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सध्याच्या विकासाच्या पयाायाांचा पाठपरु ािा करण्याचा ननर्ाार करून ‘महाराष्ट्र
विकल्प सांगमची’ साांगता
सेिाग्राम, िर्ाा
पर्यार्ी विकयसयचय शोध घेणयऱ्र्य ि र्य संकल्पनेिर प्रत्र्क्ष कयम करणयऱ्र्य सेियभयिी संस्थय ि व्र्क्ती
र्यंचय अंतभयाि असलेल्र्य आणण २७ ते ३० ऑक्टोबर र्य कयळयत सेियग्रयम र्ेथे सरु
ु असलेल्र्य
‘महयरयष्ट्र विकल्प संगमच्र्य’ चचयासत्यंची सयंगतय ननसगााची शाश्ितता आणि सामाजिक-आर्थाक
समानता ि न्याय यािर आर्ाररत मानिी कल्याि सार्िाऱ्या सांकल्पना ि पद्धतीांचा पाठपरु ािा
यापढ
ु े ही करिाऱ्या ननर्ााराच्या सांशेशाने झयली.
विकल्प संगमची सरु
ु ियत २७ ऑक्टोबरलय झयली. र्यत शेती ि अन्न, पयणी, ऊर्या, र्ंगल, पर्यािरण,
कचरय व्र्िस्थयपन, उपर्ीविकय, शशक्षण, समद
ु यर्यंचे हक्क, बयलक ि महहलयंचे हक्क, मयध्र्मे, कलय,
शहरी ि ग्रयमीण भयगयंचे प्रश्न अशय विविध विषर्यंिर कयम करणयऱ्र्य र्िळपयस १२० संस्थय प्रतततनधी
ि व्र्क्तींचय सहभयग होतय. र्य संगममध्र्े सहभयगी झयलेल्र्य र्िळपयस २५ पेक्षय अधधक संस्थयंपक
ै ी
बहुतयंशी महयरयष्ट्रयतील होत्र्य तर कयही मध्र्प्रदे श, छत्तीसगड, झयरखंड ि हदल्ली र्ेथून आलेल्र्य
होत्र्य. र्य संगमचे आर्ोर्न महयरयष्ट्रयतील १८ सेियभयिी संथयनी शमळून केलेलं होते त्र्यत धरयशमत्,
सोपेकॉम, पर्यािरण शशक्षण केंद्र, िक्ष
ृ शमत्, र्नआंदोलनयचय रयष्ट्रीर् समन्िर्, आम्ही आमच्र्य
आरोग्र्यसयठी, नमादय नितनमयाण अशभर्यन, चेतन विकयस, र्यगत
ु य
ृ महहलय समयर्, ग्रयमीण र्ि
प्रयगततक मंडळ, भंडयरय तनसगा मंडळ, विदभा तनसगा संरक्षण संस्थय, खोर्, संिेदनय, प्रर्यस ऊर्या गट,
केकेपीकेपी, स्िच्छ आणण कल्पिक्ष
ृ र्य संस्थयंचय समयिेश होतय.
र् संगममध्र्े गडधचरोली, चंद्रपरू , पण
ु े, अमरयिती आणण इतर जर्ल्हर्यंमधील स्थयतनक आहदियसी ि
पंचयर्तीमधील समद
ु यर्यंचयसद्ध
ु य अंतभयाि होतय. र्य जर्ल्हर्यंमधील ि इतर जर्ल्हर्यंमधील सेियभयिी
संस्थयंचे प्रतततनधी दे खील उपजस्थत होते. र्य संगममध्र्े महहलय ि र्ि
ु कयंची लक्षणीर् उपजस्थती होती.
र्य तीन हदिस चयललेल्र्य चचयासत्यतील पहहल्र्य हदिशी दे शभर सर
ु ं असलेल्र्य विकल्प संगमच्र्य
प्रक्रिर्ेविषर्ी ि उहिष्ट्टयंविषर्ी महत्िपण
ू ा चचया झयली. दे शयतील शेकडो संस्थय ि विचयरी व्र्क्ती सध्र्य
प्रचशलत असलेल्र्य विकयसयच्र्य प्रयरुपयविषर्ी प्रश्नधचन्ह उभे करीत आहे त ि ते कसे तनसगाविरोधी,
दे शयतील विविध संस्कृतींविरोधी आणण र्नसमद
ु यर्यंविरोधी आहे हे नर्रे त आणून दे त आहे त.
विकयसयच्र्य र्य प्रयरुपयमळ
ु े कयही श्रीमंत लोक अधधकयधधक श्रीमंत होत आहे त तर गरीब लोक मयत्
गरीबच रयहत आहे त. विकयसयचे हे प्रयरप नैसधगाक संसयधनयंची मोठ्र्य प्रमयणयत हयनी करीत
असल्र्यमळ
आधयरच नष्ट्ट होत आहे . विकल्प संगम
ु े आपल्र्य सगळर्यंच्र्य र्गण्र्यचय मल
ु भत
ू

प्रक्रिर्ेचय उिेश विकयसयच्र्य र्य प्रचशलत प्रयरपयलय पर्यार् शोधणयऱ्र्य लोकयंनय एकत् आणण्र्यचय आहे .
विकल्प संगम विकयसयच्र्य विविध क्षेत्यतील पर्यार्यंिर कयम करणयऱ्र्य अशय लोकयंच्र्य परस्पर
संियदयसयठी, अनभ
ु ियंच्र्य आदयन प्रदयनयसयठी आणण परस्परयंपयसन
ू शशकण्र्यसयठी व्र्यसपीठ शमळिन
ू
दे त,े परस्पर सहकयर्याने एकत्रत्तपणे कयम कयम करण्र्यसयठी संधी दे ते आणण सयमहु हक प्रर्त्नयंतन
ू
भयरतयसंबध
ं ी अशी दृष्ट्टी विकशसत करण्र्यचय प्रर्त्न करते की ज्र्यचय आधयर पर्यािरणीर् शयश्िततय,
सयमयजर्क न्र्यर् ि समतय असेल.
इतर दोन हदिस चयललेल्र्य चचेचय विषर् मख्
ु र्त: शेतीव्र्िस्थयपन, र्ंगलव्र्िस्थयपन, मत्स्र्
व्र्िस्थयपन,

पशप
ु यलन,

अन्नस्ियर्त्ततय

ि

उपभोक्तय,

उपर्ीविकय,

र्ल

व्र्िस्थयपन,

ऊर्या

व्र्िस्थयपन, शशक्षण ि ज्ञयनयर्ान, र्ीिनशैली, मयध्र्मे आणण अथाव्र्िस्थय हे होते. र्य सिा विषर्यंच्र्य
अनष
ं यने प्रचशलत व्र्िस्थेतील दोष ि र्यंनय पर्यार्ी असलेल्र्य व्र्िस्थेतील फयर्दे र्यिर सोदयहरण
ु ग
विस्तत
ु यर् आणण
ृ चचया करण्र्यत आली. शयश्ित पद्धतीने शेती ि मत्स्र् व्र्िसयर् करणयरे समद
व्र्क्ती, विकेंहद्रत शयसन, पर्ान्र्र्ल संकलन ि त्र्यिर आधयररत र्ल व्र्िस्थयपन, िन संरक्षण ि
शयश्ित पद्धतीने िनोत्पयदनयंचय उपर्ोग, सयमद
ु यतर्क रे डीओसह पर्यार्ी मयध्र्मे, सहभयगी पद्धतीने
र्मयखचयाचे अंदयर्पत्क, तनसगा स्नेही र्ीिनशैली, तनसगास्नेही कचरय व्र्िस्थयपन आणण गररबयंसयठी
चयंगल्र्य प्रतीचे र्ीिन ि उदरतनियाह अशय विषर्यंिरील महयरयष्ट्र ि इतर प्रदे शयंमधील र्शस्िी उदयहरणे
दे ण्र्यत आली.
र्य संगम मधील सहभयगींनय असे ठयमपणे ियटले की ग्रयमीण ि शहरी समद
ु यर्यंनय मल
ु भत
ू गरर्यंच्र्य
पत
ा च
े ी गरर् आहे र्ी आधथाक स्थयतनकतय आणण थेट ि सहभयगी लोकशयही हर्यंच्र्य
ू ीसयठी स्िर्ंपण
ू त
जस्िकयरयतन
ू शमळे ल की ज्र्यत प्रत्र्ेक व्र्क्ती तनणार् प्रक्रिर्ेत सहभयगी असेल. तसेच र्य सहबहगी
लोकशयहीमध्र्े महहलय, दशलत, आहदियसी आणण इतर िंधचत घटकयंच्र्य सबलीकरणयिर भर रयहील,
पयरं पयररक ज्ञयन ि सर्
ु ोग्र् प्रथय र्यची दखल घेतली र्यईल, तनसगयाच्र्य मयर्ादयंचय मन ठे िलय र्यईल
आणण स्थयतनक पयतळीिरील मन, बद्ध
शशक्षणयच्र्य ि
ु ी ि शयरीररक श्रम र्यंच्र्य समन्िर्यतन
ू
ज्ञयनयर्ानयच्र्य संधी उपलध ध करन हदल्र्य र्यतील. र्य संगममधील सिा सहभयगींनी र्ोरर्बरदस्तीने
र्मीन बळकयिण्र्यविरुद्ध तसेच खयणकयम, मोठी धरणे र्यसयरख्र्य विध्िंसक विकयस प्रकल्पयंविरुद्ध,
समद
ु यर्यमधील तेढ ियढविणयऱ्र्य सयंप्रदयतर्क शक्तींविरुद्ध, अतनबंध नयगरीकरण, खयर्गीकरण आणण
व्र्जक्तियदीपणयविरुद्ध लढण्र्यचय तनधयार केलय.
विकल्प संगम प्रक्रिर्य केिळ चचया करण्र्यसयठी नसन
ू व्र्यिहयररक कृतीशीलतेसयठी दे खील
असल्र्यमळ
ु े सहभयगींचय कंु भयरकयम, सत
ु कतयई, कलय, नत्ृ र्, संगीत आणण इतर कृतींमध्र्े दे खील
सहभयग होतय. सेियग्रयम र्ेथील गयंधीर्ींच्र्य नईतयलीम तत्ियिर चयलणयऱ्र्य आनंदतनकेतन र्य शयळे तील
मल
ु यंनी सहभयगींनय र्यपैकी कयही कलयप्रित्ृ ती शशकिण्र्यत शशक्षकयंची भशू मकय दे खील बर्यिली. कयही

सहभयगींनी प्रतततनधींनी िधया ि आसपयसच्र्य पररसरयत सरु
ु असलेल्र्य शयश्ित शेती ि पर्यार्ी शशक्षण
र्य संदभयातील स्थळयंनय भेटी हदल्र्य.
महयरयष्ट्र विकल्प संगम हे दे शयत इतरत् आर्ोजर्त करण्र्यत आलेल्र्य ( र्यआधी तेलग
ं णय,
तयशमळनयडू आणण लियख र्ेथे विकल्प संगमचे आर्ोर्न झयले) अशय संगमयपैकी चौथे आहे .
सहभयगींनी इतर रयज्र्यंतील संगममध्र्े सहभयगी झयलेल्र्य व्र्क्ती ि गटयंबरोबर सहकयर्ा करन
भविष्ट्र्यमध्र्े आपण सगळर्यंनी तनसगयासोबत आणण

परस्परयंसोबत दे खील सयमंर्स्र्यने

रयहतय

र्ेण्र्यसयठीची शोधप्रक्रिर्य पढ
ु े नेण्र्यचय तनश्चर् केलय की ज्र्यत कोणीही आपल्र्य मल
ु भत
ू गरर्यंपयसन
ू
िंधचत होणयर नयही ि आपण सगळर्यंसयठी समतय ि न्र्यर् शमळविण्र्यच्र्य दृष्ट्टीने प्रर्त्नशील अस.ू
सिा सहभयगींच्र्यितीने प्रस्तत
ु खयलील व्र्क्तींद्ियरय
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