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ग्लोबल हंगर आं डेक्स (Global Hunger Index-GHI-2017)
च्या ऄहवालात भारत हा जगातील ईपासमारीत 100 व्या
स्थानावर फे कल्या गेला. आं टरनॅशनल फू ड पोबलसी ररसर्च
आब्स्टट्यूटने नुकतार् हा ऄहवाल प्रबसद्ध के ला. झारखंड
मधील ऄकरा वषीय मुलगी संतोषी व ररक्षार्ालक बैजनाथ
यांर्े भूकबळी मुळेेे झालेले मृत्यू दरम्यान प्रबसध झालेला
GHI ऄहवाल हा भारतातील वाढत्या भूकबळीवर एकप्रकारे
बशक्कामोतचबर् करतो.ऄमेररका,आं ग्लंड,जमचनी,जपान ऄसे ऄबत
प्रगत देश वगळता पाहणी के लेल्या 119 देशांपैकी भारत 100
व्या स्थानावर ऄसल्यार्े या ऄहवालात स्पष्ट के ले अहे.2016
साली भारत 97 व्या स्थानावर होता.भारतातील 31.4टक्के
लोक भुकेने व्याकु ळ ऄसल्यार्ा हा ऄहवाल सांगतो. म्हणजे
भारतातील र्ार मुलापैकी एक मुलगा हा कु पोबषत अहे.130
कोटी लोकसंख्या ऄसलेल्या भारतात सकल घरे लू ईत्पादनात
मागील दोन दशकात पार् टक्के वाढ झाली. तर कृ षी
ईत्पादनात भारत जगातील दुसऱ्या क्रमांकार्ा देश
अहे.ऄन्नधा्य ईत्पादनात मोठी मजल मारून ही भारतात
31.4% नागररक ऄन्नान दशेत अहेत ही बाब चर्ता जनक
ऄसल्यार्ा ठपका ही या ऄहवालाने ठे वला अहे. दबक्षण
अबशयातील भारत देशांनंतर ऄफगाबणस्तान,पाककस्तान
अबण दबक्षण अकिके तील मादागास्कर,बसयेरा बलयोन,
र्ाड,घाना,नायजर,देशात ईपासमारीर्ी बस्थती ऄबत गंभीर
अहे. -IFPRI व क्सणच वल्डचवाइड अबण वेलथहंगरबहलफे
यांनी संयुक्तपणे हा ऄहवाल प्रबसद्ध के ला. कु पोषण,पार् वषच
अतील मुलांर्ी वाढ न होणे तसेर् पार् वषाच अतील मुलांर्े
वय व त्या तुलनेत ऄसणारे वजन कमी ऄसणे अबण बालमृत्यू
(Undernourishment,Child Wasting,Child Stunting
under five year and Child Mortality) या मुख्य
बनकषांच्या अधारावर ग्लोबल हंगर आं डेक्स 2017 ऄहवाल
प्रबसद्ध के ल्या गेला.
भारतातील ईपासमारीर्ी बस्थती
1.भारतात 31.4% लोक कु पोबषत अहेत.
2. बालमृत्यूर्े प्रमाण 20 %अहे.
3.भारतातील र्ार मुलांपैकी एक मुलगा कु पोबषत अहे.
4.तीन मुलापैकी एक मुलगा कमी वजनार्ा अहे.(35.7%)
5.भारतात दररोज ३.००० मूल कु पोषणामुळे मरतात.
ब्राझील,रबशया,आं बडया,र्ीन,साउथ अकिका या बब्रक्स देशात
ब्राझील 18 व्या, रबशया 22 व्या,र्ीन29 व्या,साउथ अकिका
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55व्या तर भारत 100 व्या स्थानावर अहे. भारत शेजारील
नेपाळ-72,श्रीलंका-84 ,बांगलादेश 88 व्या स्थानावर अहेत.
तर पाककस्तान-106,ऄफगाबणस्तान -107 व्या स्थावर
ऄसल्याने तेथील बस्थती गंभीर अहे.
ऄन्नसुरक्षा नव्हे “बॅल्स डाएट”
भारतात गररबी,कु पोषण बनमूचलनासाठी ऄन्न सुरक्षा
कायदा,एकाबत्मक बाल बवकास योजना- ICDS,बमड डे
बमल,राष्ट्रीय अरोग्य बमशन,ह्या योजना कायचरत अहेत.परं तु
तरीही भारतातील कु पोषणार्े प्रमाण कमी करण्यात त्या
ऄपयशी ठरल्या अहेत.
बपडीएस च्या माध्यमातून कदल्या जाणारे राशनर्े धा्य एका
मबह्यासाठी प्रबत व्यक्ती तीन ककलो म्हणजे एक वेळच्या
जेवणासाठी पन्नास ग्राम येते.डॉक्टर जयांना सांगतात
त्यांच्यासाठी हा डाएट ठीक अहे पण घाम गाळणाऱ्या
कष्टकरी माणसांना तो ऄपुरा पडतो. त्यामुळे ऄन्न सुरक्षा
कायद्यात गररबांना बमळणारा बॅल्स डाएट हा घटक
ईपासमारीस कारणीभूत अहे.अधी गररबांना प्रबत कु टुंब 35
ककलो धा्य भेटत होते.अता के वळ ऄंतोदय काडच धारकांनार्
35 ककलो धा्य बमळते.व ऄश्या ऄंत्योदय काडचधारकांर्ी
संख्या एका राशन दुकानदाराकडे पार् पन्नास एवढीर् अहे.
ऄन्नार्ी ईपलब्धता व नासाडी
भारत हा जगातील ऄन्नधा्य ईत्पादनात दुसऱ्या
क्रमांकार्ा देश अहे.एफसीअय च्या गोदामात,रे ल्वे गोदामात
62,000 टन धा्यार्ी नासाडी होत ते परं तु गररबांना ते
बमळत नाही.सुप्रीम कोटाचने धा्य सडण्यापेक्षा ते गररबांना
मोफत वाटा ऄसा अदेशही कदला होता.तरीही सरकारने ते
धा्य गररबांना वाटले नाही.एफसीअय च्या गोदामात धा्य
सडत नाही ते सडबवल्या जाते मग ते दारू कारखानदारांना
15-20 पैसे ककलोने कदल्या जाते.यात मोठ्या प्रमाणात
भ्रष्टार्ार होतो.त्यामुळे बपडीएस हे भ्रष्टार्ारार्ं कु रण बनले
अहे.
बपडीएस मधील भ्रष्टार्ार कमी व्हावा म्हणू अधार काडच
राशन काडच सोबत चलक करण्यार्े शासनाने ठरबवले यामुळे
अधार ऄसेल तरर् राशन बमळू लागले .त्यामुळे भ्रष्टार्ार
काही प्रमाणात कमी झाला, पण अधार काडच नसल्याने
झारखंडमधील संतोषी च्या कु टुंबाला मागील सहा
मबह्यांपासून राशन बमळाले नाही पररणामी बतर्ा भूकबळी
गेला.ऄशीर् बस्थती ररक्षार्ालक बैधनाथ यांच्या कु टुंबार्ीही
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अहे.शाळा मधून कदल्या जाणारे मध्यान्न भोजन ककती
महत्वार्े अहे.हे संतोषीच्या मुत्यूमुळे लक्षात येत.े संतोषी ही
बशमगे डा येथील शाळे त बशकायला होती झारखंड,पबिम
बंगाल मध्ये दुगाच पूजा ईत्सव मोठ्या प्रमाणात साजरा के ल्या
जातो.त्यामुळे तेथील शाळांना अठ कदवस सुट्ट्ट्या
ऄसतात.संतोबषच्या शाळे लाही सुट्ट्ट्या ऄसल्याने शाळे त
बमळणारे मध्यान्न भोजन बतला बमळाले नाही अबण घरात
राशन नाही ऄश्या बस्थतीत भट भट (भात-भात) करत
संतोषी मेल्यार्े बतर्ी अइ सांगते. एकीकडे अपण दुगाच
मूतीला वाटेल तेवढे नैवद्धय देतो तर दुसरीकडे संतोषी
सारख्या बजवंत दुगाच ऄन्नाबशवाय मरते ऄसा बवरोधाभास
अहे.
भूकबळीस ऄसमानता हेर् कारण
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बघता भारत SDG-2030 र्ा पल्ला कधी गाठे ल हा खरा प्रश्न
अहे.त्याबशवाय दाररद्र्य बनमुचलन अबण माता व बालकार्े
कु पोषण मुक्तीच्या DAY-NULM,DAY-NGLM,ICDS
योजना ह्या मानधनावर काम करणाऱ्याच्या बशरावर
अहेत.त्यामुळे कमी मानधनावर काम करणाऱ्या ऄंगणवाडी
सेबवकार् कु पोबषत ऄसतील ? तर माता व बालकांर्े
कु पोषण खरे र् संपणार का यार्ा सरकारने गांभीयाचने बवर्ार
करणे गरजेर्े अहे.
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या वषीच्या ग्लोबल हंगर आं डेक्समध्ये ईपासमारी साठी
ऄसमानता आ कारण अहे का?यार्ी तपासणी करणे हा मुख्य
बवषय
होता.यात
ऄसे
कदसून
अले
की,कमी
सामाबजक,अर्थथक,राजकीय शक्ती ऄसलेल्या गरीब कु टुंबाना
बवशेषतः मबहला,जातीय ऄल्पसंख्यांक,ग्रामीण लोकसंख्या
यांना वाढती महागाइ व जलवायू पररवतचनामूळे, येणारी
अपत्ती जसे पूर आत्यादी मुळे यांर्े जीवनमान धोकादायक
बनले अहे.भारतातील ईपासमारीत (Hunger) ऄनुसूबर्त
जाती,अकदवासी व ओबीसी वगाचतील लोकांर्ी संख्या ऄबधक
अहे.परं परे ने त्यांच्याकडे जबमनी अबण व्यवसाय नाहीत
अहेत के वळ त्यांर्े शारीररक श्रम हेर् त्यांर्े जगण्यार्े मुख्य
साधन अहे.वाढती महागाइ, व झोपडपट्टीतील गबलच्छ
राहणीमान यामुळे होणारे साथीर्े अजार , डेंगू,मलेररया
,बर्कन गुबनया सारखे वाढते अजार अबण वाढते प्रदूषण
यामुळे गरीबाना अपल्या जीवनमानात बदल करणे ऄसह्य
झाले अहे.पररणामी भूक व कु पोषणाने ते प्रभाबवत होतात.
ही ऄसमानता सामाबजक बनयमांमुळे अबण ऄन्न व कृ षी
धोरणावर प्रभाव पाडण्यार्ी क्षमता नसलेल्या या गरीब
लोकसंख्येमुळे होउ शकते,ऄसा बनष्कषच ही GHI ने नोंदबवला
व काही बशफारशींर्ी के ल्या परं तु नव्या भारतात कु णीही
गरीब नसेल,सवाचना घर ऄसेल,ऄशी ्यू आं बडया र्े स्वप्न
दाखवणाऱ्यांनात्या बशफारसी ककतपत पर्नी पडतील हा
खरा प्रश्न अहे. सत्तेत ऄसलेल्या प्रत्येकाला मेट्रो,बुलेट
ट्रेन,स्माटच बसटी,ईड्डाण पूल,भले मोठे हायवेज यात ऄबधक रस
अहे. प्रत्येक राजयकत्याचला त्यांच्या कालावधीत काय के ले हे
दाखवायला मायलेज हवे अहे.गररबांसाठी सरकारकडे
काहीर् योजना नाहीत ऄसे नाही परं तु त्या सवच अभासी
प्रबतमा म्हणूनर् काम करतात.भारत सरकारने 2019 पयंत
दीनदयाल ऄंत्योदय योजना-NULM च्या माध्यमातून
महात्मा गांधीच्या कदडशेव्या जयंती बनबमत्ताने एक कोटी
कु टुंबाना दाररद्रय रे षेतून बाहेर काढण्यार्े तर पन्नास हजार
ग्रामपंर्ायती दाररद्रयमुक्त करण्यार्े ठरबवले अहे. भारतात
र्ाळीस कोटी लोकसंख्या दाररद्र्य रे षेखालील जीवन जगतात.
यामुळे भारत हा जगातील Poverty Hub म्हणून ओळखल्या
जातो.ऄश्या बस्थतीत होणारे दाररद्याबनमुचलनार्ी गती
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