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अथ�शा� �वभाग �मुख  

द. ग. तटकरे कला व वा�ण�य महा�व�ालय, तळा, रायगड  

 

��तावना  

 जगात सवा�ना समान उ�प�न �ा� �हावे,दा�र�य िनमू�लन �हावे,��येका�या मूलभूत गरजा पूण� 

�हा�यात आ�ण राहणीमानाचा दजा� उंचा�व�यासाठ� सरकारमाफ� त एक अशी योजना लागू कर�या�या 

�वचारात देश आहे �क लोकांना रो�यां�या �व�पात �विश� र�कम दरमहा देऊ करायची.या योजनेला वै��क 

मूळ उ�प�ना ची (UBI) संक�पना असे �हणतात. वै��क मूळ उ�पनाच ेअनेक �योग भारतासह अनेक 

देशात केले गेले आ�ण काह� कर�यात येणार आहेत. ��येक योजनेच ेकाह� फायदे आ�ण तोटे न�दवले जातात 

वै��क मूळ उ�प�नाचा अवलंब के�यास कोण�या सम�या िनमा�ण होऊ शकतात याचा आ�यास करणे 

अितशय आव�यक आहे.  

  वै��क मूळ उ�पन �ह संक�पना दा�र�य रेषेखालील सव� लोकांना सामा�जक संर�नाचा एक भाग 

�हणून द�र�यतुन बाहेर काढून समान उ�प�न �ा� कर�याशी संबंिधत आहे. वै��क मूळ उ�पनाचे मु�य 

उ����ये दा�र�यरेषेखालील लोकांना दा�र�यातून बाहेर काढणे,�वयंचिलत �णालीमुळे नोक�यांची सं�या 

कमी होत अस�यामुळे नाग�रकांना आिथ�क संर�ण देणे आ�ण नाग�रकांची खच� कर�याची �मता वाढून 

अथ��यव�था �बळ करणे हे आहेत. अनेक देशात वै��क मूळ उ�प�नाचे अनेक �योग केले गेले, काह�ंम�ये 

अजूनह� �योग चाल ूआहेत तर काह� देशांनी �याला संपूण�पणे नकार दश�वला आहे. भारता�याच बाबतीत 

बोलायच ेझा�यास वै��क मूळ उ�पन अनेक बाजूनी फायदेशीर असले तर� �याच ेगंभीर तोटे देखील आहेत.  

�या�या:  

 “अनुकालीत रो�यांची देयके �बनशत�पणे सवा�ना �बगर साधन चाचणीच ेआ�ण �बगर कामा�या 

आव�यकतेचे वय��क आधारावर �दान केली जातात �यास वै��क मूळ उ�प�न असे �हणतात.”  

अथा�त देशा�या ��येक नाग�रकाला िनयिमत पैसे िमळतील याची हमी देणार� योजना �हणजे वै��क मूळ 

उ�प�न होय.  

  वै��क मूळ उ�प�न या योजनेम�ये लोकांना त ेपैस ेघे�यास पा� आहेत �क नाह� याच ेकोणतेच 

दाखले �ावयाची गरज नसते. यात एक गो� ल�ात �यायला हवी �क वै��क मूळ उ�प�न योजनेम�ये 

��येक कुटंुबाला नाह� तर ��येक �य��ला पैसे �दले जातात. पैसे दे�याची वेळ आ�ण तार�ख ठरलेली असते. 
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या म�ये एक भाग असा आहे �क ��येक �य��ला उ�प�न हे पै�या�याच �व�पात �दान केल ेजाईल असे 

नाह� तर ते अ�न �कंवा एखा�ा सेवे�या �व�पात देखील देऊ केले जाऊ शकते.  

 अशा �कारे दे�या�या ��येक नाग�रकाला �याच ंआिथ�क �कंवा सामा�जक ��थतीची पवा� न करता 

िनयिमत उ�प�न �दान केले जाईल. या योजने अंतग�त पा� ठर�यासाठ� नाग�रकांनी �यां�या बेरोजगार�ची 

��थती �कंवा सामा�जक आिथ�क ओळख दाख�व�याची गरज नसत,े यात ��येक �य�� समान असते.  

 वै��क मूळ उ�प�नामुळे सरकारसाठ� याचा अथ� असा होतो �क सरकारला करा�या मा�यमातून िमळणा�या 

�ा�ी�या खच� कर�या�या प�तीम�ये आमूला� बदल घडून येईल.  

वत�मान प�र��थतीत सरकारच ेकर आ�ण ईतर �ा�ी�या �ोतांमधून जे उ�प�न कम�वले ते �व�वध 

सेवा �दान कर�यासाठ� �कंवा क�याणकार� अनुदाने �दान करताना खच� होतातवै��क मूळ उ�प�नाचा अथ� 

सरकारसाठ� असा होईल �क सेवा �दान कर�यापासून सरकार लांब राह�ल आ�ण �या ऐवजी लोकांना �या 

सेवांचा उपभोग घे�यासाठ� पैसे �दान करेल.  

  

वै��क मूळ उ�प�न - भारत - 

भारतासाठ� वै��क मूळ उ�प�न �ह संक�पना लागू के�यास �याच ेफायदे �प� आहेत,दा�र�य कमी 

कर�याम�ये याची मदत होईल. गर�ब लोकां�या मूलभूत गरजा भागव�या जातील आ�ण �यां�या हातात 

�यश�� येईल. भारतासार�या देशात जेथे ३० ट�के पे�ा जा�त जनता दा�र�यरेषेखाली राहते आ�ण जेथे 

मूलभूत सेवा जसे आरो�य आ�ण िश�ण अकाय��म आहेत अशा देशाम�य ेवै��क मूळ उ�प�न योजना 

संपूण� देशभर कशी काम करेल हे सांगणे अवघड आहे. तसेच �ह योजना जर राबवायची ठरवली तर एक 

मह�वाचा �� उभा राहतो आ�ण तो �हणजे असा �क देशातील ��येक �य��लापैसे दे�यासाठ� एवढे पैसे 

येतील कोठून ? सरकारला �ह योजना �टकव�यासाठ� दोनच माग� आहेत  

१. खच� कमी कर�यासाठ� अनुदानाम�ये घट करायची.  

२. कर वाढवायच.े  

समजा सरकारने मूलभूत सेवांसाठ�ची अनुदाने कमी केली तर देशातील नाग�रक मूलभूत सेवांना 

जसे आरो�य,िश�ण, ई. ना मुकतील अनेक अथ�त�ानी असे िनदश�नास आणले �क या योजनेचा अवलंब 

कर�यासाठ� करांम�ये वाढ केली तर �यामुळे चलन वाढ होईल आशा �कारे मूळ उ�प�न �हणून पैशाचे 

मू�य कमी होईल कारण चलनवाढ झा�यास लोक �दले�या पै�यात कमी व�तू आ�ण सेवा �वकत घेऊ 

शकतात �यामुळे भारतासार�या देशाम�य ेवै��क मूळ उ�प�न योजना आ�ण अनुदाने यांची िशफारस केली 

जाते.  



IJARSCT  ISSN (Online) 2581-9429 

    

 

       International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT) 

  

 Volume 3, Issue 3, January 2023 
 

Copyright to IJARSCT               DOI: 10.48175/IJARSCT-8139 189 

www.ijarsct.co.in 

Impact Factor: 7.301 

  �वातं�य िमळा�यापासून ग�रबी ७० ट��याव�न २०११-१२ म�ये २२ ट�के पय�त आणून भारतान े

उ�लेखनीय �गती जर� केली असली तर� संपूण� ग�रबी काढून टाकणे भारतासाठ� अितशय अवघड काम आहे 

आ�ण मोठे आ�हान आहे. हे पूव��या सव� मा�स�वाद�,बाजारपेठेच ेसमथ�क,भौितकवाद� आ�ण वतु�णूकवाद� 

यापे�ा महा�मा गांधींना अिधक चांगले आ�ण सखोल समजले होते. �यांनी असा �वचार केला �क हे मोठेपणा, 

अ�ये�ेता ,�विनयं�ण आ�ण �वातं�य ,मानिसक आ�ण मानसशा�ीय िनह�तुक याब�ल देखील आहेत. 

नेह�ंनी असा उपदेश �दला होता �क जोपय�त द:ुख अ��त�वात आहे तो पय�त आपले काम संपणार नाह� 

आ�ण हे �वातं�या�या स�र वषा�नी देखील लागू पडते.  

आज गांधीजींचा ���कोन ल�ात घे�यासाठ� एक मूलगामी पया�य �वतः: समोर येतो आ�ण �यामुळे 

भारतात आ�ण जगभरात धोरणांची जाणीव िनमा�ण झाली आ�ण ती �हणजे वै��क मूळ उ�प�न सं��� 

�पात यूबीआय. यूबीआय च े तीन घटक आहेत ते �हणजे साव���कता (universality) �बनशत� 

(unconditionality) अिभकरण (agency).  

वै��क मूळ उ�प�नाच ेफायदे : 

यूबीआय च ेफायदे खालील �माणे सांगता येतील.  

१. ग�रबी कमी करणे - 

यूबीआय मुळे जागितक पातळ�ला ग�रबी कमी केली जाऊ शकते आ�ण तसेच सामा�जक असमानता 

देखील कमी होऊ शकते आ�ण जे लोक �यां�या मूलभूत गरजांना िमळ�व�यासाठ� लढत आहेत �यांची 

जीवनमानाचा गुणव�ा सुधारली जाऊ शकते.  

२. दबुळे सरकार : 

अनेक लोकांनी असा यु��वाद केला �क यूबीआय आपली सामा�जक आधार �णालीला सुलभ क� 

शकते, नोकरशाह��या खचा�त कपात क� शकते आ�ण क�याणा�या �व�वध �व�पातील खच� देखील कमी 

क� शकते.  

३. आिथ�क वाढ :  

�या अथ��यव�थेत यूबीआय चा अवलंब केला गेला �यात वैय��क �व� पुरव�यातील वाढ�व 

आ�म�व�ास उपभो��याना आिथ�क वाढ�साठ� अिधक खच� कर�यासाठ� �ो�सा�हत क� शकते. लोकांनी 

खच� कर�याची �मता वाढव�यावर कंप�यांनादेखील ते लाभदायी ठरेल.  

४. तं� आ�ण �वयंचलण : 

अनेक दशकापासून वेतन ��थर आहेत जेणे क�न तां��क �गती होऊन देखील कम�चा�यांना 

अपे��त लाभ िमळालेले नाह�त,तां��क �गती जशी वाटते तसे �व चलनामुळे लोकांना �यां�या नोक�या 
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गमाव�याची भीती वाटते परंतु व�तुंना फ� एक� कर�याची गरज नसते �यांना �वकत घेतले जा�याची 

गरज असते.अनेकांना असे वाटते �क हे यूबीआय मुळेच श�य होऊ शकते.  

५. लोकांना आवडणारे काम :  

नोक�यां�या ���कोनातून एक मह�वाचा फायदा असा आहे �क लोकांना �यां�या मू�यांशी आ�ण 

आदशा�शी सुसंगत नसलेलं काम कर�याची आव�यकता राहणार नाह�. जर लोकांना �यांची �बल ंभर�यासाठ� 

आिथ�क �ोतांचा शोध घे�याची गरज नस�यामुळे �यां�यासाठ� अथ�पूण� असले�या कामावर ल� क� ��त 

कर�याची वेळ ते खच� क� शकतात.कंप�यांनासु�ा �यां�या कम�चा�यांना �दान करत असलेले मू�य �वधान 

वाढ�वणे स��च ेहोईल, अथा�त लोक अनुभवत असलेला रोजगाराचा दजा� ऊ�च पातळ�ला असेल.  

६. वाढ�व उप�मी�व :  

जर एखाद� �य�� ितचा �वतःचा आ�ण ित�या कुटंुबाचा मूलभूत खच� �ा� क� शकते तर नवीन 

उप�मी�व सु� कर�यात कमी जोखीम असते जर ती �य�� �यात पूण�पणे अयश�वी झाली तर ती �य�� 

पूण�पणे खाली जात नाह� ,अिधक उप�मी�व आ�ण लहान �यवसाय यामुळे वै�व�यपूण� अथ��यव�था 

िनमा�ण होते �यात मो�या �यवसायांना संपूण� उ�ोगात म�ेदार हो�यासाठ� कमी संधी �ा� होतात.  

 

वै��क मूळ उ�प�नाच ेतोटे:  

१.खच� -  

यूबीआय चा अवलंब करणे सरकारसाठ� खिच�क आहे �वशेतः सु�वातीला कारण नवीन देयके 

कर�यासाठ� वत�मान �यव�थेत बदल होतात जर अमे�रकेच ेउदारहन घेतले तर �यां�या नाग�रकांना दर 

साल १०००० दे�यासाठ� दरसाल सरासर� तीन ��िलयन खच� येईल आ�ण ��वझल�ड म�ये ��ता�वत केले�या 

दरापे�ा हे फारच कमीआहे .  

२. कामासाठ� उ�ेजन नाह� -  

काह�च न कर�याब�ल काह� तर� िमळणे �ह क�पनाच मुळात भयंकर आहे कारण यामुळे काह� 

�माणात लोकसं�या �रकामी राह�ल जे असे सूिचत करते �क उ�च काय�रत भांडवलशाह�चा अंत होईल . परंत ु

कोणतीह� ��ता�वत सामा�जक क�याणकार� देणी �या�या सामा�य वादाला येऊन भेटते . जर खरंच 

वत�मान �पढ� �व� पुरव�यापे�ा गरज भाग�व�यामळेु अिधक �ो�सा�हत होत असेल तर कदािचत हे ठाम 

मत लागू हो�यापूव�च अथ�ह�न ठरते .  
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३. कजा�चा �� सोडवला जात नाह�. -  

जॉन ऑिल�हर यां�या ला�ट वीक टुनाइट म�ये कुशलतेने िनदश�नास आण�या �माणे अनेक 

लोकांना कज� या गंभीर सम�येला सामोरे जावे लागते . आ�ण सतत थोडे थोडे पैशाची येणी येत अस�यामुळे 

खूप मो�या कजा�त असले�या लोकांच ेदःुख कमी होणार नाह� . काना�या मत ेकज� गोळा करणारे अिधक 

आ�मक होऊ शकतील जर �याना कळले �क एका�ा �य��ला लहान �माणात जर� आले तर� ��थर उ�प�न 

आहे .  

४. गर�ब देश मागे पडतील -  

�या देशाम�ये मूलभूत सेवा आ�ण पायाभूत सेवा �दान कर�यात देखील अडचणी आहेत �या 

देशाम�ये या योजनेचा अवलंब करणे अश�य आहे आ�ण गर�ब देश मागे पड�याचा फ� एक माग� आहे . जे 

देश स�या या योजनेचा �वचार करत आहेत ते आता �ीमंत आहेत आ�ण एक सां�कृितक आहेत अथा�त 

यूबीआय �हणजे िन�वळ युरोप सं�कृती क� ��त अिभजात वगा�ची एक नवीन मु�ा असेल. 

५. ��ाचार कमी होणार नाह� -  

यूबीआय चा अवलंब कर�यात असे गहृ�त दाहरले जाते �क एका िनप�पाती समाजात राहतो �जथे 

��येक �य�� िनयमांना बांधील आहे परंतु वेळोवेळ� असे पाहावयास िमळाले आहे �क देशात भौितक संप�ी 

असणे �हणजे लोकांना �यापासून फायदा होतोच असे नाह� . अनेक लोक असा वाद घालतात �क ह� योजना 

��ाचारासाठ�चा एक नवीन माग� खुला करेल जो आप�याला अजून आगाऊ �दसलेला नाह�.  

 

सारांश  

 थोड�यात वै��क मूळ उ�प�न �हणजे देशातील ��येक नाग�रकाला �या�या सामा�जक आिथ�क 

प�र��थतीचा �वचार न करता िनयिमतपण ेउ�प�न िमळवून देणार� योजना होय.या योजने अतंग�त ��येक 

�य��ला िनयिमतपणे पैशा�या �कंवा अ�य �व�पात उ�प�न देऊ केले जाईल. यासाठ�च कसलीच अट लागू 

नसत,े�य�� नोकरदार आहे �क बेरोजगार याचा �वचार केला जात नाह�. या योजनेचे अनेक लाभ आले तर� �ह 

योजना अनेक तोटे समोर आणते जे �वशेषतः गर�ब देशांना योगनेची अमलबजावणी कर�यासाठ� अ�य�य 

आहे.  
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