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सध्याच्या विकासाच्या पयाायाांचा पाठपरुािा करण्याचा ननर्ाार करून ‘महाराष्ट्र 
विकल्प सांगमची’ साांगता 

सेिाग्राम, िर्ाा 

पर्यार्ी विकयसयचय शोध घेणयऱ्र्य ि र्य सकंल्पनेिर प्रत्र्क्ष कयम करणयऱ्र्य सेियभयिी ससं्थय ि व्र्क्ती 

र्यंचय अतंभयाि असलले्र्य आणण २७ त े ३० ऑक्टोबर र्य कयळयत सेियग्रयम रे्थे सरुु असलेल्र्य 

‘महयरयष्ट्र विकल्प सगंमच्र्य’ चचयासत्यचंी सयगंतय ननसगााची शाश्ितता आणि सामाजिक-आर्थाक 
समानता ि न्याय यािर आर्ाररत मानिी कल्याि सार्िाऱ्या सांकल्पना ि पद्धतीांचा पाठपरुािा 
यापढेुही करिाऱ्या ननर्ााराच्या सांशेशाने झयली.  

विकल्प सगंमची सरुुियत २७ ऑक्टोबरलय झयली. र्यत शतेी ि अन्न, पयणी, ऊर्या, र्ंगल, पर्यािरण, 

कचरय व्र्िस्थयपन, उपर्ीविकय, शशक्षण, समदुयर्यंचे हक्क, बयलक ि महहलयंचे हक्क, मयध्र्म,े कलय, 

शहरी ि ग्रयमीण भयगयंचे प्रश्न अशय विविध विषर्यंिर कयम करणयऱ्र्य र्िळपयस १२० ससं्थय प्रतततनधी 

ि व्र्क्तींचय सहभयग होतय. र्य सगंममध्रे् सहभयगी झयलेल्र्य र्िळपयस २५ पेक्षय अधधक ससं्थयंपकैी 

बहुतयंशी महयरयष्ट्रयतील होत्र्य तर कयही मध्र्प्रदेश, छत्तीसगड, झयरखंड ि हदल्ली रे्थून आलेल्र्य 

होत्र्य. र्य सगंमच ेआर्ोर्न महयरयष्ट्रयतील १८ सेियभयिी सथंयनी शमळून केलेल ंहोत ेत्र्यत धरयशमत्, 

सोपेकॉम, पर्यािरण शशक्षण कें द्र, िकृ्षशमत्, र्नआदंोलनयचय रयष्ट्रीर् समन्िर्, आम्ही आमच्र्य 

आरोग्र्यसयठी, नमादय नितनमयाण अशभर्यन, चेतन विकयस, र्यगतृ महहलय समयर्, ग्रयमीण र्िुय 

प्रयगततक मडंळ, भडंयरय तनसगा मडंळ, विदभा तनसगा सरंक्षण ससं्थय, खोर्, सिंेदनय, प्रर्यस ऊर्या गट, 

केकेपीकेपी, स्िच्छ आणण कल्पिकृ्ष र्य ससं्थयंचय समयिेश होतय.  

र् सगंममध्रे् गडधचरोली, चंद्रपरू, पणेु, अमरयिती आणण इतर जर्ल्हर्यंमधील स्थयतनक आहदियसी ि 

पचंयर्तीमधील समदुयर्यंचयसदु्धय अतंभयाि होतय. र्य जर्ल्हर्यंमधील ि इतर जर्ल्हर्यंमधील सेियभयिी 

ससं्थयंच ेप्रतततनधी देखील उपजस्थत होत.े र्य सगंममध्रे् महहलय ि र्िुकयंची लक्षणीर् उपजस्थती होती.  

र्य तीन हदिस चयललेल्र्य चचयासत्यतील पहहल्र्य हदिशी देशभर सरंु असलेल्र्य विकल्प सगंमच्र्य 

प्रक्रिरे्विषर्ी ि उहिष्ट्टयंविषर्ी महत्िपणूा चचया झयली. देशयतील शकेडो ससं्थय ि विचयरी व्र्क्ती सध्र्य 

प्रचशलत असलले्र्य विकयसयच्र्य प्रयरुपयविषर्ी प्रश्नधचन्ह उभे करीत आहेत ि त ेकसे तनसगाविरोधी, 

देशयतील विविध ससं्कृतींविरोधी आणण र्नसमदुयर्यंविरोधी आहे हे नर्रेत आणून देत आहेत. 

विकयसयच्र्य र्य प्रयरुपयमळेु कयही श्रीमतं लोक अधधकयधधक श्रीमतं होत आहेत तर गरीब लोक मयत् 

गरीबच रयहत आहेत. विकयसयचे हे प्रयरप नसैधगाक ससंयधनयचंी मोठ्र्य प्रमयणयत हयनी करीत 

असल्र्यमळेु आपल्र्य सगळर्यंच्र्य र्गण्र्यचय मलुभतू आधयरच नष्ट्ट होत आहे. विकल्प सगंम 



प्रक्रिरे्चय उिेश विकयसयच्र्य र्य प्रचशलत प्रयरपयलय पर्यार् शोधणयऱ्र्य लोकयंनय एकत् आणण्र्यचय आहे. 

विकल्प सगंम विकयसयच्र्य विविध क्षते्यतील पर्यार्यंिर कयम करणयऱ्र्य अशय लोकयंच्र्य परस्पर 

सिंयदयसयठी, अनभुियंच्र्य आदयन प्रदयनयसयठी आणण परस्परयंपयसनू शशकण्र्यसयठी व्र्यसपीठ शमळिनू 

देत,े परस्पर सहकयर्याने एकत्रत्तपणे कयम कयम करण्र्यसयठी सधंी देत ेआणण सयमहुहक प्रर्त्नयंतनू 

भयरतयसबंधंी अशी दृष्ट्टी विकशसत करण्र्यचय प्रर्त्न करत ेकी ज्र्यचय आधयर पर्यािरणीर् शयश्िततय, 

सयमयजर्क न्र्यर् ि समतय असेल.  

इतर दोन हदिस चयललेल्र्य चचेचय विषर् मखु्र्त: शतेीव्र्िस्थयपन, र्ंगलव्र्िस्थयपन, मत्स्र् 

व्र्िस्थयपन, पशपुयलन, अन्नस्ियर्त्ततय ि उपभोक्तय, उपर्ीविकय, र्ल व्र्िस्थयपन, ऊर्या 

व्र्िस्थयपन, शशक्षण ि ज्ञयनयर्ान, र्ीिनशलैी, मयध्र्मे आणण अथाव्र्िस्थय हे होत.े र्य सिा विषर्यंच्र्य 

अनषुगंयने प्रचशलत व्र्िस्थतेील दोष ि र्यंनय पर्यार्ी असलेल्र्य व्र्िस्थेतील फयर्दे र्यिर सोदयहरण 

विस्ततृ चचया करण्र्यत आली. शयश्ित पद्धतीने शतेी ि मत्स्र् व्र्िसयर् करणयरे समदुयर् आणण 

व्र्क्ती, विकें हद्रत शयसन, पर्ान्र्र्ल सकंलन ि त्र्यिर आधयररत र्ल व्र्िस्थयपन, िन सरंक्षण ि 

शयश्ित पद्धतीने िनोत्पयदनयंचय उपर्ोग, सयमदुयतर्क रेडीओसह पर्यार्ी मयध्र्मे, सहभयगी पद्धतीने 

र्मयखचयाचे अदंयर्पत्क, तनसगा स्नेही र्ीिनशलैी, तनसगास्नेही कचरय व्र्िस्थयपन आणण गररबयंसयठी 

चयंगल्र्य प्रतीचे र्ीिन ि उदरतनियाह अशय विषर्यंिरील महयरयष्ट्र ि इतर प्रदेशयंमधील र्शस्िी उदयहरणे 

देण्र्यत आली.  

र्य सगंम मधील सहभयगींनय असे ठयमपणे ियटले की ग्रयमीण ि शहरी समदुयर्यंनय मलुभतू गरर्यंच्र्य 

पतूीसयठी स्िर्पंणूातचेी गरर् आहे र्ी आधथाक स्थयतनकतय आणण थेट ि सहभयगी लोकशयही हर्यंच्र्य 

जस्िकयरयतनू शमळेल की ज्र्यत प्रत्रे्क व्र्क्ती तनणार् प्रक्रिरे्त सहभयगी असेल. तसेच र्य सहबहगी 

लोकशयहीमध्रे् महहलय, दशलत, आहदियसी आणण इतर िधंचत घटकयंच्र्य सबलीकरणयिर भर रयहील, 

पयरंपयररक ज्ञयन ि सरु्ोग्र् प्रथय र्यची दखल घेतली र्यईल, तनसगयाच्र्य मयर्ादयचंय मन ठेिलय र्यईल  

आणण स्थयतनक पयतळीिरील मन, बदु्धी ि शयरीररक श्रम र्यंच्र्य समन्िर्यतनू शशक्षणयच्र्य ि 

ज्ञयनयर्ानयच्र्य सधंी उपलध ध करन हदल्र्य र्यतील. र्य सगंममधील सिा सहभयगींनी र्ोरर्बरदस्तीने 

र्मीन बळकयिण्र्यविरुद्ध तसेच खयणकयम, मोठी धरणे र्यसयरख्र्य विध्िसंक विकयस प्रकल्पयंविरुद्ध, 

समदुयर्यमधील तढे ियढविणयऱ्र्य सयंप्रदयतर्क शक्तींविरुद्ध, अतनबधं नयगरीकरण, खयर्गीकरण आणण 

व्र्जक्तियदीपणयविरुद्ध लढण्र्यचय तनधयार केलय.  

 विकल्प सगंम प्रक्रिर्य केिळ चचया करण्र्यसयठी नसनू व्र्यिहयररक कृतीशीलतसेयठी देखील 

असल्र्यमळेु सहभयगींचय कंुभयरकयम, सतुकतयई, कलय, नतृ्र्, सगंीत आणण इतर कृतींमध्रे् देखील 

सहभयग होतय. सेियग्रयम रे्थील गयंधीर्ींच्र्य नईतयलीम तत्ियिर चयलणयऱ्र्य आनदंतनकेतन र्य शयळेतील 

मलुयंनी सहभयगींनय र्यपकैी कयही कलयप्रितृ्ती शशकिण्र्यत शशक्षकयंची भशूमकय देखील बर्यिली. कयही 



सहभयगींनी प्रतततनधींनी िधया ि आसपयसच्र्य पररसरयत सरुु असलेल्र्य शयश्ित शतेी ि पर्यार्ी शशक्षण 

र्य सदंभयातील स्थळयंनय भटेी हदल्र्य. 

 महयरयष्ट्र विकल्प सगंम हे देशयत इतरत् आर्ोजर्त करण्र्यत आलेल्र्य ( र्यआधी तलेगंणय, 

तयशमळनयडू आणण लियख रे्थे विकल्प सगंमचे आर्ोर्न झयले) अशय सगंमयपकैी चौथे आहे. 

सहभयगींनी इतर रयज्र्यंतील सगंममध्रे् सहभयगी झयलेल्र्य व्र्क्ती ि गटयबंरोबर सहकयर्ा करन 

भविष्ट्र्यमध्रे् आपण सगळर्यंनी तनसगयासोबत आणण परस्परयंसोबत देखील सयमरं्स्र्यने रयहतय 

रे्ण्र्यसयठीची शोधप्रक्रिर्य पढेु नेण्र्यचय तनश्चर् केलय की ज्र्यत कोणीही आपल्र्य मलुभतू गरर्यंपयसनू 

िधंचत होणयर नयही ि आपण सगळर्यंसयठी समतय ि न्र्यर् शमळविण्र्यच्र्य दृष्ट्टीने प्रर्त्नशील अस.ू 

सिा सहभयगींच्र्यितीने प्रस्ततु खयलील व्र्क्तींद्ियरय  

डॉ. तयरक कयटे, धरयशमत्, ९८५०३४१११२ (vernal.tarak@gmail.com) 

सहुयस कोल्हेकर, NAPM, ९४२२९८६७७१ (kolhekar.suhas@gmail.com) 

आशशष कोठयरी / रयशी शमश्रय, कल्पिकृ्ष (chikikothari@gmail.com) 

सतीश गोगलुियर, आम्ही आमच्र्य आरोग्र्यसयठी, ९४२२१२३०१६ (arogyasathi@gmail.com) 
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