
काह� �वयंसेवी सं�थांमुळे देशा�या आíथक �वकासावर �वप�रत प�रणाम   
इंटे�लज�स 
युरो�या अहवाला�माणे �ीनपीस, ऍ�ने�ट� ऍडं ऍ�शन एड यांसार!या 
सं�थांना बाहे$न जी मदत �मळत आहे, 'याचा उपयोग 'या सं�था पररा)*ांचेच +हत 

जप,यासाठ. करत आहेत व 'यामळेु रा)*ा�या सुर/ेचा �0न उपि�थत झाला आहे. 

‘�ीनपीस’ या सं�थेने स3या कोळसा, अणऊुजा5 आ7ण औि)णक वीज यावर आपले ल/ 

क: +;त क$न या सव5 काया5मुळे वातावरणात �दषूण होते, �हणून ?वरोध केला आहे. असे 

जर असेल, तर भारतीयांनी काय तेला�या +दAयांचा Bकंवा मेणबCयांचाच वापर करावयाचा? 

ता�मळनाडू राEयाम3ये �टरलाईट नावाची कंपनी आहे, जी तां
याचे उ'पादन करते. 
संपूण5 देशात 40 ट�के ता
ंयाचा पुरवठा करणार� ह� कंपनी होती. 'याAयGतHर�त 
तां
याची Gनया5तह� ती कंपनी अनेक देशात करत होती. काह� वषा5पुवJ ह� कंपनी 
पया5वरणा�या कारणामुळे बंद कर,यात आल� कारण 'या भागात चीनचे समथ5न 
असलेKया Lबगर शासकNय सं�थांनी कारखा�या?वरोधात Gनदश5ने केल�. माP 'याचा 
आQथ5क फायदा चीन आ7ण पाBक�तानला झाला. कारण या दो�ह� देशांची भारताला 
तां
याची केल� जाणार� Gनया5त वाढल�. �टरलाईटचे मु!य संचालक अGनल 
अगरवाल हे  कारखाना चालवत होते. 'यां◌्नी चे�नई �यायालयात �प)ट सांQगतले 
कN कारखा�या?वरोधातील हे आंदोलन Qचनी अिॅ�टिAह�टनी केले होते, 'यांना Qचनी 
कंप�यांनी पैसे पुरवले होते, Eयांना �टरलाईट कॉपर कारखाना बंद पाड,याचा 
फायदा झाला. आज भारताला तांबे आयात करावे लागते.आयात दोन दशल/ डॉलर 
इतकN आहे. �टरलाईट यापैकN 40 ट�के तांब ेदेशातच तयार करत होते.  
कारखाना बंद झा�यामुळे परदेशी कंप�यांना 2 अ ज डॉलस%चा फायदा  
वेदांता�या वBकलांनी सांQगतले कN हा कारखाना बंद झाKयामुळे सुमारे 2 अ
ज 
डॉलस5चा फायदा परदेशी कंप�यांना होतो आहे. 'याम3ये सवा5Qधक �माण हे 
पाBक�तान आ7ण चीन यांचे आहे. पाBक�तानने 2019 म3ये 550 �म�लअन डॉलस5 
Bकंमतीचे तांबे चीनला Gनया5त केले. आता चीन अशा �कार�या खाणी 
पाBक�तान�या बलुQच�तान म3ये चालवत आहे. �हणजे वेदांताची �टरलाईट कॉपर 
कंपनी ता�मळनाडू म3ये बंद कर,यात आल�. 'याचा फायदा मेटलिज5कल कॉपYरेशन 
ऑफ चायना या कंपनीला झाला. आज 'यांची Gनया5त 10 Lब�लयन डॉलस5 एवढ� 



मोठ. आहे. भारताची जी Gनया5त Aहायची 'यातील 75 ट�के Gनया5त चीनला आ7ण 
13 ट�के Gनया5त ह� तैवानला होत होती. परंतू भारताची Gनया5त पूण5पणे बंद पडल� 
आहे.  
हा कारखाना राEयातील राजकNय प/ांम3येह� अडकून रा+हला. ता�मळनाडूमधील 
दो�ह� मु!य प/ एआय डीएमके आ7ण डीएमके हे दो�ह� कारखाना उघड,या�या 
?वरोधात आहेत. कारण 'यांना वाटत ेकN, या कारखा�यामुळे जवळपास राहाणाया5 
लोकांचे �दषुणामुळे नुकसान होते आहे. उ�च �यायालया�या Gनण5या?वरोधात Q�न 
+*
युनल ने Gनण5य +दला कN हा कारखाना पु�हा सु$ करावा. अथा5त पया5वरणाच े
नुकसान कमी कर,यासाठ. अनके प\धती सुचव,यात आKया हो'या. 'यानंतरह� हे 
�करण सवY�च �यायालयात गेले आ7ण Gनण5य +दला कN हा कारखाना स3या बंद 
क$न या?वषयीचा खटला पुढे सु$ रा+हल.  
आंदोलकांना बाहे(न पैसा )मळत होता 
भारता�या गु^तचर ?वभागाने +दलेKया अहवाला�माणे, कारखा�या?वरोधात आंदोलन 
करणाया5 आंदोलकांना बाहे$न पैसा �मळत होता. 'यामळेु आंदोलनाला धार �मळाल�. 
काह� परदेशी कंप�या, परदेशी फं`डग असलेKया एनजीओचा 'यात सहभाग होता. 
ता�मळनाडू सरकारने Gनि)aय प\धतीने काम केले. आज काल अनेक एनजीओ 
हजारो लोकांना काम देणारे कारखाने �दषुण क$न पया5वरणाचा हा5स होत आहे 
�हणून बंद पाडू शकतात.  
परंतू अशा �कारे कारखाने बंद पाडणे योbय आहे का, 'यामळेु देशाचे नुकसान होते 
आहे का, 'याचा चीन, पाBक�तान सार!या देशांना फायदा होतो आहे का? 
तां
या�या खाणकामात पया5वरणाची हानी होत असावी परंतू आज जगाम3ये 
तां
यांचे उ'खनन सु$च आहे. Gतथे असलेले जागGतक दजा5चे सुर/ा मानके 
आपKयाकड ेलागू क$ शकत नाह� का? पया5वरणाच ेनुकसान होऊ \यावे असे 
कोणाह� �हणणार नाह�. परंतू जगाच ेउदाहरण घेऊन आपण जे कायदे जगा�या 
इतर भागातह� लागू आहेत, 'या�माणे पया5वरणाच ेर/ण करणारे कायदे क$न 
आपणह� भारतातील कारखाने सु$ ठेवले पा+हजे. 'याची भारताला गरज आहे.  
उ+योगधंदे बंद झाले,अनेकांचा रोजगार गेला 



तां
या�शवाय आपले कारखाने चालू शकत नाह� ह� वा�तव आहे. वेदांता कंपनी बंद 
झाKयामुळे शेकडो लहान, म3यम दजा5चे उ\योगधंदेह� बंद झाले.अनकेांचा रोजगार 
गेला. आपKयाकड ेपरदेशी चलनाचा तुटवडा असनूह� आपण चcया भावाने 
परदेशातून तांबे आयात करायला सु$वात केल�. 'यामळेु अथा5तच देशाचे परकNय 
चलनह� जा�त गेले आणी आरQथक नकुसानह� झाले. अजनु एक गो)ट ल/ात 
ठेवल� पा+हज ेकN या कंपनीने 2हजार 200 कोट� $पयांचा कर भरणाह� केला होता. 
आता कारखाना बंद झाKयाने क: ; सरकार�या महसुलाच ेनुकसान झाले आहे. 
पया5वरणा�या नावाखाल� देशाचे आ7ण सामा�य जनतेच ेइतके नुकसान होऊ देणे 
बरोबर आहे का ?  
म/यम माग% वापरला पा0हज े
अशाच �कारचे आदंोलने झाKयाने कोकण Bकनारपdट�वर उभारला जाणारा नाणारचा 
पे*ो�लयम शु\धीकरणाचा कारखाना थांबव,यात आला होता. हा जगातला सवा5त 
मोठा तेल शु\धीकरण कारखाना ठरला असता. पया5वरणाचे नुकसान होते �हणून 
तो कारखाना थांबव,यात आला. या कारखा�यामुळे  लाखो अ�'य/ आ7ण  �'य/ 
लोकांना रोजगार �मळाला असता. 
आपला देश पे*ो�लयम पदाथाe�शवाय राहू शकतो का? अथा5त ते श�य नाह�. 
पे*ो�लयम पदाथ5 Bकंवा तां
याचा वापर कमी Aहावा यासाठ. अQधक कर लावला तर 
'याचा वापर कमी होइल.परंतु 'याचा वापर टाळु न शकणया5  सव5च व�तंु�या 
Bकंमतीतह� वाढ होईल. 'यामळेु जे कारखाने पया5वरणाचे नुकसान करतात असे 
वाटते 'यासाठ. काह� म3यम माग5 वापरला पा+हज.े आंतररा)*�य पातळीवर सवा5त 
चांगल� प3दत आ7ण कायदे पाहून 'यानुसार कायदे क$न पया5वरणाचा कमीत कमी 
हा5स होईल असे करावे. यामुळे देशाला लागणार� साधने आपKयाला देशातच 
उपल
ध होतील.  
उदाहरणाथ5 अनके वेळा कोळशापासून वीज Gन�म5ती थांबवावी यासाठ. आंदोलने 
केल� जातात कारण कोळ0या�या धुरामुळे पया5वरणाच ेनुकसान होते. धरणे बांधून 
पा,यापासून वीज Gन�म5ती करा असा सKला +दला जातो. पण धरणे बांध,यासह� 
?वरोध केला जातो, कारण 'यासाठ. अनकेां�या ज�मनी अQध�+हत कराAया लागत. 



या सव5 पHरि�थतीत देशा�या �गतीसाठ. काय करावे असा �0न पडतो. अनके 
एनजीओ कुठKयाह� �गती�या ?वरोधात आहेत आ7ण राजकNय प/ह� आंधळेपणाने 
'यांना पा+ठंबा देतात. �हणून देशाची अधोगती करायची का तर नाह�?  
देशा�या 1गतीतील अ23य अडथळे  
इंटे�लज�स 
युरोने शोधून काढले कN, या सं�था  काय5क'याeना पैसे चा$न ‘?वकत’ घेतात. 

या सं�थांचे काम �हणजे माणसे जम?वणे. 'यां�याकडून मोचf, घोषणा, घेराव घडवून 

आणनू या देशातील �गती थांब?वणे. भारतान ेयाबाबत �वयंपूण5 व �वावलबंी बनून 

�गGतशील रा)* बनू नये, यासाठ. या सं�था अनेक मागाeनी �चंड �माणात पैसा क$न या 
सं�थांकडून असले काम क$न घेतात. Eया सं�था परकNय पैसा �वीका$न अशी 
देश?वघातक कामे करतात, 'या रा)* कमजोर कर,याचा �य'न करतात. 'यां�या?वषयी 
नरमाईचे धोरण �वीकारता कामा नये.  

�वयंसेवी सं�थांची काय5प\धती, 'यांना परदेशातून �मळणारा Gनधी, 'यां�याकडून 
केल� जाणार� �'य/ कामे याबाबत स?व�तर अहवाल तयार करावा. अणऊुजा5 
Gन�म5ती �कKप, जल?व\युत Gन�म5ती �कKप, युरेGनयमचे उ'खनन, कृषी /ेPातील 
जैव तंPhान, कोळशा�या खाणी, मोठे औ\योQगक �कKप अशा ?व�श)ट /ेPांम3ये 
काम करत असलेKया �वयंसेवी सं�थांवर  लiय’ ठेवले पा+हजे. 
परदेशी अथ5साहाjयावर चालव,यात येणा-या �वयंसेवी सं�थांमुळे देशा�या आíथक 
?वकासावर ?वपHरत पHरणाम होत आहे.�वयंसेवी स�ंथां�या आंदोलनांमुळे देशातील 
?वकास �कKपांना खीळ बसते,एकूण रा)*�य उ'प�नावर ट�के �Gतकूल पHरणाम 
होतो. 
आंतररा)*�य �तरावर पया5वरणाच ेGनयम आहेत आ7ण तेथील कारखा�याचे Gनयम 
लावून देशा�या आQथ5क �गतीकरता गरजेचे कारखाने व उ\योग चालवलेच 
पा+हजेत. पया5वरणाचा हा5स कोणालाह� नकोच आहे परंतू देशा�या �गतीसाठ. 
म3यममाग5 काढणे आव0यक आहे.  
 

 
 



 
 


