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गोषवारा:
लोकशाहीमध्ये लोकाांचे कल्याि ही सांकल्पिा मतपेटीतूि जात असते. लोकशाहीमध्ये लोकाांच्या
कल्यािाचा मागथ निवडिुकीमागे जात असतो. महागाई, जातीय सांघषथ, इतर सामानजक व आर्र्थक नस्र्तांतरे
इ. बिलची आपली मते मतपेटीतूि व्यक्त होत असतात. एकीकडे लोकाांच्या िवीि सरकारकडू ि अपेक्षा
वाढत जात असतािा त्या अपेक्षा पूिथ करण्यासाठी महसुली तुट, अांदाजपत्रकीय तुट याकडे दुलथक्ष करावे
लागते. कल्यािकारी राज्य या सांकल्पिेिुसार सरकारकडू ि मदत करतािा दोि माध्यमातूि मदत के ली
पानहजे. एक म्हिजे र्ेट हस्ताांतर दुसरे सांस्र्ात्मक मागाथिे र्ेट अिुदाि देिे. कल्यािकारी राज्य ही सांकल्पिा
स्वीडि, िॉवे, डेन्माकथ याांसारख्या प्रगत राष्ट्रातूि आलेली द्ददसते. भारतात कल्यािकारी राज्य कल्पिेत
अिेक योजिा आहेत. उदा. अन्नसुरक्षा, ग्रामीि आवास, जििी सुरक्षा योजिा, मिरेगा, जि-धि योजिा इ.
अिेक सामानजक सुधारिा व त्याांची अांमलबजाविी याकरीता सरकारवर पुष्ट्कळवेळी मतपेटीचा दबाव
असतो. पि सरकारमध्ये पुरेसे सांख्याबळ असेल तर मतपेटीचा दबाव कमी असतो. बराजि, वांनचत, शोनषत
घटकाांिा नशक्षि, आरोग्य, जगण्याचे हक्क जािीवपूवथक बाजूला सारल्याचे नचत्र आपिास स्पष्ट द्ददसले िाही
तर िवलच. मतपेटयातूि आलेला निकाल यातूि त्या सरकारकडे तज्ञ िसतील तर स्वायत्त सांस्र्ाची नस्र्ती
फारच गांभीर होते. उदा. ररझवथ बाँकेची के लेली अवस्र्ा, पांचवार्षथक योजिा बांद करिे. स्वायत्त सांस्र्ा याकडे
सरकारिे खूपच गाांभीयाथिे पाहिे आवश्यक आहे. कारि याची स्वायतत्ता िाहीशी झाली तर याचे देशाच्या
अर्थव्यवस्र्ेवर नवपरीत पररिाम घडू ि येतो. व या पररनस्र्तीतूि बाहेर पडिे कठीि बिते. लोकशाहीमध्ये
असो अगर कोित्याही देशाचे सरकार बित असतािा लोकाांिी नवचार करूि सरकार निवडले पाहीजे. धर्म,
भाविा या गोष्टी बाजूला सारूि सरकार बिवायला हवे.
सूचक शब्द : कल्याणकारी राज्य (Welfare State), लोकशाही, स्वायत संस्था, सरकार
प्रस्ताविा :
अॅडर् स्स्र्थ यांच्या र्ते, खाजगी उपक्रर्ािा प्रोत्साहि दे ऊि सर्ाजाचे जास्तीत जास्त हहत
साध्य करण्यासाठी सरकारिे नियंत्रकाची भूमर्का पार पाडावी.
सरकारिे संरक्षण अंतगमत कायदा व सुव्यवस्था व प्रशासि व न्यायदाि या कायामबरोबर
जिहहताची कार्े केली पाहहजेत. राज्य हे पोलीसी राज्य ि राहता कल्याणकारी राज्य झाले पाहहजे.
राजकीय पक्षांची र्ािमसकता सत्तेवर आल्यािंतर सरकारचा खस्जिा रीकार्ा करणे व प्रसंगी ज्या
र्तांच्या जीवावर सत्तेत आले त्या लोकांसाठी हळूहळू योजिा राबवायला सरु
ु वात करतात. व याति
ू
र्ोठा दबाव त्या दे शाच्या अथमव्यवस्थेवर पडतो. राजकीय पक्षांचे धोरणार्ुळे लोकशाहीर्ध्ये र्ोठ्या
आव्हािांिा तोंड द्यावे लागत आहे . यातूि सरकार आर्थमक हदवाळखोरीत अडकण्याची शक्यता
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निर्ामण होते. कल्याणकारी भूमर्का व अथमव्यवस्था या दोन्ही बाजू प्रत्येक राजकीय पक्षािे तपासल्या
पाहहजेत. त्या दे शाच्या आर्थमक व सार्ास्जक ववकास कसा राखावा हे राजकीय पक्षांिी आत्र्सात केले
पाहहजे. जितेला र्ोफत वीज, थेट खात्यात रोख रक्कर् अिुदाि, कजमर्ाफी यासारखी आश्वासिे
दयायची व सत्तेत यायचे. दे शाच्या अथमव्यवस्थेवर बोजा टाकायचा यातूि सावमजनिक कजम वाढत
जाऊि तो दे श कजामच्या सापळ्यात अडकूि त्या दे शाची स्स्थती श्रीलंका दे शासारखी झाल्यामशवाय
राहणार िाही.
कल्याणकारी राज्य संकल्पिा :
स्थल
ू र्ािािे दे शातील सवम िागररकांच्या र्ूलभूत कल्याणाची म्हणजे योगक्षेर्ाची जबाबदारी
स्वीकारूि, त्यािुसार आपली शासकीय धोरणे व कायम ठरवणारी राज्यसंस्था. कल्याणकारी राज्य
व्यक्तीला न्याय हक्कापासूि आणण स्वातंत्र्यापासूि वंर्चत ि करता, वगीय संघषम टाळूि सार्ास्जक
आणण आर्थमक बदलांिी सार्ास्जक कल्याण साधण्याचे उहिष्ट ठे वते. कल्याणकारी राज्य र्क्तेदारीला
ववरोध करूि संपत्तीच्या केंद्रीकरणाचा धोका टाळते. भांडवल व र्िष्ु यबळ यांचा जास्तीत-जास्त
आणण

परस्परपूरक

वापर

करूि

उत्पादि

वाढववण्यासाठी

प्रयत्िशील

राहते.

िफ्याची

योग्यवाटणी,जबाबदारी आणण संधी यांचा सर्तोल राखि
ू सार्ास्जक सुरेक्षेचे वातावरण तयार करते.
कल्याणकारी राज्यात नियोजिाला र्हत्वपूणम स्थाि असते.
व्याख्या :
1) G. D. H. Cole : “The welfare state is a society in which an assured minimum standard

of living and opportunity becomes the possession of every citizen.”
2) प्रो. लास्की : “कल्याणकारी राज्य लोगों का वह संघटि है स्जसर्ें कक सबका सार्ूहहक रूप से

हहत हो सके”
उद्दिष्टे :
1) भारतातील लोक कल्याणकारी योजिांचा आढावा घेणे.
2) भारतातील लोक कल्याणकारी योजिांचा अभ्यास करणे.
3) भारतातील सरकार व त्याची धोरणे याचा आढावा घेणे.
गद्दृ ितके :
1) बहुजि, वंर्चत, शोवषत घटकाकडे सरकारिे ववशेष लक्ष द्यायला पाहहजे पण भारतात
दल
म केले आहे .
ु क्ष
2) भारतात सवमसर्ावेशक ववकास (Inclusive Growth) र्धील अडथळे खप
ू आहे त.
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संशोधि पद्धती :
प्रस्तत
ु संशोधि पेपर हा दय्ु यर् साधि सार्ग्रीवर आधाररत असि
ू त्याकरीता CME Report,
Census 2011, कंज्यूर्र कॉन्फीडन्स इंडक्
े स, उपभोग व्यय सवेक्षण 2017-18, UNDP Report 2021,
ववववध लेख, र्ामसके, वतमर्ािपत्रे, इंटरिेट इ. चा वापर करण्यात आला आहे . हा संशोधि पेपर
“भारतातील राजकारण, अथमकारण व कल्याणकारी राज्य” यावरती आधारीत आहे .
भारतातील कल्याणकारी योजिा:
भारतािे स्वातंत्र्यािंतर मर्श्र अथमव्यवस्था स्वीकारली .मर्श्र अथमव्यवस्थेत सरकारची भमू र्का
निणामयक स्वरूपाची असते .मर्श्र अथमव्यवस्थेत सरकारची भूमर्का सावमजनिक क्षेत्रांचा ववकास करणे
संयुक्त व खाजगी ववकासाला चालिा दे णे ववकास कार्ांिा पुरेसा निधी उपलब्ध करूि दे णे ,दे शाच्या
आर्थमक व्यवहारात ववधायक भूमर्का बजावणे ,राष्रातील आर्थमक ववषर्तेची दरी कर्ी करणे, कार्
करणाऱ्या सक्षर् लोकांिा कार् उपलब्ध करूि दे णे इत्यादीसाठी सरकारची भमू र्का र्हत्त्वाची ठरते.
सर्ाजातील सवाांिा नियोजिाचा लाभ प्राप्त करूि दे ण्यासाठी सरकारला र्हत्त्वपण
ू म जबाबदारी पार
पाडावी लागते. राष्रातील ववववध क्षेत्रांचा ववकास करतािा योजिांचा लाभ गररबांिा अर्धक मर्ळवूि
दे ण्याचे कायम करावे लागते. आर्थमक नियोजिाची गरज वंर्चत वगामच्या राहणीर्ािात झालेल्या
सुधारणा यातूि स्पष्ट होते. सार्ास्जक वस्तू व सेवासाठी पसंती मसध्दांत अँथिी डाऊन्स यांिी
र्ांडला. बहुर्तािे कोणती वस्तु व सेवा परु वावी याकररता र्तदाि घ्यावे .बहुर्ताच्या आधारे त्या
वस्तू व सेवा परु वाव्या. अँथिी डाउन्स यांच्या र्ते ,यांच्या र्ते राजकीय पक्ष सर्ाजातील उत्पादि
साधिांचे कायमक्षर् वाटप करण्याचा प्रयत्ि करीत िाहीत. त्यांच्या र्ते निवडूि हदलेले राजकीय पक्ष व
प्रनतनिधी स्वाथामिे प्रेररत झालेला असतात ते आदशम सार्ास्जक धोरणे साध्य करण्याचा प्रयत्ि करीत
िाहीत. म्हणजेच उत्तर् सार्ास्जक कल्याणासाठी ते प्रयत्िशील िसतात. र्तदािातील टक्केवारी
कर्ी राहणे ही लोकशाहीच्या दृष्टीिे धोकादायक आहे .र्हागाई ,इंधि ,ककंर्ती दरवाढ ,बेरोजगारी ,
धामर्मक बाबी ,आर्थमक व सार्ास्जक स्स्थततरे हे र्ि
ु े घेऊि निवडणक
ु ा स्जंकायच्या व िंतर हदलेली
आश्वासिे ववसरूि जायचे .ही वस्तुस्स्थती भारतात हदसूि येते .भारतात सध्या 75 ववववध प्रकरच्या
लोक कल्याणकारी योजिा आढळतात.
1) प्रधािर्ंत्री ककसाि सन्र्ाि निधी योजिा 2,25,000 कोटी हस्तांतर
2) जि धि योजिा 34.26 कोटी खाती उघडली त्यार्ध्ये 90,000 कोटी पेक्षा अर्धक पैसे जर्ा आहे त.
3) र्ुद्रा योजिा 16 कोटी वाटप
4) अटल पेन्शि योजिा 3.32 कोटी
5) प्रधािर्ंत्री सुरक्षा ववर्ा 24.57 कोटी व प्रधािर्ंत्री जीवि ज्योती ववर्ा 10.81 कोटी लाभधारक 04
ऑक्टोबर 2021 पयांत
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6) बेटी बचाओ- बेटी पढाओ (सुकन्या सर्द्ध
ृ ी स्कीर्)
7) उज्ज्वला योजिा 3.46 कोटी घरे लू गैस किेक्शि ववतरीत केले आहेत.
9) आयुष्यर्ाि भारत योजिेअत
ं गमत 04 ऑक्टोबर 2021 पयांत 2.18 कोटी अर्धक लोकांिी लाभ
घेतला.
10) गरीब कल्याण अन्ि योजिा 3.40 लाख कोटी 80 कोटी लोकांिा धान्य
11) जल जीवि मर्शि 8.27 कोटी ग्रार्ीण घरांिा िळपाणी पुरवठा लाभ
RBI आकडेवारीिस
ु ार अन्ि, इंधि, खते, सबमसडी याकरीता सध्याच्या सरकारिे 2014-22 या
दरम्याि 91 लाख कोटी खचम केले. तर र्ागच्या सरकारिे 2004-14 या काळात 49.2 लाख कोटी खचम
केले.
सध्याचे भारतीय राजकारण, अर्षकारण:
सध्याचे भारतीय राजकारण, अथमकारण सर्जि
ू घेतािा अिेक बाबीवर प्रकाशझोत टाकायला
हवा.
1) जीडीपी आणण HDI :
भारताचा वद्ध
ृ ीदर 2019 र्ध्ये 6.55% होता, तर 2021 र्ध्ये 6.6% होता तर 2022 ला तो 9.2%
इतका सध्या करायचा होता. एकीकडे भारताचा जीडीपी र्धील वद्ध
ृ ीदर बाकीच्या दे शाच्या र्ािािे
अत्यंत चांगला आहे . र्ात्र HDI (Human Development Index) 189 दे शातील स्थाि र्ात्र 131 ते
129 या दरम्याि राहते. HDI र्ल्
ू य वाढववणे हे र्ोठे आव्हाि भारतीय अथमव्यवस्थेसर्ोर आहे .
त्यासाठी मशक्षण, आरोग्य, उत्पन्ि या ववशेष बाबीवर लक्ष द्यायला हवे. मशक्षणातील गळती
रोखायला हवी, श्रर्सहभाजि दर वाढवायला हवातसेच मलंग असर्ािता यावर भारतािे कार् केले
पाहहजे. जेणेकरूि HDI र्धील र्ुल्य वाढे ल. र्ात्र दे श धामर्मक, राजकीय बाबीत गुंतला आहे .
2) गरीबी:
संयक्
ु त राष्रांच्या अहवालािस
ु ार भारतात 2020 र्ध्ये 4 कोटी ६० लाख िागरीक गरीबीच्या
खाईत लोटले आहे त. जगभरातल्या गरीबार्धील 50% गरीब भारतात आहे त. उपभोग व्यय सवेक्षण
2017-18 िुसार गेल्या 8 वषामत 1.52 कोटी गररबांची संख्या वाढली आहे . HDI र्ूल्य कर्ी असायला
दाररद्र्य एकर्ेव कारण आहे . याकरीता ववववध योजिा अंर्लबजावणी केली पाहहजे.
3) आर्र्षक ववर्मता:
जागनतक ववषर्ता अहवालात भारताचा उल्लेख गरीब व असर्ािता असलेला दे श असे केले
आहे . भारतात वरच्या आर्थमक स्तरातील 10% लोकांकडे राष्रीय उत्पिाच्या 57.1% भाग जातो. तर
खालच्या वगामतील तब्बल निम्या लोकसंख्येकडे केवळ 13% भाग जातो. सवामत श्रीर्ंत अशा अवघ्या
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1% वगामकडे दे शाच्या एकूण उत्पिाच्या 22% भाग जातो. याच काळात भारतात अब्जाधीशांची संख्या
2020 र्ध्ये 102 वरूि 142 झाली. भारतात आर्थमक ववषर्ता र्ोठया प्रर्ाणात वाढत आहे . व याति
ू
गरीब व श्रीर्ंत यार्धील दरी वाढतच आहे .
4) बेरोजगारी :
अथमतज्ञ कौमशक बसू यांच्या र्ते, र्ागील तीि दशकांच्या तुलिेत दे शात बेरोजगार दर
सवामर्धक आहे . बेरोजगारांची संख्या २०१४ र्ध्ये १४ कोटी होती. ती २०१८ र्ध्ये ३० कोटी तर डडसेंबर
२०२१ पयमन्त 5.3 कोटी बेरोजगार लोकसंख्या होती. भारतातील बेरोजगारीचा र्ि
ु ा र्चंताजिक आहे .
र्ेक इि इंडीया सारख्या उपक्रर्ांच्या र्ाध्यर्ातूि उत्पादि, रोजगार फायदा मर्ळू शकलेला िाही.
5) खाजगीकरण व भांडवलदार लोकांचा फायदा :
जेव्हा निवडक धनिकासाठी सत्ता राबवली जाते, सत्ताधीश अशा धनिकांचे गुलार् बितात
तेव्हां ते सरकारची र्ालर्त्ता कवडी र्ोलािे या धनिकाच्या पदरात िेऊि दे तात. स्जथे दे शातील 90%
संपत्ती ही र्ठ
ू भर श्रीर्ंताच्या हातात एकवटलेली असते. असे ववचार प्रमसद्ध ववचारवंत िोर् चौम्स्की
र्ांडले. भारताची वाटचाल याच हदशेिे सुरु आहे ही बाब ववचार करायला लावणारी आहे . तेल, वायू,
बंदरे , ववर्ाितळे , उजाम अशा जवळपास 100 र्ालर्त्तांचे खाजगीकरण यातूि 1.3 हरमलयि पैसा
उभारला जाईल. केंद्र सरकारिे 26 सावमजनिक शेत्रातील कंपन्याचे खाजगीकरण करण्याचा निणमय
घेतला आहे . त्यार्ध्ये Air India, BPCL, BCPL, HNL,HFL या कंपन्याचा सर्ावेश आहे . याति
ू
गरीब, वंर्चत घटकांिा त्या वस्तू घेणे परवडणार िाही.
6) ग्रािकाचा खचष :
भारतात कंज्यूर्र कॉन्फीडन्स इंडक्
े सिुसार ग्राहकाचा खचम करण्याचा आत्र्ववश्वास 50% पेक्षा
कर्ी झाला आहे . कर्ी मर्ळकत आणण वाढती र्हागाई यार्ुळे लोक खचम करीत िाहीत. ज्याचा वाईट
पररणार् आपल्या अथमव्यवस्थेवर होतो.
7) स्वायत्त संस्र्ाची स्स्र्ती:
स्वायत्त संस्थाची लोकशाहीर्ध्ये ववशेषतः लोककल्याणकारी राज्यार्ध्ये र्हत्त्वाची भूमर्का
असते. सध्याच्या सरकारिे स्वायत संस्थाची स्वायतत्ता काढूि घेतली आहे . ज्या कारणासाठी ह्या
संस्था स्थापि झाल्या त्याचा उिेशच िाहीसा झाला आहे . Reserve Bank of India र्ध्ये एकही
गव्हिमर आपला कायमकाळ पण
ू म होई पयांत थांबला िाही. याचाच दस
ु रा अथम असा काढता येईल की
स्वायत संस्थार्ध्ये सरकारचा हस्तक्षेप वाढला आहे . नियोजि आयोग बंद करणे, िीती आयोग
स्थापिा यार्ुळे वंर्चत, शोवषत घटकांचा मर्ळणारा हक्काचा निधी बंद झाला आहे . र्तदािाच्या
पेटीतूि ह्या सवम घटकांिा न्याय मर्ळावा ही अपेक्षा असतािा निराशा होणे. हे लोकशाहीप्रधाि दे शाला
भूषणावाह िक्कीच िाही.
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8) राजकीय कुरघोडी व यंत्रणांचा वापर:
सध्या भारतात प्रगल्भ राजकारण हदसत िाही. अिेक र्ि
ु े घेऊि संसदे त चचाम साकारल्या
जाव्या व यातूि सकारात्र्क ववकासाचे र्ुिे र्ांडले जाऊि प्रगत दे शाची निमर्मती व्हावी असे असतािा
याउलट र्चत्र सध्या हदसत असूि संसदे चा वेळ वाया जाऊि करदात्यांचा हे तू सफल झालेला हदसत
िाही. ईडी व इतर तपास यंत्रणाचा वापर राजकीय कुरघोडी साठी वापर सध्या होत आहे . ही बाब
दे शाच्या ववकासाच्या दृष्टीिे फारच गंभीर आहे .
9) इंधि ककंमती:
उज्वला योजिा गरीब कुटुंबातील र्हहलांिा गैस ववतरण केले होते. र्ात्र आजचे दर 1000 रुपये
आहे त. पेरोल, डडझेल ककंर्ती 120 पार करूि गेल्या आहे त. यार्ुळे सवम सार्ान्य लोकांच्या जगण्याचे
हाल सध्या होत आहेत. पण भारतीय लोकप्रनतनिधी हिुर्ाि चालीसा व र्मशदी भोंगे यावर कार्
करीत आहे त. ही लोक कल्याणकारी राज्याची गण
ु वैमशष््ये र्ळ
ु ीच िाहीत.
10) िोटाबंदी व जीएसटी :
िोटाबंदी िंतर 99.3% िोटा Reserve Bank of India कडे परत आल्या. िोटाबंदी हा सरकारचा
निणमय चक
ु ला होता. याउलट याच काळात राष्रीय उत्पन्ि 2% िी घसरले. अंदाजे 3 लाख ते 3.5 लाख
कोटींचे िुकसाि होत. िोटाबंदी हा सरकारचा निणमय पूवत
म यारी मशवाय घेतलेला होता. यातूि साध्य
काहीच झाले िाही. याउलट िवीि िोटांच्या छपाईसाठी 21,000 कोटी रुपये खचम झाले. त्याचे
अथमव्यवस्थेवर वाईट पररणार् झाले. जीएसटी निणमय दे खील पव
ु ीच्या सरकारिे घेतला असला तरी
त्याची योग्य अर्ंलबजावणी झालेली िाही.
11) कोरोिा मिामारी:
कोरोिा र्हार्ारी स्स्थती सरकारला हाताळायला आलेली िाही. यात सवमसार्ान्य जिता यांिा
खप
ू त्रास सहि करावा लागला. थाळी वाजवि
ू , र्ेणबत्ती लावि
ू कोरोिा गेलेला िाही. उलट पररस्स्थती
खप
ू च गंभीर बिली होती. कोरोिा र्हार्ारी स्स्थती असतािा उत्तराखंड र्ध्ये कंु भर्ेळा साठी
सरकारिे परवािगी दे लेली होती. ज्यार्ध्ये 35 लाख लोक सार्ील झालेली होते. पण दस
ु रीकडे
निजार्ुिीि र्कमज, हदल्ली यात वेगळा न्याय हदलेला होता. याति
ू सरकारची ‘धर्मनिरपेक्षता’ हदसूि
येते. ही बाब धर्मनिरपेक्ष दे श म्हणूि लोकांच्या पचिी पडलेली िाही.
12) पीएम केयर फंड:
पीएर् केयर फंड पूणप
म णे वापरायला हवा पण तसे झाले िाही. कोरोिा र्हार्ारीत सरकारिे
धान्य हदले पण रोजगार गेल्यािे बबकट पररस्स्थती झालेली होती. या काळात गरीब लोकांिा अिुदाि,
बेकारभत्ते द्यायला हवे होते पण तसे झाले िाही. पीएर् केयर फंड याकरीता वापरायला हवा होता.
निष्कर्ष:
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सरकारिे करदात्यांचा पैसा सर्ाजार्ध्ये ववकासाकरीता वापरायला हवा पण सध्याचे सरकार
असा प्रयोग करतािा हदसत िाही. हा पैसा पत
ु ळ्यांसाठी वापरला जातो. ही बाब खप
ू च गंभीर आहे . 200
कोटी रक्कर् सरकारिे सरदार पटे ल पुतळ्याकरीता हदले तर त्याच्या जाहहरातीसाठी 2.64 कोटी खचम
करते. एकीकडे गरीब र्हहलासाठी उज्ज्वला गॅस योजिा करीता किेक्शि हदले पण दस
ु रीकडे याची
सबमसडी बंद केली. मशक्षण, आरोग्य स्स्थती फारच गंभीर केली आहे . मशक्षण, आरोग्यावरील, पायाभूत
सोई-सुववधा खचम वाढववला पाहहजे. पण सरकार त्यार्ध्ये कपात करीत असतािा हदसत आहे , ही बाब
खप
ू च गंभीर आहे . स्वायत्त संस्था र्धील सरकारचा हस्तक्षेप हा थांबला पाहहजे. राजकीय
कुरघोडीसाठी ईडी व इतर तपास यंत्रणाचा वापर करतािा सरकार हदसत आहे . यातूि सरकार ववरोधी
वातावरण तयार होत िाही. यार्ुळे सवम सार्ान्य जितेचे हक्क दाबले जाण्याची शक्यता जास्त असते.
एकीकडे भारताचा जीडीपी र्धील वद्ध
ृ ीदर बाकीच्या दे शाच्या र्ािािे अत्यंत चांगला आहे . र्ात्र HDI
(Human Development Index) Rank 181 दे शार्धील स्थाि र्ात्र 131 ते 129 या दरम्याि आहे .
HDI र्ल्
ू य वाढववणे हे र्ोठे आव्हाि भारतीय अथमव्यवस्थेसर्ोर आहे . त्यासाठी मशक्षण, आरोग्य,
उत्पन्ि या बाबीवर ववशेष लक्ष द्यायला हवे. मशक्षणातील गळती रोखायला हवी, उत्पन्ि वाढीसाठी
प्रयत्ि करायला हवे. गरीबी दरू करण्यासाठी ववशेष प्रयत्ि केले पाहहजेत. पण दे शातील सरकार र्ात्र
धामर्मक, राजकीय बाबतीत गुंतला आहे . सरदार पटे ल पुतळा, रार् र्ंदीर, अिेक कल्याणकारी योजिा
बंद, स्वायत्त संस्था र्धील सरकारचा हस्तक्षेप, न्यायव्यवस्था डळर्ळीत करणे इ. गोष्टी
सरकारकडूि होत आहे त. तर दस
ु रीकडे इंधि दरवाढ, र्हागाई, बेकरी, मशक्षण, आरोग्य इ. बाबीकडे
सोईस्कर दल
म केले जात आहे .
ु क्ष
संदभष:
1) CME Report
2) Census 2011
3) Goldman , Peter , The Welfare State, London, 1964
4) कंज्यूर्र कॉन्फीडन्स इंडक्
े स
5) उपभोग व्यय सवेक्षण 2017-18
6) UNDP Report 2021
7) www.pmindia.gov.in/mr/news_updates/%E0%A4%96%E0%A4%BE%E0%
8) wwww.bbc.com/Marathi/india_46128639.amp

Vivek Research Journal- A National Multi-disciplinary Peer Reviewed Bi-annual Journal

Page 49

