या नसलेल्या महागड्या,श्रीमंती तंरज्ञानांना 
ि प्रक्रियांचा पयााय म्हणून समािेश किता येणाि नाही. 
लशकणे ि लशक्षण.... 
ज्या लशकण्यातून ि लशक्षणातून पयााििण ि लनसगा यांच्याशीचे नाते,स्ित.च्या समाजाशी, 
स्ित.च्या आतल्या आिाजाशी आणण एकंदि संपूणा मानितेशीच असलेले नाते जोपासले 
जाते क्रकंिा पुनणजावित किण्याची संधी आणण तसा अिकाश लनमााण किण्याचे प्रयत्न— 

--सिा प्रकािच्या सामुक्रहक ि िैयविक क्षमता ि नाती जोपासणे, 
--मुख्य प्रिाहातील संस्थानी क्रदलेल्या समाजापासून दिू ढकलणा-या,तुकड्यातुकड्यातील ि 
व्यिीकंद्री लशक्षणाला जाणीिपूिाक िोडून िाकणे(पुसून िाकणे), 
--औपचािीक ि अनऔपचािीक,पािंपािीक ि आधुलनक,स्थालनक ि िैणिक आणण तीन एच ्
िि आधािीत हेड-हािा-हँडस(्बुध्दी,मन ि हात) याचंा मेळ. 
--िाज्य शासनासह सामाणजक संस्थाना असे लशकणे आणण लशक्षण देण्याकरिता उत्तिदायी 
बनविणे आलम त्यांना िाजगी संस्थांपेक्षा प्रधान्य देणे. 
 

 

 

 

 



आिोग्य ि स्िच्छता... 
सिासंाठी चांगले आिोग्य ि आिोग्यसेिा याची िारी देणािे प्रयत्न... 
--सिाप्रथम अनािोग्यापासून प्रलतबंध,यात पोषकअन्नाची व्यिस्था,आिोग्यदायी िाताििण इ 

--ज्यांना सिासाधािणपणे उपचािाच्या सोयीसुविधा क्रदल्या जात नाही त्यांना त्या 
पोहचतील याबद्दल िरी करुन घेणे,िाज्यशासनाची नागिीकांप्रती जबाबदािी,त्यांना 
उत्तिदायी बनिून. 
--पािंपािीक ि आधलुनक,विविधप्रकािच्या स्िास््य पिंपिांचा मेळ घालणे,भाितातील ि 
बाहेिील विविध स्िदेशी(फोक) िैद्यकीय पध्दती जसे लनसगोपचाि,आयुिदे,युनानी ि अन्य 
सामालयक अथिा एकाणत्मक पध्दती. 
--आिोग्य सेिा ि स्िच्छता व्यिस्था यांची लोकाधािीत देििेि ि लनयंरण,आिोग्यदायी 
स्िच्छ परिसि िािण्याची िैयविक जबाबदािी आणण मानिीमैला ि अन्य कच-याचे 
व्यिस्थापनातील जातीआधािीत व्यिस्थापन पध्दती हििणे. 

अन्न ि पाणी... 
अन्न ि पाणी सुिक्षा ि स्ियत्तता यासाठीचे प्रयत्न... 
--सुिणक्षत ि पोषक अन्नाचे उत्पादन ि उपलबध्दता, 
--भाितीय पाकसंस्कृतीतील िैविध्य जोपसणे ि स्लोफूड(फास्िफूडच्या विरुध्द)चा---ताज्या 
लशजिलेल्या अन्नाचा प्रचािप्रसाि. 
--अन्न उत्पादन ि वितिणाच्या प्रक्रियांिि समाजाच्या लनयंरणाची िारी, 
--पाण्याचा िापि ि वितिण परिसंस्थेच्या(पयााििणाच्या)दृष्टीने लचिायु ि समतेिि 
आधािलेले. 
--विकंक्रद्रत संगोपन. 
--पाणी ही सामालयक संपत्ती म्हणून िािणे, 
--पाणी ि पाणथलांचे लोकशाही पध्दतीने लनयंरण. 

बहुतांश लोकांच्याकिता जे महत्िाचे नाहीत अश्या श्रीमंती िाण्याचे फँड जिी 
ते संद्रीय क्रकंिा आिोग्यदायी असले क्रकंिा िलचाक तंरज्ञानाची उत्तिे यांना 
पयााय मानता यणेाि नाही. 
 



िैणिक नाती... 
सध्याच्या युध्दासािख्या ि अती स्पधाात्मक,प्रादेलशक िाजक्रकय िैमनस्यांनी पेििलेल्या 
अतंििाष्ट्रीय नात्याना पयााय शोधणा-या क्रकंिा त्यानंा लक्ष बनविणा-या िाज्य, समाज, 
नागिीकांच्या क्रकंिा अनेकांच्या एकवरत प्रयत्नांचा यात समािेश. 
--िाजनीतीचे उद्दीष्ट अथिा आज्ञापर(मँनडेि) केिळ संकुलचत िाष्ट्रीय प्रधान्य नसािे ति 
एकवरत चांगले जीिन असािे. 
--सामान्य नागिीक आणण िाजकािणी या दोन्ही स्तिांिि विविध िाष्ट्रांमधील संिादातून 
ऐलतहालसक गा-हाण्यांना सामोिे जात ि नाती विकलसत कित वििास ि आदि कमिािा. 
--जागलतक स्तिाििच सैन्य,हेिलगिी ि पोललस यंरणेििील िचाात िाढ किण्यािि बंदी. 
--एकवरतपणे जगण्याकरिता अनेक शिीकंदे्र असलेले जग आिश्यक आहे,हे ओळिणे. 
--अमेिीका स्ित.ला अपिाद समजते क्रकंिा चीन स्ित.ला उपजत श्रषे्ठ मानते(मध्य 
सामिाज्य) अश्या समजूतींचा नाश. 
--िाष्ट्रिाज्य संकल्पनेचे पुनलनािीक्षण ि जगातील लोकांच्या मधल्या नात्यांना महत्ि 
देण्याचा आग्रह,स्थलनक मूळलोकांच्या समुहांच्या मतांना--मागण्याना मध्यिती स्थान देणे 
ि त्यादृष्टीने संयुि िाष्ट्राचीच पुनिाचना किणे. 

इथे इति कोणत्या विभागांची ि पलैूंची यादीत भि घालािी? 

 

पयाायांमध्ये कोणत्या तत्िांची मांडणी केली आहे?--- 

                                       कृती आधािीत असोत क्रकंिा संकल्पनात्मक,पयाायांमध्ये मोठीच 
विविधता आहे.स्थालनक परिणस्थतीतील िैविध्य लक्षात घेतां कुठलेच पयााय जसेच्या तसे 
िापिता येणे अिघड आहे.मार या प्रयत्नांमंध्ये काही कळीची तत्ि सिामंध्ये आहेत हे 
लक्षांत येते.इथे त्यांची एक प्राथलमक यादी देतो आहोत. 
                       इथे आम्ही असेही नंदिू इणच्छतो क्रक,या तत्िांचा मूळ 
आधाि असलेल्या आणिी मूलभूत मानिी नैलतक मूल्यांचीही यादी किता येऊ शकेल 
उदा.करुणा,सहानुभूती,प्रामाणणकपणा,सहीष्टणुता,उदािपणा,काळजी घेणे आणण अन्य 
काही.हया मूल्यांचा बहुतेक सिा आध्याणत्मक पिंपिा आणण सिा धमा समभाि(सेक्यूलि) 



मानणािे आदि कितात.म्हणून िाली उल्लेि केलेल्या तत्िांच्या चचते त्याना नणक्कच 
मध्यिती मानायला हिे. 

पयााििणीय(परिसंस्थांची)एकात्मता आणण लनसगााचे अलधकाि...  

विशेषत. िैणिक जलचि(फे्रश िाँिि सायकल) सािख्या पयााििणीय प्रक्रियांचे एकमेकािि 
अिलंबुन असणे(पिस्पिािलंबन),परिसंस्था आणण जैिविविधता याना पृ् िीििील सजीिसषृ्टी 
करिता कळीचे महत्ि आहे. 
लनसगााला आणण सिा प्रजातींना(जंगलातील असोत क्रकंिा पाळीि) जगण्याचा,त्यांची ज्या 
परिणस्थतीत(िाताििणात)उत्िातंी झाली त्यात िाढण्याचा हक्क आहे.सिा सजीि सषृ्टीचा 
आदि केला जािा ि उत्सि साजिा व्हािा. 

समता,न्याय ि समािशे.... 
मानिी समाजाच्या स्िास््याकरिता गिजेच्या(सामाणजक-संस्कृलतक, आलथाक, िाजकीय, 
पयााििणीय आणण मानलसक) परिणस्थतीत असण्याचा ि समािेश होण्याचा ितामानात ि 
भविष्टय काळातही सिानंा समान अलधकाि आहे.अन्य कोणाही व्यविच्या हक्कािि गदा न 
आणता, मानि आणण लनसगाातील अन्य याना समान हक्क,सिानंाच सामाणजक,आलथाक ि 
पयााििणीय न्याय क्रदल्या जािा, यात शािीिीक, मानलसक अथिा सामाणजक अक्षमतेमुळे 

जे सध्या िगळले जात आहेत त्यांचा समािेश किण्यािि विशेष भि असािा. 
अथापणूासहभागाचा अलधकाि आणण जबाबदािी.......  

                    प्रत्येक नागिीकाचा ि समुहाचा अथापूणा सहभाग हा स्ित.च्या 
जगण्याबद्दलच्या लनणायात कळीचा असतो,हा त्यांचा अलधकाि आहे,तसंच मूलभूत सहभागी 
लोकशाहीचा भाग म्हणून असा सहभाग घेण्याची क्षमता लनमााण होईल असे िाताििण 
लमळणे हा देणिल.   

                   या हक्का बिोबिच लनणाय प्रक्रियेत, पयााििणीय संतलुन आणण 
सामाणजक-आलथाक समता या जोड तत्िांिि आधािीत अथापूणा सहभाग घेणे ही प्रत्येक 
नागिीकाची ि समुहाची जबाबदािी आहे,.  

विविधता आणण अनके प्रिाह... 
                पयााििणीय संतुलन आणण समता या तत्त्िांशी जि सुसंगत 
असतील ति (मूळ लनिासी आणण स्थालनक समुह)यांची धोिण,ं मूल्य, जीिनआधाि, 



जगण्याच्या पध्दती,ज्ञानपिंपिा,संस्कृती,जंगली ि पाळीि प्रजाती आणण जुनुकं,पयााििण ि 
परिसंस्था या सिाचं्या विविधतेतली एकात्मता मानािी. 

सािाजलनक संसाधने आणण ियैविक स्ितंत्र्याचा सऩ्मान--- 
--सामाणजक-सांस्कृलतक, आलथाक आणण पयााििणीय स्रोतांबद्दल सामुक्रहक ि सहकायाािि 
आधारित विचाि ि िापि (काम), िैयविक स्िातंत्र्य आणण सामुक्रहक पालकत्ि दोहंचा 
आदि, तसंच लनिाळेपण उदा.लंलगक गि (स्त्री-पुरुष या लशिाय) आणण अश्या समुहातील 
समुहाच्या अतंिगत तसंच अन्य समुहांशी बांलधलकी व्यि किण्याच्या आपुलक्रक ि 
सहयोगािि आधारित नाविन्यपूणा पध्दती.  

लिलचकता (लचििपणा) आणण जळुिनू घेण्याची क्षमता------  

लनसगाातील बदलांना प्रलतसाद देत, जुळिून घेत पयााििणात क्रिकून िहाणे,परिणस्थतीचा 
मान िाित, बाहेिच्या ि अतंिगत बदला.च्या आधािे आणण समतेचे तत्ि सांभाळत 
जगण्याची समाजांची आणण एकूणच मानिी समुहाची क्षमता असते. 

सिलती,स्िािलंबन आणण पसााििणीय के्षरसीमा..... 
स्थालनक ग्रामीण ि शहिी समुह, जे सिा सदस्यांना लनणाय प्रक्रियेत सहभागी होता येईल 
इतपत लहान असतील, त्यांना प्रशासनाकरिताचे एकक मानािे,ते स्िास््य,लशकणे-लशकिणे 
यासह मूलभूत गिजांच्या दृष्टीने स्िािलंबी असािेत, त्यांचे पिस्पिात ि या मूलभूत 
एककांना जबाबदेही असलेल्या अन्य पातळ्यांििील उदा.जैविक ि पयााििणीय दृष्टीने 
जिळचे भाग तसेच प्रदेलशक,िाष्ट्रीय ि अतंििाष्ट्रीयसंस्था यांच्याशी संपका -संबंध असािेत. 
(इथे स्िािलंबी म्हणजे शक्यतो मूलभूत गिजांच्या बाबतीत स्ियंपूणा क्रकंिा आत्मलनभाि ि 
जे स्थालनक स्तिािि उपलब्ध नाही त्याचा िाज्याने (शासनाने) अलधक कंद्रीय पध्दतीने 
िारीलायक पुििठा किाियाचा,त्या लमळण्याकरिताचा हक्क(स्ियम-्समधृ्दी).  

सादगी आणण अल्पसंतुष्ट जीिन शलैी......  

अती हाि न किता जगण्याकरिता ि जीिनउद्योगाकरिता जे पुिेसे आहे त्यािि जगण्यात 
समाधन ही जगण्याची नीती.(एक परिच्छेद) 

श्रमप्रलतष्ठा आणण सजृनशीलता....... 
शािीिीक ि बौध्दीक दोन्ही त-हेच्या श्रमांना समान मान, कोणतेक्रह काम क्रकंिा कोणताही 
व्यिसाय मुळात दसु-यापेक्षा श्रषे्ठ न मानणे, हाताने कष्ट क्रकंिा ज्याचा मोबदला क्रदला जात 



नाही असे मक्रहलांचे, कुिंुबाचे काम आणण काळजी घेण्याची जबाबदािी घेणे यासिााचा 
योग्य सन्मान िािणे, मार कोणताच व्यिसाय मुळात कुठल्याच विलशष्ठ जातीशी क्रकंिा 
ललंगाशी न जोडणे,सिाच काम सन्मानाचे,सुिणक्षत आणण शोषणमुि असण्याची गिज, 
कामाचे तास कमी किणे आणण काम ि आिाम असा कृवरम भेद काढण्याचा प्रयत्न, 
प्रत्येकाला अलधक सजृनात्मक व्यिसायाकिता सक्षम किणे. 

अक्रहंसा,(ससंुिाद) एकता,शांतता...... 
इतिांच्या शािीिीक, मानलसक ि आध्याणत्मक स्िास््याचा आदि किणािी िागणूक आणण 
ितृ्ती.आपल्याला ज्याप्रकािे दिुािले जाऊ नये असं िािते तसंच इतिांना न दिुािण्याला 
प्रोत्साहन.आपसातीलआणण इतिांमधील एकता आणण शांती धोक्यात येईल अशी परिस्थीती 
वबघडू न देणे. 

अश्या पयाायी भविष्टयाकडे आपल्याला नेणािी काय िणनीती 
असेल?---- 

लचिाय ुि समता आधािीत भविष्टयाकडे नणेा-या मागााकरिता अनके कृती ि 
िणनीती गिजेच्या आहेत.यात पढुील गोष्टींची समािेश असािा... 
--ियैविक ि सामहुीक दोन्ही पातळ्यािि पयााििणाला धोक्याच्या,असमानता   
ि अन्याय घडिणा-या शिींचा वििोध संघषा, सत्याग्रह ि असहकाि अश्या 
मागाानी. 
--आपली मानलसकता ि दृष्टीकोण आणण संस्थांमधील िसाहतिादी प्रभाि दिू कित 
हक्कांची उतिंड आणण द्वीभाजन उदा.विज्ञान ि अन्य ज्ञानशािा,आधलुनक ि पािंपािीक, 
बौध्दीक ि शािीिीक कष्ट इ.काढून िाकणे. 
--दललत,आक्रदिासी,मक्रहला,भूमीहीन,अपंग,अल्पसंख्यांक इत्यादी सत्ताहीन,िंलचत ठेिण्यात 
आलेल्या समुहांचे आिाज,त्यांचे म्हणणे लनणाय घेणा-या मंचांिि मांडण्यास,पोहचिण्यास 
मदत किणे,सहाय्यभूत होणे. 
--विविध के्षरात उत्तिे शोधण्याकरिताच्या सामाणजक निीन उपिमांना ि प्रयोगांना 
प्रोत्साहन देणे,प्रादेलशक स्तिािि तसंच विलशष्ठ मुद्यांच्या पयाायांचे गि,मंच उभािणे. 



---ललंगभेद-लंलगकता आणण अन्य पािंपािीक पूिाग्रह ि प्रितृ्तींचे प्रदशान, प्रचाि-प्रसाि 
किणा-यांचा तीव्र लनषेध किणे(अलधक चांगले शब्दांकन शक्य..) 

--िैयविक आणण समुह स्तिािि अक्रहंसात्मक संिाद आणण कलह(िाद)यांचे लनिािण ि 
घाि भरुन काढण्याचे मागा िापिणे. 
--लनिलनिाळ्या संस्कृती,विलचिप्रणाली(आयडीओलाँजी),जीिनपध्दती आणण श्रध्दा(फेथ) यात 
पिस्पि छेद न देणािे फिक असू शकतात, असे फिक आणण विविधता याबद्दल समाजाची 
समज िाढिणे. 
--पयााििणीय संतुलन (लचिायु विकास),समता ि प्रमाणणकपणा याबाबतीत िैयविक 
आयुष्टयात बोले तैसा चाले पध्दतीने िागण्याची जबाबदािी,जंव्हा असे शक्य नसेल तंव्हा 
स्ित.ची सद्सद् वििेकबुध्दी आणण आपला आतील आिाज यानुसाि कृती किणे,िागणे. 
--ज्ञान,अनुभि,स्रोत-संसाधने आणण कौशल्य यांची समाजाकरितां देिघेि विशेषत. 
विनामूल्य पध्दतीने. 
--विविधस्तिांिि ि सतत संिाद. 
--धोिणात्मक लनणाय मंच आणण न्यायव्यिस्थेसह तिाि लनिािण आणण परिितान या 
किताच्या सिा उपलब्ध लोकशाही मागाचंा िापि. 
--आपण िाण्याकरिता जे लनिडतो त्याच्या परिणामांबद्दल आणण कोणते बदल शक्य 
आहेत याबाबत ग्राहक जागतृी. 
--सिा प्रकािच्या िाजकीय गिांशी ि प्रक्रियांशी,पािी ि पािी नसलेल्या दोन्हीशी,संिाद. 
--परिितानाचा संदेश पोहचविण्याकरिता मुख्यप्रिाहातील ि पयाायी दोन्ही प्रकािच्या 
माध्यमांचा िापि. 
--सध्याच्या संकिांची ऐलतहालसक ि व्यिस्थेतील मूळं याबद्दल सामाणजक समज िाढविणे 
आणण मागा काढण्याचा सामुहीक प्रयत्न. 
--शास्त्रीय ि जन-समुहांच्या अश्या दोन्ही पिंपिांकडून लशकत(ि  अिेि त्यामधील दिी दिू 
कित), तसंच गाधी, माका स,् अबेंडकि, अिवबंदो, िागोि इत्यादी विचािधािा तसंच 
आक्रदिासी-दललत यांचे जगाचे आकलन समजून घेणे. 
--जगभिातील विविध लोक,जनसमुह आणण संस्कृतींना पिस्पिांकडून लशकणे. 
--िोजच्या जगण्यात कलात्मकता आणण प्रत्येक व्यिीचे आणण समुहाचे जीिनात 
सजृनशीलता आणणे. 



या सिााचे एकवरकिण होऊन सिालंगण पयाायी जगाचा दृषिीकोण 

बनू शकेल का?---सध्या प्रचललत व्यिस्थेला जबिदस्त आव्हान ठरु शकेल 
असा जगाबद्दलचा सामालयक दृवष्टकोण आणण चौकि या शोधातनू उभािता 
येईल का?... 

      या करिता आपल्याला अनके प्रश्नांना लभडाि ेलागेल,त्यापकै्रक काही असे... 

 ----सते्तच्या तिाजतू िाज्यशासन क्रकंिा कम्पन्या यांच्या ऐिजी आपण समाज     
क्रकंिा समहुाला क्रकती ताकदीन ेसमोि ठेऊ शकतो? 

----हजािो िषांमध्ये भाितात विकलसत झालेल्या अश्या क्रकती प्रचीन क्रकंिा 
पिुातन पध्दती क्रकंिा संकल्पना आहेत क्रक,ज्या आजही आथापणूा आहेत? त्या 
जातीय क्रकंिा भांडिली(कम्पनी)शिींनी क्रकती फ्रभावित होतील आणण त्यांच्या 
अश्या गैििपैिातून त्यांची क्रकतपत सिुका करुन त्यांचा सिासमािेशकतेकरिता 
उपयोग किता येईल? 

---अलधक प्रभािीपणे व्यि केल्याजाणा-या दृवष्टकोणामळेु झाकोळल्या जाणा-या 
दृवष्टकोणाबद्दल आपण कसे लशकणाि? स्त्रीिाद या सािख्या अन्य विशेष 
दृवष्टकोणांबद्दलही हाच प्रश्न आहे.   

----आजच्या यिुकांसह भाितातील जनतेला आपण हे अथापणूा िािेल असे कसे 
किणाि?भ्रष्टाचाि,ततृीयपंथीयाचे हक्क अश्या काही मदु्यांिि यिुक िस्त्यािि आले 
...आपण त्यांना पयााय अथापणूा िािािे असे कसे किणाि,आपण लोकांची 
सकािात्मक संदेश ऐकण्याची गिज कशी हाताळणाि?  

----अजूनही न बािलले्या—कंुपणाििच्या मोठ्या गिापयतं आपण हे मदेु्द नेऊ 
शकू,संिादाच्या कोणत्या भाषा आणण पध्दती िापरुयात (तंडी,लेिी, छापील, 



दृकश्राव्य)ज्या आपला संदेश कमजोि न किता अलधक प्रभािीपणे परिणाम 
कितील?आपल्या संदेशांत भािना आणण कािणं दोन्ही कसे आणता येईल? 

---शहिी मध्यम िगाासािख्या सध्याच्या ,बाजािी पध्दतीत िोल रुतलेल्यांना 
कश्याप्रकािे बदलिायचे क्रकंिा तुलनेन ेलचिाय ुपध्दतीची जीिनशलैी ज्यांनी 
णस्िकािली आहे,त्यांना ती चाल ूठेिायला ि अलधक िाढिायला आपण कशी 
मदत करु यात? 

---परिितानाच ेमखु्य कत ेकोण असतील?सध्याच्या प्रचललत व्यिस्थेचा वििोध 
किणा-या जनचळिळींना पयाायी भविष्टयाकडे त्याना िळित कसे जोडून घ्यायचे? 

---आणण सिातं शेििी पण िूप महत्िाचा मदु्दा असा क्रक,भाितभि विििुलेल्या, 
एकएक्या मदु्यांििच्या आणण पयााय शोधणा-या अनेकविध संघषााना काही 
समान पातळीिि आणण दृष्टीकोणासह एकवरत आणण्याची काय प्रक्रिया असेल? 

हा सिा प्रयत्न मोठ्या िाजकीय बदलाची शिी कसा बन ूशकेल? 

------------------------------------------------------------------------------  

 

 

 

 

  


