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काप�रेट जगताची ऑ�टोपस संःकृती  

                                                                                                                         डॉ. सु. �व. रानडे 

अमे�रकेत मोठे मॉल आ�यावर छोट� �काने न� झाली. मो�या काप�रेट कंप�या आ�यावर  यांनी ूचडं 

भांडवला%या जोरावर( शेअर%या मा)यमातून लोकांकडूनच गोळा क-न) छो/या उ1ोगध1ंांना बाजारपेठेतून 
ह5पार केले. भांडवलशाह� देश 7हणून अमे�रका ओळखली जाऊ लागली. भारताने लोकशाह� समाजवादाचा 
ःवीकार क-न या भांडवलशाह�पासून ःवतःला दर ठेवले होतेू . माऽ स)या @या ूकारे काप�रेट Aेऽाची भलावण 
शासन कर�त आहे.  याव-न या काप�रेट ऑCटोपसने शासनाला Dवळखा घालून भांडवलशाह�चा पाश आवळला 
आहे असे Fदसते. राजकGय ने यांनी ःवतः%या वा आप�या पAा%या ःवाथाIसाठJ काप�रेट संःकृतीचा वापर 
क-न लोकशाह� समाजवादा%या मूळ संक�पनेला Dवकृत ःव-प Fदले आहे. 
 

लोकशाह�नुसार सMेचे अिधकार खाल%या थरापयOत पोहोचDवPयाचा शासनाने ूयQ केला. Rज�हा प�रषदा, 
नगरपािलका व महानगरपािलका यां%या हातात ूक�प अिधकार आले.  याFठकाणीह� शासकGय Dवभागांकडे 
कामे न सोपDवता ती कामे बीओट� त वावर काप�रेट कंप�यांना देPयाचे सऽ सु- झाले आहे.  यामुळे या 
कंप�यांचे जाळे सवIऽ पसरत चालले आहे. शासनाचा अडथळा दर Tहावा व कामे  व�रत Tहावीत 7हणून याू  

कंप�यांनी धतूIपणे उ%चपदःथ शासकGय िनवMृ अिधकाU यांना भरपुर पगार देऊन आप�या पदर� ठेवले आहे. 
ट�Tह� व इतर सवI ूसारमा)यमांचा वापर क-न जनमानसाला आप�याकडे आकृ� करPयात  या यशःवी 
झा�या आहेत. मोबाईल, बXका, बांधकाम साFह य, सYदयIू साधने व औषध कंप�या अशा अनेक मॊ�या देशी 
परदेशी कंप�या यात आघाड�वर आहेत.  
 

बीओट� त वावर मोठे ूक�प चालवावयास देणे हे याचेच एक फसवे -प आहे. पैसे नाह�त 7हणून बीओट� 
ूक�प करावे लागतात हे Dवधान साफ चुकGचे आहे. ूक�प करणार� कंपनीह� ःवताःचे पैसे कधीच 
ूक�पासाठJ गुंतवीत नाह�. बXका  यांना भांडवल पुरDवते ते देखील शासना%या वा लोकिनयु_ संःथे%या 
हमीपऽावरच देते. मग ती जबाबदार� शासकGय संःथांनी का उचलू नये? शासनाची सवI खाती (बांधकाम, 

नगररचना, पाणीपुरवठा व जल िनःसारण इ याद�) केवळ ूक�प आखणे, मंजुर� व िनयंऽण एवढ�च कामे 
करतात. बाकG ू यA ूक�पांची कामे काप�रेट कंप�यांकडे सुपूतI केली जातात. ू यAात या सवI खा यांत 
त@a अिधकार�वगI असूनह�  यांना ूक�पा%या बांधणीचे काम Fदले जात नाह�.  
 

म)यंतर� Rज�bांतील सवI शासकGय शाळां%या इमारतीं%या सवcAणासाठJ टdडर िनघाले होते. शाळे%या इमारतीची 
स1Rःथती पाहन  यातू  काय दeः याु  कराTया लागतील व  याला अदंाजे Fकती खचI येईल असे साधे काम 
होते. ःथािनक वा जवळपास%या शहरातील आFकI टेCट वा इंRजिनअर यांनी हे काम केले असते तर ते कमी 
खचाIत झाले असतेच िशवाय ःथािनक पातळ�वर�ल Tयवसाय वाढला असता. माऽ अनेक Rज�bांचे काम एकऽ 
क-न एकाच कामाचे टdडर काढले गेले. या टdडर%या अट�ह� अशा ठेव�या हो या कG फ_ मो�या काप�रेट 
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कंप�यानाच  यात भाग घेता येईल. साहRजकच या कामासाठJ कुशल तांDऽक कमIचार� नेमणे,  यांचा ू येक 
गावापयOत जाPयाचा व राहPयाचा खचI व सवI कामांच ेिनयोजनासाठJ Tयवःथापन अिधकार� वगI या सवाOचा 
खचI गहृ�त धरता या टdडरसाठJ िनDवदांची रCकमह� अनेक पट�ंनी वाढणे ःवाभाDवक होते. 
 

इकोRTहलेज डेTहलपमdट 7हणजे पयाIवरणपूरक ह�रत माम िनिमIती ह� लोकसहभागातून Tहावयास हवी. ू येक 
गावाची प�रRःथती भौगोिलक ःथान, ःथािनक पयाIवरण, मामःथांची सामाRजक जाणीव व आिथIक Aमता 
यावर अवलंबून असते. अशा गावांचा Dवकास करावयाचा तर Dवकd Fित ःथािनक ःवeपात अनेक सावIजिनक 

संःथा आपाप�या कुवतीनुसार ूयQ कर�त असतात  यांना आिथIक मदत देउन हे कायI अिधक ूभावी व 
िचरःथायी झाले असते. पयाIवरण Aेऽात हे चांगले काम शासन कर�त आहे या क�पनेने मी सवI पयाIवरण 
संःथांना याची माFहती कळDवली. ू यA टdडर अट� पाFह�यावर माझी िनराशा झाली. कोणतीह� सावIजिनक 
पयाIवरणवाद� संःथा या कामा%या जवळपासह� Fफरकू नये या i�ीने ५० लाख eपये वाDषIक उलाढालीची अट 
 यात खबुीने घालPयात आली होती.  याचा मितताथI काय हे समजावून सांगPयाची वेगळ� गरज नाह�. या 
ूक�पाची प�रणती 7हणजे एक देखणा पण कुचकामी ूक�प अहवाल तयार होPयात झाली तर आlयI 
वाटायला नको.  
 

उजाIबचतीसाठJ कd ि�य ऊजाI Dवभागाकडून शाळांतील मुलांसाठJ िचऽकला ःपधाI जाह�र क-न ती बातमी 
ट�Tह�वर देऊन ःवतःची ूिसm� केली आहे. काप�रेट%या पवनऊजाI ूक�पांना लगेच मंजुर� िमळते माऽ 
ऊजाIबचती%या सामा�य लोकां%या उपकरण सवलतीसाठJ%या अजाO%या मंजुर�ला वषI दोन वषc थांबावे लागते 
याव-न खरे स य लोकांना कळन चकुले आहेू .  
 

लोकिनयु_ ने यां%या मागे अिधकार�, अिधकाU यां%या मागे कंऽाटदार व कंऽाटदारां%या मागे पुनः नेते असे द� ु
चब िनमाIण झाले आहे. यात सवIसामा�य माणसाला, उ1ोजकाला वा Tयावसाियकाला कोठेच ःथान नाह�. 
ददoवाने नTया Dपढ�तील लोकांना याु  Tयवःथेब5ल काह� गैर वाटत नाह�. ने यां%या मागे लागून सMा 
िमळवायची वा शासन (अिधकार िमळDवPयासाठJ) Fकंवा कंऽाटदाराकडे नोकर� (केवळ पैसे िमळDवPयासाठJ) 
करायची एवढे दोनच पयाIय  यां%यापुढे आहेत. ःवतःचा उ1ोग सु- करPयाचा कोणी ूयQ केलाच तर 

शासकGय यंऽणा अनेकूकारे  याची अडवणूक करते.  यातूनह�  याने िचकाट�ने ूगती केली तर  याला मो�या 
काप�रेट कंप�या िचरडून टाकायचा ूयQ करतात. 
 

एकूणच आपण कोठे जात आहोत याचा सवाOनी गांिभयाIने Dवचार करायची वेळ आली आहे. आप�याह� देशाला 
अमे�रकेसारखे भांडवलशाह� देश 7हणून जगाने ओळखले 7हणजेच खर� ूगती झाली असे जर� गहृ�त धरले 
तर� आपली लोकसंpया व ग�रबी यामुळे ू यAात काप�रेट हकुमशाह� येऊन  याचे पयIवसानु  िनराशा, 
बेरोजगार�, आ मह या, गु�हेगार�, असुरRAतता व अःवाःqय यात समाजाला आपण लोटणार आहोत हे लAात 
घेतले पाFहजे. 


