
                      विकल्प संगम पत्रक 

                           भारत भरातील पर्ाार्ांच ेएकत्रत्रकरण 

                   वाढती सामाजिक-आर्थिक दरी आणि मोठ्या प्रमािात पयािवरिाचा ववनाश, समुहाांच े

ववस्थापन, उपिीववकाांचा-िीवनआधाराांचा–हास हे सध्याच्या ववकासाच ेव िागततकककरिाच ेसवाांत 

ववपरीत परीिाम आहेत. आर्थिक वाढीच्या अववचारी फुगवट्यामुळे, ववववध भागाांत आधीच तिाव व दांगे 

आहेत आणि अनेक भाग त्याच ककना-यावर तग धरुन िगत आहेत. दरम्यान अथिव्यवस्था आणि समाि 

याांच्या सवि औपचारीक क्षेत्ाांचाही याच ददशनेे धावण्याकड ेकल वळववला िातो आहे, मग त ेक्षेत् शशक्षि, 

सांशोधऩ व ववकास, बािार आणि व्यापार असो ककां वा आरोग्य असो. या तनराशािनक पररस्थीतीतही, 
अनेक पयािय उभारले िात आहेत आणि त्याांचा अवलांबही केला िातो आहे. हे पयािय सध्याच्या प्रचशलत 

ववकासाच्या प्रारुपाला आव्हान देतात. तसेंच ते पयािवरिीय दृष्टीने आणि सामाजिक-आर्थिक दृष्टीनेही 
मानवी िीवन समधृ्द करण्याच ेयोग्य मागि उपलव्ध करुन देत आहेत. 

          र्चरायु शतेी, पशुपालन, मत्स्यव्यवसाय, िांगल आधारीत उपिीववका, लोकशाहीवादी बािार आणि 

कामगाराांच्या तनयांत्िात उत्पादन, समािाच्या दृजष्टकोिातून शशक्षि व आरोग्य, ववववध साांस्कृतीक 

समुहातील शाती-सलोख्याकररता प्रयत्न, तसेंच वगि, िात, धमि, वांश आणि लैंर्गकतेवर आधारीत समता, 
शहरी सांतुशलत(-र्चरायु) ववकास, सवाांर्गि ग्रामीि स्वास््य आणि अश्या अनेक गोष्टीांचा यात समावेश 

आहे. 

          केवळ प्रतीनीधीांवर अवलांबनू न रहाता तनििय प्रकियेत सवाांचा सहभाग देिा-या सहभागी (िाांतीकारी) 
लोकशाही आणि रािकीय पध्दतीांत या ववचाराांमळेु िबाबदेही आणि पारदशिकता सारखी आवश्यक प्रशासकीय 

तत्व, यासाठी रेटा वाढून ती अवलांबली िातात. स्थातनक व प्राकृततक(लँडस्केप) स्तरावर खरोखरच पयािय आहेत 

अस ेया प्रयत्नाांमधून ददसनू येत.े मात् ववववध कारिाांमळेु त्याांच्या परीिामकारक ठरण्याला मयािदा येतात.   

1.ब-याांच पयाियाांबाबत फारस ेदस्तावेि नाहीत आणि लोकिागतृी नाही. 

2. त ेबहुतके फार लहान व ववखुरलेले आहेत आणि त्यात परस्पर देवािघेवाि नाही. 

3. सामातयक चौकट ककां वा पयाियी समािव्यवस्थेचा दृष्टीकोि अशी त्याांची एकत्रत्त बाांधिी झालेली नाही. 

त्यामळेु हे पयािय ‘प्रचशलत व्यवस्था बदल ूशकेल’, अशी ताकद ककां वा ककमान त्याांना उग्र आव्हान बन ूशकललेे 

नाहीत. 



      सोयीकररता इथे ववकल्प-पयािय असा शब्द वापरला आहे. मात् या सांकल्पनेची गुांतागतु अचूकपिे आणि 

पिूिपिे माांडिारा एक शब्द सापडिे अवघड आहे हे आम्ही मान्य करतो. 

यातील अनेकाांची सरुवात काही प्रचशलत व्यवस्थेला आव्हान करण्याच्या हेतनेू ककां वा पयािय उभारण्याच्या उद्देशाने 

झालेली नसेल. कदार्चत ्ह्या केवळ काही मलूभतू तत्तवाांवर आधारीत िीवनपध्दती-िगण्याच्या रीती असतील. 

तसेंच यातील अनेक कल्पना, सांकल्पना आणि िीवनपध्दती ह्या दीघि काळापासनू अजस्ततवात असतील तर काही 
नवीनही असतील हे देणखल आम्ही समिू शकतो. 

विकल्प सगंम ककंिा पर्ाार्ाचंे एकत्रत्रकरण करण्र्ाची कल्पना 

       या पाश्वभमूीवर पयाियाांचा अवलांब करिा-याांच्या प्रादेशीक मेळाव्याांची सरुवात करण्यात आली, पढुील 

टप्पप्पयावर ववशशष्ट ववषयाांनसुार आणि राष्रीय मेळाव्याचा ववचार आहे. याांना ववकल्प सांगम ककां वा पयाियाांचे 
एकत्रत्करि अस ेम्हटल ेिात.े यामळेु परस्पराांपासनू शशकिे व सकारात्मक टीका करिे याकररता एक मांच शमळेल, 

अशी अपेक्षा आहे. आपि यातनू समन्वय साधू आणि एकत्रत्तपिे पयाियी भववष्य ववकशसत करुां . 

      अनेक चळवळीांना आणि गटाांना याप्रकारे ववववध मांचाांवर एकत्रत्त आिण्याचे ववववध प्रयत्न यापवूीही झालेले 

आहेत याची आम्हाला कल्पना आहे. मात् यापकैक बहुतके एकएक ववषय ककां वा त्या प्रकारच्या चळवळी अस े

मयािदीत आहेत. उदा. ववनाशकारी ववकासप्रकल्प ववरोधी चळवळी, आरोग्याच्या सांदभाितील पयाियी प्रयत्न, र्चराय ु

शतेीवर काम करिारे गट, इत्यादी. मात् या ववषयाांच्या पार िाण्याच्या फारच कमी सांधी ककां वा प्रयत्न ददसतात 

ज्यात पयािवरि, शशक्षि, आरोग्य, न्याय, उपिीववका, बािार व व्यापार, प्रशासन आणि अन्य पयाियाांपासनू 

परस्पराांनी शशकाव.े हे सांगम असे ववववध ववषयाांची सागड घालिारे आणि सध्या सरुु असलेल्या प्रयत्नाांची पनुरािवतृ्ती 
न करता पढेु िािारे असावेत अस ेआम्ही याकड ेबघतो.   

      ववकल्प सांगम मध्ये सध्याच्या आर्थिक, रािकीय, सामाजिक व्यवस्थेतील वाईट काय यावर कमीत कमी वळे 

ददला िावा, अन्यत् याकररता अनेक सांधी उपलब्ध आहेत. आपले मेळावे हे प्रामखु्याने पयाियाांवर लक्ष कें द्रीत 

करतील. मात् आपल्याला पयाियाांना अद्भतू करण्याच्या मोहात पडायचे नाही तर अश्या पयाियाांच्या लाभ व मयािदा 
दोन्हीांवर चचाि व्हावी.  

 

विकल्प संगंमची रचना ......... 

       ववकल्प सांगम म्हििे औपचारीक शकै्षणिक परीषदा भरविे नव्हे. मोकळेपिाच्या वातावरिात मनाांची व 

हृदयाांची सहि प्रवाही भेटगाठ असावी हा उद्देश आहे. यात लहानलहान गटाांत ववशशष्ठ ववषयातील ठराववक मदु्दे 



घेऊन सखोल चचेतनू शशकता येत.े तनम्मा वेळ ववववध ववषय व चळवळीांना परस्पराांकडून शशकण्याकरता वापरला 
िातो. 

        पोस्टर-फोटो प्रदशिने, कफल्म व दृक् श्राव्य माध्यम,े नाटक आणि अन्य कला व माध्यमाांचा वापर करुन 

आपल्या प्रयत्नाांची देवािखेवाि केशल िात.े उत्स्फूति कला व नाटकाांचाही वापर करण्याचा प्रयत्न होतो. गांमत, 

शशकिे व आधी शशकलेले बदलिे आणि नाती तनमािि करिे हे सगळां  म्हििे सांगम.  

सहभाग ि स्थान... 

         ढोबळपिे ववनाशकारी आणि ववषमतावादी ववकासाला पयािय शोधण्याकररता काम करिारे सवि इथे एकत् 

येतात, प्रत्यक्ष काम करिारे, ववचारवांत, सांशोधक आणि शसध्दाांत माांडिारे ( हे नेहमी एकमेकाांना दरू सारिारेच गट 

असावेत असां काही आवश्यक नाही). स्थातनक पररस्थातीनसुार सहभाग घेिा-याांची सांख्या काही डझन पासनू 

काहीश े(शांभर-दीडश)े लोक याप्रमािात असत.े 

       प्रत्येक प्रदेशशक सांगमाच्या आयोिनाकररता, एका स्थातनक सांघटनेने-सांस्थेने क्षमतनेसुार िबाबदारी घेिे 

आवश्यक असत.े आर्थिक भार ही आयोिक सांस्था व अन्य सहआयोिक सांस्था व सहभाग घेिारे शमळून उचलतात. 

अश्या कायििमाांकररता कोिा एकाने सांपिूि नीधी उभा करिे शक्य नाही, त्यामळेु अनेकाांना खचािचा वाटा उचलावा 
लागतो. 

         एक मध्यवती गट सांगमाच्या आयोिनाचा समन्वय करण्याकररता ववकशसत झालेला आहे.या गटाचे सदस्य 

(नोव्हेंबर 2014ला) पढुील प्रमािे....कल्पवकृ्ष, डके्कन डवे्हलपमेंट सोसायटी (डी.डी.एस)्, भमूी काँलेि, शशक्षाांतर, 

दटांबकटू कलेक्टीव्ह, डवे्हलपमेंट अलटरनेटीव्ह, सोपेकाम, िीन कँम्पेन, भाषा, कृती टीम, सेंटर फाँर इकववटी 
स्टडीि (सी.इ.एस)्, ऊरमलू, नँशनल अलायन्स आांफ पीपल्स मवू्हमेंटस ्(एन.्ए.पी.एम)्, पीपल्स सायन्स 

इन्स्टीट्यटू (पी.एस.्आय)्, माटी, अलायन्स फाँर ससटेनेबल अडँ होशलस्टीक अरँ्ग्रकल्चर (आशा), एकता पररषद, 

साऊथ एशसयन डायलाँग आांन इकाँलाँजिकल डमेािँशस (एस.्ए.डी .ई.डी.), नाँलेि इन ्शसजव्हल सोसायटी (के.आय ्

सी एस)्, नाँथि ईस्ट स्लो फूड अन्ड अगँ्रोबायोडायव्हशसिदट सोसायटी (एन ्ई एस ्एफ् ए एस)्, अकँोडि, सेंटर फाँर 

एड्यकेूशन अडँ डाँक्यमूेंटेशन, रीस्टोअर. कोम्यनुीटी, द यथु कलेक्टीव्ह, सषुमा अय्यांगार आणि ददनेश अब ्राय 

(इतर लवकरच िोडून घेतील अशी अपेक्षा). 

 रुची असेल तर... कृपया सांपकि  करा....आशशष कोठारी, chikikothari@gmail.com सिुाता पद्मनाभन 

sujikahalwa@gmail.com; ,राशी शमश्रा  rashi.mish@gmail.com 



1.वसाहती व वाहतकु व्यवस्था., 2.समाि व सांस्कृती, 3.ऊिाि, 4.शशकिे व शशक्षि, 5.ज्ञान आणि प्रसारमाध्यमां. 
6.पयाियी अथिव्यवस्था, 7.अन्न व पािी, 8.उपिीववका, 9.पयाियी रािकारि 10.पयािवरि व पररसांस्था शास्त्. 

11.आरोग्य व स्वच्छता. 
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