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VARIOUS LAWS OF THE PRE -            
INDEPENDENCE PERIOD 

 
Adv. Rajlaxmi Mandar Sardesai 

B.Sc. , L. L. M 
Assistant Professor (Dept. of Commerce) Tukaram KrishnajiKolekar College, Nesari, Tal- Gadhinglaj 

ABSTRACT: 

British period in India began with the incorporation of East India Company in the year 

1600.The Indian Independence Act,1947, came in to force on August 15, 1947, when British 

rule in India came to an end. Before this Act, various laws were enacted by British 

government which can be called as various laws of pre-independence period.This research 

study is restricted only to the laws of the pre-independence period relating to Constitutional 

law of India. 

INTRODUCTION:   

             Before the Independence of India (i.e 15 August 1947), British rule was there. British 

ruled over India for 150 years and they enacted the various laws in the pre-independence 

period. No doubt they made the laws which were favourable for theirGovernment.  

RESEARCH METHOD: 

             Doctrinal researchMethod is used for the collection of data. Secondary data is 

collected from books, websites etc. 

HYPOTHESIS:   

             The various laws of the pre-independence period in India form a basic framework or 

basic structure or source of law for various Indian laws even after 75 years of India’s 

Independence. Our Constitutional law of India is one of theexampleof it. 

Objective:  

             To find out English laws are one of the source of laws in India even after 75 years of 

Independence. This objective can be achieved by studying various phases of the growth of 

our Constitution from the advent of the Britishers on Indian shore till today. 

Explanation:  

             The political institutions established by the Hindusin the olden days and by the 

Muslims in the medieval period have become past history and they do not survive in any 

form in the present day. 

But the various phases of the growth of our constitution took place in the British 

period. This period can broadly be divided as follows. 

1.1600 – 1765 
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2.1765 – 1858 

3.1858 – 1919 

4.1919 - 1947 

5.1947 - 1950 

(1) 1600 – 1765 – THE COMING OF THE BRITISH 

The Britishers came to India in 1600 as traders in the form of The East India 

Company. The company started establishing it’s trading centers or factories at several places 

in India. The first settlement of the company was at Surat (1612) which was established as a 

result of a Royal “Firman” from the Emperor Jehangir granting it land and other concessions. 

In the course of time the factories at Bombay, Madras and Calcutta became the chief 

settlements. Wherever the Britishers settled they did so with the consent of the Indian rulers. 

But the Britishers had not become a ruling power in India until the second half of the 

18th century. The victory of the company in the battle of Plassey in 1757 against 

Sirajuddaulla, Nawab of Bengal, had laid down the foundation of the British Empire in India. 

In 1765 Shah Alam granted the Diwani i.e. the responsibility of the collection of the revenue 

to the Company, which automatically involved the administration of civil justice.    

(2) 1765 – 1858 - BEGINNING OF THE BRITISH RULE 

Regulating Act of 1773 -. The grant of Diwani made the East India Company real 

masters of Bengal, Bihar and Orissa. As a result of Diwani the company became responsible 

for the administration of civil justice and collection of land revenue. 

The act of 1773 is of a great constitutional importance because it asserted for the first 

time the right of Parliament to regulate the affairs of the East India Company. This Act is the 

first act of British Parliament which established a definite system of Government of India. It 

did the following things – (a) Changed the constitution of the Company in England; (b) 

Recognized the Government of Calcutta; (c) Brought the presidencies of Bombay and Madras 

to some extent under the control of Governor General of Bengal ;(d) Established a supreme 

court at Calcutta.   

The Act of Settlement, 1781- To remove the defects of the Regulating Act of 1773, 

Parliament passed the Act of Settlement of 1781. 

The Pitts India act, 1784 - The act of settlement of 1781, however could not cure the 

defects of the Regulating Act and agitation for an effective control over the Company’s 

Indian affairs continued. To remedy this situation the Pitts India Act was passed by the 

Parliament. The Act distinguished between commercial and political functions of the 

Company. 
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The Charter Act 1813- The Charter was preceded by the most searching investigation 

by a Committee of the House of Commons into the financial affairs of the company. 

The Charter Act 1833- The Charter Act of 1833 introduced important changes in the 

constitution of the legislature in India. The Governor General of Bengal was henceforth to be 

styled as the Governor General of India. 

The Charter Act of 1853 - This was the last of the charter Acts enacted between 1793 

and 1853. The Charter of 1853 took a decisive step in separating the Legislative machinery 

from the executive. 

(3) 1858 TO 1919 – END OF COMPANY’S RULE  

The Government of India Act, 1858 - The objective of the Pitts Act which introduced 

a Double Government failed. The Act of 1858 transferred Government of India from the 

Company to British Crown. 

Indian council Act of 1861 -  the Indian Council Act of1861 was of basic importance. 

It brought about the beginning of the representative institutions. It provided India with the 

framework of Government which lasted up to the present time. Under this Act Indians 

were for the first time associated with the work of legislation. 

The Indian Councils Act, 1892 - The Indian Councils Act of 1892 achieved three 

things: (a) it increased the number of members in the Central and Provincial Council, (b) 

introduced the election systems partially, and (c) enlarged the functions of the Councils. 

The Indian Councils Act of 1909 – By this Act, the size of Legislative Councils, 

Central as well as provincial was increased. 

(4) 1919 TO 1947- INTRODUCTION OF SELF GOVERNMENT 

The Government of India Act 1919 - The next landmark in the constitutional 

development of India was the enactment of government of India Act 1919. The reforms of 

1919 failed to fulfil aspirations of the people of India which led to an agitation by the 

Congress for ‘SWARAJ’ or ‘SELF GOVERNMENT’ to be attained through non-co-

operation. 

The Government of India Act,1935 - This Act is regarded as the second milestone 

leading to a full responsible Government. It was having 321sections with 10 Schedules. 

The Indian Independence Act,1947 – The provisions of the Act were as follows: 

1. The Act provided for the creation of two independent Dominions. India and Pakistan 

from 15th August 1947. 

2. Each Dominion was to have a Governor-General who was to be appointed by the King. 
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3. The Constituent Assemblies of both Dominions were empowered to frame laws for 

their respective territories till the new Constitution came in to force. 

4. After August 15, 1947,the British Government was not to control the Dominion or the 

Provinces. 

5. For the time being, till the new Constitutions were framed, each of the Dominions and 

the Provinces were to be governed by the Government of India Act,1935. 

6. The post of Secretary of the State for India was to be abolished and was taken over by 

Secretary of the Commonwealth of Nations. 

7. The Act proclaimed lapse of British paramountcy over Indian States. 

(5) 1947 TO 1950- THE FRAMING OF THE NEW CONSTITUTION 

          The new Constitution of India was adopted by the Constituent Assembly on 26th 

November 1949 and signed by the president,Dr.RajendraPrasad.The Constitution came in to 

force on 26th January 1950. 

CONCLUSION: 

So from above theoretical data following points can be concluded – 

i) Various laws of pre-independence period or English laws form a basic structure or 

source of law for Constitutional Law of India. 

ii)   One cannot deny or ignore the contribution of various laws of pre-independence period 

is significant in the framing of Constitution of India. 

iii)  Since 1947, though several amendments took place in the Constitution of India, even 

after 75years of Independence, English laws form a basic framework of Indian 

Constitution. 

REFERENCES: 

1. Dr. J. N. Pandey – “Constitutional Law of India.” 44th Edition, published  by Central Law 
Agency,30D/1,Moti Lal Nehru Road Allahabad-2 

2.  Dr.N.V.Paranjape-“Indian Legal and Constitutional History” 
3. Shodhganga.inflibnet.ac.in 
4. Law of India-Wikipedia. 

 

 

 

 



Worldwide International Inter Disciplinary Research Journal (A Peer Reviewed Referred)                ISSN – 2454 - 7905 

³ÖÖ¸üŸÖÖ“µÖÖ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖ“Öß †´ÖéŸÖ ¾ÖÂÖÖÔ“µÖÖ ×¤ü¿Öê−Öê —ÖÖ»Öê»Öß ¾ÖÖ™ü“ÖÖ»Ö 
    Vol. I  - ISSUE – XXX                                        SJIF Impact Factor : 6.91                                               Page - 6 

पवू िवदभातील जगंल स या हपवू िवदभातील जगंल स या हपवू िवदभातील जगंल स या हपवू िवदभातील जगंल स या ह    
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इितहास िवभाग मखुइितहास िवभाग मखुइितहास िवभाग मखुइितहास िवभाग मखु वववव. . . . पंचफुलबाई पावडे कला व पंचफुलबाई पावडे कला व पंचफुलबाई पावडे कला व पंचफुलबाई पावडे कला व वािण य वािण य वािण य वािण य मिहलामिहलामिहलामिहला महािव ालयमहािव ालयमहािव ालयमहािव ालय,    व ड िजव ड िजव ड िजव ड िज. . . . अमरावतीअमरावतीअमरावतीअमरावती 

    
          लोकमा य टळकां या मृ यूनंतर महा मा गांधीकड ेभारतीय वातं यल ाची सू े गेली. महा मा गांध नी 

आप या स या ह, अ हसा आशा नावी यपूण अ ांनी दशेातील सामा य जनतेला दशेा या वातं य ल ात 

सहभागी क न घेतले. महा मा गांधीनी दशेातील सामा य जनता, ी, िव ाथ , शेतकरी यांना वाटणारी 

इं जाब लची भीती दरू कर याचे अनमोल काय केले. गांधी युगतील असहकार चळवळ, झडा स या ह, कायदभेंग 

चळवळ, चलेजाव आंदोलन अशा सवच चळवळीम ये दशेातील तमाम जनतेन ेउ फूतपणे सहभाग घेतला. महा मा 

गांधीमुळे काँ ेसला खरे नेतृ व दान झाले. स य आिण अ हसा यांच े पुर कत हणून गांधीज ची ओळख िनमाण 
झाली. इ.स. १९२० पासनू तर वातं य िमळेपयत महा मा गांध नी भारतीय वातं यल ाची धुरा समथपणे 
सांभाळली. या कालावधीत महा मा गांधीज या नावी यपूण िवचारांनी पूण दशे भािवत झाला होता. महा मा 
गांधी या िवचारांनी भािवत होऊन अनेक त ण ने यांनी भारतीय वातं य ल ासाठी आपले सव व अपण केले.  

महा मा गांधीज नी इं जांिव  केले या आंदोलनात सिवनय कायदभेंग या चळवळीला अन यसाधारण 
मह व आह.े असहकार चळवळीनंतर सिवनय कायदभेगं आंदोलन ह े गांधीजी या नेतृ वातील दसुरे रा ापी 
आंदोलन होते. या आंदोलनाची सु वात महा मा गांध नी िमठा या स या हान े केली. गांधीज नी साबरमती 
आ मापासून गुजरात या सीमेवर समु कनारी वसले या ‘दांडी’ या खे ापयत पायी जाऊन िमठाचा स या ह 

केला. दांडीपासून सु  झालेला िमठाचा स या ह इतर ांतात ापक माणात पसरला. िवदभात दखेील येक 
िज ात यु  किमटयांची घोषणा होऊन िमठाचा स या हाला ारंभ झाला.  सिवनय कायदभेंग चळवळीत जगंल 
स या हाला एक आगळेवेगळे थान आह.े इतर ांतात िमठाचे स या ह सु  झाले होते. पण िवदभापासून समु  
कनारा सातशे – आठशे कलोमीटर दरू अस याने मीठ तयार क न कायदा मोडणे ह ेअश य ाय होते. यामुळे 

िवदभातील कायदभेंग चळवळीला अ प माणात ितसाद भेटत होता. यावर उपाय हणून लोकनायाक बापूजी 
अणे यांनी जंगल स या हाची क पना मांडली.  जंगलाचा कायदा तोड याने जंगल कटाईमुळे इं जसरकार िचडले 
असे यांचे मत होते. द. १ ऑग ट १९३० रोजी मंुबई येथे सरदार व लभभाई पटेल यां या अ य तेखाली 
भरले या क ेस व कग किमटी या बैठक त जंगल स या हाला मा यता दणेारा ठराव नं. ५ पास झाला. 
पसुदचापसुदचापसुदचापसुदचा जगंलजगंलजगंलजगंल स या हस या हस या हस या ह    ::::     

 काँ ेस व कग किमटीने मा यता द यानंतर िवदभातील जंगल स या हाचा ारंभ वरा याची पंढरी 
समज या जाणा या पुसदपासून झाला १० जुलै १९३० रोजी िवदभातील जंगल स या हाचा ारंभ झाला.  
यवतमाळ िज ातील पुसद या शहरापासून १२ कलोमीटर अंतरावरील ग ली येथे सहा हजार लोकांसमोर 
बापुजी अणे यांनी जंगलातील गवत कापून कायदाभंग केला. सरकारन े कायक याची धरपकड क न येक 
स या हीला ६ मिह याची िश ा ठोठावली यामुळे लोकांमधील ऊ साह वाढून यां यामधील संघष भावना वाढीस 
लागली. यानंतर डॉ. हगेडवेार, डॉ. मंुज,े नानासाहबे जोगळेकर, बापूसाहबे सह बु  ेयां या नेतृ वात सात दवस 

जंगल स या ह पुसद येथे होत रािहला. या ने यांना कारावासा या िश ा झा या.१   
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पूवपूवपूवपूव िवदभातीलिवदभातीलिवदभातीलिवदभातील जंगलजंगलजंगलजंगल स या हस या हस या हस या ह    : : : :  
 सिवनय कायदभेंग चळवळीतील ‘जंगल स या ह’ या अिभनव आंदोलनाला पूव िवदभातील नागपूर, 

वधा, भंडारा, चं पूर या िज ातील जनतेने उ फूत सहभाग घेऊन फार मोठा ितसाद दला व जंगल स या ह 

यश वी क न दाखिवला.  
नागपरूनागपरूनागपरूनागपरू िज ातीलिज ातीलिज ातीलिज ातील जगंलजगंलजगंलजगंल स या हस या हस या हस या ह    :::: 

 कायदभेंग क न जंगलातील झाड े तोडून टाकणे हणज े जंगल स या ह होय. यासाठी जंगल स या ह 
सिमती थापन कर यात आली.२ नागपूर िज ातील यु मंडळाने परदशेी कापडाचा बिह कार व दा बंदी ांची 

व था के यानंतर ा ांताच े वैिश  ल ात घेऊन जंगल स या ह सु  कर याचा िनणय घेतला. जंगल 
स या हाची योजना आख यासाठी डॉ. खरे, ी बाबासाहबे दशेमुख व ी आ पासाहबे ढवळे यांची किमटी 

नेम यात आली. या किमटीने वधा, आण , उमरेड, काटोल, क ढाळी, तळेगाव या भागात दौरे क न तळेगाव या 

जंगलात स या ह कर याच े िनि त केले. यु  मंडळाने १७ जुल ै रोजी तळेगाव येथील स या ह िशिबरात 
वजारोहण केले.३  

तळेगाव यातळेगाव यातळेगाव यातळेगाव या जगंलजगंलजगंलजगंल स या हातस या हातस या हातस या हात नागपरूनागपरूनागपरूनागपरू िज ाचािज ाचािज ाचािज ाचा सहभागसहभागसहभागसहभाग    ::::     
 तळेगाव येथे झालेला जंगल स या ह वैिश पूण ठरला. तळेगाव या जंगल स या हासाठी टकेकरां या 

नेतृ वाखाली २८ जणांची पिहली तुकडी २४ जुलैला नागपुर न िनघाली. या स या हात दिैनक महारा ाच े
सहसंपादक माडखोलकरांनी दखेील भाग घेतला. या स या हात ७५००० लोकानंी भाग घेतला.४ सरकारनहेी 
ज यत तयारी केली होती. लोकांचा असंतोष इतका होता क  पोिलस पाट ला िशधा सामु ी िमळणे कठीण झाले 
होते. पिह या ट यात ी टकेकर, ी तुळशीराम लोधी, ल मण गंभीरा, अ दलु र फक यांना अटक झाली. आव  

तालु यातील सव मह वाचे कायकत या जंगल स या हात सामील झाले होते.  हा स या ह एक मिहनाभर चाल ू
रािहला.५ तळेगाव या जंगल स या हात यु  मंडळाचे अ य  ी गणपतराव टकेकर यांना अटक झा याने ी 
छगनलाल भा खा यांची नवे अ य  हणून िनवड झाली. तसेच पटवधन यांची सिचव हणून िनवड झाली. ी 
भा खा यां या नेतृ वाखाली ३ त े१० ऑग टपयत बिह कार स या ह पाळ यात आला.६  
काटोलकाटोलकाटोलकाटोल तालु यातीलतालु यातीलतालु यातीलतालु यातील जगंलजगंलजगंलजगंल स या हस या हस या हस या ह    ::::     

 काटोल मधील सेठ रामचं , ी ल मणराव सोनक, कृ णाजी िपलाजी घरत ह रकृ णराव, कृ णराव 

जोग, ल मणराव पाचरवेडे, गो वदराव दशेमुख ह े कायकत उ साहान े रा ीय चळवळीम ये भाग घेत होत.े  

कायदभेंग चळवळीत दखेील काटोल तालु याने उ साहाने भाग घेतला. द. २८-०५-१९३० रोजी काटोल या 
पिह या यु मंडळाचे अ य  हणून ी मािणकराव दशेमुख आिण ह रचं  पळसपुरे यांची सिचव हणून िनवड 
झाली. नरखेडा, मोवाड, क डाळी, पारड सगा येथेही यु मंडळे थापन झाली. काटोल तालु यातील पिहला जंगल 

स या ह ०८-०८-१९३० रोजी पारड सगा आिण क डाळी येथे ानोबानी चरड े नरखेडा व शेख करीम यां या 
नेतृ वाखाली कर यात आला. पारड सगा स या ह खडक  - अंबाडा या नावान े िस  आह.े गो वदराव सराफ, 

नारायणराव पांड,े आबाजी महाकाळ, गोपाळराव उपासे यांनी जंगल स या हात सहभाग घेतला. धाटुखा ाच े

शंकराव गेडाम ह े१२ वषाचे असताना यां या विडलांबरोबर व आजोबाबरोबर जंगल स या हा या ठकाणी आल े
होते. २६-०८-१९३० रोजी परसोडी गावाजवळील क ात जंगल स या ह झाला. या स या हात जवळजवळ 
८००० माणसे २००० ीयांनी सहभाग घेतला होता. क डाळी सकलम ये धोटीवाडा, तापगड या गावांम य े
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तुकासाव उमाटे यां या नेतृ वाखाली स या ह झाला. या स या हात बारा हजार लोकांनी सहभाग घेतला होता. 
क डाळी सकलम य ेसुमारे तेवीस हजार माणसांनी कायदभेंग केला.  नरेगाव, बेहालगोदी, चौरखैरी या गावांम ये 

स या ह झाला होता. या जंगल स या हांम ये ह र ं  पळसपुरे ल मणराव ितवारी,  ावण दवेाजी भाट, 

बापूराव माने,  नारायणराव खोड ेयांनी भाग घेतला होता.७   

सामदुाियकसामदुाियकसामदुाियकसामदुाियक जगंलजगंलजगंलजगंल स या हस या हस या हस या ह    ::::     
 २४ तारखेला सव ांतात सामुदाियक जंगल स या ह कर यात आला. हा स या ह पाह यासाठी हजारो 

लोक येतात ह ेल ात घेऊन ी पटवधन व ड गरे यांनी सतत प र म घेऊन सव ांत सामुदाियक स या हसाठी 
तयार केला. या सामुदाियक जंगल स या हात या एकाच दवशी कमीत कमी पाऊण लाख लोक सामील झालेत 
असा अंदाज होता. या जंगल स या हान ेसव ांत दमुदमूुन गेला व अनेक कायकत तु ंगात गेल.े १ स टबर रोजी ी 
राजाभाऊ डांगरे यांना अटक झाली.८  
रामटेकरामटेकरामटेकरामटेक तालु यातीलतालु यातीलतालु यातीलतालु यातील जगंलजगंलजगंलजगंल स या हस या हस या हस या ह    :::: 

 १९३० म ये रामटेक येथे यु मंडळाची थापना होऊन दादाजी संत यांची अ य  हणून तर शंकरराव 
कटकमवार यांची सिचव हणून िनयु  कर यात आली. रामटेक तालु यात ठीक ठकाणी सामुदाियक जंगल 
स या ह कर यात आला.  शंकरराव कटकमवार यां या नेतृ वाखाली स या ह होऊन कटकवार, केशवराव पाटील, 

यशवंतराव पाटील या स या ह ना अटक होऊन यानंा ८ मिहन े स मजुरीची िश ा झाली. चारगाव येथे 
चतामणराव ितडके यां या नेतृ वाखाली झाले या स या हात सुमारे १०००० लोकांनी सहभाग घेतला होता. 
चतामणराव माड कर, पंजाबराव पाटील आदी स या ह ना अटक झाली. ितडके यांना अडीच वष स मजुरीची 

िश ा झाली. २५-०८-१९३२ रोजी जंगल स या ह मृित दन पाळला गेला.९   
वधावधावधावधा िज ातीलिज ातीलिज ातीलिज ातील स या हस या हस या हस या ह    :::: 

 सिवनय कायदभेंगा या चळवळीत वधा िज ात अनेक ठकाणी जंगल स या ह कर यात आला.  
तळेगावतळेगावतळेगावतळेगाव जगंलजगंलजगंलजगंल स या हातस या हातस या हातस या हात व याचाव याचाव याचाव याचा सहभागसहभागसहभागसहभाग    :::: 

 आव  येथे झाले या २६ जानेवारी १९३० या वयंसेवक प रषदते तळेगाव येथे जंगल स या ह 
कर याचे ठरिवले गेले. १७ जुलै १९३० झाले या या समारंभाला नागपूरचे टकेकर डॉ. खरे, बाबासाहबे दशेमुख, 

ढवळे वक ल, दशेपांडे, चंपतराव पानबुड,े व लभदास जाज,ू कृ णराव भोसले आदी नेत े उपि थत होते.  या 

समारंभास उपि थत असले या ५००० लोकांम ये ४०० ते ५०० ि यांचा समावेश होता. प रसरातील 
स या ह नी अ यतं उ साहाने कायदभेंग चळवळीचे काय के यान ेजुलै १९३० या अखेरीस िसमला येथील ग हनर 
प रषदते म य ांताचा ग हनर सर माँटे यू बटलर यांनी जंगल स या ह ब ल भीती  क न प रि थती 
आटो याबाहरे गे यास गोळीबार कर याची आव यकता नाही ितपादन केली होती.१०  

 वधतून तळेगाव या जंगल स या हासाठी ८ जुलै रोजी ीधरराव दाते यां या नतेृ वाखाली एक तुकडी 
पाठिव यात आली. यांना ३ – ४ मिह यां या िश ा झा या ०२-०८-१९३० रोजी िशवराजजी  यांच े 

अ य तेखाली एक यु मंडळ थापन कर यात झाले. चुडीवाले, पजरकर, क हयैालाल भै या यांनी ा यानाचा 

दौरा काढला. यांना दडं, िश ा झाली. कािशनाथराव दलालांनी केळझर येथे स या ह केला.  यात दवेळीचे 

अमृतराव दशेमुख, नागोराव पोटदखेु, नरके, ध गडे, ता याजी उपदवे ही मंडळी होती. २५ ऑग ट रोजी ३ ठकाणी 

जंगल स या ह कर यात आला. नागोरावानंी हगणघाट येथे स या ह केला. यांना ४०० पय ेदडं व ४ मिह याचंी 
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िश ा झाली. ०७-०९-१९३० रोजी िचरंजीलाल यांनी ५०० लोकासंमवेत केळझर या जंगलात स या ह केला. या 
स या हाला २०००० लोक जमले होते. यापैक  ९६ जणांना पकड या येऊन ४६ जणांवर खटला दाखल कर यात 
आला. सालाई या पिह या जंगलात स या ह २५-०८-१९९० रोजी झाला.११  
भडंाराभडंाराभडंाराभडंारा िज ातीलिज ातीलिज ातीलिज ातील जगंलजगंलजगंलजगंल स या हस या हस या हस या ह    ::::     

 ८ ऑग ट १९९० रोजी मोरे र दामले यां या नेतृ वाखाली स या ही जंगल स या ह कर यासाठी 
तुमसरकड े िनघाले. हा जंगल स या ह पाह यासाठी ८ हजार दशक उपि थत होत.े या पथकाच ेनेत ेयशवंतराव 
कोतवाल होत.े एक मैल लांबीचा जुलूस िनघाला. यात ि याही हो या. सरकारी जंगलातील गवत कापले हणून 
यांना अटक कर यात आली. ११ ऑग टला दोन ठकाणी जंगल स या ह झाले. चचोली येथे गणपतलाल पांड े

यां या नेतृ वाखाली आिण येथे मुद ली ी ब सीलाल यां या नेतृ वात जंगल स या ह झाले. मुद ली येथ े
स या ह नी जंगलातील गवत काप यानंतर २००० लोकांसमोर यांना अटक कर यात आली. १० ऑग ट रोजी 
चचोली येथ ेझाले या जंगल स या हाला ५००० लोक उपि थत होते. द. १२, १३, १४, १५ ऑग टला सकोळी, 

मुद ली, चोरखमारा व चचोली येथ ेस या ह झालेत. १९ ऑग ट रोजी चचोली, तेलीनाल,  बळीमेडकं , वडगेाव, 

चोरखमारा, मुद ली, सोनकु ड, मंगेझरी येथ ेजंगल स या ह झाले. २५, २६, २७ ऑग टला २० सरकारी जंगलात 

स या ह कर याची घोषणा केली. या २० जंगल स या हात १०० वयंसेवकांनी भाग घेतला. यात ४५ जणांना 
अटक झाली.१२ भंडारा िज ात झाले या या स या हाम ये ी गणपतलाल पांडे, मालगुजार, बेलजी बाई मेहता, 

ी गोपाळराव बापट, ी बरजोर सह ठाकुर यांना पकड यात आले. एकाला अटक झाली क  याची जागा 

दसु यान े यायची असा सतत म चालला होता. संपूण भंडारा िज हा जागृत झा याने स या ह ची कोणतीही 
कमतरता पडली नाही. भंडारा िज ात महा मा गांधी आदशे तंतोतंत अमलात आण या गेला.१३ जंगल 
स या हा या चळवळीत साकोली तालु यातील ५० वयंसेवक तुर ंगात गेले.१४  
चं परूचं परूचं परूचं परू िज ातीलिज ातीलिज ातीलिज ातील जंगलजंगलजंगलजंगल स या हस या हस या हस या ह :  

    चं पूर िज ातील लोहारा येथ े बालाजी रोहनकर, िव ल बुलावार या कायक यानी जंगल स या ह 

केला या जंगल स या हात जगदीशराव सावळे,  मा. सा. क मवार, माधव फडके, जनादनपंत, महशेदास प ेवाले, 

माधवराव घाटे, फुलझेले आदी कायक यानी भाग घतेला होता. हा स या ह पाह यासाठी खूप लोक उपि थत 

होते.१५ ०८-०८-१९९० रोजी पंचाळ यां या नेतृ वाखाली लवेहारा येथील जंगलात जंगल स या ह कर यात 
आला. २४ ऑग ट रोजी तालु यात सव  सामुदाियक जंगल स या ह कर यात आला. चांदा येथे या दवशी 
भयंकर लाठीमार झाला. पकड यात आले या अ पवयीन वयंसेवकांना फट यांची िश ा दे यात आली. बळवंतराव 
अ पलवार व मािणकलाल यां या नेतृ वाखाली मूल – मरोडा येथ े२००० लोकानंी गवत कपाल.े रिसकलाल वासी 

यां या नेतृ वाखाली ब हारपुर येथे २००० लोकांनी गावात कापून स या ह केला. मारोज येथे िव ल िशवराम 
यांचे नेतृ वात ५०० लोकांनी गवत कापले.१६  

 वरोडा तालु यात ०८-०८-१९९० रोजी बाबुराव घुड ेयां या नतेृ वात ५ वयंसेवकांनी खैरगाव येथील 
जंगलात जंगलाचा कायदाभंग केला. शेठ गुलाबचंद गोठी यां या नेतृ वात जेना येथे उ व, जोशी, दामोदर हाली 

यांनी खैरगाव येथील जंगलात कायदभेंग केला. बरांझ येथे सेठ जसराज गोठी यांनी जंगल स या ह केला. िचमूर 
येथे कृ णराव भोपे यां या नेतृ वात पोतदार, उ व तकुाराम कुटेकार, गोपाळराव बारई यांनी जंगल स या ह 
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केला. सावरगाव येथ े चार – पाचशे स या ह नी जगंल स या ह केला. नागरी येथ े महादवेराव हांड े यां या 

नेतृ वात ४०० – ५०० लोकांनी स या ह केला. गडिचरोली तालु यातील आरमोरी येथे २४-०८-१९९० रोजी 

७०० – ८०० लोकांनी जंगलात जाऊन लाकूड तोडले. ीहरी िभस ेयांनी १७-०९-१९९० रोजी गडिचरोली येथ े

सामुदाियक जंगल स या ह घडवून आणला.१७ चं पूर िज ातील चंदना या बागेतील स या हात िव ाथ  व 
त ण कायक यानी भाग घेऊन चंदनाची बाग उ व त केली.१८  
िन कषिन कषिन कषिन कष    :::: 

 िवदभातील जंगल स या ह नी सामा य जनतेम ये फार मो ा माणात वातं य चळवळी आ मीयता 
िनमाण केली. महा मा गांधी या चळवळीला ि यांनी सु ा ितसाद दला. शेतक यांनी दखेील या आंदोलनात 
आपला सहभाग न दिवला. आपण दशेा या वातं यासाठी काही ना काही माणात योगदान दऊे शकतो ही भावना 
यां या मनात िनमाण झाली. ह ेजंगल स या हाच ेएक मह वपूण यश हणावे लागेल जंगल स या ह मुळे लोकानंा 

पोिलसांची वाटणारी भीती तर दरू झालीच िशवाय चाबकाचे फटकारे सहन कर याचे साहस दखेील यां यात 
िनमाण झाले. गांधीजी या कायदभेंग चळवळीमुळे लोकांना वातं याचा खरा अथ समजून दशेाला वातं य 
िमळवून दणेे ह े आपले दखेील कत  आह े ही भावना यां या मनात िनमाण झाली. जंगल स या हात पूव 
िवदभातील जनतने ेफार मोठे योगदान दले. या स या हामुळे जनसामा यांम ये रा ेमाची भावना िनमाण झाली 
सिवनय कायदभेंगा या जंगल स या ह, िमठाचे स या ह, िपके टग या आंदोलनापासून सामा य सामा य जनतचेी 
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Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ¯Öæ¾ÖÔ �úÖ»Öû�ÖÓ›üÖŸÖß»Ö ³ÖÖ¸üŸÖÖ“Öß ÃÖÖ´ÖÖ×•Ö�ú ÛÃ£ÖŸÖß 
 

 

¯ÖÏÖ. ¯ÖÖ»Ö¾Öê ¸üÖ´Ö−ÖÖ£Ö ÃÖãµÖÔ³ÖÖ−Ö 
ÃÖÆüÖµµÖ�ú ¯ÖÏÖ¬µÖÖ¯Ö�ú - ‡×ŸÖÆüÖÃÖ ×¾Ö³ÖÖ÷Ö ü̧ÖÂ™Òü´ÖÖŸÖÖ ‡Ó×¤ü¸üÖ ÷ÖÖÓ¬Öß ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖµÖ, •ÖÖ»Ö−ÖÖ 

 

¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö−ÖÖ: 
¯ÖÏÖ“Öß−Ö �úÖ»Ö�ÖÓ›üÖ−ÖãÃÖÖ¸ü ³ÖÖ¸üŸÖÖ´Ö¬µÖê ÃÖÖ´ÖÖ×•Ö�ú ¾Ö%ÖÔ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ †ÛÃŸÖŸ¾ÖÖŸÖ ÆüÖêŸÖß. ³ÖÖ¸üŸÖÖ»ÖÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•Ö�ú ¾Ö ‹ê×ŸÖÆüÖ×ÃÖ�ú ¯Ö¸ü¯ÖÓ¸üÖ ¯ÖÖ“Ö Æü•ÖÖ¸ü 

¾ÖÂÖÖÔÆæü−ÖÆüß †×¬Ö� †ÖÆêü. ³ÖÖ¸üŸÖÖ“Öß Æüß ¯ÖÏ×¤ü‘ÖÔ ÃÖÖ´ÖÖ×•Ö�ú ¯Ö¸ü¯ÖÓ̧ üÖ ´ÖÖŸÖéÃÖ¢ÖÖ�ú Ã¾Ö¹ý¯ÖÖ“Öß ÆüÖêŸÖß. ¸üÖ•Ö�úßµÖ ²Ö¤ü»Ö ÆüÖêŸÖê ÆüÖêŸÖê ¯Ö¸ÓüŸÖæ ÃÖÖ´ÖÖ×•Ö�ú ¸ü“Ö−ÖêŸÖ ²Ö¤ü»Ö 
ÆüÖêŸÖÖ−ÖÖ ×¤üÃÖŸÖ −Ö¾ÆüŸÖê. “ÖÖŸÖã¾ÖÔ%µÖ ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ �ÖÖê»Ö¾Ö¸ü †ÃÖ»Öê»Öß ×¤üÃÖæ−Ö µÖêŸÖê, ²ÖÎÖ´Æü%Ö, �Ö¡ÖßµÖ, ¾Öî¿µÖ ¾Ö ¿Öã¦ü “ÖÖŸÖæ¾ÖÔ%µÖ •Ö−´Ö•ÖÖŸÖ 
•ÖÖŸÖß ÃÖÓÃ£ÖêŸÖ ¯Ö×¸ü%ÖŸÖÆüÖê‰ú »ÖÖ÷Ö»Öê. ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¾Ö †Ö“ÖÖ¸ü µÖÖÓ“Öß •ÖÖŸÖß¿Öß ÷ÖÖšü ¯ÖŒ�úß ²ÖÖÓ¬Ö»Öß ÷Öê»Öß, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖÖ¾Ö¹ý−Ö •ÖÖŸÖßÃÖÓÃ£ÖÖ †ÛÃŸÖŸ¾ÖÖŸÖ †Ö»Öß. 
³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ †ÛÃŸÖŸ¾ÖÖŸÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ ´ÖÖŸÖéÃÖ¢ÖÖ�ú †−ÖÖµÖÔ ÃÖÓÃ�éúŸÖß“ÖÖ ¯Ö¸üÖ³Ö¾Ö �ú¹ý−Ö †ÖµÖÖÔ−Öß ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖ ¯Öã¹ýÂÖ¯ÖÏ¬ÖÖ−Ö ÃÖÓÃ�éúŸÖß“Öê ²Öß•ÖÖ¸üÖê̄ Ö−Ö 

�êú»Öê.1 †ÖµÖÖÔ−Öß ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖ ²ÖÎÖ´Æü%Ö,�Ö¡ÖßµÖ, ¾Öî¿µÖ ¾Ö ¿Öã¦ü †ÃÖÖ ÃÖ´ÖãÆü †ÛÃŸÖŸ¾ÖÖŸÖ †Ö%Ö»ÖÖ. ´Ö¬µÖµÖã÷Öß−Ö �úÖ»Ö�ÖÓ›ü ÆüÖ ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ Ã¡Öß“µÖÖ •Öß¾Ö−ÖÖŸÖß»Ö 
†ŸµÖÓŸÖ †¬ÖÓ�úÖ¸ü´ÖµÖ �úÖ»Ö�ÖÓ›ü ´Æü™ü»ÖÖ •ÖÖŸÖÖê, ¯ÖÏÖ“Öß−Ö �úÖôûÖŸÖ ×−Ö´ÖÖÔ%Ö —ÖÖ»Öê»µÖÖ ¾Ö%ÖÔ¾µÖ¾ÖÃ£Öê−Öê •ÖÖŸÖßµÖ ¾µÖ¾ÖÃ£Öê“Öê Ã¾Ö¹ý¯Ö ¬ÖÖ¸ü%Ö �êú»Öê»Öê ÆüÖêŸÖê. •ÖÖŸÖß 
¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ Æüß †ŸµÖÓŸÖ •ÖÖ“Ö�ú ¾Ö ²ÖÓ×¤üÃŸÖ Ã¾Ö¹ý¯ÖÖ“Öß ÆüÖêŸÖß. ²ÖÎÖ´Æü%Ö, �Ö¡ÖßµÖ, ¾Öî¿µÖ, ¿Öã¦ü µÖÖ “ÖÖ¸ü ¾Ö%ÖÖÔ“Öê ¾Ö%ÖÔÃÖÓ�ú¸ü ÆüÖê‰ú−Ö ŸµÖÖŸÖæ−Ö †ÃÖÓ�µÖ •ÖÖŸÖß“Öß 
×−Ö´ÖáŸÖß —ÖÖ»Öß ÆüÖêŸÖß. µÖÖ •ÖÖŸÖßµÖ ¾µÖ¾ÖÃ£Öê−Öê ÛÃ¡ÖµÖÖÓ“ÖÖ ²Öôûß ‘ÖêŸÖ»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ÃÖ´ÖÖ•Ö ¸ü“Ö−ÖÖ Æüß ‡À¾Ö¸ü ¯ÖÏ%ÖßŸÖ †ÃÖæ−Ö ŸÖß †¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔ−ÖßµÖ †ÖÆêü, †ÃÖÖ ‹�ú 
ÃÖ´Ö•Ö ÆüÖêŸÖÖ, ÃÖÖ´ÖÖ•Öß�ú ¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔ−ÖÖÃÖ ÷ÖŸÖß −Ö¾ÆüŸÖß, ÃÖ´ÖÖ•Ö×•Ö¾Ö−ÖÖ¾Ö¸ü ‡À¾Ö¸ü, ¤îü¾Ö¾ÖÖ¤ü, ¯ÖÏÖ¸ü²¬Ö µÖÖ ÷ÖÖêÂ™üß“ÖÖ ´ÖÖêšüÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö ÆüÖêŸÖÖ. ÷ÖÖê̄ ÖÖôû ÷Ö%Öê¿Ö 
†Ö÷ÖÖ¸ü�ú¸ü µÖÖÓ−Öß µÖÖ ÷ÖŸÖß¿Öã−µÖ †¾ÖÃ£Öê¾Ö¸ü �ú›üÖ›ãü−Ö ×™ü�úÖ�êú»Öß ÆüÖêŸÖß. †Ö¬µÖÖŸ´Öß�ú ¾Ö ¬ÖÖ´Öá�ú †Ö“ÖÖ¸üÖÓ“ÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö ŸÖŸ�úÖ»Öß−Ö ÃÖ´ÖÖ•Ö•Öß¾Ö−ÖÖ¾Ö¸ü 

¯Ö›ü»Öê»ÖÖ ×¤üÃÖŸÖÖê.2 
×²ÖÎ™üß¿ÖÓÖ“Öß ¸üÖ•Ö¾Ö™ü, ¯ÖÖ¿“ÖÖŸµÖ ×¿Ö�Ö%ÖÖ´Öãôêû ÃÖÖ´ÖÖ×•Ö�ú �Öê¡ÖÖŸÖ ²Ö¤ü»Ö ÆüÖê‰ú »ÖÖ÷Ö»Öê. ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖß»Ö •Öß¾Ö−Ö ¯Ö¬¤üŸÖßŸÖß»Ö, ÃÖÓÃ�úÖ¸ü ÁÖ¬¤üÖ µÖÖÓ−ÖÖ 

†Ö¾ÆüÖ−Ö ×´ÖôûÖ»Öê. ¾Ö ‹�ú ¯ÖÏ�úÖ¸ü“Öß −Ö¾Ö •ÖÖ÷ÖéŸÖß ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ•Öß¾Ö−ÖÖŸÖ ×−Ö´ÖÖÔ%Ö —ÖÖ»Öß. ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ ¹ýœüß, ¯Ö Ó̧ü¯Ö¸üÖ, ¾ÖÎŸÖ, µÖÖÓ−ÖÖ ´ÖÆüŸ¾Ö †ÃÖ»µÖÖ−Öê ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öê 
†¬Ö:¯ÖŸÖ−Ö —ÖÖ»Öê»Öê ÆüÖêŸÖê. ×¿Ö�Ö%ÖÖ“ÖÖ †³ÖÖ¾Ö †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ ¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔ−Ö ÆüÖêŸÖ −Ö¾ÆüŸÖê.  
ˆ×§üÂ™êü : 
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5. ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ •ÖÖŸÖß ÃÖÓÃ£ÖÖ ×−Ö´ÖÖÔ%Ö —ÖÖ»Öß ÆüÖêŸÖß ŸÖß“ÖÖ †³µÖÖÃÖ �ú¸ü%Öê. 
6. ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ •ÖÖŸÖß ×−Ö´ÖÖÔ%Ö —ÖÖ»µÖÖ´Öãôêû ÃÖÖ´ÖÖ•Öß�ú ‹êŒµÖ  •ÖÖê̄ ÖÖÃÖ»Öê •ÖÖŸÖ −Ö¾ÆüŸÖê. µÖÖ“ÖÖ †ÖœüÖ¾ÖÖ ‘Öê%Öê. 
7. ÃÖÖ´ÖÖ•Öß�ú •Öß¾Ö−ÖÖŸÖ ÷ÖŸÖß ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ÆüÖêŸÖ −Ö¾ÆüŸÖß µÖÖ“ÖÖ †³µÖÖÃÖ �ú¸ü%Öê.  
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4. ÃÖ´ÖÖ•Ö•Öß¾Ö−ÖÖ¾Ö¸ü, ¤îü¾Ö¾ÖÖ¤ü, ‡À¾Ö¸ü, ¯ÖÏÖ¸ü²¬Ö µÖÖÓ“ÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö ÆüÖêŸÖÖ. 
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ÆüÖê¾Öã−Ö ŸµÖÖŸÖæ−Ö •ÖÖŸÖß“Öß ×−ÖÙ´ÖŸÖß —ÖÖ»Öß. ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖ †−Öê�ú •ÖÖŸÖß †ÛÃŸÖŸ¾ÖÖŸÖ †ÖÆêüŸÖ ŸÖÃÖê“Ö ˆ¯Ö•ÖÖŸÖß †ÛÃŸÖŸ¾ÖÖŸÖ †ÖÆêüŸÖ. ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖÖ¾Ö¹ý−Ö •ÖÖŸÖß ÃÖÓÃ£ÖÖ 
†ÛÃŸÖŸ¾ÖÖŸÖ †Ö»Öß ÆüÖêŸÖß. ¯ÖÏŸµÖê�ú •ÖÖŸÖß»ÖÖ †Ö¯Ö»µÖÖ ¸ü“Ö−ÖÖ−ÖãÃÖÖ¸ü ÃÖÖ´ÖÖ×•Ö�ú ÆüŒ�ú ¾Ö †×¬Ö�úÖ¸ü šü¸ü¾Öæ−Ö ×¤ü»Öê ÆüÖêŸÖê, �úÖê%ÖŸµÖÖ •ÖÖŸÖß−Öê �úÖê%ÖŸÖê �ú¯Ö›êü 
‘ÖÖ»ÖÖ¾ÖêŸÖ, »ÖÛ÷−Ö×¾Ö¬Öß, ÃÖÓÃ�úÖ¸ü ‡. ²ÖÖ²ÖŸÖ ²ÖÓ¬Ö−Öê ‘ÖÖŸÖ»Öê»Öß ÆüÖêŸÖß, ¯Öê¿Ö¾ÖÖ‡Ô �úÖôûÖŸÖ ÃÖ´ÖÖ•Ö•Öß¾Ö−ÖÖ¾Ö¸ü ²ÖÎÖ´Æü%ÖÖÓ“Öê ¾Ö“ÖÔÃ¾Ö ÆüÖêŸÖê. ²ÖÎÖÉ%Ö¾Ö÷ÖÔ ‹�ú ÃÖÓ‘Ö 

−Ö¾ÆüŸÖÖ.×³Ö�Öã�úß �ú¸ü%ÖÖ·µÖÖ ²ÖÎÖÉ%ÖÖ“ÖÖ ´ÖÖêšüÖ ¾Ö÷ÖÔ ÆüÖêŸÖÖ.3 ´Ö¸üÖšüÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ ´Ö¸üÖšêü ¾Ö �ãú%Ö²Öß †ÃÖê ¤üÖê−Ö ¯ÖÖê™ü³Öê¤ü ÆüÖêŸÖê, ´Ö¸üÖšêü �ãú%Ö²µÖÖ¯Öê�ÖÖ Ã¾ÖŸÖ:»ÖÖ 
ÁÖêÂšü ÃÖ´Ö•ÖŸÖ ÆüÖêŸÖê. �ãú%Ö²Öß Æêü ÷Ö¸üß²Ö ¿ÖêŸÖ�ú¸üß ¾Ö ¿ÖêŸÖ´Ö•Öã¸üß �ú¸ü%ÖÖ ȩ̂ü ÆüÖêŸÖê, ŸµÖÖÓ“Öß †Ù£Ö�ú ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß ¤üµÖ−ÖßµÖ ÆüÖêŸÖß. µÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖ ²ÖÎÖ´Æü%Ö 
´Ö¸üÖšêü, µÖÖ •ÖÖŸÖß×¿Ö¾ÖÖµÖ, ²ÖÖ¸üÖ ²Ö»ÖãŸÖê¤üÖ¸ü ¾Ö †»ÖãŸÖê¤üÖ¸ü µÖÖÓ“ÖÖ ´ÖÖêšüÖ ¾Ö÷ÖÔ ÆüÖêŸÖÖ. �ãÓú³ÖÖ¸ü ÃÖÖê−ÖÖ¸ü, ŸÖê»Öß, ÃÖãŸÖÖ¸ü, Ø¿Ö¯Öß, ¬Ö−Ö÷Ö¸ü, ´ÖÖôûß, −ÖÖ¾Æüß, ÷ÖÖë¬Öôûß, 
÷Öã̧ ü¾Ö, •ÖÖê¿Öß, ´ÖÖÓ÷Ö, ´ÖÆüÖ¸ü, −Öê¸ü , “ÖÖÓ³ÖÖ¸ü, »ÖÖêÆüÖ¸ü ‡. ²Ö»ÖãŸÖê¤üÖ¸ü ¾Ö÷ÖÖÔ´Ö¬µÖê ÃÖãŸÖÖ¸üÖ»ÖÖ ´ÖÆüŸ¾ÖÖ“Öê Ã£ÖÖ−Ö ÆüÖêŸÖê. ¿ÖêŸÖ�ú·µÖÖÓ“Öß †¾Ö•ÖÖ ȩ̂ü, ²Öî»Ö÷ÖÖ›üß, ×ŸÖ±ú%Ö, 
‘Ö¸ü ²ÖÖÓ¬Ö%µÖÖÃÖÖšüß, ¿ÖêŸÖ�ú·µÖÖ»ÖÖ ÃÖæŸÖÖ¸üÖ“Öß ÷Ö¸ü•Ö ¯Ö›üŸÖ †ÃÖê, »ÖÖêÆüÖ¸ü Æüß •ÖÖŸÖ ¿ÖêŸÖ�úµÖÖÓ−ÖÖ −ÖÖ÷Ö¸üÖ“Öê ±úÖôû, �ãú¤üôû, ±úÖ¾Ö›êü, ×™ü�úÖÃÖ, ÷ÖÖ›üß“µÖÖ 
“ÖÖ�úÖ“µÖÖ ¬ÖÖ¾ÖÖ ‡. »ÖÖêÆüÖ¸ü ¯Öã̧ ü¾ÖŸÖ †ÃÖê. ´ÖÖê™ü, “ÖÖ²Öã�ú, ¯ÖÖ¤ü¡ÖÖ%Öê, µÖÖ ¾ÖÃŸÖæ “ÖÖÓ³ÖÖ¸üÖ�ú›ãü−Ö ‘µÖÖ¾µÖÖ »ÖÖ÷ÖŸÖ †ÃÖê. �ãÓú³ÖÖ¸ü ¿ÖêŸÖ�ú·µÖÖ−ÖÖ ´ÖÖŸÖß“Öß ³ÖÖÓ›üß 
ŸÖµÖÖ¸ü �ú¹ý−Ö ¤êüŸÖ †ÃÖê, ˆ¤üÖ. ¸üÖÓ•Ö%Ö, ´ÖÖšü, ŸÖ¾Ö»Öß, “Öã»Ö ¾Ö ´ÖÆüÖ¸ü •ÖÖŸÖßŸÖß»Ö »ÖÖê�úÖÓ�ú›êü ÷ÖÖ¾ÖÖ“Öê ¸ü�Ö%Ö �ú¸ü%µÖÖ“Öê �úÖ´Ö †ÃÖê, ´Æü%Öæ−Ö ŸµÖÖÓ−ÖÖ '¾ÖêÃÖ�ú¸ü' 

´Æü%ÖŸÖÖŸÖ Æêü ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖß»Ö ÷ÖÏÖ´Öß%Ö ÃÖÓÃ�éúŸÖß“Öê ¾Öî×¿ÖÂ™üµÖê ´ÖÖ−ÖÖ¾Öê »ÖÖ÷Öê»Ö.4 
†Ã¯Öé¿µÖŸÖÖ : 

³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ †Ã¯Öé¿µÖ ¾Ö÷ÖÔ ÆüÖêŸÖÖ, †Ã¯Öé¿µÖ ¾Ö÷ÖÖÔ−ÖÖ †×ŸÖ¿Öã¦ü †ÃÖê ´Æü™ü»Öê •ÖÖŸÖ ÆüÖêŸÖê, †×ŸÖ¿Öã¦üÖ´Ö¬µÖê ´ÖÆüÖ¸ü, ´ÖÖÓ÷Ö, œüÖȩ̂ ü, “ÖÖÓ³ÖÖ¸ü µÖÖ 
¯ÖḮ Öã� •ÖÖŸÖß ÆüÖêŸµÖÖ, †Ã¯Öé¿µÖÖÓ−ÖÖ Ã¯Ö¿ÖÔ �ú¸ü%Öê ´Æü%Ö•Öê ×¾Ö™üÖôû ´ÖÖ−Ö»ÖÖ •ÖÖŸÖ †ÃÖê. "÷ÖÖ¾Ö ×ŸÖ£Öê ´ÖÆüÖ¸ü¾ÖÖ›üÖ" †¿Öß ´Æü%Ö ¹ýœü —ÖÖ»Öß ÆüÖêŸÖß, †Ã¯Öé¿µÖ 
•ÖÖŸÖßŸÖÆüß ¯ÖÖê™ü³Öê¤ü ÆüÖêŸÖê, ÷ÖÖ¾ÖÖŸÖß»Ö ¯ÖÖ%Ö¾Öšêü ¾Ö ¤êü¾ÖÖ»ÖµÖê µÖê£Öê †Ã¯Öé¿µÖ ¾Ö÷ÖÖÔ−ÖÖ ¯ÖÏ¾Öê¿Ö −ÖÖ�úÖ¸»Öê»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. †Ã¯Öé¿µÖÖÓ−ÖÖ ÷ÖÖ¾ÖÖŸÖß»Ö ÃÖ¾ÖÔ Æü»Ö�úß �úÖ´Öê 
�ú¸üÖ¾Öß »ÖÖ÷ÖŸÖ †ÃÖŸÖ, −ÖÖ.×¾Ö. •ÖÖê¿Öß Æêü "¯Öæ%ÖÔ ¿ÖÆü¸üÖ“Öê ¾Ö%ÖÔ−Ö" µÖÖ ÷ÖÏÓ£ÖÖŸÖ ´Æü%ÖŸÖÖŸÖ �úß, ¯Öê¿Ö¾Öê �úÖôûÖŸÖ ´ÖÆüÖ¸ü, ´ÖÖÓ÷Ö, “ÖÖÓ³ÖÖ¸ü, µÖÖ •ÖÖŸÖßŸÖß»Ö »ÖÖê�úÖÓ−ÖÖ 
¸üÃŸµÖÖ¾Ö¸ü £ÖæÓ�ú%µÖÖÃÖ ²ÖÓ¬Ö−Ö ÆüÖêŸÖß. ¸üÃŸÖÖ ²ÖÖ™ü»ÖÖ •ÖÖŸÖÖê †ÃÖê ÃÖ¾Ö%ÖÔ ÃÖ´ÖÖ•Ö ´Æü%ÖŸÖ †ÃÖê. †Ã¯ÖéµÖÖ“Öê ŸÖÖë›ü ¯ÖÖÆü%Öê ¤êü�Öß»Ö ¾ÖÖ‡Ô™ü ÃÖ´Ö•Ö»Öê •ÖÖŸÖ †ÃÖê, 
ŸµÖÖÓ“ÖÖ Ã¯Ö¿ÖÔ ×¾Ö™üÖôû ÃÖ´Ö•Ö»ÖÖ •ÖÖŸÖ †ÃÖê †¿Öß �Öãôûß ÃÖ´Ö•ÖæŸÖ »ÖÖê�úÖŸÖ ÆüÖêŸÖß.  

• Ã´ÖéŸÖß÷ÖÏÓ£ÖÖŸÖ “ÖÖÓ›üÖôû •ÖÖŸÖß ×¾ÖÂÖµÖß ´ÖÖÆüßŸÖß †ÖÆêü. “ÖÖÓ›üÖôûÖ“Öê ¾Ö÷ÖÔ ¯ÖÖ›ü»Öêê †ÖÆêüŸÖ. •Ö−´Ö “ÖÖÓ›üÖôû. 
1. ²ÖÎÖÉ%Ö Ã¡Öß ¾Ö ¿Öã¦ü ¯Öã¹ýÂÖ µÖÖÓ“Öê †¯ÖŸµÖ. 
2. ÃÖ÷ÖÖê¡Ö ×¾Ö¾ÖÖÆüÖ−Öê —ÖÖ»Öê»Öß ÃÖÓŸÖŸÖß. 
3. ×¾Ö¾ÖÖÆüÖ¯Öæ¾Öá ‹�ÖÖªÖ  �ú−µÖê»ÖÖ —ÖÖ»Öê»Öß ÃÖÓŸÖŸÖß. 
�úÖÆüß �ú´ÖÔ“ÖÖÓ›üÖôû ÆêüÖŸÖê. “ÖÖÓ›üÖôû ÷ÖÖ¾ÖÖ²ÖÖÆêü¸ü ¸üÖÆüŸÖ †ÃÖŸÖ. ´Ö−Öã ´Æü%ÖŸÖÖê �úß, “ÖÖÓ›üÖôûÖ−Öß ÷ÖÖ¾ÖÖ²ÖÖÆêü¸ü ¸üÖÆüÖ¾Öê, ›üÖë÷Ö¸ü ¤ü·µÖÖŸÖ ¸üÆüÖ¾Öê. 

»ÖÖê�ÖÓ›üÖ“Öê †»ÖÓ�úÖ¸ü ¾ÖÖ¯Ö¸üÖ¾ÖêŸÖ, ´ÖéŸÖ ¾µÖŒŸÖß“Öê �ú¯Ö›êü ¾ÖÖ¯Ö¸üÖ¾ÖßŸÖ †ÃÖê ŸÖÖê ´Æü%ÖŸÖÖê.  
²ÖÖ»Ö×¾Ö¾ÖÖÆü : 

¾Öî×¤ü�ú �úÖôûÖŸÖ Ã¡ÖßµÖÖÓ“Öê ×¾Ö¾ÖÖÆüÖ“Öê ¾ÖµÖ 16 ŸÖê 17 ÆüÖêŸÖê. ŸÖß»ÖÖ Ã¾ÖŸÖ:“Ö ¯ÖŸÖß ×−Ö¾Ö›ü%µÖÖ“ÖÖ †×¬Ö�úÖ¸ü ÆüÖêŸÖÖ, ÛÃ¡Ö ×¿Ö�Ö%Ö ‘Öê‰ú ¿Ö�úŸÖ †ÃÖê, 
¯Ö Ó̧üŸÖã ´Ö¬µÖµÖã÷Öß−Ö �úÖôûÖŸÖ ²ÖÖ»Ö ×¾Ö¾ÖÖÆü ¯ÖÏ£ÖÖ ÃÖ¸üÖÔÃÖ ¹ýœü ÆüÖêŸÖß. ´Öã»Öß“Öê »Ö÷−Ö ¾ÖµÖÖ“µÖÖ 8 ¾µÖÖ ¾ÖÂÖá �êú»Öê •ÖÖŸÖ †ÃÖê. ²ÖÖ»Ö×¾ÖÖÆü ÆüÖ ÃÖ´ÖÖ•Ö´ÖÖ−µÖ ÆüÖêŸÖÖ. 
×¾Ö¾ÖÖÆüÖ“ÖÖ †£ÖÔ •µÖÖ ¾ÖµÖÖŸÖ �úôûŸÖ −ÖÃÖê ŸµÖÖ ¾ÖµÖÖŸÖ ´Öã»Öà“Öê ×¾Ö¾ÖÖÆü ÆüÖêŸÖ †ÃÖŸÖ. ×¾Ö¾ÖÖÆüÖ−ÖÓŸÖ¸ü“Öê ´ÖÖŸÖéŸ¾Ö µÖÖ ´Öãôêû Ã¡Öß“Öê •Öß¾Ö−Ö ¤ãü:�Ö´ÖµÖ —ÖÖ»Öê»Öê ÆüÖêŸÖê. 
¤üÖ¤üÖê²ÖÖ ¯ÖÖÓ›ãü¸Óü÷Ö µÖÖÓ“ÖÖ ×¾Ö¾ÖÖÆü ¾ÖµÖÖ“µÖÖ 13 ¾µÖÖ ¾ÖÂÖá —ÖÖ»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. »ÖÖê�ú×ÆüŸÖ¾ÖÖ¤üß µÖÖÓ“ÖÖ ×¾Ö¾ÖÖÆü ¾ÖµÖÖ“µÖÖ 7 ¾µÖÖ ¾ÖÂÖá —ÖÖ»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ¤ãüÃÖ·µÖÖ ²ÖÖ•Öß¸üÖ¾Ö 
¯Öê¿Ö¾µÖÖ−Öê ŸÖ¸ü ´Öã»Öß“Öê »Ö÷−ÖÖ“Öê ¾ÖµÖ 9 ¾ÖÂÖì †ÃÖÖ¾Öê. ²ÖÖ»Ö ×¾Ö¾ÖÖÆüÖ´Öãôêû ´Öã»Öß“µÖÖ †Ö¸üÖê÷µÖÖ¾Ö¸ü ¯Ö×¸ü%ÖÖ´Ö ÆüÖêŸÖ †ÃÖê, ²ÖÖ»Ö×¾Ö¬Ö¾ÖÖ �úÖê%ÖÖ“µÖÖ ŸÖ¸üß ¾ÖÖÃÖ−Öê»ÖÖ 
²Öôûß ¯Ö›ŸÖ †ÃÖŸÖ. ŸµÖÖÓ−ÖÖ —ÖÖ»Öê»Öß ÃÖÓŸÖŸÖß ±êú�ãú−Ö ×¤ü»Öß •ÖÖŸÖ †ÃÖê ŸÖë¾ÆüÖ ´ÖÆüÖŸ´ÖÖ ±ãú»Öê µÖÖÓ−Öß †Ö¯Ö»µÖÖ ‘Ö¸üÖŸÖ“Ö "²ÖÖ»Ö ÆüŸµÖÖ ¯ÖÏ×ŸÖ²ÖÓ¬Ö�ú ÷ÖéÆü" ÃÖã¹ý 
�êú»Öê. †Ö•Ö ¤êü�Öß»Ö 21 ¾µÖÖ ¿ÖŸÖ�úÖŸÖ ²ÖÖ»Ö×¾Ö¾ÖÖÆü �úÖÆüß ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ ÆüÖêŸÖÖ−ÖÖ ×¤üÃÖŸÖÖŸÖ.  
²ÖÆãü¯ÖŸ−ÖßŸ¾Ö ¯Ö¬¤üŸÖß : 

³ÖÖ¸üŸÖÖ´Ö¬µÖê ²ÖÆãü¯ÖŸ−Öß ¯ÖÏ£ÖÖ †ÛÃŸÖŸ¾ÖÖŸÖ ÆüÖêŸÖß. ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖß»Ö ¸üÖ•Öê, ÃÖ´ÖÏÖ™ü, ÃÖã»ÖŸÖÖ−Ö, ˆ´Ö¸üÖ¾Ö, ÃÖ¸ü•ÖÖÓ́ Ö¤üÖ¸ü, ÃÖÖ¾Ö�úÖ¸ü, ÃÖ¸ü¤üÖ¸ü µÖÖÓ−Öß ²ÖÆãü×¾Ö¾ÖÖÆü 
�êú»Öê ÆüÖêŸÖê, ²ÖÆãü×¾Ö¾ÖÖÆü Æüß ¯Ö¬¤üŸÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ−Öê ´ÖÖ−µÖ �êú»Öê»Öß ÆüÖêŸÖß. ‹�ú ¾µÖÛŒŸÖ †−Öê�ú ÛÃ¡ÖµÖÖÓ¿Öß ×¾Ö¾ÖÖÆü �ú¸üŸÖ †ÃÖê, ´ÖÆüÖ¤ü•Öß Ø¿Ö¤êü µÖÖÃÖ 9 ²ÖÖµÖ�úÖ, 
−ÖÖ−ÖÖ ±ú›ü%Ö¾ÖßÃÖ 10 ²ÖÖµÖ�úÖ ÆüÖêŸµÖÖ, ¤ãüÃÖ·µÖÖ ²ÖÖ•Öß¸üÖÓ¾ÖÖÃÖ 11 ²ÖÖµÖ�úÖ ÆüÖêŸµÖÖ, ”û¡Ö¯ÖŸÖß ¿ÖÖÆæü µÖÖÓ−ÖÖ 8 ²ÖÖµÖ�úÖ ÆüÖêŸµÖÖ, ¯Öã¡Ö ¯ÖÏÖ¯ŸÖßÃÖÖšüß 3 ŸÖê 4 ×¾Ö¾ÖÖÆü 
�êú»Öê •ÖÖŸÖ †ÃÖê. ²ÖÆãü¯ÖŸ−ÖßŸ¾Ö ¯Ö¬¤üŸÖß´Öãôêû �úÖî™æÓü²Öß�ú �ú»ÖÆü ¾ÖÖœü»Öê»Öê ÆüÖêŸÖê. ÛÃ¡ÖµÖÖÓ−ÖÖ “Öæ»Ö ¾Ö ´Öã»Ö Æüß ÃÖÓ�ú»¯Ö−ÖÖ ÆüÖêŸÖß. ÛÃ¡ÖµÖÖÓ�ú›êü ˆ¯Ö³ÖÖê÷Ö ‘Öê%µÖÖ“Öß 
¾ÖÃŸÖæ ´Æü%Öæ−Ö ¯ÖÖÆüß»Öê •ÖÖŸÖ †ÃÖê, Ã¡Öß“ÖÖ •Ö−´Ö ´Æü%Ö•Öê ¿ÖÖ¯Ö ÃÖ´Ö•Ö»ÖÖ •ÖÖŸÖ †ÃÖê.  
ÃÖŸÖß ¯ÖÏ£ÖÖ : 

¾Öî¤üß�ú �úÖÆüÖŸÖ Æüß ¯ÖÏ£ÖÖ −Ö¾ÆüŸÖß, ‡.ÃÖ.¯Öæ 300 “µÖÖ ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ ÃÖŸÖß ¯ÖÏ£ÖÖ †ÛÃŸÖŸ¾ÖÖŸÖ †Ö»Öß ¾Ö ŸÖß ÃÖ´ÖÖ•Ö ´ÖÖ−µÖ —ÖÖ»Öê»Öß ×¤üÃÖŸÖê. ÃÖŸÖß ¯ÖÏ£ÖÖ 
´Ö¬µÖµÖã÷Öß−Ö �úÖ»Ö�ÖÓ›üÖŸÖ •ÖÖÃŸÖ ¯ÖÏ“Ö»ÖßŸÖ —ÖÖ»Öß, ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ÃÖÓÃ�éúŸÖß−Öê µÖÖ ¯ÖÏ£ÖêÃÖ ¬Ö´ÖÔ¿ÖÖÃ¡ÖÖ“ÖÖ †Ö¬ÖÖ¸ü ×¤ü»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ²ÖÖ»µÖÖ¾ÖÃ£Öê ¯ÖÖÃÖæ−Ö ´Öã»Öß“µÖÖ ´Ö−ÖÖÓ¾Ö¸ü 
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¯ÖŸÖß×−ÖÂšêü“Öê �êú»Öê»Öê Æêü ÃÖÓÃ�úÖ¸ü µÖÖ ¯ÖÏ£Öê»ÖÖ •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸ü †ÃÖ»Öê ŸÖ¸üß ¯Öãœêü �úÖÆüß ¾ÖÖ‡Ô™ü ÆüÖê‰ú −ÖµÖê. ¸üÖ•ÖÃ£ÖÖ−Ö, ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖ •Öê ¸üÖ•Ö¯ÖãŸÖ ÃÖ´Ö•ÖŸÖ ÆüÖêŸÖê. 
ŸµÖÖÓ“µÖÖŸÖ Æüß ¯ÖÏ£ÖÖ ¯ÖÏ“Ö»ÖßŸÖ ÆüÖêŸÖß, Ã¡Öß“ÖÖ −Ö¾Ö¸üÖ ´ÖéŸµÖã ¯ÖÖ¾Ö»µÖÖ¾Ö¸ü ŸÖß ÛÃ¡Ö ÃÖŸÖß •ÖÖŸÖ †ÃÖê Ø�ú¾ÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ ²Öôû•Ö²Ö¸üß−Öê Ã¡ÖßµÖÖ ÃÖŸÖß •ÖÖŸÖ †ÃÖŸÖ. 
¯Öãœüß»Ö †¯Ö´ÖÖ−ÖÖÃ¯Ö¤ü •Öß¾Ö−Ö •Ö÷Ö%µÖÖ¯Öê�ÖÖ ŸÖß ¯ÖŸÖß“µÖÖ ×“ÖŸÖêŸÖ Ã¾ÖŸÖ:ÆüÖ ˆ›üß ‘ÖêŸÖ †ÃÖê †¿Öß †‘ÖÖȩ̂ üß ¯ÖÏ£ÖÖ ÆüÖêŸÖß. ²ÖÓ÷ÖÖ»Ö ¯ÖÏÖÓŸÖÖŸÖ 8134 Ã¡ÖßµÖÖ ÃÖŸÖß 
÷Öê»µÖÖ“Öß −ÖÖë¤ü †ÖÆêü. ¸üÖ•ÖÖ¸üÖ´Ö ´ÖÖêÆü−Ö ¸üÖòµÖ µÖÖÓ−Öß µÖÖ ¯ÖÏ£Öê»ÖÖ ×¾Ö¸üÖê¬Ö �êú»ÖÖ. 4 ×›üÃÖë²Ö¸ü 1829 ¸üÖê•Öß ÷Ö¾Æü−ÖÔ̧ ü •Ö−Ö¸ü»Ö »ÖÖò›Ôü ×¾Ö»µÖ´Ö ²Öë™üß�ú µÖÖ−Öê 

ÃÖŸÖß²ÖÓ¤üß“ÖÖ �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖÖÃÖ �êú»ÖÖ. ŸÖ¸üßÆüß ÛÃ¡ÖµÖÖÓ Ã¾Ö‡“”êû−Öê ÃÖŸÖß •ÖÖŸÖ ÆüÖêŸµÖÖ. †Ö•ÖÆüß �úÖÆüß �Öê›üµÖÖŸÖ ÃÖŸÖß“Öê ¤ü÷Ö›ü ˆ³ÖÖ¸ü»Öê»Öê ×¤üÃÖŸÖÖŸÖ.5 ×¿Ö¾ÖÖ•Öß 
´ÖÆüÖ¸üÖ•ÖÖÓ“µÖÖ ´ÖéŸµÖã−ÖÓŸÖ¸ü ŸµÖÖÓ“Öß ‹�ú ¯ÖŸ−Öß ÃÖŸÖß ÷Öê»Öß ÆüÖêŸÖß. ×“Ö´ÖÖ•Öß †¯¯ÖÖ“Öß ¯ÖŸ−Öß †®Ö¯Öæ%ÖÖÔ²ÖÖ‡Ô ÃÖŸÖß ÷Öê»Öß ÆüÖêŸÖß. †×Æü»µÖÖ²ÖÖ‡Ô ÆüÖêôû�ú¸üÖÓ“Öß −ÖÖŸÖÃÖã−Ö 
ÃÖŸÖß ÷Öê»Öß ÆüÖêŸÖß. ÃÖŸÖß •ÖÖ%Öê Æêü ´ÖÖ−Ö ÃÖ−´ÖÖ“Öê ÃÖ´Ö•Ö»Öê •ÖÖŸÖ †ÃÖê.  
×¾Ö¬Ö¾ÖÖÓ“Öê �êú¿Ö¾Ö¯Ö0Ö ¯ÖÏ£ÖÖ : 

‹�ÖÖªÖ Ã¡Öß“ÖÖ −Ö¾Ö¸üÖ ´ÖéŸµÖã ¯ÖÖ¾Ö»µÖÖ¾Ö¸ü ŸÖß Ã¡Öß ÃÖŸÖß ÷Öê»Öß −ÖÖÆüß ŸÖ¸ü ŸÖß»ÖÖ ×¾Ö¬Ö¾ÖÖ ´Æü%Öæ−Ö •Öß¾Ö−Ö •Ö÷ÖÖ¾Öê »ÖÖ÷ÖŸÖ ÆüÖêŸÖê. ×¾Ö¬Ö¾ÖÖ“µÖÖ 
›üÖêŒµÖÖ¾Ö¸ü“Öê �êúÃÖ �úÖœæü−Ö ™üÖ�ú%µÖÖ“Öß ¯Ö¬¤üŸÖ ´Æü%Ö•Öê �êú¿Ö¾Ö¯Ö−Ö ¯ÖÏ£ÖÖ ÆüÖêµÖ. Æüß ¯Ö¬¤üŸÖ ÃÖÖ¾ÖÔ¡Öß�ú −Ö¾ÆüŸÖß, ²ÖÎÖÉ%Ö ¾Ö ˆ““Ö¾Ö%ÖáµÖÖŸÖ ¹ýœü ÆüÖêŸÖß. �êúÃÖ Æêü 
Ã¡Öß“µÖÖ ÃÖÖï¤üµÖÖÔ“Öê ¯ÖÏŸÖß�ú †ÖÆêü. ŸÖß ×¾Ö¦ãü¯Ö ×¤üÃÖÖ¾Öß ŸÖß“µÖÖ�ú›êü �úÖê%ÖßÆüß ¯ÖÖÆæü −ÖµÖê µÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖŸÖæ−Ö ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ Æüß ¯ÖÏ£ÖÖ ¯ÖÏ“Ö»ÖßŸÖ —ÖÖ»Öß ÆüÖêŸÖß. µÖÖ †−µÖÖµÖß 
¯ÖÏ£Öê ×¾Ö¹ý¬¤ü ÃÖ´ÖÖ•ÖÃÖã¬ÖÖ¸ü�úÖÓ−Öß ¾Öé¢Ö¯Ö¡ÖÖŸÖã−Ö ×™ü�úÖ �êú»Öß, ÃÖÖ×¾Ö¡Öß²ÖÖ‡Ô ±ãú»Öê µÖÖÓ−Öß ¯Öæ%µÖÖŸÖ −ÖÖ³Öß�úÖÓ“ÖÖ ÃÖÓ̄ Ö ‘Ö›ü¾Öæ−Ö �êú¿Ö¾Ö¯Ö−ÖÖ×¾Ö¹ý¬¤ü †Ö¾ÖÖ•Ö 
ˆšü×¾Ö»ÖÖ. ´ÖÆüÖŸ´ÖÖ±ãú»Öê ¾Ö †Ö÷ÖÖ¸ü�ú¸ü µÖÖÓ−Öß µÖÖ ¯ÖÏ£Öê×¾Ö¹ý¬¤ü †Ö¾ÖÖ•Ö ˆšü¾Ö»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ.  
×¾ÖÂÖ´Ö ×¾Ö¾ÖÖÆü ¯Ö¬¤üŸÖ : 

³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ ×¾ÖÂÖ´Ö ×¾Ö¾ÖÖÆü —ÖÖ»Öê»Öê ×¤üÃÖŸÖÖŸÖ. 70 ¾ÖµÖ †ÃÖ»Öê»ÖÖ ¯Öã¹ýÂÖ 15 ¾ÖÂÖì ¾ÖµÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ ´Öã»Öß¿Öß ×¾Ö¾ÖÖÆü �ú¸üŸÖ †ÃÖê, −ÖÖ−ÖÖ 
±ú›ü%Ö¾ÖßÃÖ ´ÖéŸµÖã ¯ÖÖ¾Ö»Öê ŸÖë¾ÆüÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ 9 ¾µÖÖ ¯ÖŸ−Öß“Öê ¾ÖµÖ �êú¾Öôû 9 ¾ÖÂÖì ÆüÖêŸÖê. ´ÖÆüÖ¤ü•Öß Ø¿Ö¤êü µÖÖÓ−Öß ´ÖéŸµÖã̄ Öã¾Öá �úÖÆüß ×¤ü¾ÖÃÖÖ †÷ÖÖê¤ü¸ü ×¾Ö¾ÖÖÆü �êú»ÖÖ 
ÆüÖêŸÖÖ. −ÖÖ−ÖÖÃÖÖÆêü²Ö ¯Öê¿Ö¾Öê µÖÖÓ−Öß 9 ¾ÖÂÖÖÔ“µÖÖ ´Öã»Öß¿Öß ×¾Ö¾ÖÖÆü �êú»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ×¾ÖÂÖ´Ö ×¾Ö¾ÖÖÆü ²ÖÖ»Ö•Ö¸üšü ×¾Ö¾ÖÖÆü ÆüÖ ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ¾Ö¸ü ´ÖÖêšüÖ �ú»ÖÓ�ú ÆüÖêŸÖÖ. 
÷Öã»ÖÖ´Ö×÷Ö¸üß ¯Ö¬¤üŸÖ : 

       ÷Öã»ÖÖ´Ö÷Öß¸üß“Öß ¯ÖÏ£ÖÖ †ÃÖ»µÖÖ“Öß −ÖÖë¤ü ²ÖÖî¬¤ü ÷ÖÏÓ£ÖÖŸÖã−Ö ×´ÖôûŸÖê. ²ÖÖî¬¤ü ¾ÖÖ›Ëü´ÖµÖÖŸÖ ¾ÖÓ¿Ö¯Ö¸Óü¯Ö ȩ̂ü−Öê ÷Öã»ÖÖ´Ö †ÃÖ»Öê»Öê, �Ö ȩ̂ü¤üß �êú»Öê»Öê ¾Ö ¤üÖ−Ö �êú»Öê»µÖÖ 
÷Öã»ÖÖ´ÖÖÓ“ÖÖ ˆ»»Öê�Ö †ÖÆêü. ÷Öã»ÖÖ´ÖÖÓ−ÖÖ Ã£ÖÖ¾Ö¸ü ´ÖÖ»Ö´Ö¢Öê“ÖÖ ‹�ú ³ÖÖ÷Ö ÃÖ´Ö•Ö»ÖÖ •ÖÖŸÖ †ÃÖê, ÷Öã»ÖÖ´Ö ¾µÖÛŒŸÖ“Öß �Ö ȩ̂ü¤üß-×¾Ö�Îúß ´Ö¬µÖµÖã÷Öß−Ö �úÖôûÖŸÖ ÆüÖêŸÖß. 
÷Öã»ÖÖ´Ö ¯Öã¹ýÂÖÖ“Öß Ø�ú´ÖŸÖ ŸµÖÖ“Öê ÷Öã%Ö ¾Ö �úÖ´Ö µÖÖ¾Ö¹ý−Ö šü¸üŸÖ †ÃÖê,÷Öã»ÖÖ´Ö ÛÃ¡ÖµÖÖÓ́ Ö¬µÖê †×¾Ö¾ÖÖÆüßŸÖ ¾Ö ¿Öã¦üÃ¡ÖßµÖÖ •ÖÖÃŸÖ †×¬Ö�ú ÆüÖêŸµÖÖ, ´Ö¸üÖšüÖ 
ÃÖ¸ü•ÖÖÓ́ Ö¤üÖ¸üÖ�ú›êü ¿Öê�ú›üÖê ÷Öã»ÖÖ´Ö †ÃÖŸÖ. ¤üÖÃÖ-¤üÖÃÖß ÆüÖêŸµÖÖ. ¸üÖ•ÖÖ“µÖÖ ¤ü¸ü²ÖÖ¸üÖŸÖ ¤êü�Öß»Ö ¤üÖÃÖß ÆüÖêŸµÖÖ. ‡×ŸÖÆüÖÃÖ�úÖ¸ü ²Ö−Öá“µÖÖ ´ÖŸÖê •Öê ÃÖã»ÖŸÖÖ−Ö ¤üÖÃÖ 
²ÖÖôû÷ÖŸÖ ŸÖê ¯ÖÏ×ŸÖÂšüßŸÖ ÃÖ´Ö•Ö»Öê •ÖÖŸÖ †ÃÖê. •Ö−ÖÖ¾Ö¸üÖ ¯ÖḮ ÖÖ%Öê ¤üÖÃÖÖ“Öß �Ö ȩ̂ü¤üß ×¾Ö�Îúß ÆüÖêŸÖ ÆüÖêŸÖß. ´ÖÖêÆü´´Ö¤ü ÷Ö—Ö−Öß−Öê ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖã−Ö Æü•ÖÖ¸üÖê ¤üÖÃÖÖ−ÖÖ �îú¤üß 
´Æü%Öã−Ö −Öê»Öê. ŸµÖÖÓ“Öß ×¾Ö�Îúß �êú»Öß. †»ŸÖ´Ö¿Ö, ²Ö»²Ö−Ö Æêü ¯Öæ¾ÖÖÔµÖãÂµÖÖŸÖ ¤üÖÃÖ ÆüÖêŸÖê. �ãúŸÖæ²Öã§üß−Ö ‹ê²Ö�ú ÆüÖ ÷Öã»ÖÖ´Ö ¾ÖÓ¿ÖÖ“ÖÖ ÃÖÓÃ£ÖÖ¯Ö�ú †ÃÖæ−Ö ´ÖÖêÆü´´Ö¤ü ‘ÖÖȩ̂ üß“ÖÖ 
‹�ú ÷Öã»ÖÖ´Ö ÆüÖêŸÖÖ. ×±ú¸üÖê•Ö¿ÖÆüÖ ŸÖã‘Ö»Ö�úÖ“µÖÖ ¤ü¸ü²ÖÖ¸üÖŸÖ 1 »ÖÖ�Ö 10 Æü•ÖÖ¸ü ¤üÖÃÖ ÆüÖêŸÖê. ÷Öã»ÖÖ´Ö ´Öã»Öß ¸ü�Öê»µÖÖ ´Æü%Öæ−Ö šêü¾Ö»µÖÖ •ÖÖŸÖ †ÃÖŸÖ.6 
×¿Ö�Ö0ÖÖ“ÖÖ †³ÖÖ¾Ö : 
           ¾Öî¤üß�ú �úÖôûÖŸÖ ÛÃ¡ÖµÖÖÓ−ÖÖ ×¿Ö�Ö%ÖÖ“ÖÖ †×¬Ö�úÖ¸ü ÆüÖêŸÖÖ ¯Ö¸ÓüŸÖã ´Ö¬µÖµÖã÷Öß−Ö �úÖôûÖŸÖ ÛÃ¡ÖµÖÖÓ−Öß ×¿Ö�ãú −ÖµÖê †¿Öß »ÖÖê�úÃÖ´Ö•ÖæŸÖ ÆüÖêŸÖß, ÷ÖÖ÷Öá, ´Öî¡ÖêµÖß, 
†¯ÖÖ»ÖÖ, ‘ÖÖêÂÖÖ, ×¾ÖÀ¾ÖŸÖÖ¸üÖ µÖÖ ÛÃ¡ÖµÖÖÓ−Öß Šú“ÖÖ ×»Ö×Æü»µÖÖ. ´Ö¬µÖµÖã÷ÖÖŸÖ ÛÃ¡ÖµÖÖÓ−ÖÖ ×¿Ö�Ö%Ö ²ÖÓ¤ü �êú»Öê, ´ÖãÛÃ»Ö´Ö ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ ¯ÖÏÖ£Ö×´Ö�ú ×¿Ö�Ö%Ö ´Ö�úŸÖ²ÖÖ ¾Ö 
´Ö×¿Ö¤üß´Ö¬µÖê ×¤ü»Öê •ÖÖŸÖ †ÃÖê, ˆ““Ö ×¿Ö�Ö%Ö ´Ö¤¸ü¿ÖÖ´Ö¬µÖê ×¤ü»Öê •ÖÖŸÖ †ÃÖê �ãú¸üÖ%Ö, †Ó�ú÷Ö×%ÖŸÖ, •µÖÖê×ŸÖÂÖ¿ÖÖÃ¡Ö, †¸ü²Öß ¾Ö ±úÖ¸üÖ¿Öß ³ÖÖÂÖêŸÖæ−Ö ×¤ü»Öê •ÖÖŸÖ 
ÆüÖêŸÖê. ×¿Ö�Ö%ÖÖ´Ö¬µÖê ¬ÖÖÙ´Ö�ú ×¿Ö�Ö%ÖÖ¾Ö¸ü ³Ö¸ü ×¤ü»ÖÖ •ÖÖŸÖ †ÃÖê, ¸ü×•ÖµÖÖ ÃÖã»ÖŸÖÖ−ÖÖ−Öê ×¤ü»»Öß µÖê£Öê ´Ö¤ü¸ÃÖÖ Ã£ÖÖ¯Ö−Ö �êú»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ×−ÖŸÖß´Ö¢Öê¾Ö¸ü †×¬Ö�ú ³Ö¸üŸÖ 
ÆüÖêŸÖÖ, ¯Öê¿Ö¾Öê, Ø¿Ö¤êü, ¯Ö™ü¾Ö¬ÖÔ−Ö, ¤ü³ÖÖ›êü, ÷ÖÖµÖ�ú¾ÖÖ›ü, µÖÖÓ“µÖÖ ‘Ö¸üÖŸÖß»Ö ÛÃ¡ÖµÖÖÓ−ÖÖ ¯Ö Ó̧ü¯Ö¸üÖ÷ÖŸÖ ¯Ö¬¤üŸÖß−Öê ×¿Ö�Ö%Ö ×´ÖôûÖ»Öê ÆüÖêŸÖê. ´ÖÓ×¤ü¸üÖŸÖ †£Ö¾ÖÖ ´ÖšüÖ´Ö¬µÖê 
¿ÖÖôûÖ ³Ö¸üŸÖ †ÃÖŸÖ. ¿Öã¦ü ¾Ö †×ŸÖ¿Öã¦ü ×¿Ö�Ö%ÖÖ¯ÖÖÃÖã−Ö ¾ÖÓ×“ÖŸÖ ÆüÖêŸÖê. ÛÃ¡ÖµÖÖÓ−ÖÖ ×¿Ö�Ö%Ö −ÖÖ�úÖ¸ü»Öê ÆêüÖŸÖê. ×²ÖÎ™üß¿Ö¯Öã¾ÖÔ �úÖôûÖŸÖ ÃÖÖ´ÖÖ−µÖ »ÖÖê�úÖÓ−ÖÖ ×¿Ö�Ö%ÖÖ 
¯ÖÖÃÖæ−Ö ¾ÖÓ×“ÖŸÖ ÆÖêŸÖê. ÛÃ¡ÖµÖÖÓ“Öê ÃÖÖ�Ö¸üŸÖê“Öê ¯ÖḮ ÖÖ%Ö †¬ÖÖÔ™üŒ�úÖ¯Ö%Ö −Ö¾ÆüŸÖê. ×¿Ö�Ö%Ö −ÖÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ †Ó¬ÖÁÖ¬¤üÖ, ¹ýœüß, ¯Ö Ó̧ü¯Ö¸üÖ †ÛÃŸÖŸ¾ÖÖŸÖ ÆüÖêŸµÖÖ. 
ÃÖŸÖß¯ÖÏ£ÖÖ, ²ÖÖ»Ö×¾Ö¾ÖÖÆü ¯ÖÏ£ÖÖ, ÷Öã»ÖÖ´Ö×÷Ö¸üß ¯ÖÏ£ÖÖ, −Ö¸ü²Öôûß ¯ÖÏ£ÖÖ, ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ ×−Ö´ÖÖÔ%Ö —ÖÖ»Öê»µÖÖ ×¤üÃÖŸÖÖŸÖ.  
ÃÖÖ¸üÖÓ¿Ö : 

³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖ ¯ÖÏÖ“Öß−Ö �úÖôûÖ¯ÖÖÃÖæ−Ö ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ ¾Ö%ÖÔ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ ¯ÖÏ“Ö»ÖßŸÖ ÆüÖêŸÖß. Æüß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ �ÖÖêê»Ö¾Ö¸ü ¹ý•Ö»Öê»Öß ÆüÖêŸÖß. 
¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖÖ¾Ö¹ý−Ö •ÖÖŸÖß ×−Ö´ÖÖÔ%Ö —ÖÖ»Öê»µÖÖ ÆüÖêŸµÖÖ. ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖ ¯Öã¹ýÂÖ ¯ÖÏ¬ÖÖ−Ö ÃÖÓÃ�éúŸÖß †ÛÃŸÖŸ¾ÖÖŸÖ †ÖÆêü. ‹�ú¡Ö �ãú™æÓü²Ö¯Ö¬¤üŸÖß †ÛÃŸÖŸ¾ÖÖŸÖ ÆüÖêŸÖß, 
¾Ö%ÖÔ¾µÖ¾ÖÃ£Öê−Öê •ÖÖŸÖßµÖ ¾µÖ¾ÖÃ£Öê“Öê Ã¾Ö¹ý¯Ö ¬ÖÖ¸ü%Ö �êú»Öê ÆüÖêŸÖê. ´Ö¬µÖµÖã÷Öß−Ö �úÖôûÖŸÖ ÛÃ¡ÖµÖÖÓ“Öê ÃÖÖ´ÖÖ×•Ö�ú †¬Ö:¯ÖŸÖ−Ö —ÖÖ»Öê ÆüÖêŸÖê. ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ †−Öê�ú 
“ÖÖ»Öß¸üßŸÖß, ¯ÖÏ£ÖÖ, †ÛÃŸÖŸ¾ÖÖŸÖ ÆüÖêŸµÖÖ, ²ÖÎÖÉ%Ö, �Ö¡ÖßµÖ, ¾Öî¿µÖ, ¿Öã¦ü µÖÖ ¾Ö%ÖÖÔ“Öê ÃÖÓ�ú¸ü ÆüÖê‰ú−Ö †ÃÖÓ�µÖ •ÖÖŸÖß “Öß ×−Ö´ÖáŸÖß —ÖÖ»Öß ÆüÖêŸÖß. µÖÖ •ÖÖŸÖßµÖ ¯ÖÏ£Öê−Öê 
ÛÃ¡ÖµÖÖÓ“ÖÖ ²Öôûß ‘ÖêŸÖ»Öê»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ, ÃÖ´ÖÖ•Ö ¸ü“Ö−ÖÖ Æüß ‡À¾Ö¸ü ¯ÖÏ%ÖßŸÖ ÃÖ´Ö•Ö»Öß •ÖÖŸÖ †ÃÖê ¾Ö ŸÖß †¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔ−ÖßµÖ †ÖÆêü. †ÃÖÖ ÃÖ´Ö•Ö ÆüÖêŸÖÖ. ÃÖ´ÖÖ•Ö •Öß¾Ö−ÖÖ¾Ö¸ü 
‡À¾Ö¸ü, †¬µÖÖŸ´Ö, ¤îü¾Ö¾ÖÖ¤ü, ¯ÖÏÖ¸ü²¬Ö µÖÖ ÷ÖÖêÂ™üß“ÖÖ ´ÖÖêšüÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö ÆüÖêŸÖÖ. ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖ †−Öê�ú •ÖÖŸÖß ¾Ö ˆ¯Ö•ÖÖŸÖß †Ö•ÖÆüß †ÖÆêüŸÖ. †Ö•ÖÆüß •ÖÖŸÖ-•ÖÖŸÖßŸÖ ´ÖÖêšüÖ 
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ÃÖÓ‘ÖÂÖÔ ÆüÖêŸÖÖ−ÖÖ ×¤üÃÖŸÖ †ÖÆêü. ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ ²Ö»ÖãŸÖê¤üÖ¸ü ¾Ö †»ÖãŸÖê¤üÖ¸ü †¿Öß ×¾Ö³ÖÖ÷Ö%Öß —ÖÖ»Öê»Öß ÆüÖêŸÖß. ¯ÖÏŸµÖê�ú •ÖÖŸÖß“Öê �úÖ´Ö šü¸ü¾Öæ−Ö ×¤ü»Öê»Öê ÆüÖŸÖê. ¾Ö 
ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ¾Ö¸ü ²ÖÎÖ´Æü%ÖÖ“Öê ¾Ö“ÖÔÃ¾Ö ×¤üÃÖæ−Ö µÖêŸÖê. ¿ÖêŸÖ�ú¸üß ¾Ö÷ÖÖÔ“Öß †ÖÙ£Ö�ú ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß ¤üµÖ−ÖßµÖ ÆüÖêŸÖß, ²Ö»ÖãŸÖê¤üÖ¸ü ¿ÖêŸÖ�ú·µÖÖÓ−ÖÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö ¿ÖêŸÖß ×¾ÖÂÖµÖ�ú ¾ÖÃŸÖæ 
ŸÖµÖÖ¸ü �ú¹ý−Ö ¤êüŸÖ †ÃÖŸÖ, ´ÖÆüÖ¸ü •ÖÖŸÖßŸÖß»Ö »ÖÖê�úÖÓ�ú›êü ÷ÖÖ¾ÖÖ“Öê ¸ü�Ö%Ö �ú¸ü%µÖÖ“Öê �úÖ´Ö †ÃÖê ´Æü%Öæ−Ö ŸµÖÓ−ÖÖ "¾ÖêÃÖ�ú¸ü" ´Æü%ÖŸÖÖŸÖ. ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ 
†Ã¯Öé¿µÖÖÓ“ÖÖ Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ¾Ö÷ÖÔ ÆüÖêŸÖÖ, ŸµÖÖÓ“ÖÖ Ã¯Ö¿ÖÔ ×¾Ö™üÖôû ´ÖÖ−Ö»ÖÖ •ÖÖŸÖ †ÃÖê, †Ã¯Öé¿µÖÖÓ−ÖÖ ÷ÖÖ¾ÖÖŸÖß»Ö ÃÖ¾ÖÔ ÆüÖ»Ö�úß �úÖ´Öê �ú¸üÖ¾Öß »ÖÖ÷ÖŸÖ †ÃÖê. ˆ¤üÖ. ´ÖéŸÖ 
•Ö−ÖÖ¾Ö¸ü †Öêœü%Öê, †Ã¯Öé¿µÖÖÓ−ÖÖ ´ÖÓ×¤ü¸üÖŸÖ ¯ÖÏ¾Öê¿Ö −Ö¾ÆüŸÖÖ. ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ †−Öê�ú ¯ÖÏ£ÖÖ, ×−Ö´ÖÖÔ%Ö —ÖÖ»Öê»µÖÖ ÆüÖêŸµÖÖ, ²ÖÖ»Ö×¾Ö¾ÖÖÆü ¯ÖÏ£ÖÖ ¯ÖÏ“Ö»ÖßŸÖ ÆüÖêŸÖß, 
²Ö»Ö¯Ö%Öß“Ö ´Öã»Öà“Öê ×¾Ö¾ÖÖÆü �êú»Öê •ÖÖŸÖ †ÃÖê. Ã¡Öß ´Æü%Ö•Öê ¯Ö¸üŒµÖÖ“Öê ¬Ö−Ö †ÃÖê ´Æü™ü»Öê •ÖÖŸÖ †ÃÖê, ²ÖÆãü¯ÖŸ−ÖßŸ¾Ö ¯Ö¬¤üŸÖ ¯ÖÏ“Ö»ÖßŸÖ ÆüÖêŸÖß, ‹�ú ¯Öã¹ýÂÖ †−Öê�ú 
ÛÃ¡ÖµÖÖÓ¿Öß ×¾Ö¾ÖÖÆü �ú¸üŸÖ †ÃÖê, ¸üÖ•Öê, ÃÖ¸ü¤üÖ¸ü, ˆ´Ö¸üÖ¾Ö, Æêü ²ÖÆãü×¾Ö¾ÖÖÆü �ú¸üŸÖ †ÃÖŸÖ. ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ ÃÖŸÖß¯ÖÏ£ÖÖ †ÛÃŸÖŸ¾ÖÖŸÖ ÆüÖêŸÖß,¯ÖŸÖß“µÖÖ ´ÖéŸµÖã−ÖÓŸÖ¸ü Ã¡Öß»ÖÖ 
ÃÖŸÖß •ÖÖ¾Öêê »ÖÖ÷ÖŸÖ †ÃÖê, ´Ö¬µÖµÖã÷ÖÖŸÖ Æüß ¯ÖÏ£ÖÖ ¯ÖÏ“Ö»ÖßŸÖ ÆüÖêŸÖß, ×¾Ö¬Ö¾ÖÖ“Öê �êú¿Ö¾Ö¯Ö−Ö ¯ÖÏ£ÖÖ, ×¾ÖÂÖ´Ö ×¾Ö¾ÖÖÆü ¯Ö¬¤üŸÖ, ÷Öã»ÖÖ´Ö×÷Ö¸üß ¯ÖÏ£ÖÖ, ¯Ö›ü¤üÖ ¯Ö¬¤üŸÖ, 
ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ †ÛÃŸÖŸ¾ÖÖŸÖ ÆüÖêŸÖß.    
×−ÖÂ�úÂÖÔ : 

1. ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ ¾Ö%ÖÔ¾µÖ¾ÖÃ£Öê“ÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö †ÃÖ»µÖÖ“Öê ×¤üÃÖŸÖê. 
2. ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ †−Öê�ú ÃÖÖ´ÖÖ×•Ö�ú ¯ÖÏ£ÖÖ †ÛÃŸÖŸ¾ÖÖŸÖ ÆüÖêŸµÖÖ. 
3. ÷Öã»ÖÖ´ÖÖÓ“Öß �Ö ȩ̂ü¤üß ×¾Ö�Îúß �êú»µÖÖ“Öê ×¤üÃÖŸÖê. 
4. −Ö¸ü²Öôûß ¯ÖÏ£ÖÖ, †ÛÃŸÖŸ¾ÖÖŸÖ ×¤üÃÖŸÖê. 
5. ²ÖÖ»Ö ×¾Ö¾ÖÖÆüÖ´Öãôêû ÛÃ¡ÖµÖÖÓ“Öê †Ö¸üÖê÷µÖ −ÖÂ™ü —ÖÖ»Öê ÆüÖêŸÖê. 
6. ²ÖÆãü¯ÖŸ−ÖßŸ¾Ö ¯ÖÏ£Öế Öãôêû ÛÃ¡ÖµÖÖÓ“Öê ÃÖÖ´ÖÖ×•Ö�ú ¤ü•ÖÖÔ �ÖÖ»ÖÖ¾Ö»Öê»ÖÖ ×¤üÃÖŸÖê.  
7. ×¿Ö�Ö%Ö −ÖÃÖ»µÖÖ−Öê ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öß †¬ÖÖê÷ÖŸÖß —ÖÖ»Öê»Öß ×¤üÃÖŸÖê.  

ÃÖÓ¤ü³ÖÔ : 
1. ‹ê×ŸÖÆüÖ×ÃÖ�ú ¯Ö×¸ü¯ÖÏê�µÖÖŸÖß»Ö ÛÃ¡ÖµÖÖ - ¯ÖÏÖ.»Öê̄ ™ü−ÖÓ™ü ÃÖæ×−ÖŸÖÖ ²ÖÖê›ìü-�Ö›üÃÖê ¯ÖÏÖ. ÃÖÓŸÖÖêÂÖ �Ö›üÃÖê, ¿Öã³Ö´Ö ¯ÖÛ²»Ö�êú¿Ö−Ö, ¯Öã%Öê, 2010, ¯ÖéÂšü �Îú. 18 
2. ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖß»Ö ÃÖ´ÖÖ•Ö ÃÖã¬ÖÖ¸ü�úü - ¯ÖÏÖ.›üÖò.ÃÖÖÆêü²Ö¸üÖ¾Ö ÷ÖÖšüÖôû, �îú»ÖÖÃÖ ¯Ö²»Öß�êú¿Ö−Ö, †Öî̧ Óü÷ÖÖ²ÖÖ¤ü, 2017, ¯ÖéÂšü �Îú. 7 
3. ¯ÖéÂšü �Îú. 8 

4. ́ ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖ“ÖÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•Öü�ú ¾Ö ÃÖÖÓÃ�éú×ŸÖ�ú ‡×ŸÖÆüÖÃÖ - ›üÖò.¯ÖÏ.−Ö.¤êü¿Ö¯ÖÖÓ›êü,¯ÖÏÖ.Æü.×¿Ö.¿Öê%ÖÖê»Öß�ú¸ü, �êú.ÃÖÖ÷Ö¸ü ¯Ö²»Öß�êú¿Ö−Ö,¯Öã%Öê, 2006, ¯ÖéÂšü �Îú. 274 
5. ‹ê×ŸÖÆüÖ×ÃÖ�ú ¯Ö×¸ü¯ÖÏê�µÖÖŸÖß»Ö ÛÃ¡ÖµÖÖ - ¯ÖÏÖ.»Öê̄ ™ü−ÖÓ™ü ÃÖæ×−ÖŸÖÖ ²ÖÖê›ìü-�Ö›üÃÖê ¯ÖÏÖ. ÃÖÓŸÖÖêÂÖ �Ö›üÃÖê, ¿Öã³Ö´Ö ¯ÖÛ²»Ö�êú¿Ö−Ö, ¯Öã%Öê, 2010, ¯ÖéÂšü �Îú. 28 
6. ×¤ü»»Öß ÃÖ»ÖŸÖ−ÖŸÖ“ÖÖ ‡×ŸÖÆüÖÃÖ - ¯ÖÏÖ.›üÖò.‹ÃÖ.‹ÃÖ.÷ÖÖšüÖôû, �îú»ÖÖÃÖ ¯Ö²»Öß�êú¿Ö−Ö, †Öî̧ Óü÷ÖÖ²ÖÖ¤ü, 2010, ¯ÖéÂšü �Îú. 172 

 

 

 

 

 

 

 

 



Worldwide International Inter Disciplinary Research Journal (A Peer Reviewed Referred)                ISSN – 2454 - 7905 

³ÖÖ¸üŸÖÖ“µÖÖ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖ“Öß †´ÖéŸÖ ¾ÖÂÖÖÔ“µÖÖ ×¤ü¿Öê−Öê —ÖÖ»Öê»Öß ¾ÖÖ™ü“ÖÖ»Ö 
    Vol. I  - ISSUE – XXX                                        SJIF Impact Factor : 6.91                                               Page - 15 

^Lokra«;iwoZ dky[kaMkrhy fofo/k dk;ns*^Lokra«;iwoZ dky[kaMkrhy fofo/k dk;ns*^Lokra«;iwoZ dky[kaMkrhy fofo/k dk;ns*^Lokra«;iwoZ dky[kaMkrhy fofo/k dk;ns*    
    

izkizkizkizk----    tk/ko Oghtk/ko Oghtk/ko Oghtk/ko Ogh----    dddd ss ss----    
lgk çk/;kid MkW tslgk çk/;kid MkW tslgk çk/;kid MkW tslgk çk/;kid MkW ts----    ih ukbZd egkfo|ky; mÙkwjih ukbZd egkfo|ky; mÙkwjih ukbZd egkfo|ky; mÙkwjih ukbZd egkfo|ky; mÙkwj    

    

çLrkouk çLrkouk çLrkouk çLrkouk   
      dk;nk Eg.kts ljdkjus çpfyr lektpuse/;s] U;k; fuokMk dj.;klkBh o 'kkluk O;ogkj lektki;ZrO;ofLFkr 

iksgpfo.;klkBh ts fu;e r;kj dsysys vlrkr R;kykvki.k dk;nk Eg.krks- FkksMD;kr lokaZuk loZ xks"Vhapk U;k; 
rRokojmiHkksx] okij] gDd] vf/kdkj vkf.k laj{k.k feGkos ;klkBh dk;nÓkkpkokij dsyk tkrks -yksd'kkghph tuuh vlysY;k 
fczfV'kkauh vkiY;k olkgrahae/;s vusd dk;ns d:u lÙkk fu;a=.kkpk ;'kLohç;Ru dsyk- R;krhyp ,d Hkkx Eg.kwu Hkkjrkrgh 
fczfV'kkauhLokra«;iwoZ dky[kaMkr izkeq[;kus vkiyh lRrk cGdV dj.;klkBh fofo/k dk;nÓkkapk vk/kkj ?ksrysyk fnlrks- fczfV’k 
bLV bafM;kdaiuhP;k ek/;ekrwu baxztkaps Hkkjrkr vkxeu>kys vlysrjh lu 1757 P;k IyklhP;k y<kbZus baxztkrh Hkkjrkr 
vkiysik;jksoys- iq<s 1764 P;k cDlkjP;k  ;qn~/kkuarj caxky] fcgkj]vksfjlk çkarkP;k eglqykps vf/kdkj çkIr >kY;kuarj 
fczfV’kkauk [kÚ;k vFkkZus  dk;nk& lqO;oLFksph vko’;Drk okVw ykxyh-  

fczfV'k lkezkT;kpk ifgyk dky[kaM lu 1757 rs lu 1857 gk eq[;r% bZLV bafM;k daiuhP;k jktoVhpk dky[kaM 
gksrk- ;k ‘kaHkj o”kkZP;k dkGkr O;kikÚ;kauh tkLrhr tkLr Qk;nk feGfo.;kcjkscjp jktdh; lRrk LFkkiu dj.;kpk iz;Ru 
dsyk- FkksMD;kr bZLV bafM;k daiuhP;k Hkkx/kkjdkdMwu ts eMd fuekZ.k >kys gksrs- R;kl ^cksMZ vkWQ daVªksy* Eg.krkr- ;k 
daiuhyk jktkdMwu osGksosGh lunk fnY;k tkr gksR;k- o R;kvk/kkjs dkjHkkj lq: gksrk- baxzth lkezkT;kph iz’kkldh; bekjr gh 
iq<hy ?kVdkoj vk/kkjhr gksrh-  

1½ baxzt ljdkj ¼fczfV’k jktk o ikyZesaV½ 2½ Hkkjr ljdkj xOguZj tujy o R;kps dkSfUly 3½ izakrh; ljdkj xOguZj 
o R;kps dkSfULky- ojhy ljdkj e/;s dlk cny gksr xsyk gs ikg.;klkBh R;kauh ykxw dsysY;k lu 1773] 1784] 1786] 
1793] 1813] 1833] 1853 b- dk;nÓkkpk vH;kl dsY;kl y{kkr ;sby- 

lu 1829 pk lrh canh dk;nk] o 1856 pk fo/kok iqufoZokg dk;nk ykxw d:u Hkjrh; lektkr pkaxyk cny 
dj.;kpk iz;Ru dsyk- rlsp 1909 pk eksysZ feaVks o 1919 pk eWkVsX;w psElQMZ gs jktdh; dk;ns ikl d:u Hkkjrh; 
lektkr rs< fuEkkZ.k dj.;kpk iz;Ru dsyk- 
mís'k%mís'k%mís'k%mís'k%    

1½ Lokra«;iwoZdkGkrhy fofo/k dk;ns'khjckchapk o ra=kpk vH;kl dj.ks- 
2½ dk;nÓkkP;k ek/;ekrwu fczfV’k ljdkjP;k /kksj.kkapk vH;kl dj.ks- 
3½ Lokra«;iwoZdkGkrhy fczfV’k ljdkjP;k /kksj.kkaoj çdk'k Vkd.ks- 
4½ ;k dkGkrhy dk;nÓkkP;k ek/;ekrwu Hkkjrh;kaP;koj >kysY;k ijh.kkaekapk vk<kok ?ks.ks- 
5½ Lokra«;iwoZdkGkrhy fczfV’kkaP;k dk;nÓkkaeqGs Hkkjrh;kauk >kysY;k Qk;nÓkkpk o lekt lq/kkj.kkapk vH;kl dj.ks- 

la’kks/ku in~/krhla’kks/ku in~/krhla’kks/ku in~/krhla’kks/ku in~/krh&  
       lnj la’kks/ku ys[k fyg.;klkBh nq̧ ;e lk/kukapk okij dsyk vkgs- ;ke/;s osxosxGh lanHkZ iqLrds o Øfed iqLrds 
;kapk okij dsyk vkgs-  
fo’ys”k.k &fo’ys”k.k &fo’ys”k.k &fo’ys”k.k &  
        bZLV bafM;k daiuhP;k ek/;ekrwu baxztkuh O;kikjklkBh Hkkjrkr f’kjdko dsyk- bZLV bafM;k daiuhyk fczfV’k jktk o 
ikyZesaVdMwu osGksosGh lunk fnY;k xsY;k- ijarq daiuhps vf/kdkjh ykp[kksj o Hkz”Vkpkjh cuY;kewGs daiuhP;k vukxksanh o 
Hkz”Vkpkjh dkjHkkjkoj fu;a=.k Bso.;klkBh lu 1773 e/;s jsX;qysfVax vWDV eatwj dj.;kr vkyk-  
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jsX;qysfVax vWDV ¼bjsX;qysfVax vWDV ¼bjsX;qysfVax vWDV ¼bjsX;qysfVax vWDV ¼b----llll----    1773½ 1773½ 1773½ 1773½     
fczfV’k vf/kdkjh ykWMZ ukWFkZus ikyZesaVe/;s ,d Bjko d:u daiuhyk fganwLFkkukrhy O;kikjkewGs tks uQk >kyk vkgs- 

R;koj ikyZesaVph gh lRrk vkgs vls Bjoys- o daiuhyk dtZ cktkjhi.kkrwu eqDr dj.;klkBh ikyZesaVe/;s ,d dk;nk ikl 
d:u ?ksryk- FkksMD;kr b-l- 1773 e/;s ykWMZ ukWFkZus daiuhP;k dkjHkkjkoj fu;a=.k Bso.;klkBh o jkT;dkjHkkjklkBh tks dk;nk 
dsyk R;kyk jsX;qysfVax vWDV 1773 vls Eg.krkr- jsX;qysfVax vWDVuwlkj lu 1773 rs 1783 vlk 11 o”kZ Hkkjrh; 
jkT;dkjHkkj ikfgyk xsyk-  
vvvv½ jsX;qysfVax½ jsX;qysfVax½ jsX;qysfVax½ jsX;qysfVaxvWDVps egRRo@ oSf’k”V;s &vWDVps egRRo@ oSf’k”V;s &vWDVps egRRo@ oSf’k”V;s &vWDVps egRRo@ oSf’k”V;s & 

1½ fczfV’kkaP;k fuf’pr iz’kklukpk izkjaHk >kyk-  
2½ ;k dk;n ~;kaewGs lu 1774 e/;s dydRrk ;sFks lokZsPp U;k;ky;kph LFkkiuk >kyh-  
3½ daiuhP;k vukxksanh dkjHkkjkoj vadq’k Bso.;kr vkyk-  
4½ caxkyP;k xOguZjyk xOguZj tujy in nsÅu brj xOguZjoj fu;a=.k Bso.;kr vkys-  

fIkVpk Hkkjrh; dk;nk & lu 1784 ¼fiV~l vWDV½fIkVpk Hkkjrh; dk;nk & lu 1784 ¼fiV~l vWDV½fIkVpk Hkkjrh; dk;nk & lu 1784 ¼fiV~l vWDV½fIkVpk Hkkjrh; dk;nk & lu 1784 ¼fiV~l vWDV½&  
       jsX;qysfVax vWDVe/khy nks”k nwj dj.;klkBh lu 1781 yk la’kks/kukRed vf/kfu;e dk;nk 
dj.;kr vkyk- i.k jsX;qysfVax vWDVe/khy nks”k nwj >kys ukghr- QDr dydRRkk lokZsPp U;k;ky;kps 
dk;Z{ks= Bjys- R;kewGs laln lnL; M.Mklus 1783 e/;s ^^M.Mkl fcy** ekaMys- rs lalnsus vekU; 
dsys- R;kpcjkscj QkWDlus ekaMysys QkWDLk fcy fg QsVkGys xsys- R;keqGs QkWDLk o ykWMZ ukWFkZ ;kaps 
‘kklu frlÚ;k tkWtZus cj[kkLr dsys- R;kuarj ykWMZ fiV gk iariz/kku cuyk- fiius tqyS 1784 yk uos 
fo/ks;d ekaMys- rs vkWxLV 1784 yk laer >kys- R;kykp ^^fiV~l bafM;k vWDV& 1784** vls 
Eg.krkr-  
v½ fiV~l bafM;k vWDVps egRRo@ oSf’k”V;s &½ fiV~l bafM;k vWDVps egRRo@ oSf’k”V;s &½ fiV~l bafM;k vWDVps egRRo@ oSf’k”V;s &½ fiV~l bafM;k vWDVps egRRo@ oSf’k”V;s & 

१)  ;k dk;n~;kus cksMZ vkWQ daVªksyph LFkkiuk d:u daiuhdMwu fczfV’k ljdkjdMs dkjHkkjkps 
gLrkarj dsys-  

२)  ;k dk;n~;keqGs xOguZj tujy ph use.kwd cksMZ vkWQ daVªksyP;k ijokuxhus cksMZ vkWQ 
Mk;jsDVlZ ;kauh djkos vls Bjfoys-  

३)  fiV~l bafM;k vWDV dk;n~;kus ,d dsanzh; iz’kklu Hkkjrkr lq: >kys-  

४)  ;k dk;n~;kuqlkj vf/kdkÚ;kyk baXyaMyk ijr xsY;koj vkiyh ekyeRrk tkfgj djkoh ykxyh-  
bbbb----llll----    1786 pk dk;nk &1786 pk dk;nk &1786 pk dk;nk &1786 pk dk;nk &    
                            iariz/kku fiV~us lalnsr 1786 yk ,d fo/ks;d ekaMys- R;kl lu 1786 pk dk;nk Eg.krkr- 
ykWMZ kWuZokWfylP;k ekx.khuqlkj lalnsus gk dk;nk eatwj dsyk-  
vvvv½ b½ b½ b½ b----llll----1786 P;k dk;n~;kps 1786 P;k dk;n~;kps 1786 P;k dk;n~;kps 1786 P;k dk;n~;kps egRRo@ oSf’k”V;segRRo@ oSf’k”V;segRRo@ oSf’k”V;segRRo@ oSf’k”V;s    &&&& 
1½ xOguZj tujyyk dekaMj buphQ Eg.kwu ?kksf”kr dj.;kr vkys-  
2½ x- t- yk xjt vlY;kl dk;Zdkj.khP;k fu.kZ;kfo:n~/k dk;Z dj.;kph ijokuxh ns.;kr vkyh-  
3½ ;k dk;n~;keqGs baxzt vf/kdkÚ;kauk baXyaMe/;s ijr xsY;kuarj ekyeRrk ?kksf”kr djkoh ykxr vls 
gh vV jn~n dj.;kr vkyh-  
bbbb----    llll----    1793 pk lunh dk;nk1793 pk lunh dk;nk1793 pk lunh dk;nk1793 pk lunh dk;nk    &&&&        
                            bZLV bafM;k daiuhyk O;kikjkpk ijokuk o jkT;dkjHkkjkpk ijokuk fczfV’k ikyZesaVus 20 o”kkZauh 
ok<owu fnyk- R;kl pkVZj vWDV ¼lunh dk;nk½ vls Eg.krkr- iq<hy dkGke/;s daiuhyk lu 1813] 
lu 1833] lu 1853 i;Zar eqnrok< nsowu fczfV’k ‘kklukus osxosxGs lunh dk;ns dsys-  
    
vvvv½ b½ b½ b½ b----llll----    1717171793 P;k lunh dk;n~;kps egRRo @ oSf’k”V;s 93 P;k lunh dk;n~;kps egRRo @ oSf’k”V;s 93 P;k lunh dk;n~;kps egRRo @ oSf’k”V;s 93 P;k lunh dk;n~;kps egRRo @ oSf’k”V;s     
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१)  bZLV bafM;k daiuhyk O;kikjkpk ijokuk 20 o”kkZauh Okk<owu ns.;kr vkyk-  

२)  b-l- 1793 rs 1719 i;Zar Hkkjrh; jktdks”kkrwu fczfV’k deZpkjh o vf/kdkÚ;kaps osru ns.;kr 
;sÅ ykxys- 

३)  dydRrk lokZsPp U;k;ky;kps dk;Z{ks= egklkxjki;Zar ¼ukfod ny½ i;Zar ok<fo.;kr vkys- 

४)  daiuhus okf”kZd vgoky lalnsyk |kok vls ;k dk;n~;kr uewn dsys-  
bbbb----llll----    1813 pk lunh dk;nk &1813 pk lunh dk;nk &1813 pk lunh dk;nk &1813 pk lunh dk;nk &    
                            b- l- 1793 yk bZLV bafM;k daiuhyk ns.;kr vkysyh O;kikjh lunsph eqnr b- l- 1813 
yk vk.k[khu 20 o”kkZlkBh ok<owu ns.;kr vkyh- R;klkBh tks dk;nk dsyk R;kyk 1813 pk lunh 
dk;nk vls Eg.krkr-  
vvvv½½½½bbbb----llll----    1813 pk lunh dk;n~;kps egRRo @ oSf’k”V;s &1813 pk lunh dk;n~;kps egRRo @ oSf’k”V;s &1813 pk lunh dk;n~;kps egRRo @ oSf’k”V;s &1813 pk lunh dk;n~;kps egRRo @ oSf’k”V;s &    

१)  Hkkjrkrhy O;kikj fo”k;d ,dkf/kdkj jn~n d:u eqDr O;kikj /kksj.k Bjfoys-  

२)  f[kzLrh fe’kuÚ;kauk ;k dk;n~;k}kjs Hkkjrkr izos’k fnyk-  

३)  xOguZj tujy] xOguZj] dekaMj bu phQ ;k inkojhy O;Drhph use.kwd jktkdMwu dj.;kr 
;sÅ ykxyh-  

४)  fczVh’k ukxfjdkauk pgk f’kok; loZ {ks=kr Hkkjrkr O;kikjkph ijokuxh fnyh-  
bbbb----llll----    1829 pk lrhcanh dk;nk &1829 pk lrhcanh dk;nk &1829 pk lrhcanh dk;nk &1829 pk lrhcanh dk;nk &    
                        Hkkjrh; lektO;oLFksr vlysY;k vusd vfu”V :<haiSdh lrh izFkk Hkkjrkr izpfyr gksrh- 
dkgh Hkkjrh; jkT;dR;kZuh ;k izFksoj canh ?kkryh gksrh- i.k gh izFkk iw.kZi.ks can >kyh uOgrh- dkj.k 
dkgh lukruh yksd gh izFkk can dj.;kP;k fojks/kkr gksrs-  
vvvv½½½½    bbbb----llll----    1829 pk lrhcanh dk;n~;kps egRRo @ oSf’k”V;s &1829 pk lrhcanh dk;n~;kps egRRo @ oSf’k”V;s &1829 pk lrhcanh dk;n~;kps egRRo @ oSf’k”V;s &1829 pk lrhcanh dk;n~;kps egRRo @ oSf’k”V;s &    

१)  lu 1812 iklwu jktk jkeeksgu jkW; ;kauh lrhcanh dk;n~;klkBh iz;Ru dj.;kl lq:okr 
dsyh-  

२)  ykWMZ csaVhdus 4 fMlsa- 1829 jksth lrhcanh dk;nk eatwj dsyk-  

३)  lu 1830 e/;s eqacbZ] enzkl izkarkr lrhcanh dk;nk ykxw >kyk-   

४)  lrh tk.ksckcr lDrh dj.ks] lrhP;k osGh gtj jkg.ks ;k xks”Vh xqUgk Bjfo.;kr vkY;k-  
bbbb----    llll----    1833 pk lunh dk;nk &1833 pk lunh dk;nk &1833 pk lunh dk;nk &1833 pk lunh dk;nk &    
                        lu 1813 lkyh bZLV bafM;k daiuhyk ns.;kr vkysyh O;kikjh lunsph eqnr b- l- 1833 
e/;s vk.k[khu 20 o”kkZlkBh ok<owu ns.;kr vkyh- R;klkBh tks dk;nk dj.;kr vkyk R;kyk 1833 
pk lunh dk;nk vls Eg.krkr-  
vvvv½ lu 1833 P;k lunh dk;n~;kps egRRo @ oSf’k”V;s &½ lu 1833 P;k lunh dk;n~;kps egRRo @ oSf’k”V;s &½ lu 1833 P;k lunh dk;n~;kps egRRo @ oSf’k”V;s &½ lu 1833 P;k lunh dk;n~;kps egRRo @ oSf’k”V;s &    

१)  phu’kh O;kikj dj.;kpk ijokuk b- l- 1833 P;k dk;n~;kus lekIr dj.;kr vkyk-  

२)  ;k dk;n~;kus caxkypk xOguZj gk Hkkjrkpk xOguZj tujy Eg.kwu fu;qDr dj.;kr vkyk-  

३)  lu 1833 P;k lunh dk;n~;kuqlkj Hkkjrh; dk;nk O;oLFkk lafgrk c/n dj.;klkBh dk;nk 

vk;ksx (law commission) fu;qDr dj.;kr vkys- 

४)  ;k dk;n~;kus nkl izFkk lekIr dj.;klkBh iz;Ru dj.;kr vkys-  

५)  HksnHkko u djrk Hkkjrh;kauk iz’kklukr izos’k ns.;kr vkyk- R;keqGs [kÚ;k vFkkZus ,ddsanzh 
‘kklu i/nrhpk ik;k ?kkryk-  
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bbbb----    llll----    1853 pk lunh dk;nk &1853 pk lunh dk;nk &1853 pk lunh dk;nk &1853 pk lunh dk;nk &    
                        ,fizy 1952 yk iariz/kku ykWMZ MchZus 1833 P;k lunsP;k uqruhdj.kkckcr fu;qDr nksu 
lfeR;kaP;k ek/;ekrwu lu 1853 ph lun laer d:u ?ksryh- R;kl lu 1853 pk lunh dk;nk 
vls Eg.krkr-  
v½v½v½v½    bbbb----    llll----    1853 pk lunh dk;n~;kps egRRo @ oSf’k”V;s &1853 pk lunh dk;n~;kps egRRo @ oSf’k”V;s &1853 pk lunh dk;n~;kps egRRo @ oSf’k”V;s &1853 pk lunh dk;n~;kps egRRo @ oSf’k”V;s &    

१))))  lu 1853 P;k lunh dk;n~;kus ijokuk eqnrhps ca/ku jn~n dj.;kr vkys-     

२))))  cksMZ vkWQ Mk;jsDVlZP;k fu;qDR;k Li/kkZ ijh{ksP;k ek/;ekrwu dj.;kpk fud”k ;k dk;n~;kus 
fnyk-     

३))))  lapkyd eaMGkl uohu izkar fuekZ.k dj.;kpk o QsjQkj dj.;kpk vf/kdkj ;k dk;n~;kus 
fnyk-      

४))))  ;k dk;n~;kus Hkkjrkr dk;ns eaMGkph LFkkiuk dj.;kr vkyh-     
bbbb----    llll----    1854 pk owMpk [kfyrk1854 pk owMpk [kfyrk1854 pk owMpk [kfyrk1854 pk owMpk [kfyrk    &&&&        
                        lu 1853 e/;s gkÅl vkWQ dkWeUlph ,d lferh Hkkjrkrhy ‘kS{kf.kd fodklkpk vk<kok 
?ks.;klkBh useyh- pkyZl~owM ;kaP;k vkxzgkeqGs ;k lferhus ,d vgoky ok [kfyrk ] 19 tqyS 
1854 jksth ikBfoyk R;kl owMpk [kfyrk vls Eg.krkr-  
v½ bv½ bv½ bv½ b----    llll----    1854 pk owMpk [kfyR;kps egRRo @ oSf’k”V;s &1854 pk owMpk [kfyR;kps egRRo @ oSf’k”V;s &1854 pk owMpk [kfyR;kps egRRo @ oSf’k”V;s &1854 pk owMpk [kfyR;kps egRRo @ oSf’k”V;s &    

1½ owMP;k [kfyR;keqGs ikp izkarkr f’k{k.k [kkR;kaph LFkkiuk >kyh-  
2½ izkFkfed o ek/;fed f’k{k.kkyk izksRlkgu feGkys-  
3½ [kktxh ‘kkGkauk vuqnku ns.;kph i/nr vkf.k f’k{kdkaP;k izf’k{k.kkalkBh laLFkk lq: dsY;k-  
4½ ‘kS{kf.kd fodklkyk izksRlkgu fnY;keqGs ^^ Hkkjrh; f’k{k.kkpk eWXuk dkVkZ** v’kh iz’kalk ;k 

owMP;k [kfyR;kph dsyh xsyh-  
bbbb----    llll----    1858 pk lq’kklukpk dk;nk1858 pk lq’kklukpk dk;nk1858 pk lq’kklukpk dk;nk1858 pk lq’kklukpk dk;nk    &&&&        
                        fczfV’k iariz/kku ykWMZ ikeLVZuus bZLV bafM;k daiuhyk 1857 P;k mBkoklkBh tckcnkj /kjys- 
rls fo/ks;d laer dj.;kpk iz;Ru dsyk- ijarq ;kp dkGkr ikeLVuZ ea=heaMG dkslGys- R;keqGs 
ikeLVuZ uarj iariz/kku cuysY;k MchZus izLrqr fo/ks;d baXyaMP;k jk.kh}kjk 2 vkWxLV] 1858 yk eatwj 
d:u ?ksrys- R;kl 1858 pk dk;nk vls Eg.krkr-  
v½ lu 1858 P;k dk;n~;kps egRRo @ oSf’k”V;s v½ lu 1858 P;k dk;n~;kps egRRo @ oSf’k”V;s v½ lu 1858 P;k dk;n~;kps egRRo @ oSf’k”V;s v½ lu 1858 P;k dk;n~;kps egRRo @ oSf’k”V;s     

१)  daiuhps fu;a=d o lapkyd eaMG] x- t- ins jn~n d:u ^^Hkkjrea=h o OgkbZljkW;** ;kaph 
fu;qDrh dj.;kr vkyh-  

२)  lu 1858 P;k dk;n~;kns xOguZj tujyyk OgkbZljkW; EgVys tkÅ ykxys-  

३)  ;k dk;n~;kus fu;qDr Hkkjrea=h baXyaMe/kwu rj OgkbZljkW; gk Hkkjrkr jkgwu jkT;dkjHkkj ikgr 
vls-   

४)  lu 1858 P;k dk;n~;kus bZLV bafM;k daiuhph lekIrh o eksxy lkezkT;kpk vLr >kyk-  
bbbb----    llll----    1856 pk fo/kok iqufoZokg dk;nk &1856 pk fo/kok iqufoZokg dk;nk &1856 pk fo/kok iqufoZokg dk;nk &1856 pk fo/kok iqufoZokg dk;nk &    
                        Hkkjrh; lektkr irhP;k fu/kukuarj fo/kok iRuhyk iqUgk fookg djrk ;sr uls- fryk ika<js 
oL= ifj/kku d:u jkgkos ykxs- frps ds’koiu dsys tkbZ- ;k vfu”V pkyhfo:/n ‘kklukus leLr fganw 
fo/kok L=h;kaph dkGth ?ks.kkjk dk;nk bZLV bafM;k daiuhP;k fu;ekarxZr 1856 e/;s laer dsyk- 
Hkkjrkpk xOguZj tujy ykWMZ dWfuaxus gk dk;nk laer dsyk-  
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v½ lu 1856 P;k fo/kok iqufoZokg dk;n~;kps egRRo @ oSf’k”V;s &v½ lu 1856 P;k fo/kok iqufoZokg dk;n~;kps egRRo @ oSf’k”V;s &v½ lu 1856 P;k fo/kok iqufoZokg dk;n~;kps egRRo @ oSf’k”V;s &v½ lu 1856 P;k fo/kok iqufoZokg dk;n~;kps egRRo @ oSf’k”V;s &    

११११))))  ;k dk;n~;kus Hkkjrkrhy ;k vfu”V izFksyk vkGk clwu vdkyh fo/kok cuysY;k L=h;kaps 
fookg gksow ykxys-     

२२२२))))  ;k dk;n~;kus L=h lq/kkj.kk pGoGhyk pkyuk feGkyh-     
bbbb----    llll----    1861 pk dk;nk &1861 pk dk;nk &1861 pk dk;nk &1861 pk dk;nk &    
                        jk.khP;k tkfgjukE;kr fnysyh vk’oklus iw.kZ dj.;kP;k n`”Vhus o 1858 P;k dk;n~;krhy 
nks”k nwj dj.;kP;k mn~ns’kkus gk dk;nk laer dj.;kr vkyk- Hkkjrea=h pkyZl owMus 6 twu 1861 
jksth ;k dk;n~;kps fo/ks;d ekaMys- o rs laer >kys-  
v½ lu 1861 P;k dk;n~;kps egRRo @ oSf’k”V;s &v½ lu 1861 P;k dk;n~;kps egRRo @ oSf’k”V;s &v½ lu 1861 P;k dk;n~;kps egRRo @ oSf’k”V;s &v½ lu 1861 P;k dk;n~;kps egRRo @ oSf’k”V;s &    

१)  b- l- 1861 P;k dk;n~;kus fczfV’k laLknsP;k iz’kklukpk vkjk[kMk r;kj >kyk- x- t- P;k 
dk;Zdkjh eaMGkph jpuk o dk;Z rlsp vf/kdkjkr cny >kys-  

२)  ;k dk;n~;keqGs dsanzh; o izkarh; cny eksB~;k izek.kkr >kys-  

३)  ;k dk;n~;kus 1861 yk fuekZ.k >kysyh ‘kkluO;oLFkk 1919 P;k dk;n~;ki;Zar r’khp 
jkfgyh-  

४)  Hkkjrh; eqydh lsosr Hkkjrh;kauk izos’k ;k dk;n~;keqGs ns.;kr vkyk-  
bbbb----    llll----    1892 pk dkSfUly vWDV &1892 pk dkSfUly vWDV &1892 pk dkSfUly vWDV &1892 pk dkSfUly vWDV &    
                        lu 1892 ps dk;nk fo/ks;d pkyZl czWaMykus ekaMys- R;kposGh OgkbZljkW; MQjhuus 
Hkkjrh;kauk lq/kkj.kk ns.;kckcr lj tkWtZ psLus ;kaP;k v/;{krs[kkyh lferh useyh- iq<s twu 1892 yk 
dkSfUly dk;nk OgkbZljkW; yWUlMkÅu ;kaP;k dkGkr gk dk;nk Hkkjrkr ykxw >kyk-  
v½bv½bv½bv½b----    llll----    1892 P;k dk;n~;kps egRRo @1892 P;k dk;n~;kps egRRo @1892 P;k dk;n~;kps egRRo @1892 P;k dk;n~;kps egRRo @    oSf’k”V;s oSf’k”V;s oSf’k”V;s oSf’k”V;s     

१)  ;k dk;n~;kus Hkkjrh;kauk okf”kZd vankti=dkoj ppkZ dj.;kpk gDd feGkyk- i.k ernkukpk 
gDd feGkyk ukgh-  

२)  dsanzh; fo/kheaMGkr 10 rs 16 lnL; use.;kph o R;kapk dk;Zdky 3 o”kZ dj.;kph rjrwn ;k 
dk;n~;kus dsyh-  

३)  dsanzh; fo/kheaMG gs OgkbZljkW; Hkkjrh;ke/kwu usesy vls Bjfo.;kr vkys-  

४)  izkarh; fo/kheaMG lnL; la[;k 8 rs 20 brdh dj.;kr vkyh- o R;kpk dk;Zdky 2 o”kZ 
Bsoyk-  

bbbb----    llll----    1904 pk fo|kihB dk;nk1904 pk fo|kihB dk;nk1904 pk fo|kihB dk;nk1904 pk fo|kihB dk;nk    &&&&        
                        ykWMZ d>ZuP;k dkGkr lj FkkWel jWys ;kaP;k v/;{krs[kkyh Hkkjrh; fo|kihB Lrjkojhy mPp 
f’k{k.k O;oLFksr lq/kkj.kk lqpfo.;klkBh ykWMZ d>Zuus gk dk;nk ykxw dsyk-  
v½ 1904 P;k fo|kihB dk;n~;kps egRRo @  oSf’k”V;s v½ 1904 P;k fo|kihB dk;n~;kps egRRo @  oSf’k”V;s v½ 1904 P;k fo|kihB dk;n~;kps egRRo @  oSf’k”V;s v½ 1904 P;k fo|kihB dk;n~;kps egRRo @  oSf’k”V;s     

१)  ;k dk;n~;kus fo|kihBkP;k lq/kkj.kslkBh njo”khZ 5 y{k :i;s izek.ks ikpo”kkZlkBh ns.;kps 
Bjfo.;kr vkys-  

२)  Hkkjrkr fganw cgqla[; vlwu ns[khy R;kapk ,dgh izfrfu/kh ;k lferhr ulY;kus rhoz fu”ks/k 
dsyk- ifj.kkeh U;k;k/kh’k xq:nkl cWuthZ ;kaph fu;qDrh ;k dk;n~;kP;k vk;ksxkr dj.;kr 
vkyh-  

३)  cWuthZ] esgrk] xks[kys b- rK eaMGhauh ;k dk;n~;kpk m?kM fu”ks/k dsyk- dkj.k d>Zups mfn~n”V 
f’k{k.k lq/kkj.ksps ulwu jktdh; Lo:ikps gksrs-  
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bbbb----    llll----    1909 pk eksysZ & feaVks dk;nk &1909 pk eksysZ & feaVks dk;nk &1909 pk eksysZ & feaVks dk;nk &1909 pk eksysZ & feaVks dk;nk &    
                            d>Zups fiGo.kwdhps /kksj.k] caxkyph QkG.kh] tgky eroknkpk mn; ;k loZ dkj.kkeqGs 
Hkkjrh;kauk jktdh; lq/kkj.kk ns.;klkBh Hkkjrea=h ykWMZ eksysZ o OgkbZljkW; ykWMZ feaVksP;k iz;Rukus lu 
1909 e/;s ,d dk;nk dj.;kr vkyk R;kl 1909 pk eksysZ feaVks dk;nk vls Eg.krkr-  
v½ eksysZ feaVks dk;n~;kps egRRo @ oSf’k”V;s &v½ eksysZ feaVks dk;n~;kps egRRo @ oSf’k”V;s &v½ eksysZ feaVks dk;n~;kps egRRo @ oSf’k”V;s &v½ eksysZ feaVks dk;n~;kps egRRo @ oSf’k”V;s &    

1½ ;k dk;n~;kus tkrh; o oxhZ; izfrfuf/kRo fnys-  
2½ ;k dk;n~;kus eqfLyekalkBh Lora= ernkj la?k fnyk-  
3½ 1947 e/;s>kysY;k fganwLFkkuP;k QkG.khph chts ;k dk;n~;ke/;s gksrh-  
4½ 1909 P;k ;k dk;n~;kus lkaiznkf;d o O;kolkf;d izfrfuf/kRo iz.kkyh vfLrRokr vkyh-  

bbbb----    llll----    1919 pk ekWaVsX;q & psElQMZ dk;nk1919 pk ekWaVsX;q & psElQMZ dk;nk1919 pk ekWaVsX;q & psElQMZ dk;nk1919 pk ekWaVsX;q & psElQMZ dk;nk    &&&&        
                            Hkkjrea=h ekWaVsX;qus vkWXkLV 1917 e/;s iz’kklu vkf.k Lo’kklu laLFkku tkLrhr tkLr 
Hkkjrh;kapk lekos’k dsyk tkbZy v’kh ^^vkWxLV ?kks”k.kk** dsyh- R;kuarj Hkkjrea=h ekWaVsX;q o OgkbZljkW; 
ykWMZ psElQMZ ;kaP;k iz;Rukrwu 1919 yk Hkkjrh;kauk jktdh; lq/kkj.kk ns.;kP;k gsrwus tks dk;nk ikl 
dsyk R;kl ekWaVsX;q psElQMZ dk;nk vls Eg.krkr-  
v½ v½ v½ v½ ekWaVsX;q & psElQMZ dk;n~;kps egRRo @ oSf’k”V;s &ekWaVsX;q & psElQMZ dk;n~;kps egRRo @ oSf’k”V;s &ekWaVsX;q & psElQMZ dk;n~;kps egRRo @ oSf’k”V;s &ekWaVsX;q & psElQMZ dk;n~;kps egRRo @ oSf’k”V;s &    

१)  lu 1919 P;k ;k dk;n~;kus izFkep tckcnkj ‘kklui/nrh lq: dsyh-  

२)  Hkkjrh;kauk ;k dk;n~;kus izFkep ernkukpk gDd feGkyk-  

३)  ;k dk;n~;kus izFkep izR;{kkr fuoM.kwd i/nrhpk okij dsyk-  

४)  izFkep ;k dk;n~;kus ;qjksih;u uksdjkauk vkns’k o vkKk ns.;kpk vf/kdkj fganh ea«;kauk izkIr 
>kyk- 

५)  nMi’kkghP;k /kksj.kkeqGs gk dk;nk ^^dkGk dk;nk** Eg.kwu vksG[kyk tkrks-  
bbbb----llll----    1935 pk Hkkjr ljdkjpk dk;nk1935 pk Hkkjr ljdkjpk dk;nk1935 pk Hkkjr ljdkjpk dk;nk1935 pk Hkkjr ljdkjpk dk;nk    

1919 P;k dk;n~;kps ifj{k.k dj.;klkBh 1927 yk lk;eu dfe’ku Hkkjrkr vkys- 1930 
yk lk;eu dfe’kuus vkiyk vgoky izfl/n dsyk- lk;eu fjiksVZpk fopkj dj.;klkBh yaMue/;s b- 
l- 1930 & 32 njE;ku rhu xksyest ifj”knkaps vk;kstu dsys- b- l- 1932 yk iariz/kku jWEls 
eWdMksukYMUks lkaiznkf;d fu.kZ; ?kksf”kr dsyk- ‘ksoVh ekpZ 1933 yk ‘osri= o 1934 yk la;qDr 
izoj lferh vgoky rlsp yksfFk;k fjiksVZpk fopkj d:u vkWXkLV 1935 yk lezkVkus tks dk;nk 
?kksf”kr dsyk- R;kl 1935 pk dk;nk vls Eg.krkr-  

vvvv) 1935 P;k dk;n~;kps egRROk @ oSf’k”V;s 1935 P;k dk;n~;kps egRROk @ oSf’k”V;s 1935 P;k dk;n~;kps egRROk @ oSf’k”V;s 1935 P;k dk;n~;kps egRROk @ oSf’k”V;s     

1 ;k dk;n~;kus QsMjy U;k;ky;kph o yksdlsok vk;ksxkph LFkkiuk dj.;kr vkyh-  
2 izkarkrhy f}ny’kklu i/nr can d:u rh dsanzkr lq: dsyh-  
3 Hkkjr ea«;kaps vf/kdkj deh d:u xOguZj tujyps vf/kdkj ok<oys-  
4 f}x`gh dk;nseaMGkph fufeZrh >kyh-  
5 laLFkkfudkalg la?kjkT;kph LFkkiuk dsyh-  

lkjka’k lkjka’k lkjka’k lkjka’k     
fczfV’kkauh Hkkjrkr vkiyh lRrk cGdV dj.;klkBh fofo/k dk;n~;kapk vk/kkj ?ksrysyk fnlrks- 

bZLV bafM;k daiuhyk jktk dMwu osGksosGh lunk fnY;k tkr gksR;k- o R;k vk/kkjs dkjHkkj lq: gksrk- 
ijarq iq<s daiuhP;k vukxksanh dkjHkkjkoj fu;a=.k Bso.;klkBh 1773 yk jsX;qysfVax vWDV ykxw djkok 
ykxyk- lyx 11 o”kZ ;k dk;n~;kuqlkj dkjHkkj ikfgyk xsyk- dydRRkk ;sFks lokZsPPk U;k;ky;kph 
LFkkiuk >kyh- ek= daiuh o frps fojks/kd ;kaP;krhy la?k”kZ feVo.;kr gk dk;nk vi;’kh Bjyk- iq<s 
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jsX;qysfVax vWDV e/;s nks”k nwj dj.;klkBh 1781 pk dk;nk o 1784 yk fiV~l bafM;k vWDV laer 
dj.;kr vkyk- ;k dk;n~;kaeqGs fganwLFkkupk jkT;dkjHkkj dlk pkykok ;kpk ,d <kpk fuekZ.k >kyk-  

daiuhyk O;kikjkpk ijokuk o jkT;dkjHkkjkpk ijokuk fczfV’k ikyZesaVus 20 o”kkZuh ok<owu 
ns.;klkBh pkVZj vWDVph fufeZrh dsyh- R;kuqlkj lu 1793 yk ifgyk lunh dk;nk dsyk- deZpkjh 
o fczfV’k vf/kdkjh ;kaps osru ;k dk;n~;kuqlkj Hkkjrh; jktdks”kkrwu ns.;kr ;sÅ ykxys- rs 1919 
i;Zar pkyw jkfgys- v’kk izdkjs iq<s lu 1813] lu 1833] lu 1853 yk daiuhyk eqnr ok< 
ns.;klkBh osGksosGh pkVZj vWDV ykxw dsys xsys-  

lu 1813 P;k lunh dk;n~;kus daiuhph O;kikjkrhy eDrsnkjh lekIr >kyh- rj 1833 P;k 
lunh dk;n~;kus phu’kh O;kikj dj.;kpk ijokuk lekIr dj.;kr vkyk-  

fczfV’kkauh nMi’kkgh dj.;klkBh lu 1919 e/;s jkSysV vWDV dk;nk ikl dsyk- foukpkSd’kh 
yksdkauk rq:axkr Mkacys- vls vlys rjh lektlq/kkj.kk dj.;klkBh o okbZV :<hauk vkGk 
?kky.;klkBh dkgh dk;ns dsys- ;ke/;s vkiY;kyk 1929 pk lrhcanh dk;nk] 1956 pk fo/kok 
iqufoZokg dk;nk b- dk;n~;kapk BGdi.ks mYys[k djkok ykxsy- iq<s ‘kS{kf.kd lq/kkj.kslkBh izkeq[;kus 
izkFkfed o ek/;fed f’k{k.kkyk izksRlkgu ns.;klkBh lu 1854 e/;s owMpk [kfyrk izfl/n dsyk- 
R;kpcjkscj mPp f’k{k.kkyk izksRlkgu ns.;klkBh lu 1904 pk fo|kihB dk;nk fuekZ.k dsyk- 
fo|kihB lq/kkj.kslkBh njo”khZ ikp y{k :i;s- ikp o”kkZlkBh fnys xsys-  

 jktdh; lq/kkj.kk ns.kkjs dkgh dk;ns fczfV’kkauh dsys ;ke/;s lu 1909 pk ekssysZfeaVks o 
1919 pk ekWVsX;q psElQMZ dk;nk b- pk mYys[k djkok ykxsy- ;k dk;n~;kaP;k ek/;ekrwu jktdh; 
lq/kkj.kk nsr vlrkukp tkrh; rs< fuekZ.k dj.;kpk iz;Ru fczfV’kkauh dsyk- R;kpkp ifj.kke iq<s 
fganqLFkkuph QkG.kh gks.;ke/;s >kyk-  

 lu 1935 P;k dk;n~;kus QsMjy U;k;ky;kph o yksdlsok vk;ksxkph LFkkiuk dsyh- ;k 
dk;n~;kus f}x`gh dk;nseaMGkph fufeZrh d:u laLFkkfudkalg la?kjkT;kph LFkkiuk dsyh-  

 v’kk izdkjs Lokra«;iwoZ dky[kaMkrhy fczfV’k dk;n~;kaps cjs & okbZV nwjxkeh ifj.kke 
Lokra«;iwoZ o Lokra«;ksRrj Hkkjrkoj >kysys fnlrkr- 
lanHkZlanHkZlanHkZlanHkZ    & 

१)  izkpk;Z ;- u- dne] lexz Hkkjrkpk bfrgkl b- l- iw- 2]50]000 rs b- l- 1984 QMds cqd gkÅl iq.ks 
‘kk[kk] (lgkoh vko`Rrh 2014) Ikku ua- 332] 351 rs 353  

२)  MkW- lqeu oS| o ‘kkark dksBsdj & vk/kqfud Hkkjrkpk bfrgkl 1921 & 1947 Jh- lkbZukFk izdk’ku ukxiwj 
(pkSFkh vko`Rrh 2001) Ikku ua- 71 rs 90 rlsp iku ua- 268 rs 296  

३)  eqG ys[kd fcfiupanz] ejkBh vuqokn MkW- ,e- Ogh- dkGs & ekWMuZ bafM;k] vk/kqfud Hkkjr]  ds- lkxj  
izdk’ku iq.ks (vdjkoh vko`RRkh 2015) Ikku ua- 58 rs 60] iku ua 162 rs 184  

४)  MkW- iokj t;flaxjko] MkW- iokj eatqJh & fganqLFkkuP;k Lokra«; laxzkekpk bfrgkl &(ifgyh vko`Rrh lIVsacj 
2014) 
Ikku ua- 120 rs 145  
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मराठेकालीन शासक य घटक कसबामराठेकालीन शासक य घटक कसबामराठेकालीन शासक य घटक कसबामराठेकालीन शासक य घटक कसबा    
    

ाााा....    राजगु  गौतम धनाजीराजगु  गौतम धनाजीराजगु  गौतम धनाजीराजगु  गौतम धनाजी    
सहा यक ा यापक,इितहास िवभाग दादा पाटील महािवधालय,कजत,िज.अहमदनगर. 

 

मराठेकालीन शासक य घटक कसबामराठेकालीन शासक य घटक कसबामराठेकालीन शासक य घटक कसबामराठेकालीन शासक य घटक कसबा    ::::    
 ाचीन काळापासनू भारता या आ थक जीवनात कसबा या घटकाला मह वपूण थान असलेल ेआपणास 

दसून येते, तसेच म य युगीन महारा या सामािजक, राजक य व आ थक जीवनाम ये कसबा या घटकाला 
मह वपूण थान ा  झालेले दसून येत.ेकसबा हा घटक ाम आिण नगर या दर यानचा घटक आह.े 

 मराठे काळात शेती वसायाबरोबरच शेतीपुरक उधोगधंदये, िविवध वसाय, ह तकला, कु टरो ोग, 
ापार उदीम ह ेसव कस यात चालत. मराठेकालीन सव आ थक वहार ह ेलोक जीवनातील नानािवध गरजा 

खेडी,कसबा व नगरे येथे चालत. िविवध वसाय उ ोग- ापार कर या या िनिम ाने वाढत गेलेली खेडी 
हणजेच 'कसबा' होय. 

अथ अथ अथ अथ ::::    
कसबा हा अरेिबक श द 'क ब' या श दापासून िनमाण झालेला आह.े क ब या श दाचा अथ कला, कौश य 

असा होतो. यातनू या ठकाणी कसबी लोकांची व ती याला कसबा असे हणत. खेड ेव नगर या दर यान या 
घटकाला कसबा हटले जाते.  

या ठकाणी शेती कसणारा वग ब सं य असतो याला ाम कवा खेड े हटले जाते आिण जर खे ात 
कवा ामात कसबी लोकांची व ती अिधक असेल तर या ामाला कसबा असे हणतात. 

कस यात कारागीर, ापारी, ावसाियक यांची व ती अिधक असते तसेच या ाम या ठकाणी 
बाजारपेठ असते. आ थक वहार व आकारमान या नसुार कसबा हा ामापे ा मोठा व नगरापे ा लहान असतो. 
कायम व पी बाजारपेठ ह ेकस याचे मुख वैिश  ेअसते.  
उदय उदय उदय उदय :::: 

महारा ात कसबा हा घटक हा ाचीन काळापासून अि त वात असलेला दसनू यतेो.परंतु या घटकाला 
िव ता रत प ह े मु लीम राजवट थापन झा यानतंर ा  झालेले आपणास दसून येते. िनजामशाही व 
आ दलशाही कागदप ांम ये कास यांच े उ लेख येतात. िनजामशाही, आ दलशाही व  मराठेकाळात कसबा ह े
अंतगत ापार उ दमाचे क  होते. मराठेकाळात पुणे, सुपे, ओतूर, िशरवळ, चाकण, खेड, संगमनेर, क हाड, 
सासवड इ. मह वाचे कसबे होते.या कास यांच ेउ लेख त कालीन कागदप ांम ये येतात. 

मराठेकालीन कस यां या थापनेला व वाढीला अनेक घटक सहा यभतू ठरलेल े दसतात, त ेखालील माणे, 
१. भौगोिलक थान  
२. नैस गक संसाधनाची उपल धता 
३. ापारी मागावरील थान  
४. सुरि तता 
५. उ ोगधं ाचे क   

कस याच े व प कस याच े व प कस याच े व प कस याच े व प     ::::     
कसबा या घटकाची रचना िह ाम व नगर याचे िम ण आपणास दसून येते,रचनेचा िवचार करता 

कस याचे २ ठळक भाग आपणास दसून येतात १. मंुजेरी   २.पेठ ह ेभाग पर परांपासून वेगळे असलेले दसून 
येतात. 
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१. मंुजेरी- कस यातील या भागात शेतक याचंी व ती असे या भागाला मंुजेरी असे हणतात. यथेील कारभार हा 
ामा माणे चालतो. मंुजेरीत पाटील, कुलकण , चौगुला या वतनदारानंा मह व असते तसेच यांना १२ बलुतेदार 

सहा य करतात. 
२. पेठ - कस यात िविवध कसबी कारागीर, ावसाियक, ापारी, वाणी-उदमी यांची जेथे व ती असते या 
भागाला पेठ असे हणतात. पेठेचा कारभार हा शेटे, महाजन, यां या माफत चालत. पेठ हा कस यातील सवात 
मह वाचा िवभाग होय.पेठ हचे िविवध व पा या आ थक वहारांचे ठकाण होते. पेठांना िविश  असी नवे 
दलेली दसून यतेात, उदा. बिहरव पेठ - पाबळ कस यातील, पादशहापुर- बारामती कस यातील इ. एखा ा 

कस यात एकापे ा अिधक पेठा अस या या दसून येतात. 
पेठेतील कारागीर - ापारी यांना सरकारला जकात, वसायकर ावा लागत अस.े पेठेत मागील वषाची 

बाक  ठेव याची मुभा सरकार दते असे व चालू वषाचा कर घेतला जात. पेठेची भरभराटीव न रा याची आ थक 
ि थतीचा अंदाज येत असे. यामुळे पेठेचे वतनदार, सरकारी अिधकारी पेठेकड े िवशेष ल  दते असत. पेठेत १८ 
अलुतेदार असत जसेक , सतुार, कंुभार, रंगारी, तेली, तांबोळी, िजनगर, हलवाई, बागवान, गवंडी, कलाल, इ. 
सारखी कसबी कारागीर व िविवध ावसाियक असत, यांची सं या येक कस यातील पेठेतील वेगवेगळी 
असते.पेठेतील िविवध ावसाियकांना 'खुम' मनात. 

१८  शतकात कस याची मंुजेरी व पेठा अशीच रचना कायम रािहली,परंतु यां या शासनात बदल 
झालेला दसतो. कमािवसदार या पेश ांनी नेमले या अिधका याकड े मंुजेरी व पेठ या िवभागा या शासनाची 
जबाबदारी सोपिव यात आली.   
पेठेतील कु टरोधोग पेठेतील कु टरोधोग पेठेतील कु टरोधोग पेठेतील कु टरोधोग ::::    

म ययुगीन भारतात तसेच मराठे काळात कस यात अनेक कारचे कु टरोधोग चालत असत. या 
उ ोगा या मा यमातनू रा य काही माणात वयंपूण झालेली दसून येते. यात पुढील उ ोगांचा समावेश होत 
असे, 
अ) शेती उ पादनाशी िनगडीत उ ोग- शेती उ पादनावर िनगडीत उ ोगांम ये तेल उ ोग, व  उ ोग, गुळ 
उ ोग, मधाक उ ोग इ. उ ोगांचा समावेश होतो. 
१. तेल उ ोग - तेल उ ोग हा अ या कस यात अस े जेथ े तेल तयार कर यासाठी लागणा या क या मालाचा 
पुरवठा मुबलक असे. क या मालाम ये भुईमुग, सुयफुल, तीळ, मोहरी, करडई इ. िपकां या उ पादना या दशेात 
असत. उदा. कसबे आंबेगाव, कसबे माळंूगे, कसबे लोहगाव इ. 
२. व  उ ोग- व  उ ोग हा त कालीन मराठेशाहीतील मह वपूण उ ोग अस याचे दसते, या उ ोगात पंजेरी, 
साळी, को ी, मोमीन, रंगारी इ. उपजाती गंुतले या हो या. व  उ ोग कसबे सासवड म ये भरभराटीस आ याच े
दसून येतो. 

सणगर िह जात लोकरीचे व  बनवत असत,लोकरी या व ांसाठी कसबे इंदापूर िस द होत.े 
३. िसमट उ ोग - मराठे काळात मह वपूण उ ोग होता. िसमटचा उपयोग बांधकामासाठी केला जात जात. 
लोणारी िह जमात या उ ोगात ािव य िमळवले होते. चुनकळी व गुळा या िम णा या मा यमातून िसमट 
बनवत. 
ब) शेती उ पादनां ित र  उ ोग - मराठे काळात शेती उ पादनां ित र  काही मह वपूण उ ोग भरभराटीस 
आ याचे दसून यतेे, यात सगंुधी  उ ोग, धातुकाम उ ोग, कातडी उ ोग इ. उ ोगांचा समावेश होतो. 
१. धातुकाम उ ोग- मराठेकालीन सवात मह वाचा कु टरो ोग होता.या उधोगाम ये सो या-चांदीचे दािगने, 
लोखंड, तांबे, िपतळ इ. धातूपंासून दनैं दन वापरा या व तू तसचे शेतीसाठी आव यक अवजारे तयार केली जात. 
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२. चम उ ोग- कस यात कातडीपासून िविवध कार या व तू बनिव याचा कु टरो ोग हा चालत असे, यात 
खोगीर तयार करणे, चपला तयार करणे, मोट तयार करणे इ. उ ोगांचा समावेश होत असे. 
क) वाणी- कस यात अ -धा य ची मुलभूत गरज वाणी भागवत असत यामुळे वाणी हा पेठेचा अिवभा य घटक 
होता. इतर ावसाियकांपे ा वा याची दकुान े पेठेत सं येनेअिधक होती. वा या या दकुानां या सं येव न 
कस या या आकाराचा अंदाज करता येत असत. 

मराठेकालीन कसबा आिण उ र भारतातील कसबा याचंी तुलना करता असे दसनू येते क, बाजारपेठ ह े
सवच दशेातील कस याचे मुलभूत वैिश  दसते. वसायांचे वैिव य,आ थक वहारांची िविवधता हहेी सवच 

दशेातील कस यात आढळते. मराठेकालीन महारा ातील कस यांची सं या िह राज थान, गुजरात, ह रयाणा या 
दशेातील कस यापे ा कमी होती. महारा ातील कसबे ह ेआकारमानाने लहान होत.े 

एकूणच १७ ा शतकात महारा ात मो ा ापारी पेठा,शहरे िह सं यनेे कमी अस यामुळे ब तांश 
आ थक वहार ह े कस यातून चालत होत.े १८ ा शतकात मराठी स े या िव तारामुळे कस यांची सं या 
वाढली, तर काही कस याचं े आ थक वहार ापक बनले व यांचे पांतर नगरात झाले. पुणे ह े याचे उ म 
उदाहरण होय. नगर िन मती या येम ये कसबा हा मह वाचा ट पा होता. एकंदरीतच मराठे काळात कसबा ह े
आ थक व शासक य वहाराचे मह वाचे क  अस याचे आपणास दसून येते. मरा ां या रा या या अ तानंतर 
महारा ात ि टीश राजवटीम ये अथ व थेची घडी बदलायला लागली व गावगा ाचे अि त व काही 
बदलांबरोबर सात याने रािहले परंतु कस याचे मह व काही माणात कमी झालेले दसून येत.े 
सदंभ थंसदंभ थंसदंभ थंसदंभ थं::::    
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मराठामराठामराठामराठा    सा ा यासा ा यासा ा यासा ा या    अतगंतअतगंतअतगंतअतगंत        िवठोजीराजेिवठोजीराजेिवठोजीराजेिवठोजीराजे    होळकराचंेहोळकराचंेहोळकराचंेहोळकराचंे    ऐितहािसकऐितहािसकऐितहािसकऐितहािसक    योगदानयोगदानयोगदानयोगदान    
    

ाााा. . . . डॉडॉडॉडॉ. . . . गणशेगणशेगणशेगणशे        जीजीजीजी. . . . मानेमानेमानेमाने    
इितहास िवभाग मुख पु य ोक अिह यादवेी होळकर महािव ालय राणीसावरगाव 

 

दि ण भारता या इितहासातील उलेखिनय घटना हणजे सतरा ा शतकातील मराठी स ेचा उदय होय. 
त कालीन काळात इ लामी व सुलतानी रा यक या या अ यायी-अ याचारी राज व थे िव चा केलेला 
उठाव  होय. असे उठाव जगाला नवे नाहीत. छ पती िशवाजी महाराजानंाही, संगी आ व कयांशीही संघष करत 
मोगल रा य व थेिव  उठाव क न वरा याची थापना केली होती. सवच उठाव यश वी होत नाहीत. 
अयश वी बंडखोरांना पकडुन कैदते टाकने अथवा ठार मार या या घटनाही अगिणत आहते. परंतु अशाच 
वातं यासाठी उठाव केले या िवठोजीराजे होळकर यांना मा  जी ु राित ु र िश ा दली गेली ितला ग. ह. खरे 

सार या  इितहास संशोधकांनी "अ यंत नीच दजाचा खुनशी सुड" असे संबोधले आह,े कारण जगा या इितहासात 
अशी िश ा कोणाला दली गे याचे उदाहरणनाही. 

िवठोजीराजांना अशी िश ा का दली गेली. काय पा भुमी आह े या िश ेची? या ांची उ रे 
िमळव यासाठी थोड े इितहासात जावे लागेल. तुकोजीराव होळकर यां या मृ यूनंतर होळकराचंी सव सं थान े
हडप याचा दसुरा बाजीराव व दौलतराव श ांनी घाट घातला. याची सु वात हणुन दसुरे म हारराव होळकर 
या परा मी वारसाची पुणे येथे मारेकरी घालुन १४ स टबर १७९७ रोजी पुणे येथ ेम हाररावांची ह या केली गेली. 
िवठोजीराज ेव यशवंतराव होळकर या भावंडांना जीव वाचव यासाठी अ रश: पळून जावे लागले. सारी होळकर 
सं थान े दौलतरावान े घशात घात यान े ती पु हा जकुन घे याखेरीज यशवंतरावांसमोर पयाय रािहला नाही. 
खानदशेात मु ाम असता खु  नाना फडणवीसांनी होळकर बंधुंना साकड ेघातल े क बाजीरावा या नादानी रयतचेी 
रया गेली आह.े दौलतरावा या पढारी सव  रयतेची लुट करत आहते. सामा य ि यांचीच काय सरदारां या 
बायकांची अ ुही शिनवारवा ात लुटली जात आह,े त हा दसु-या बाजीरावास हटवुन अ ुतरावास अथवा मनास 
येईल यास पेशवा करावे व रयतेला सुखाच े दवस  दाखवावेत.       

 मराठेशाहीत खु  पेशवाच सामा य जनतेची लुट करत होता. वत: होळकरानंी हा अ याय डो यांनी 
य  पािहला अस याने व या दोघा भावंडां या बायका व नवजात मुले न ह े तर होळकरी गादीचा वारस 

अ पवयीन खंडरेाव श ां या कैदते अस यान े यां या मनात बाजीरावाब ल चीड होती. परंतु आधी उ र 
हदु तान वतं  करायचा ह ेयशवंतरावांचे येय अस याने यांनी द ीणेची जबाबदारी िवठोजीराज ेवर सोपवली. 
यानुसार िवठोजीराज ेअवघी तीन-चारशे वारांची फौज घेवुन पु याकड ेिनघाल.े वाटेत यांना अनेक असंतु  छोटे-

मोठे सरदार सामील झाले. मग िवठोजी राजे यांनी एकामागुन एक पेशवे व श ांची ठाणी ता यात यायला 
सु वात केली. कनाटक ते पार आं ा पयत धडका मार या. संपूण महारा  पेटला. खु  अमृतराव पेश ांनी 
िवठोजीराजना सनदा िल न द या. नाना  मागून पा ठबा होता. या कारान ेहबकले या पेश ाने नानाला अटक 
क न मग बाल ु ण बावनपागे या सरदारास थम िवठोजीराजवर पाठवले. परंतु खु   बाजीरावा या अ यायी 
वतनाचा रोष अस याने ते िवठोजीराजनाच सामील झाले. यािशवाय येसाजी रामकृ ण, बाजीबा व कृ णराव मोदी 
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असे अनेक श ांचे सरदारही येवुन सामील झाले. या सवाचे ने ु व वीकारत िवठोजी राज े यांची सोलापुर, 
करकंुभ, पंढरपुर अशी अनेक थान े यांनी मु  केली. दर यान बाजीरावान ेसरदार पानशांना व यांना सामील 
सरदारांच ेपा रप य करायला पाठवले. पण सोलापुर येथ ेिवठोजीराजानंी पानशांचा पुण पराभव केला. इतका क  
पानशांना तोफखाना सोडुन पळुन जावे लागले. हीच गत बाळाजीपंत पटवधन या पेश ा या सरदाराची झाली. 

त कालीन काळातील राजक य प रि थतीमुळे पेशवाई रहात नाही ह ेल ात येताच बाजीरावान े१८०० 
या िडसबरम चे इं ज रेिसडट लोज माफत इं जांचे संर ण िमळवायचा य  सु  केला. ह े समज यावर 

िवठोजीराज ेअजुनच चवताळले... यात नाना फडणवीस यांचा बाजीरावा या छळामुळे ु यु झाला होता. या यां 
िवधवा प ीस कैदते टाकून याची सारी संप ी ज  केली होती. सारी जनता व सरदारही नाराज झालले े
होत.ेत कालीन काळात इं जांशी पेश ाने करार केला तर वरा य बुडले असे िवठोजी राजांना वाटत होत.े 
यशवंतराव होळकर या ु ान े अ व थ झाले. यां या स यान े िवठोजीराज े वेगाने पु या या दशेने िनघाले. 
बाजीराव ह े ु  समजताच घाबरला. याने तातडीन ेनाना पुरंदरे, गणपतराव पानसे व बापु गोखले या मात बर 
सरदारांना सव फौजेनसुार िवठोजी राजना अटक कर यास पाठवले. माच १८०१ म  ेजेजुरीजवळ उभय प ां म य े
धमासान यु  झाले. या यु ात िवठोजीराज े चा पराजय झाला. यांना अटक क न पु यात आण यात आल.े 
िवठोज ना ु र िश ा ायचा दसु-या बाजीरावाचा बेत आह ेह ेसमजताच नर सह वचुरकर ह ेमात बर सरदार 
धावत बाजीरावास भेट यास आले व िवठोजीराजानंा मा  नये अशी िवनवणी केली. पण रयासतकार सरदसेाई 
यां याच श दात सांगायच े हणजे..." परंत ु सनांध मनु या माणे बाजीरावान े वचुरकरांच े हणणे िझडकारल.े..." 
बाजीराव याकाळी सव वी सजराव घाटगे, बाळोबा कंुजीर व दौलतरावा या आहारी गेलेला होता. यान े
िवठोजीराजना िश ा काय ायची याची िव ु त आखणी क न ठेवलेली होती. 

अठरा ा शतकाम ये अव या स ािवस वषा या िवठोजीराजना १६ एि ल १८०१ रोजी 
शिनवारवा ासमोर आणले गेले. बे ा तोड या व अपमािनत करत मार मार मारले. मग वेळु या फोकान े
(कमचा) पाठीवर दोनशे फटके मारले. ह े ु य यांची प ी व कोवळा मुलगा असहा यपणे पहात, वर नगारखा यात 
बसले या व या ु याची मौज घेणा-या बाजीरावाला, आ ोश करत िवठोजीराजाचंा छळ क  नये अशा िवनव या 
करत होती. पुणेकर हतबु  होवुन ह े ु य पहात होत.े.. पण बाजीरावाला दया आली नाही. वेळु या फोकान ेमा न 
झा यावर िवठोजीराजानंा ह ी या पायी बांध यात आले... संपुण शिनवारवा ाभोवती फरफटवत द णा 
घाल यात आली. या ु याचा त कालीन एक लेख सांगतो क एवढा मार बसुन वा फरफटवले जात असतांनाही 
िवठोजीराजांनी कसलीही दयेची भीक मािगतली नाही. पु हा शिनवारवा ासमोर आ यानंतर जसा बाजीरावान े
इशारा केला, ह ी या पायाखाली यांचे म तक-शरीर िचरडुन यांना ठार मार यात आले.ही िवटंबना येथेच संपली 
नाही. आप या ु ीसुखासाठी बाजीरावान े िवठोजीराजचे िछ -िभ  ेत तसेच २४ तास शिनवारवा ासमोर 
उघ ावर पडु दले. खरे तर पेशवाई या अ ताची ही ु युघंटा होती. िवठोजीराजांचे याकम यां या कारभा-
यां या िवनव यानंतर करायला परवानगी िमळाली. प ीला सहगमन कर याची परवानगी नाका न ितला पु हा 
कैदते टाक यात आले. ितची व आप या प ीची मु ता नतंर यशवंतरावांनी केली. 

बाजीराव हा मुळात खुनी राघोबादादाचा मुलगा होता ऐ. राघोबादादाने कोव या वया या नारायणराव 
पेश ाचा खुन घडवुन आणला. सवाई माधवराव वेडा या भरात आ मह या क न मेला. बाजीरावाच े बालपण 



Worldwide International Inter Disciplinary Research Journal (A Peer Reviewed Referred)                ISSN – 2454 - 7905 

³ÖÖ¸üŸÖÖ“µÖÖ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖ“Öß †´ÖéŸÖ ¾ÖÂÖÖÔ“µÖÖ ×¤ü¿Öê−Öê —ÖÖ»Öê»Öß ¾ÖÖ™ü“ÖÖ»Ö 
    Vol. I  - ISSUE – XXX                                        SJIF Impact Factor : 6.91                                               Page - 27 

कैदतेच गेले... कारण बापाचे पाप. याला पेशवाई िमळाली ती दौलतराव श ांमुळे. दौलतरावही वाथ . 
समानशीलेशु अशी युती जुळाली. बाजीरावाचा वभाव संशयी. तो िवषयांध एवढा क कोणा सरदाराची ी यान े
सोडली नाही. याचा सासरा सजराव घाटगेही याला ीया पुरवायचा धंदा करायचा. अिह याबा वर चालुन जात 
यांची सं थान े जकुन यायचा अयश वी परा म राघोबादादाने केला होताच. यांचा व नंतर तुकोजीराजचा ु यु 

झा यानंतर आता तरी होळकरी सं थाने हडपता येतील हा बाजीराव व दौलतरावाचा होरा होता. यासाठी यांनी 
काशीराव या अ यंत दबुळ वारसाला हाती ध न दसु-या म हाररावाची ह या केली. यशवंतराव व िवठोजीराजना 
आपण हा हा हणता ने तनाबुत क  याचा यांना िव ास होता. पण तस े हायच ेन हत.े उ रेत यशवंतरावांनी 
श ांचा धु वा उडवायला सु वात केली तर इकडे िवठोजीराजनी महारा ात खु  पेश ावर सं ांत आणली. शद े

व पेश ांचे जवळपास अकरा सरदार िवठोजीराजना िमळाले. यात नाना सार या मु स ाचा यांना पा ठबा. 
असे घडत रािहल ेतर आपली पेशवाई गे यात जमा आह ेह ेन समज याएवढा बाजीराव मुख न हता. सन अठराशेत 
नानाचा या या छळानेच ु यु झाला असला तरी नानाचे समथक रा यभर हयात होतेच व यांचा अ य / य  
पा ठबा िवठोजीराज या उठावाला होताच! 

िवठोजी परा मी आह े ह े याने अनुभवल े होत. या या सरदारातंही गळती सु  झालेली होती. अशात 
या या सुदवैान ेिवठोजीराजे या या हाती लाग यानंतर यान ेसंपुर्ण उठाव िचरड यासाठी या ु र ह येचा िनणय 

बाळोबा कंुजरा या स याने घेतलेला दसतो. पण हा िनणय याला न ह.े.. तर वरा यालाच महाग पडला. यान े
अवघा महारा  दखुावला. वरा यावरच ेलोकांचे ेम संपले. महार ख समाज तर बाजीरावा या भयंकर जाचान े
तुटला होता. 

यशवंतरावांसार या महापरा मी माणसाला दखुावले... यशवंतरावांनी बाजीरावाला पु यातुन पळुन 
जायला लावले. यशवंतराव दयाळु हणुन बाजीराव वाचला... अ यथा बाजीरावाचा अंत यशवंतराव लीलया 
घडवुन आणु शकत होत.े..आिण यांना अटकाव क  शकेल अशी श  यावेळी इं जांहातीसु ा न हती... 
महार खांनी मग १८१८ या भीमा कोरेगांव या लढाईत याचा पुरेपुर सुड घेतला... पळपुटा बाजीराव पळत 
सुटला तो सुटलाच... नारायणरावा या भुतान े शेवटी याला त केले. कनल मनोहर माळगावकर हणतात... 
एवढा ु र, सुडी, िनघृण वृ ीचा पेशवा मराठेशाहीला लाभावा ह ेमराठा सा ा याचे ददुव होय... आिण त ेखरेच 
आह.े 
साराशंसाराशंसाराशंसाराशं    ::::        

मराठा सा ा या अंतगत पेशवाई काळात होळकर घरा याचे राजक य योगदान मोलाचे आह.े म हारराव 
होळकर, महाराणी अिह यादवेी होळकर, यशवंतराव होळकर, तुकोजी होळकर यां या राजक य 
कृ वामुळे  द ली या त ा यंत मराठा सा ा याचे वच व िनमाण झाले होत.ेपरंतु नंतर होळकरा या 
वच वाला शह दे याचा य  सूडबु ीने सु  झाला. याचाच प रणाम हणून िवठोजीराजानंा ू रपणे मार याच े
बाजीरावा या या नादान कृतीमुळे वरा य एका रयते या िहताची चाड असना-या वातं य ेमी 
महावीरास  मुकले. "तुकोजी होळकर चे ित ही मुले परा मी असता याचा उपयोग बाजीरावान े रा कायासाठी 
केला नाही, ह ेपा न उ गे वाटतो..." ह े रयासतकाराचं ेमत अ यंत यो य असेच आह.े  
सदंभसदंभसदंभसदंभ    ::::    
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उपिनषदामंधनूउपिनषदामंधनूउपिनषदामंधनूउपिनषदामंधनू    ित बिबतित बिबतित बिबतित बिबत    होणारीहोणारीहोणारीहोणारी    िश णिश णिश णिश ण    प तीप तीप तीप ती    
    

डॉडॉडॉडॉ. . . . माधवीमाधवीमाधवीमाधवी    गोडबोलेगोडबोलेगोडबोलेगोडबोले    
डे न कॉलेज, अिभमत िव ापीठ, पुणे. 

तावनातावनातावनातावना        

            आपण सगळेच जाणतो क  उपिनषद े हा भारतीय त व ानाचा आधार आहते. व तुतः त व ानानाचा 

मूलगामी िवचार हा उपिनषदांचा गाभा परंतु तो करत असतानाच या प तीने तो िवचार सवापयत उपिनषदांनी 

पोहोचवला ती प त हणजे गु कुल प तीचे मू तमंत व पच असे हणता येईल. मुळात उपिनषदd हा श दच 

ाचीन भारतीय ानपरंपरेचे ोतक आह.े ‘उप+ िन + सद’् या धातूपासून उपिनषद हा श द तयार होतो. गु न े

िश याला जवळ बसवून ान दणेे असाच उपिनषद श दाचा अथ अस यामुळे ाचीन भारतीय ानपरंपरेचे अनेक 

पैलू यािवषयीचे िवचारमंथन आपोआपच उपिनषदांमधून आढळते. िव ा हणजे काय ? ती ा  क न यायचे 

माग कोणत े ? गु  व िश य दोघांचाही अिधकार, गु िश यसंबंध, ानदानप ती इ यादी अनेक आयाम 

उपिनषदांमधून कािशत झाले आहते. या सवाचा थोड यात िवचार या िनबंधातून क  या.       

ानाचीानाचीानाचीानाची    प रभाषाप रभाषाप रभाषाप रभाषा        

            ान हणज े काय? त े कस े ाप्त करावे याचा िवचार करताना उपिनषदांनी दोन कार या िव ांचा 

उ लेख केला आह.े अपरा िव ा व परा िव ा.  या दोनही िव ांचा यो य िनदश उपिनषद ेकरतात. मु डकोपिनषद ्

सांगत े–  

ेे ेे    िव ेिव ेिव ेिव े    वे दत ेवे दत ेवे दत ेवे दत े    इितइितइितइित    हहहह    मममम    यद्यद्यद्यद ्   िवदोिवदोिवदोिवदो    वदि तवदि तवदि तवदि त    परापरापरापरा    चवैचवैचवैचवै    अपराअपराअपराअपरा    चचचच    ।।।।।।।।    तततत     अअअअपरापरापरापरा    ऋ वदेोऋ वदेोऋ वदेोऋ वदेो    यजवुदःयजवुदःयजवुदःयजवुदः    
सामवेदोऽथववेदःसामवेदोऽथववेदःसामवेदोऽथववेदःसामवेदोऽथववेदः    िश ािश ािश ािश ा    क पोक पोक पोक पो    ाकरणंाकरणंाकरणंाकरणं    िन ोिन ोिन ोिन ो    छ दोछ दोछ दोछ दो    योितषिमितयोितषिमितयोितषिमितयोितषिमित    ।।।।    अथअथअथअथ    परापरापरापरा    ययाययाययायया    तद रमिधग यतेतद रमिधग यतेतद रमिधग यतेतद रमिधग यते    ।।।।।।।।    ((((मु डकमु डकमु डकमु डक. . . . 
1.41.41.41.4----5) 5) 5) 5)   
             दोन िव ा िशकावया या असतात असे त व  सांगतात. या िव ा हणजे परा व अपरा होत. यापैक  

अपरा िव ा हणज ेिश ा, क प इ या द वेदांगांसिहत ऋक्, यजुस,् साम व अथव ह ेचार वेद होय, आिण दसुरी 

परा हणजेच अ र अशा त वाची ओळख क न दणेारी िव ा. 

            छांदे य उपिनषदाम ये नारद सन कुमारांकड ेपरा िव ा िशक यासाठी जातात अशी कथा येत.े यावेळी 

आधी यांनी कशाकशाचे अ यायन केल ेअसा  िवचारला असता गु कुलात बारा वष कवा अिधक काळ रा न 

जी अपरा िव ा िव ाथ  हण करतो ती अपरा िव ा हण केली असे उ र दतेाना अपरािव ाचे वणन केले आह.े 

ते मु डकोपिनषदापे ा अिधक िव तृत आह.े त ेअसे –  

ऋ वदेंऋ वदेंऋ वदेंऋ वदें    भगवोऽ यिेमभगवोऽ यिेमभगवोऽ यिेमभगवोऽ यिेम    यजवुदंयजवुदंयजवुदंयजवुदं    सामवदेमथवाणंसामवदेमथवाणंसामवदेमथवाणंसामवदेमथवाणं    चतथुम्चतथुम्चतथुम्चतथुम्    इितहासपरुाणंइितहासपरुाणंइितहासपरुाणंइितहासपरुाणं    प मंप मंप मंप मं    वदेानांवदेानांवदेानांवदेानां    वदेंवदेंवदेंवदें    िप यंिप यंिप यंिप यं    रा शरा शरा शरा श    दवैंदवैंदवैंदवैं    िन धिन धिन धिन ध    
वाकोवा यमकेायनंवाकोवा यमकेायनंवाकोवा यमकेायनंवाकोवा यमकेायनं    दवेिव ांदवेिव ांदवेिव ांदवेिव ां    िव ांिव ांिव ांिव ां    भतूिव ांभतूिव ांभतूिव ांभतूिव ां    िव ांिव ांिव ांिव ां    न िव ांन िव ांन िव ांन िव ां    सपसपसपसप    दवेजनिव ाम्दवेजनिव ाम्दवेजनिव ाम्दवेजनिव ाम्    एतद्एतद्एतद्एतद ्   भगवोऽ यिेमभगवोऽ यिेमभगवोऽ यिेमभगवोऽ यिेम    ।।।।    



Worldwide International Inter Disciplinary Research Journal (A Peer Reviewed Referred)                ISSN – 2454 - 7905 

³ÖÖ¸üŸÖÖ“µÖÖ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖ“Öß †´ÖéŸÖ ¾ÖÂÖÖÔ“µÖÖ ×¤ü¿Öê−Öê —ÖÖ»Öê»Öß ¾ÖÖ™ü“ÖÖ»Ö 
    Vol. I  - ISSUE – XXX                                        SJIF Impact Factor : 6.91                                               Page - 30 

((((छादंो यछादंो यछादंो यछादंो य    7.17.17.17.1.2).2).2).2)    
           भगवन् ऋ वेद, यजुवद, सामवेद, चौथा अथववेद, इितहास-पुराणे हा पाचवा वेद, ाकरणशा , 

ा क प, गिणत, उ पादशा ,  भूिमज लोहा द खिनजे िमळिव याचे िनिधशा , तकशा , नीितशा , िन , 
अंत र  व वग यामधली ि थती, गती व संचार ान, िव ा हणज े सहा वेदांगे, िव ा हणज े
श ा िव ा, राजनीती, अथशा , योितष, खगोलशा , सपशा  हणज े िवषशा तर, गा डिव ा, जनिव ा 
हणज ेसंगीत, सािह य, धमशा  वगैरे.  

           ईशावा य उपिनषदही अपरा िव ा ही ऐिहक समृि  दतेे आिण परा िव ा पारलौ कक हणजचे 
आ याि मकदृ ा समृ  करत ेअसेच सांगते. परा िव ा हणज े िव ा आिण अपरा िव ा हणज ेअिव ा अशी 
संबोधन ेईशावा य उपिनषद ्वापरते. यामुळे िव ा व अिव ेचे प ीकरण करताना उपिनषद ्सांगत े– िव ािव ािव ािव ा     
अिव ाअिव ाअिव ाअिव ा     य त देोभयंय त देोभयंय त देोभयंय त देोभयं    सहसहसहसह    ।।।।    अिव याअिव याअिव याअिव या    मृ युंमृ युंमृ युंमृ युं    ती वाती वाती वाती वा    िव यामतृम तुेिव यामतृम तुेिव यामतृम तुेिव यामतृम तुे    ।।।।।।।। ((((ईशावा यईशावा यईशावा यईशावा य. 11). 11). 11). 11) िव ा व अिव ा या 
दोनही जाणणे आव यक आह.े अिव ेन ेऐिहक सुब ा िमळवावी तर िव ेन ेमो पी संपदा ा  क न यावी.     

ान हणाचाान हणाचाान हणाचाान हणाचा    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    अथवाअथवाअथवाअथवा    िश याचीिश याचीिश याचीिश याची    पा तापा तापा तापा ता            
           िव ा परा असली कवा अपरा असली तरी ती कोण या िश यास ावी याब लचे संकेतही उपिनषद े
दतेात. यासंदभातली निचकेता व यम यांची एक आिण जाबाल ऋष ची दसुरी अशा दोन कथा िस च आह.े तीन 
दवस यमा या दाराशी बस याब ल यमाने निचके याला तीन वर दऊे केले. या तीन वरां ारे निचके यान े थम 

वरान े विडलां या य पूत चे फळ, ि तीय वरान े अि िव ा तर तृतीय वरान े त वािवषयीचे ान मािगतले. 
पिहले दोन वर यमाने दले. पण ितस-या वरान े ानदान दे यापूव  निचके या या ान हणा या दृ ीन े
यो यायो यतचेी परी ा क न मगच ानदान केल.े यासाठी सुंदर ि या, सव ऐिहक उपभोगांसिहत शंभर वषाच े
आयु य, िविवधसंपि , असे अनेक लोभने निचके याला यान ेदऊे केली. घेतले या परी ेत उ ीण झा यावर मा  
यमाने आप या या िश याचे भरभ न कौतुकही केले आह.े तु यासार या यो यतेचा िश य िवरळाच असे हणून 
यमाने निचके याला उपदशे केला आह.े जाबालालाही गु कुलात वेश िमळिव यासाठी अनेक परी ांना सामोरे 
जावे लागलेले दसते. पण या या स यि यतेन े भािवत होऊन गु ंकडून याला ान ा ी झालेली दसते. रै  
सयु वानेही जान ुती पौ ायणाची परी ा क न मगच उपदशे केला आह.े                  

चया मीचया मीचया मीचया मी    असणाअसणाअसणाअसणा----यायायाया    िश यानेिश यानेिश यानेिश याने    वववव    अ यपकानेअ यपकानेअ यपकानेअ यपकाने    आचरावयाचीआचरावयाचीआचरावयाचीआचरावयाची    तेततेेते        
             िव ा हण ह े जणू तप आह,े आिण ह े तप आच रत असताना िव ा यान े वा याया यावेळी कोणत े
आचार सांभाळावेत ह े तैि रीय उपिनषद ् िश ाव लीम ये सांगत े – ऋतंऋतंऋतंऋतं    चचचच    वा यय वचनेवा यय वचनेवा यय वचनेवा यय वचने    चचचच    ।।।।    स यंस यंस यंस यं    चचचच    
वा यय वचनेवा यय वचनेवा यय वचनेवा यय वचने    चचचच    ।।।।    तपतपतपतप     वा यय वचनेवा यय वचनेवा यय वचनेवा यय वचने    चचचच    ।।।।    दमदमदमदम     वा यय वचनेवा यय वचनेवा यय वचनेवा यय वचने    चचचच    ।।।।    शमशमशमशम     वा यय वचनेवा यय वचनेवा यय वचनेवा यय वचने    चचचच    ।।।।    अअअअ यययय     
वा यय वचनेवा यय वचनेवा यय वचनेवा यय वचने    चचचच    ।।।।    अि हो ंअि हो ंअि हो ंअि हो ं    चचचच    वा यय वचनेवा यय वचनेवा यय वचनेवा यय वचने    चचचच    ।।।।    अितथयअितथयअितथयअितथय     वा यय वचनेवा यय वचनेवा यय वचनेवा यय वचने    चचचच    ।।।।        मानषुंमानषुंमानषुंमानषुं    चचचच    वा यय वचनेवा यय वचनेवा यय वचनेवा यय वचने    चचचच    ।।।।    
जाजाजाजा    चचचच    वा यय वचनेवा यय वचनेवा यय वचनेवा यय वचने    चचचच    ।।।।    जनजनजनजन     वा यय वचनेवा यय वचनेवा यय वचनेवा यय वचने    चचचच    ।।।।        जाितजाितजाितजाित     वा यय वचनेवा यय वचनेवा यय वचनेवा यय वचने    चचचच    ।।।।    ((((तिै रीयतिै रीयतिै रीयतिै रीय. 1.9) . 1.9) . 1.9) . 1.9)  
वा याय हणजेच अ ययन व प्रवचन हणज े अ यापन करत असता ऋत हणज े वैि क िनयम, स य हणज े

स यभाषण, दम हणज े इं यिन ह, शम हणजे मनोिन ह ह े आचार गु  व िश य दोघांनीही सांभाळावेत. 
यां याबरोबरीनेच अ यापकान ेअि  हणज ेअ याधान, अि हो , अितिथस कार आिण गृह थाची सव कत  ेह े
आचार सांभाळावेत असे तैि रीय उपिनषद ्सांगते.  
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धानधानधानधान    उपदशेउपदशेउपदशेउपदशे    
             अ ययन पूण झा यावरही गु ने िश याला जो उपदशे केला आह ेतो अितशय उ ोधक आिण सावकािलक 
आह.े जीवना या उ ती या व प रपूत या दृ ीने सव आयामांना पश करणारा आह.े तैि रीय उपिनषदांत  तो 
पुढील माणे सांिगतला आह े–  
वेदमनू याचाय ऽ तवेािसनमनशुाि तवेदमनू याचाय ऽ तवेािसनमनशुाि तवेदमनू याचाय ऽ तवेािसनमनशुाि तवेदमनू याचाय ऽ तवेािसनमनशुाि त    ।।।।    स यंस यंस यंस यं    वदवदवदवद    ।।।।    धमधमधमधम    चरचरचरचर    ।।।।    सावा याया मासावा याया मासावा याया मासावा याया मा    मदःमदःमदःमदः    ।।।।    आचायायआचायायआचायायआचायाय    ि यंि यंि यंि यं    धनमा यधनमा यधनमा यधनमा य    

जात तुंजात तुंजात तुंजात तुं    मा व छे सीःमा व छे सीःमा व छे सीःमा व छे सीः    ।।।।    स यास यास यास या     म दत म्म दत म्म दत म्म दत म्    ।।।।    धमाधमाधमाधमा     म दत म्म दत म्म दत म्म दत म्    कुशलाकुशलाकुशलाकुशला     म दत म्म दत म्म दत म्म दत म्    ।।।।    भू यैभू यैभू यैभू यै    नननन    म दत म्म दत म्म दत म्म दत म्    ।।।।    
वा यय वचना यांवा यय वचना यांवा यय वचना यांवा यय वचना यां    नननन    म दत म्म दत म्म दत म्म दत म्        ।।।।।।।।        

दवेिपतकृाया यांदवेिपतकृाया यांदवेिपतकृाया यांदवेिपतकृाया यां    नननन    म दत म्म दत म्म दत म्म दत म्    ।।।।    मातदृवेोमातदृवेोमातदृवेोमातदृवेो    भवभवभवभव    ।।।।    िपतदृवेोिपतदृवेोिपतदृवेोिपतदृवेो    भवभवभवभव    ।।।।    आचायदवेोआचायदवेोआचायदवेोआचायदवेो    भवभवभवभव    ।।।।    अितिथदवेोअितिथदवेोअितिथदवेोअितिथदवेो    भवभवभवभव    ।।।।    
या यनव ािनया यनव ािनया यनव ािनया यनव ािन    कमािणकमािणकमािणकमािण    तािनतािनतािनतािन    सिेवतािनसिेवतािनसिेवतािनसिेवतािन    ।।।।    नोनोनोनो    इतरािणइतरािणइतरािणइतरािण    ।।।।    या य माकंया य माकंया य माकंया य माकं    सचु रतािनसचु रतािनसचु रतािनसचु रतािन    तािनतािनतािनतािन    वयोवयोवयोवयोपा यािनपा यािनपा यािनपा यािन    ।।।।।।।।        
नोनोनोनो    इतरािणइतरािणइतरािणइतरािण        ।।।।    येययेेये    केकेकेके    चा म ेयासंोचा म ेयासंोचा म ेयासंोचा म ेयासंो    ा णाःा णाःा णाःा णाः    तषेांतषेांतषेांतषेां    वयासननेवयासननेवयासननेवयासनने    िसत म्िसत म्िसत म्िसत म्    ।।।।    यायायाया    दयेम्दयेम्दयेम्दयेम्    ।।।।    अ याऽदयेम्अ याऽदयेम्अ याऽदयेम्अ याऽदयेम्    ।।।।    ि याि याि याि या    
दयेम्दयेम्दयेम्दयेम्    ।।।।    ि याि याि याि या    दयेम्दयेम्दयेम्दयेम्    ।।।।    िभयािभयािभयािभया    दयेम्दयेम्दयेम्दयेम्    ।।।।    सिंवदासिंवदासिंवदासिंवदा    दयेम्दयेम्दयेम्दयेम्    ।।।।    अथअथअथअथ    य दय दय दय द    तेततेेते    कमिविच क साकमिविच क साकमिविच क साकमिविच क सा    वावावावा    वृ िविच क सावृ िविच क सावृ िविच क सावृ िविच क सा    वावावावा    यात्यात्यात्यात्    ।।।।।।।।    
येययेेये    तततत     ाााा णाःणाःणाःणाः    समं शनःसमं शनःसमं शनःसमं शनः    ।।।।    यु ाःयु ाःयु ाःयु ाः    अयु ाःअयु ाःअयु ाःअयु ाः    ।।।।    अलू ाअलू ाअलू ाअलू ा    धमकामाःधमकामाःधमकामाःधमकामाः    यःुयःुयःुयःु    ।।।।    यथायथायथायथा    तेततेेते    तततत     वतरन्वतरन्वतरन्वतरन्    ।।।।    तथातथातथातथा    तततत     वतथाःवतथाःवतथाःवतथाः    ।।।।    
अथा या यातषेुअथा या यातषेुअथा या यातषेुअथा या यातषेु    ।।।।    येययेेये    तततत     ा णाःा णाःा णाःा णाः    समं शनःसमं शनःसमं शनःसमं शनः    ।।।।        यु ायु ायु ायु ा    आयु ाःआयु ाःआयु ाःआयु ाः    ।।।।    अलू ाअलू ाअलू ाअलू ा    धमकामाःधमकामाःधमकामाःधमकामाः    युःयुःयुःयुः    यथायथायथायथा    तषेुतषेुतषेुतषेु    वतरन्वतरन्वतरन्वतरन्    ।।।।    तथातथातथातथा    तषेुतषेुतषेुतषेु    
वतथाःवतथाःवतथाःवतथाः    ।।।।    एषएषएषएष    आदशेःआदशेःआदशेःआदशेः    ।।।।    एषएषएषएष    उपदेउपदेउपदेउपदेशःशःशःशः    ।।।।    एषाएषाएषाएषा    वदेोपिनषत्वदेोपिनषत्वदेोपिनषत्वदेोपिनषत्    ।।।।    एतदनशुासनम्एतदनशुासनम्एतदनशुासनम्एतदनशुासनम्    ।।।।    एवमपुािसत म्एवमपुािसत म्एवमपुािसत म्एवमपुािसत म्    ।।।।    एवमपुा यम्एवमपुा यम्एवमपुा यम्एवमपुा यम्    ।।।।।।।।    
((((तिै रीयतिै रीयतिै रीयतिै रीय. 1.11.1. 1.11.1. 1.11.1. 1.11.1----4)4)4)4)      
              अ ययन संपूण झा यावर आचाय िश याला उपदशे करतात क , ‘खरे बोल. धमाने वाग. वा ययाम ये 
चूक क  नको. आचायाना यो य ती गु दि णा दऊेन यां या आ ेन ेगृह थधमाचा वीकार कर. धमापासून युत 
होऊ नको. कुशल हणजचे आ मर ा मक कमापसून ढळू नको. समृ ी दणेा-या म गल कमापासून बाजूला जाऊ 
नको. अ ययन व अ यापनापासून चुकू नको.’ कोणीही मनु य कम न करता जीवन जगू शकत नाही. मग कम योग्य 
प तीने व कोणता दृ ीकोन ठेवून करावीत हा उपदशे क न झा यावर जीवनाम ये गृह थ धम सांभाळताना 
कोणकोण या गो ी सांभाळा ात ते उपिनषद ् पुढे सांगते, ‘दवेकाय व िपतृकायाम ये चुकू नये. तु यासाठी आई, 
वडील, गु जन, अितिथ ह े दवेासमान असावेत. जी अिन दय् हणजेच तु य कम आहते तीच आचरावी. दसुरी 
नाही.’ येक म ये गुणावगुण असतात याची जाणीव ठेवून आचाय िश याला सांगतात - ‘आप या गु जनांचे 
जे अनुकरणीय गुण आह े याच गुणांची उपासना करावी. जे िव न आहते यांचा यथोिचत स मान करावा.’ यो य 

ना यो य तो स मान दते गृह थधमाच ेपालन करत असताना गृह था म हा सव समाजाचा आधार आह ेह े
ल ात घेऊन दानाच े महा यही उपिनषद ् ितपा दत करत.े  ‘दान नेे ावे. अ नेे दऊे नय.े आप या 
ऐ यानुसार ावे. ल ापूवक व भीतीन े ावे. संिवत ् हणज े मै ी इ या द काया या िनिम ान े ावे.’ हा सव 
कमाचरणाचा उपदशे क न आचाय थांबत नाहीत तर िश याला भिव यात कोण याही प रि थतीम य े काय 
आचरण करावे कसे वागावे, कसा िवचार करावा असा संदहे िनमाण झाला तर याचाही िवचार क न ते पुढे 
सांगतात क , ‘जर कमाचरणा या बाबतीत कोणताही संदहे िनमाण झाला तर त कालीन प रि थतीम य े
िवचारशील, कमाचरण जाणणारा, सरळ मनाचा, धमाचरणी िव ान या संगी या माणे आचरण करेल 
या माणे ते करावे. हाच ‘आदशे-िवधी’ आह.े हाच उपदशे आह.े असेच आचरण करावे. याच प तीने उपासना 

करावी.’ 
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सवंादसवंादसवंादसवंाद    ----    परंपरापरंपरापरंपरापरंपरा                                                                    
             हा आिण अशा कारचा उपदशे करत असताना व परमो  त व ान ितपा दत करत असताना उपिनषद े
कधीही तो पणे करत नाहीत ह ेउपिनषदांच ेवैिश च हणावे लागेल. गु िश यसंवाद िविवध कथा यां या ारे 
उपिनषद ेया ानाची मांडणी करतात. कठोपिनषदातली यम निचकेता कथा, केनोपिनषदातली उमा हमैवती कथा, 
छांदो यातली जान ुती पौ ायणाची, जाबालाची कथा अशा उपिनषदांमध या कतीतरी कथा िस  आहते. 
याच माणे छांदो यातला आ िण – ेतकेत ूसंवाद, बृहदार यकातल ेया व य मै ेयी संवाद, या व य- जनक 

संवाद असे अनेक संवादही िस  आहते. या कथा आिण संवादां ारे गहन त व ान त े अितशय सोपे क न 
सांगतात. यासाठी कथा व संवादांम ये रोज या जीवनातील अनेक उदाहरणांचाही ते वापर करतात. एकच िस ातं 
नीट व सव आयामांसह समजावून सांग यासाठी अशी अनेक उदाहरणे दऊेन िवषय सु प  करतात. औदुबंराचे फळ, 
पा याने भरले या पा ात मीठ िमसळणे अशी िविवध सोळा रोज या जीवनातली उदाहरणे ह े िवषया या 
सु प ते या दृ ीने आ िण- ेतकेत ूसंवादाच ेवैिश च आह.े अशीच  िविवध उदाहरणे या व य मै ेयी संवादात 
येतात. सव कथांम येही येतात.  
            या सवामधून उपिनषदांनी कशाचा उपदशे केला असेल तर तो केवळ ि य गो चा वीकार न करता 

ेय कर हणज ेक याण द गो चा वीकार कर याचा आिण धीर, शांत हो याचा. जो सावकािलक उपदशे आह े
असेच हणता येईल -         

येयेेयये     ेयेयेयेय     मनु यमतेःमनु यमतेःमनु यमतेःमनु यमतेः    तौतौतौतौ    संपरी यसंपरी यसंपरी यसंपरी य    िविवनििविवनििविवनििविवनि     धीरःधीरःधीरःधीरः    ।।।।    येोयेोयेोयेो    िहिहिहिह    धीरोऽिभ येसौधीरोऽिभ येसौधीरोऽिभ येसौधीरोऽिभ येसौ    वृणीतेवृणीतेवृणीतेवृणीते    येोयेोयेोयेो        म दोम दोम दोम दो    योग मेाद्योग मेाद्योग मेाद्योग मेाद ्   
वृणीतेवृणीतेवृणीतेवृणीते    ।।।।।।।।    ((((कठकठकठकठ. 2.2). 2.2). 2.2). 2.2)    
िनरी णेिनरी णेिनरी णेिनरी णे    वववव    समी णसमी णसमी णसमी ण    
             एकूणच या सव िवचारांचा, उपदशेाचा िवचार करता, उपदशेप तीचा िवचार करता आज या काळातही 
या सव गो ी ितत याच माणात अ ययन व अ यापन करत असताना आचाय व िश य या दोघांनाही 
समान माणात लागू आहते असेच वाटते. आचाय व िश य यां यासाठी आखून दलेली ही आचारसंिहता जी नैतक 
मू यांवर आधा रत आह,े ती आजही िततक च भावशाली आह.े हणूनच वर पु हा पु हा ितपा दत के या माणे 
या सावकािलक उपदशेानु प आपले जीवन आखता यावे या खेरीज अ ययन आिण अ यापन करणा-याने दसुरे काय 
मागणे मागावे ?  
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ABSTRACT:  

              Munshi Mir Shukrallaha was a leading Gandhian follower from Khandesh. He was inspired 

by the ideology of Mahatma Gandhi.  He worked for Hindu Muslim unity in Khandesh. Even he 

participated in Bardoli Satyagraha with Sardar Vallabhbhai Patel.  He made a propaganda of khadi in 

Khandesh area and Khadi got momentum because of his great contribution for it. This paper is an 

attempt to throw light on the contribution of Munshi Mir Shukrallaha to spread Gandhian ideology 

and thoughts in the Khandesh area. 

               Mir  Shukrallaha's family made great contributions in the revolt of 1857 but after that their 

condition became too critical. "After 1857 faced tremendous difficulty  so Shukrallaha's father 

migrated to the Basti  district in Terai Region of Nepal to keep his family away from British. There 

too he felt uncomfortable. He fed up with the British exploitation and  wanted to go back to 

motherland. Finally Mir Farzat Ali  settled in South Khandesh with his family."1. 

Patriotism of Munshi Mir Shukrallaha: 

               Shukrallaha and his son Akbar Ali were in Dhule  jail for participating in the freedom 

struggle movement at the time  of Shukrallaha's father Farzat Ali's death. He craved to attend the 

funeral ceremony of his father but he didn't get the parol for attending the funeral of his father. He 

felt upset but he had pride for the service of the nation.  

              "British laid a condition to Mir Shukrallaha and Akbar Ali for attending the funeral that they 

should  give written consent that  they would not participate in any movement against the British in 

future."2. But they both turned down the offer of British. They gave preference to the nation over 

their father's funeral. It shows their love and sacrifice for the nation. 

Mir Shukrallaha and Non- cooperation Movement: 

               Mir Shukrallaha was inspired by  ancestor's sacrifice for the nation and he also fought for 

the nation throughout his life. Khilafat movement was popular in Khandesh as well as in India and 

because of that Muslim leaders came into the mainstream of the nation. At the same time Mahatma 

Gandhi's Non- cooperation movement was in full flow in India and Khandesh,  and Gandhi's 

followers could not keep themselves away from the Movement. They spontaneously participated in 

this movement. "Mir Shukrallaha of Jalgaon joined this Movement since then he remained a lifetime  

worker of National Congress. "3. 
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              "Khilafat committee was established in Jalgaon and Appasaheb Dastane was appointed as 

the President of the Committee. Mir Shukrallaha and Ishwarlal Gandhi were appointed as secretaries 

of the committee. He was a member of Hindus as well as secretary of Maharashtra khilafat 

movement. Mahatma Gandhi and Shoukat Ali had tremendous faith over Mir Shukrallaha. "Mir 

Shukrallaha was inspired by Shaukat Ali and Mahatma Gandhi when  Gandhiji guided his followers 

at Bhusawal in 1921." 4 Since then Mir Shukrallaha had been actively participating in the freedom 

struggle movement.  "Mir Shukrallaha toured Malegaon and made awareness among the people by 

addressing at Johar chowk and Bhendi  Bazaar in 1920-1921. It made Malegaon popular in the 

production of Khadi." 5 

Efforts for Hindu Muslim unity : 

               Hindu Muslim unity was an important factor for the independence of India. "Gandhian 

follower, shukrallah had implemented different types of programmes with his companions  which 

were introduced by Mahatma Gandhi like Kondwada Satyagraha, liquor picketing, Khadi production, 

national education, eradication of untouchability etc. in 1919-1920.  Congress committees were 

established to work different programmes in the country. "6. Shukrallaha did all this works before 

the beginning of Mahatma Gandhi's village development activities. "He always took efforts for the 

Hindu- Muslim unity. Mir Shukrallaha was the president of the committee established to oppose the 

opening of Slaughter house at Rotan in1920."7 "He used to take meeting wherever Hindu Muslim 

riot took place and made awareness among the people by visiting temples and mosques. He was the 

source of Hindu Muslim unity therefore Muslims as well as  Hindus respected him. 

He toured twice in Maharashtra and devoted his life in the service of the nation."8 Due to this work 

Gandhian people used to treat him as a follower of Mahatma Gandhi.  

Spread of Khadi: 

                 Mir Shukrallaha contributed a lot for the spread of Khadi. He spread Khadi by banning 

foreign clothes. "He was President of Congress Committee when Mahatma Gandhi visited Khandesh 

in 1927at the same time an ashram was established for cutting cotton thread at Pimpala near Jalgaon. 

For many days Mahatma  Gandhi stayed in Pimpala ashram and guided his workers for National 

movements."9. Mir Shukrallaha played an important role in the spread of Khadi in Mahatma 

Gandhi's Non-cooperation movement and banning foreign clothes. He went to different villages of 

Eastern Khandesh and spread Khadi.  

Involvement of Mir Shukrallaha in Bardoli Satyagraha:  

              British intended to increase revenue upto 30% in the Bardoli tehsil  of Gujarat state on the 

outskirts of East Khandesh. Farmers in Bardoli started revenue ban Satyagraha under the leadership 

of Sardar Vallabhbhai Patel. "Mir Shukrallaha went to Bardoli to join this Satyagraha with his  



Worldwide International Inter Disciplinary Research Journal (A Peer Reviewed Referred)                ISSN – 2454 - 7905 

³ÖÖ¸üŸÖÖ“µÖÖ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖ“Öß †´ÖéŸÖ ¾ÖÂÖÖÔ“µÖÖ ×¤ü¿Öê−Öê —ÖÖ»Öê»Öß ¾ÖÖ™ü“ÖÖ»Ö 
    Vol. I  - ISSUE – XXX                                        SJIF Impact Factor : 6.91                                               Page - 36 

companion Devakinandan Narayan in July 1928."10. Mir Shukrallaha participated in Satyagraha by 

visiting villages like Darod, Khedcamp, Bajipura, Dar, Tem in Gujarat with Sardar Vallabhbhai 

Patel.  "After returning in khandesh he made awarness amang the weavers " 11.it developed 

economical independance ongoing the people of khandesh .it encouraged to imbibe Gandhi  thougest 

and made  the nation strong. 

Liquor banning and Eradication of Untouchability: 

             Being a great social worker, Mir Shukrallaha tried to keep people away from addiction. For 

that he made awareness among the people. He encouraged social workers to oppose liquor shops in 

their locality.  He  supported the Village development movement of Mahatma Gandhi by opposing 

the liquor shops and banning liquor. "He delivered an effective speech in Mhasawad for the banning 

of liquor on 18th May, 1921. His great speech left an effective impression on the people of that 

locality."12 

              Eradication of untouchability was an important village reforming work of Mir Shukrallaha. 

He began this work by discussion with Thakkar Bappa. He didn't believe in caste, creed and 

religions. He was a true follower of Mahatma Gandhi who believed in unity and equality of the 

people. 
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INTRODUCTION INTRODUCTION INTRODUCTION INTRODUCTION ––––    
 The coronation ceremony of the Great Emperor Śivaji is a very important event 

from the viewpoint of religious, social and national unity so far Maharashtra is concerned. 
Śivaji established ‘svarāja’, i.e. self-rule of the Hindus. For the sake of the true realisation of 
the self-rule a golden thrown was duly established (installed) by Gagabhatta in order to 
make the royal administration sanctioned through religion and thereby offered an united 
national culture to the people of Maharashtra. The unique/unprecedented royal coronation 
of Śivāji was completed at Raijagad on 6thJune 16741. For the purpose of same ceremony 
the text called “Śivarājābhiśeka proyoga” was compiled. This is the central theme of this 
research paper. 

 Since Śivajee had not gone through the holy coronation ceremony he has not 
getting the honour of royal administrator which was essential from the social and 
religiouspoint of view. This created obstacle for him in day to day administration because 
the ceremony was deeply rooted in the then tradition. In such a situation there was a fear of 
abolition/suspension of the self-rule established by him. The subjects were also anxious 
due to this problem. This situation was vividly narrated by Paramānanda a contemporary 
poet, in his treatise called ‘Śivabhāratam’2. Therefore, in order to make his kingdom free 
from the rivals it was very essential to have the coronation ceremony and this was evident 
through the above treatise. This sacred activity was completed with all due rituals through 
the able direction provided by Gajabhatta. 
Ancient Tradition of the Coronation Ceremony Ancient Tradition of the Coronation Ceremony Ancient Tradition of the Coronation Ceremony Ancient Tradition of the Coronation Ceremony ----    

    There is a reference to the royal coronation ceremony in the hymn called “Elevation 
of the king” in the Atharvaveda. There was the tradition of coronation of a king as evident in 
the Atharvaveda3. In the Kauśikasūtra the above hymn is discussed elaborately as a part of 
the group called ‘rājakarmāni’. In the same text there are references to the main Śrauta 
sacrifices which are meant for the welfare of the warrior class namely Rājasuya, Vajapeya, 

                                                           
1Śivarājābhiśeka proyoga -saptemehni  
2Śivabhāratam 2-55,56 
3Atharvavedaparishist,rājakarmāni  
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Sautramani and Aśvamedha etc. There is also an elaborate discussion on coronation found 
inthe Aitareya Brāhmana. The names of ten kings starting from Janamejaya up to Bharatas 
the son of Dusyanta are enlisted in this text4. In the Mahābhārata there is the description of 
the coronation ceremony of King Yudhisthira in context of his becoming the king of 
Hastināpura at the end of the great war. Poet Kalidāsa has also described the coronation of 
Rāma in his famous poem Raghuvaṁśa after the son of Dasaratha returned from his exile 
quote from Raghu..5 

 The emperor Asoka had also gone through this ceremony after his victory over 
Kalinga. One gets ample reference on this ceremony from the traditional texts like 
Mahābhārata, Rāmāyana and Agnipurāna as well as the Mānasāra. Gagabhatta has 
supplied various opinions on the proper moment of this ceremony available in different 
treatises and compiled the text taking help from some ancient texts on the rule of the 
ceremony, thereby making his own text as good as the Vedic one. 
Obtainment and CharacteristicsObtainment and CharacteristicsObtainment and CharacteristicsObtainment and Characteristics        –––– 

 The text of ‘Śivarājābhiśeka proyoga’ is there in the collection of the king of 
Bikamer. V.C. Bondre got a copy of this from the pundits with the help of Manubhai Mehta, 
the Diwan of the Bikamer on 14th June 1943. This copy is kept in the BORI at Pune. The 
number of the original Manuscript is 956. Having the title as ‘Rājābhiseka paddhati’ it is 
divided into 20 parts. There are 10 stanzas on its each page. The son of Dinakara namely 
Gagabhatta has described the entire method of the royal coronation  
Author Author Author Author ––––    

    For the sake of Śivaji’s coronation only Gagabhatta composed the text of ‘Śri 
Śivarājābhiśeka proyoga’. Gagabhatta belonged to Paithan. Some of the other scholarly 
works of Gagabhatta are Śivakāryodaya, Dinakarodyata, Nirūdhaprati(paśu) 
bandhaprayoga, Piṇḍapitṛyajňaprayoga, Kāyasthadharmapradipa,Sujňānadurgodaya, 
Mīmāṁsākusumaňjali, Bhattacintamani. There is an elaborate description on the coronation 
of the king in the text of  Śivarājābhiśekaproyoga’. Gagabhatta made Bālabhatta, the son of 
Prabhakarbhatta the house chaplain of Bhosale  to perform the entire ceremony with all the 
details. Gagabhatta and his son were present in all scholarly discussions on the 
composition of this prayoga.  
    

                                                           
4PrajinBharatiyaSanskrutiKosh 
5
Raghu..14.8  
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Language Language Language Language ––––    
    There was no standard text available for the royal coronation and hence 

Gagabhatta himself composed this one. There are references in the Vedas on the 
coronation of the kings. The language of this text is injunctive. For example one can find 
such sentences as follows – “madhuparkātsarvārdhamsampādyadaksinādadyāt” 6 , 
“godhanamdhānyamratnādikamcaguravedadyāt” etc. Thus there is the use of all injunctive 
sentences. In this all injunctive sentences are written in Sanskrit and there for should be 
considered as fully Vedic. 
Traditional source Traditional source Traditional source Traditional source ––––    

    The meaning of ‘rājābhiseka’ is the coronation ceremony performed by a king for 
the obtainment of the right occupy the royal throne7. This tradition of performing this 
coronation ceremony has been continuous sinse the Vedic age. All coronations were 
performed according to the sacred rules and all traditional performances were also 
following sacred rules. Similar circumstances are available in the text of Gagabhatta, i.e. 
“Śivarājābhiṣekaproyoga” while injuncting each rule he has shown its source from the 
Vedas and Puranas. For example, he based on the text of VishnudharmottaraPurana for 
the entire coronation ceremony8. For the invitation and honouring the priests he has given 
reference to the Aitareya Brāhmana, for the atonement of sense organs the 
AtharvanaSūkta9VishnudharmottaraPurana are referred in the text. There is no ancient 
source available for the rite Vināyakaśānti and therefore the same is considered as a 
popular traditional practice. Thus, along with different Vedic traditional sources, Gagabhatta 
has given significance to some popular traditional practices in this treatise. The entire 
coronation ceremony was continued for seven days. Gagabhatta has followed a special 
method for composing this text. So one can get all information on what part of the 
ceremony falls on which day of the performance from this text. The entire procedure is like 
this – The procedure for the worship of Ganeśa at the outset is prescribed according to the 
then popular tradition. Total procedural injunctions are given in the text for a complete 
seven days period. On the previous days the rituals such as yajňopavīta, tulādāna and 
homa are already taken place. 

                                                           
6Śivarājābhiśeka proyoga shlok.2 
7PrajinBharatiyaSanskrutiKosh 
8Śivarājābhiśeka proyoga shlok.2  
9Śivarājābhiśeka proyoga shlok.97  
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Performance of the first day. The 30Performance of the first day. The 30Performance of the first day. The 30Performance of the first day. The 30thththth    May,May,May,May,    SaturdaySaturdaySaturdaySaturday10101010    ----        
    Marriage took place with the chanting of holy mantras, then before starting with the 

proper performance the king has taken the sacred vow or mental resolution for the 
performance which is like this- 

 In this above sentence of the vow one can get the purpose of the entire ritual. Here 
the great king has taken a vow to keep the right of protecting the subjects and getting the 
entire empire as the result by being closer, i.e.by the grace of the Supreme Soul.It means 
he has resolved to himself to have the right to protect the people which rejoices the 
Almighty and the same would increase the empire. First there was worship to Lord Ganeśa, 
because his worship aims at the accomplishment of all auspicious activities without any 
obstacle. This was of course, a popular tradition. There is no reference to this in the Vedas. 
Later on there was ‘nandi-śrāddha’, this is nothing but solemnly remembering the departed 
forefathers at the beginning of all auspicious celebrations which is also a part of religious 
tradition. After that there was the purohita varanavidhi, in which the priest is invited and 
appointed for carrying out all ritual activities by offering him the pieces of betel-nut and 
jaggery. After that there was Punyāhavācana – in order to make the day’s performance 
auspicious there used to be the holy chant by the Brāhmin. Then there was a worship of the 
27 mother goddess (māntṛkās). In the first half of the day the following ceremonies took 
place, the nandiśraddha, choosing of the priests and honouring them, binding of red thread, 
bangle and garment piece etc. After this the vinayakasantihoma was performed without 
inviting any priest. There was the Bali offering also. After giving the daksinā to the officiating 
priest the later part of the worship called vināyākambika was completed. Then there was 
immersion of ritual fire and thus ends the schedule of the first day. 
Sunday 31Sunday 31Sunday 31Sunday 31stststst    May May May May ––––    The second dayThe second dayThe second dayThe second day11111111    ----    

In the night preceding the second day the king maintained his brahmacarya by 
eating fruits and sleeping on the ground. On the second day there was commencement of 
the proper coronation in the form of aindriśānti. In this there was prayer for the 
accomplishment of the coronation and enlargement as well as strengthening of the 
kingdom. The ritual fire was duly established in the fire place. There worship of Indrāṇī, 
established of four water pots (catuskumbha) and after offering bali in the same the 
aindriśānti was completed. In this text there mention of the name of the great king Śivāji – 

                                                           
10Śivarājābhiśeka proyogapradhamehni  
11Śivarājābhiśeka proyogadhvithiyehni  



Worldwide International Inter Disciplinary Research Journal (A Peer Reviewed Referred)                ISSN – 2454 - 7905 

³ÖÖ¸üŸÖÖ“µÖÖ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖ“Öß †´ÖéŸÖ ¾ÖÂÖÖÔ“µÖÖ ×¤ü¿Öê−Öê —ÖÖ»Öê»Öß ¾ÖÖ™ü“ÖÖ»Ö 
    Vol. I  - ISSUE – XXX                                        SJIF Impact Factor : 6.91                                               Page - 41 

“Brahmacārinam…....rajňe namah”. After this appeasement “aindriśāntyangatvena 
aiśanayāga karisye”, taking such a vow or addressing the presiding deity of the aiśanya 
corner the sacrifice was performed. In this way the scheduled ritual for this second day was 
completed. After this for four days the aindriśānti was being continued. 
Monday 1Monday 1Monday 1Monday 1stststst    June June June June ––––    The third dayThe third dayThe third dayThe third day12121212----    

“aindriśāntyaṅgatvenagrahayajňamkariṣye” with this resolution the sacrifice was 
started. This great offering ceremony was taking place in order to gain the favour of the 
planets like Sūrya, Candra and Soma etc. After this ceremony there was the performance 
of nakṣatrahoma. When the asterisms are not at favourable position in the horoscope of a 
householder during such occasions there is sastrie instruction to perform the 
nakṣatrahoma. 
Tuesday 2Tuesday 2Tuesday 2Tuesday 2ndndndnd    June June June June ––––    The fourth dayThe fourth dayThe fourth dayThe fourth day13131313----    

There was no ritual activity in this day because, it is prohibited to carry out any 
auspicious activity on the Tuesday and the ninth day of the both halves of a Lunar month. 
Wednesday 3Wednesday 3Wednesday 3Wednesday 3rdrdrdrd    June June June June ––––    The fifth dayThe fifth dayThe fifth dayThe fifth day14141414----    

The fifth day’s activities were started with mental resolve as follows – 
“aindrīśāntyaṅgatvenanakṣatrayajńamkarisye”. 
Thursday 4Thursday 4Thursday 4Thursday 4thththth    June June June June ––––    The sixth dayThe sixth dayThe sixth dayThe sixth day15151515----    

There was the performance of nirṛtiyāga, since nirṛti is an inimical deity. Perhaps, in 
order to get rid of all types of obstacles this nirṛtiyāga was prescribed. In this sacrifice there 
were also offerings of raw and cooked flesh, fish and liquor. This ritual was carried out by 
the performers while wearing black garments. After this they wore white garments and 
performed puṇyāhavācana. Cow was given as daksina and thus ended the activities of this 
day.    
Friday 5Friday 5Friday 5Friday 5thththth    June June June June ––––    The seventh dayThe seventh dayThe seventh dayThe seventh day16161616----    

    At first there was the completion of the main ritual of aindraśānti and then began 
the proper coronation. There is reference to aindraśānti in the Ṛgveda. In the context of 
some desire fulfilling rites etc. of the Yajurveda text there are references for worshipping to 

                                                           
12Śivarājābhiśeka proyogatriteeyehni 
13Śivarājābhiśeka proyogachathuryehni 
14Śivarājābhiśeka proyogapanchamehni  
15Śivarājābhiśeka proyogashashtehni  

16Śivarājābhiśeka proyogasaptamehni 
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Indra and Bṛhaspati in the pretext of loss of kingdom, where Indra is regarded as the divine 
form of the human kings. In the texts called Kāmyeṣṭi the Lord Indra is considered as the 
divine form of the human kings. That is known as mahābhiṣeka, which coronation 
ceremony was performed by the Gods while they had chosen Indra as their king. Since that 
period whenever any coronation for any royal ruler had taken place the procedure of the 
mahābhiṣeka used to be followed in all. 
Saturday 6Saturday 6Saturday 6Saturday 6thththth    JuneJuneJuneJune17171717----    

    The performances of the main coronation ceremony began according to the 
prescribed moment of the time. The twelfth tithi was upto the 22ndghaṭikā and 35 pāl of the 
just previous Friday. Because of the auspiciousness of the thirteenth tithi the performance 
was continuous from the evening up to the next dawn. The three main sessions of the 
coronation namely rājābhiṣeka, siṁhāsanārohaṇa (mounting on the throne) and 
rājadarsana (visualizing the King) all finished on this day. After this the remaining part of 
this ceremony was completed by Gaga Bhatta through the procedure as mentioned 
afterwards. All the rituals were performed by him in accordance with the Vedic system. The 
main function of rājābhiṣeka started after the completion of the rituals such as gaṇeśapūjā, 
svaṡtikagāyana, mātṛpūjana, vosodvārapūjana, nandīśrāddha, nārāyanapūjā and ājyāhuti. 
The maṇḍapapūjā was done at the arrival of the King and his wife. In the four quarters of 
the great altar, four jars(kalaśa) are duly placed as follows- in the eastern direction a golden 
jar full of ghee, in the south a silver jar full of milk, in the western side a brass jar full of curd 
and at the northern quarter an earthen jar full of water. Another jar was also placed filled 
with water procured from the sacred rivers like Yamunā, Narmada, Tapi and Sindhu, etc. 
And in it the items such as pearl, perfume, flower, fruit and other herbs were also put. On 
the mahāvedi the fire god and different grahas were also established. After the ritual 
placement of a clod of earth and a water pot the main offering started. Vedic mantras were 
recited by the Brahmins having the knowledge of all Vedas. All the musical instruments 
were played simultaneously thereby creating a loud victorious sound. The singer started 
singing and the cāraṇas began to praise the king. After the final offering (pūrnāhuti), the 
king entered the room meant for the coronation. There he took the sacred bath with warm 
water after being besmeared with oil and (ubadana) fragrant ointment. 

                                                           
17Rājābhiṣekaproyoga  
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 After that he was bathed with paňcāmṛta, the five nectar like liquids, i.e. ghee, milk, 
curd, honey and jaggery. Then he entered to the pandal after besmearing his body with 
white perfumes, while the auspicious Vedic mantras were being recited loudly. He sat down 
on the mat spread over the altar for worship with the help of his knees without placing his 
foor on the mat. Then started his actual abhiṣeka or sprinkling of liquid over his person. 
Learned teachers and priests made him bathe by sprinkling over him and simultaneously 
reciting the holy mantras. After that the king went near the sacred fire and prayed. Then he 
sat on the golden throne kept in the abhiṣekagṛha.  

 Gagabhatta commenced sprinkling holy water on the king along with the utterance 
of formulas from the text of Taittirīyasaṁhitā 18  and Taittirīyabrāhmaṇa 19 . 
“mahate…..asmākam raja”20. A golden jar filled with ghee to be used in the ceremony was 
brought already into the hall along with the king while sacred formulas were being uttered. 
After going there while uttering formulas from the Yajurveda and pronouncing the name of 
the father and mother of the king Gagabhatta sprinkled over him the objects kept in the jar. 
“imam deva…….gṛhṇīyāt”21. Gagabhatta poured over the king the sacred water with this 
formula from the Yajurveda22. Since there was a social belief that one gets a longer life after 
seeing the reflection of his own face on the surface of the ghee kept in a pot of white brass. 
Hence, Gagabhatta got this ritual also accomplished23. Then the king started giving away 
cows, horses, lands, etc. as gift to his counsellors, ministers as well as other individuals 
who used to assist him in his administration. Also along with these Gagabhatta caused the 
king to give something or other as gift to all who were present there. Gifts were also offered 
to the artists and dancers along with the utterance of mental resolute. Then the king himself 
was furnished with chariot, flag and fan (ratha, dhvaja and cāmara). The king came near 
the altar near the pandal and sat on the throne kept there. Then there was a play called 
causara or play of gamble. In this context Gagabhatta made the akṣasūkta or hymn of 
gambling in the Ṛgveda as the base. Thus was completed the coronation ceremony of the 
king. 
    

                                                           
18Tai.saṁ.1.8.10.2 
19Tai.Brāh.1.7.4.2 
20Rājābhiṣekaproyoga 
21Rājābhiṣekaproyoga 
22Yaju.9.40,10.18 
23Rājābhiṣekaproyoga  
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CONCLUSIONCONCLUSIONCONCLUSIONCONCLUSION:::: 
 The coronation of SivājiMaharaj was a significant event from the political point of 

view. The throne which was established through a righteous means was having recognition 
with the view point of cultural, social, political and moral rights but for the king. It was 
necessary to have sovereignty in order to rule over the feudal leaders (jāgirdāra) and to 
control or punish the culprits. There was also a want of the spontaneous respect towards 
the leader or administrator which usually arises immediately after the utterance of the word 
‘rājā’.  On account of this coronation, the king achieved the steady and supreme position 
attached with royal umbrella and fan sanctioned through the righteousness of the 
varṇāsrama system. The description of coronation is available in Nagar literature and in 
foreign evidences but because of this composition of Gagabhatta only one can get 
elaborate description on the exact moment as well as its extent of the ceremony. Therefore 
historically this text of Gagabhatta is very important means as the contemporary treatise to 
understand the life of Sivāji. Who did the coronation? How it was done? By which mantra it 
was done? These are some obvious questions and instead of being troubled to solve these 
questions individually it becomes more significant to create a new treatise with the help of 
some other texts for the sake of the coronation of an independent king. These facts lead 
towards the progress of the cultural tradition of Mahārastra. Moreover the literary work is 
proved to be very important as a means of knowledge for common men and self- respect of 
Sivāji, significance of his existence, dutifulness and love for justice.                                                                             
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वातं या संगी िनमाण झालेले  

सं थानांचे िवलगीकरण :- जुनागड , हदैराबाद  आिण का मीर     
 

ा. डॉ. वैशाली शांताराम बागुल    
रा यशा  िवभाग. कमवीर आबासाहबे तथा ना.म.सोनावणे, कला, वािण य व िव ान महािव ालय,सटाणा. िज. नािशक. 

 

तावना :  
१५ ऑग ट १९४७ ला भारताला वातं य िमळाल,े यावेळी भारता या एका मतेसमोर दोन मोठे  िनमाण झाल े

होते. यापैक  एक हणजे धमा या आधारावर होणारी दोन रा  े आिण भारतातच असणा या एकूण ५६५ सं थानांचे 
िविलनीकरण. िह ५६५ सं थाने भारतात कशी िवलीन क न यावीत िह मोठी सम या िनमाण झाली होती. ५६५ पैक  
५६२ सं थान ेभारतात िवलीन झाली. परंतु का मीर, जुनागड आिण हदैराबाद सं थान मा  िवलीन हो यास तयार न हती. 
अशावेळी या ित ही सं थांनान बाबत काय धोरण अवलंिबले? कशा प तीने याचे भारतात िविलनीकरण झाले? या बाबतचा 
आढावा या संशोधन लेखात कर यात आला आह.े 

संशोधन लेखाचा अ यास करतांना थंालयीन प तीचा वापर कर यात आला आह.े  
भारतातील सं थानाचे ऐितहािसक पा भूमी: 

बंगाल िबहार ओ रसाचे महसूल ह  मोगल बादशाह दसुरा शाह आलम याजकडून १७६५ म ये रोबट लाई हन े
िमळिव यानंतर ि टीश ई ट इंिडया कंपनीची स ा भारतात दढृ झाली. यानंतर कंपनीन ेभारतात रा यिव ताराचे धोरण 
अवलंिबल.े यातून १८५७ पयत जी रा ये बचावली, यांना भारतीय सं थान े हणून ओळखल े जाते, यापैक  ब याच 
सं थािनकाचा दावा यांचे घराणे ाचीन आह ेअसा असला तरी ावणकोर, उदयपरु िह घराणी मा  अठराश ेवष जुनी देखील 
होती. ब सं य रा य िह मोगल, मराठे, हदैर- टपू कवा शीख यासार या बल स ांची मांडिलक होती. या मुख स ां या 
हासामुळेच ि टीशांचे बळ वाढत होते. अठरा ा शतकात िव तार कोट ऑफ डायरे टर या नकळत झाला. १९ ा शतकात 

मा  तो यां या संमतीने झाला, यात ामु यान ेवॉरन हे ट ज, रचड वेल ली, माकज ऑफ हे ट ज, जे स डलहौसी या 
ग हनस जनरलचा मोठा हातभार होता. वॉरन हे ट जन ेतहना या ारे शेजारील रा यां या सरह ी बळकट क न मराठे- 
हदैर िव  तट उभारला. वेल लीने देशी रा यांना तैनाती फौजांचे संर ण दऊेन कंपनीचे भु व थापन केल.े तर माकज 
ऑफ हे ट जने तह करतांना रा यां या पररा ीय धोरणावर पणूपणे िनयं ण आणल.े ह ेतह आिण करार सु वातीला कंपनीन े
िम व आिण समानते या भूिमकेतून केल,े पण एकोिणसा ा शतकापासून या जागी ि टीशांचे वच वाची भूिमका ामु याने 
दसू लागल.े पुढे पुढे यात करार करताना जुलमी कारभारािव  ह त ेप क  असेिह धोरण येऊन ह ेकलम यात  यायला 

लागले. लॉड िव यम ब टक सार या उदारमतवादी ग हनर जनरल न ेसु ा कंपनीचा रा यिव तार वाढवला, यात ामु याने 
हसूैर, काचार, जैितया, कोडगू इ यादी देश होते. यानंतर या लॉड ऑकलंड न े देखील कनल, मांडवी,कुलाबा, जालौन 

इ यादी. तर लॉड एडवड ने सुरत, वा हरे यांनी देखील ह त ेपाचे धोरण वीकारल.े १८३४ म ये कोट ऑफ डायरे टसिन 
प  केलेल ेखालसा कर याचे धोरण लॉड जे स डलहौसीने अमलात आणले. या अगोदरच परक य आ मण,े अंतगत बंडाळी, 

गैरकारभार या सव कारणांनी सं थानांची अथ व था कोलमडून पडली होती. औरस पु  नसला क कंपनी कोण याही तहात 
नसताना रा य ता यात घेई. औरस वारस नाही हणून डलहौसीने सातार (१८४८), जैतपुर, संबलपुर, बाघत (१८५०), 
उदयपुर, ओ रसा (१८५२)म नागपूर (१८५४), झांशी (१८५३) िह रा य खालसा केली. दसु या बाजीराव पेश ाचे िनवृ ी 
वेतन यांचा द क पु  नानासाहबेाला दले नाही. कंपनीचे सव कारचे सावभौम व मा य असले या अयो येचा नवाब 
वाजीद अलीचे रा य गैरकारभारामुळे डलहौसीने खालसा केले.  

अठराशे स ाव या उठावात ब सं य सं थािनक तट थ होते. तर काह नी (िनजाम,शीख, शदे) यांनी मदत केली. 
या सं थांनान मुळेच कंपनी बचावली असे लॉड जॉन के नगचे हणणे होत.े हा उठाव मोडून काढ यानंतर राणी ि ह टो रयान े
१८५८ या जाहीरना यात यापुढे रा यिव तार न कर याचे, कंपनीने केलेल ेतह व करार पाळ याचे आिण सं थािनकांना सव 
ह  कायम ठेव याचे वचन दले. सव भारतीय सं थािनकांना द क घे याब ल सनदा िमळा या. यानुसार वोडेयर 
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राजवंशाला हसूैर परत िमळाले (१८८१). ओरोसातील खंडणी देणा या महालांना सं थानांचा दजा ा  झाला (१८८८). 
का मीरचा राजा गलुाब सगला तर रा यिव तार सु ा क  दला. बनारस सं थानाची पनुरचना झाली (१९११). थोड यात 
या सव धोरणामुळे अि थ वात आललेी ५९९ सं थाने वातं यपूव भारतात होती.  
वातं यापयतची सं थािनकांची ि थती: 

ि टीश राजवटीत हदु थानचे ि टीश भारत व सं थािनकांचे रा य अशा दोन भागात कर यात आले. सं थािनक 
ि टीश सरकारचे मांडिलक होते. १७५७ ते १८१३ या काळात सं थाना स मानाची वागणकू दली. १८५८ या राणी या 
जाहीरना यामुळे सं थांनाना अभय दे यात आले. पुढील काळात ि टीश रेिसडे सी या मा यमातून सं थाना या 
रा यकारभारातील ह त पे सु च होता. १९१९ या म टे यु चे सफड सुधारणा काय ानुसार चबर ऑफ ि सेस या 
सं थािनक संघटनेची िन मती ८ फे ुवारी १९२९ म ये कर यात आली. याम ये १२० सं थािनक सभासद झाले. परंत ु
रा या या एक करणा या दृ ीने कोणतीिह कामिगरी झाली नाही. लॉड माउंट बेटन यांनी फाळणीची योजना मांडली. 
भारतातील सव प ांची यास मा यता िमळिवली. ३ जून १९४७ ची फाळणीची योजना मा य झा यावर सं थाना या 
िवलीिनकरणासाठी ५ जुल ैरोजी सरकारने एक सं थान खात े(मं ालय) थापन केले. गृहमं ी सरदार पटेल याही खा याचे 
मं ी तर ि ह.पी. मेनन सिचव होते. १८ जुलै १९४७ रोजी सं थाना या िवलीिनकरणासाठी कायदा संमत झाला. 
हदु थानातील सं थािनकांची सं या ५६२ एवढी होती. १/४ लोकसं या व २/५ देश सं थािनकां या ता यात होता. अशा 

या िवलीनीकरणा या एक करणाचे महान रा ीय काय सरदार पटेल यांचे कडे होते. सं थािनकांसमोर ि टीशांनी तीन माग 
ठेवले.  

१. वतं  भारतात िवलीन होणे.  
२. वतं  पा क थान म ये िवलीन होण.े आिण  
३. वत:चे वतं  रा य िनमाण करणे.  
भारतात ह े सव घडत असतांना सं थािनक या सं थांतील जा देखील वातं य ब ल जाग क झाली होती. 

यानुसार या जेने चळवळ सं थािनकां या िवरोधात करेन िह देखील भीती सं थािनकांना होतीच. भारत सरकारचे धोरण 
िवलीनीकरण ह ेसं थािनकां या न ह ेतर तथेील जनते या इ छेनुसार हावे असे होते. सं थाने िवलीन हावीत हणून फ  
संर ण, दळणवळण व पररा  वहार या तीन िवषयात यांनी िवलीन हो यापरुत ९ कलमांचा एक िवलीननामा सरकारने 
तयार केला होता. ५ जुल ै या सं थान खा या या उ ाटन संगी सरदार पटेलांनी सं थािनकांचे वातं य अबािधत ठेवत 
मातृभूमी वरील ेम, िन ा, सं कृती, िम व, व रा ीय वाची साद घालत आवाहन केले. २५ जुलै या प रषदेत लॉड माउंट 
बेटन यांनी प रषदेत सं थािनकाचे मन वळवून िवलीनना यावर स ाचा काय म पार पडला. यानुसार  

1.  लहान रा याचे शेजारील मो ा रा यात िवलीनीकरण :- मंुबई,म ास,ओ रसा, छ ीसगड, पूव पंजाब व पि म 
बंगाल मधील छो ा मो ा सं थािनकांचे िवलीनीकरण कर यात आले.  

2.  टेट युिनयन या व पात िवलीनीकरण:- यानुसार भौगोिलक, भािषक व सामािजक एकतचेा िवचार क न २२२ 
सं थािनकांचा समावेश क न सौरा  (काठीयावाडा) ची िन मती कर यात आली.  

3.  क शािसत देशा या व पात िवलीनीकरण :- िहमाचल देश, व य देश व क छ् दशे यासाठी लागू कर यात 
आली.  
सरदार पटेल यांनी अ यंत मु स ेिगरी व कणखर धोरणाचा अवलंब क न १५ ऑग ट १९४७ पयत जुनागड, 

हदैराबाद व का मीर वगळता सव सं थानांचे भारतीय संघरा यात िवलीनीकरण कर यात यश वी झाल.े मा  जुनागड, 
हदैराबाद आिण का मीर मा  काही कालावधी नंतर भारतात य  पूवक सामील केले गलेे. या ित ही सं थांचे भारतात 
सामील न हो याचे काही कारणे होती याचा थोड यात आढावा पुढे घतेा येतो. 
१.... जुनागढ :    

जुनागढ ह े सौरा ा या कना यावरील भारतीय भू भागाने वेढलेल े व पा क तानशी भौगोिलक सलगता नसणारे 
सं थान होत.े मोह मद शरेखान बाबी राजवंश हा याचा सं थापक होता. १६५४ म ये बाबी नवाबाने जुनागढवर वच व 
िमळिवले, नंतर मुघल सा ा याचा भाग हणून ओळखला गेला. महाबतखान हा या सं थांनाचा नवाब होता. जुनागढचे 
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े फळ ३०,३३७ चौ.मैल होते, तर लोकसं या ६,७०,७१९ एवढी होती. यापैक  ८० ट े  हद ूतर २० ट े  मु लीम जा 
होती. १५ ऑग ट १९४७ रोजी नवाब महाबतखानने जुनागढ सं थान पा क थानात सामील होत अस याचे जाहीर केले. 
पा क थानातील जीनांशी याने गु पण े प वहार केला. पा क थान सरकारने १३ स टबर १९४७ जुनागढ सं थान 
पा क थानात िवलीन होत अस याचे भारत सरकारला कळिवले याबाबत जुनागढशी जैसे थे करार झा याचे जाहीर केले. ८० 
ट े  हद ू असले या जनतेचे कोणतेही मत िवचारात न घतेा नवाबाने हा िनणय घेतला होता. नवाब महाबतखान हा 
चैनी,िवलासी व एशआरामी होता याचा हा िनणय जनतलेा ितचा अपमान कारक वाटला यामुळे जनतेने या या िवरोधात 
आंदोलन केल.े या आंदोलनाला भारत सरकारने पा ठबा दला. जुनागढ मधील नवानगर,भावनगर,ग डल िह सं थान ेयापूव च 
भारतात सामील झाली होती. भारत सरकारन े २४ स टबर १९४७ रोजी जुनागड म ये ल करी कारवाई केली. नवाब 
महाबतखानला पा क थानला पळून जावे लागल.े यानंतर शामलदास गांधी यां या नतेृ वाखाली काठीयावाड जनता 
आघडी या हगंामी सरकारची थापना झाली. फे ुवारी १९४८ म ये जुनागढ म ये सावमत घे यात येऊन जुनागढचे सं थान 
भारतात िवलीनीकरण कर यात आल.े   
२. हदैराबाद :- 
२.१ िनजाम पूव इितहास आिण थापना :  

        स ि थतीतील आं दशे, कनाटक, महारा , तलेगंणा या रा याम ये असणा या देशात हदैराबाद सं थान 
िव तारलले े होते. िनजाम हा याचा मुख शासक होता, याचा अथ िनजाम-उल-मु क हणजे शासक. औरंगजेबाचा 
पंत धान सादु लाखानाचा जावई नवाब गाझीउ न खान होता, या या मुलाला हणजेच कमर-उद- दन ला लहानपणीच 
औरंजेबाने मनसब दले होत.े मोगल सा ाजाचा दि णेकडील सुभेदार कमर-उद- दन िस क  हा १७१३ ते १७२१ या 
काळात होता. १७०७ म ये औरंगजेबा या मृ यू नतंर मोगल सा ा य दबुल झाले यावेळी कमर-उद- दन िस क ने वत:ला 
वतं  घोिषत केल.े याला शह दे यासाठी द ली या बादशाहनेच १७२४ म ये लढाई घडवून आणली पण यात कमर-उद-
दन िस क चा िवजय झाला. इ.स.१७२४ त े १९४८ या काळात या या सात िप ांनी रा य केले.मीर कम ीन खान 

िस क ,िनजाम-उल-मु क,मीर अकबर आली खान, मीर फखूदाह आली खान, मीर तेहिनयत आली खान,िमत मेहबूब आली 
खान, आिण मीर उ मान आली खान यांनी रा य केल.े    मा  असे असूनही अंतगत वतं  असला तरी १७९८ पासून 
ि टीशांचे वच व होते.  
२.२ िनजाम काळातील शासन व था :  
             या काळात सरदार आिण घराणी मूळ मोगल प तीने होती. राज या आ ेचे पालन ती करत असे. राजाने परवानगी 
दली तेवढीच फौज त ेबाळगत, यु ावर जात, यु ाचा खच िनघावा हणून यांना वतन े दली जात. या वतनातील शेतसारा 

गोळा क न ठरलेला भाग राजाला पाठवला जाई. यां या वतनावर दजा अवलंबून राहत असत. या ेणीत खान,खान 
बहादरू,नवाब,जंग,दौला,मु क,उ , जाह अशी पदवी दली जाई. तर िवभागांची जबाबदारी मोगल बादशाह, वजीर, सुभेदार, 
िनजाम इ यादी कडे दली जात. ि टीशां या काळात मा  सै य बाळग याचा अिधकार संप यानंतर केवळ महसूल गोळा 
कर याचा अिधकार रािहला. १७५८ पासून इथे सुधारणाही िससून आ या. िवभाग, िज हा, आिण तालुके पातळीवर भरती 
सु  केली. पोलीस, याय, िश ण, पािलका, सावजिनक बांधकाम िवभागाची घडी बसवली. भारत भरातून त कालीन 
सुिशि त मु लीम समाजास शासनात सामावून घे याचा य  केला. इ.स. १८६० म ये हदैराबाद-सोलापूर र ता, आिण 
१८६८ त े१८७८ म ये ि टीशां या सहकायाने हदैराबाद रा यात रे वे सु  केली. हदैराबाद सं थांचे १६ िज ह ेिमळून चार 

शासक य िवभाग होते. यात औरंगाबाद, गलुबगा,मेडक,वरंगळ िवभाग होते. े फळा या दृ नेही सवात मोठे सं थान 
होते.  
२.३. हदैराबाद सं थान िवलीनीकरण :  
           हदैराबाद सं थानात एकूण लोकसं या १,६३,३८,५४३ एवढी होती यापैक  ८५% हद,ू १०% मु लीम ५% 
अ पसं यांक होते. हदैराबाद सं थानाचा नवाब मीर उ मान आली खान यान ेपा क थान या िचथावणीन ेहदैराबाद सं थान 
वतं  ठेव याचे जाहीर केल.े एव ावरच न थांबता सं थां या सीमा िव तारासाठी ल करी तयारीस सु वात केली.  

भारत सरकार आिण िनजाम यां याम ये २९ नो हबर १९४७ रोजी जैसे थ ेकरार झाला. यामुळे माउंट बेटनला 
वाटाघाटीसाठी अवसर िमळणार होता. िनजामाने मोकटन यास आपला वक ल हणून वाटाघाटीस पाठवले.िनजाम आिण 
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भारत सरकार यां यातील वाटाघाटीत अडथला आण याचा य  इितहाद नावा या क र धमिन  मु लीम संघटनेचा नतेा 
कासीम रझवी करत होता. िनजामानेही जैसे थे प रि थतीचा फायदा घे याचा य  केला. 
जैसे थे करारानंतरही हदैराबाद म ये घडून आले या मह वपणू घडामोडी:-    
• िनजामाने ईितहाद या क र मु लीम संघटने या मा यमातून रझाकार या िनमल करी दलाची िन मती केली. 
• हदैराबाद क ेसने ७ ऑग ट १९४७ पासून िनजामान ेलोक ितिनध चे सरकार नेमावे यासाठी या ग सु  केला यामुळे 

रझाकार या िनमल करी दलान ेसं थानातील जेवर भयंकर व पाचे अ याचार केले सीमेवरील ७१ खेडी उ व त 
केली. १४० वेळा भारतीय दशेावर आ मण केले. को ावधी मालम ेचे नुकसान केले.  

• हदैराबाद सं थानात तलेंगणा भागात १९४६ या उ राधात शेतकरी आंदोलन घडून आले. हदैराबाद मु  आंदोलनामुळे 
शेतकरी आंदोलनाला पु हा जोर चढला रझाकारांचा अ याय अ याचाराचा सामना कर यासाठी यांनी शेतकरी संर क 
दलाची िन मती केली व या दला या मा यमातून जमीनदारांवर ह ल ेकेल.े व यां या ता यातील जिमनी शेतकरी व 
भूिमहीन यांना वाटून द या.  

प रि थतीचे गांभीय ल ात घेऊन सरदार पटेलांनी पतं धानांना कळिवले, कोण याही परीि थतीत हदैराबाद 
सं थान िवलीनीकरण क न तथेे ितिनधी सरकार थापन केले पािहजे. कोणताही दसुरा पयाय िश लक नस याने शेवटी 
रझाकारां या अ याय अ याचाराला लगाम घाल यासाठी पोिलसी कारवाई कर याचा िनणय घे यात आला. यानुसार १३ 
स टबर १९४८ रोजी हदैराबाद म ये ल करी कारवाई कर यात आली. या कारवाईला ऑपरेशन पोलो असे नाव दे यात आले. 
(कारण यावेळी फ  हदैराबाद म येच जगातील जा त हणजे एकूण १७ पोलो मैदान होते.)भारतीय सै याचे नेतृ व यावेळी 
मेजर जनरल जे.एन.चौधरी यां या नतेृ वाखाली कारवाई सु  झाली. चार त ेपांच दवसा या कारवाई नतंर १८ स टबरला 
हदैराबाद ता यात आल.े १३७३ रझाकार मारल ेगलेे. हदैराबादचे ८०७ जावन िह मारल ेगलेे. भारतीय सै यान े६६ जवान 
गमावले. 

अशा प तीने हदैराबाद सं थान भारतात िवलीन कर यात आल.े १९४९ म येच एस. के. बेलोडी या 
आय.सी.एस.अिधका याने िनवडणुका घेऊन तथेे क ेसचे सरकार आले.  
३.... का मीर :-    

का मीर सं थानात ल ाख, िगलगीट, का मीर, खोरे व ज मू या देशांचा समावेश होते. का मीर सं थांचा ह र सग 
हा हद ूराजा होता. तर तथेील ब सं य जा मुसलमान होती. भारताला वातं य िमळ या आधी माउंट बेटन यांनी राजा 
ह र सग यां याशी िवलीनीकरणाबाबत चचा केली होती, परंत ु राजा ह र सग यांनी का मीर सं थान वतं  रा  हणनू 
ठेव याचा िनणय घतेला. काि मर सं थानात ब सं य जा मुसलमान अस याने हा देश पा क तानात सामील हावा अशी 
पा क तानची इ छा होती.  परंतु राजा ह र सग यां या वतं  का मीर या भूिमक मुळे तसे होणे कठीण होत.े पा क तानन े
का मीरबाबत आ मक भूिमका वीकारली, बेरी टर जीनांनी मेजर शहा यास का मीरम ये पाठवून राजा ह र सग या या 
िवरोधात उठाव कर याचा य  केला. मेहरचंद महाजन ह ेया वेळी का मीरचे पंत धान होते. यांनी पा क थानातून जैसे थ े
कराराचा भंग होत अस याची त ार ि टीशांकडे केली. २२ ऑ टोबर १९४७ रोजी पाक तानने ल करी अिधका यां या 
नेतृ वाखाली ३० हजार पठाण सेन े ारे  का मीर खो यात घसुखोरी कर यात आली.संपूण सीमा आगी या वालांनी वेढली 
होती, लुट,अपहरण होत होत,े सामुिहक नरसंहार सु  होता. सीमेपासून ४ मैल आतील हद ूव िशखां या ७५% न अिधक 
घरांना जाळ यात आलेल ं होत.े पु ष, मिहला, मुलांना मा न टाक यात आल ेहोते. पा क थांनचा हा ह ला पूविनयोिजत 
होता. अशी िह सेना अ यंत वेगाने का मीरची राजधानी ीनगरकडे धाव घेऊ लागली.पा क तान या आ मणास त ड दऊे 
शकेल एवढे ल कर राजा हरी सगणे भारताकडे मािगतल.े पतं धान पंिडत नेह ं नी राजाज ह र सग यांना भारतात सामील 
हो या या करारावर वा री कर या या नंतर भारतीय सेना पूण सहकाय करेन आिण आले या संकटातून बाहरे काढेन. 
दसुरा कोणताही पयाय उपल ध नस याने त कालीन गृहमं ी व सं थान मं ालय मुख सरदार पटेल यांचे सिचव ि ह.पी 
मेनन यां या उपि थतीत राजा ह र सग यांनी सामीलना यावर २६ ऑ टोबर १९४७ रोजी वा री केली. यामुळे 
कायदेशीररी या का मीर सं थानाचे भारताम ये िवलीनीकरण झाल.े का मीर सं थान भारतात सामील होताच भारत 
सरकारने अ यंत तातडीने हवाई माग आपली सेना का मीरम ये पाठिवली.तोपयत घुसखोर ीनगर पयत पोहचल ेहोते, परंत ु
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भारतीय सै याने यांना का मीरमधून हकलवून दे याची मोहीम सु  केली. पण तरी देखील का मीरचा काही भाग पाकने 
बळकावलेला आह.े 

थोड यात, वातं य िमळा यानंतरिह जुनागढ, हदैराबाद आिण का मीर िह तीन सं थाने वेगवे या प तीन े
भारतात सामील झाली, ती एकसंघ भारतासाठी गरजेचीच होती. जुनागढ आिण हदैराबाद ह ेदोन  पणू पणे सुटलेल ेआह े
असे हणता येईल, मा  का मीर सारखा  संयु  रा संघ ारे देखील सुटू शकला नाही. मुळात तो संयु  रा संघाकडे नने े
चुक चे होते हचे िस  होते, याच माणे िविवध करारातून यु बंदी असतांनािह गोळीबार करणे, घुसखोरी करणे यासार या 
कारवाया पा क तान कडून सु  असतात.१९६५,१९७१,१९९९ या साली भारतातवर आ मण केली या यु ात दा ण 
पराभव झालेला असतानाही पा क तान यातून कोणताही धडा घते नाही असे दसते. यामुळे का मीर बाबत आपणास 
अजूनही सावध राहणे गरजेचे आह.े   
संदभ सूची:    
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÷Ö. ¯ÖÏ. ¯ÖÏ¬ÖÖ−Ö µÖÖÓ“Öê ‘ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÃÖÓ÷ÖÏÖ´ÖÖ“Öê ´ÖÆüÖ³ÖÖ¸üŸÖ’ ‹�ú ÃÖÓ¤ü³ÖÔ ÷ÖÏÓ£Ö 
 

¯ÖÏÖ. ›üÖò. ¾ÖÓ¤ü−ÖÖ ³ÖÖêµÖ¸ü 
´Ö¸üÖšüß ×¾Ö³ÖÖ÷Ö ‡Ó×¤ü¸üÖ²ÖÖ‡Ô ´Öê‘Öê ´Ö×Æü»ÖÖ ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖµÖ, †´Ö¸üÖ¾ÖŸÖß 

¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö−ÖÖ : 
            Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖê¢Ö¸ü ³ÖÖ¸üŸÖÖ“µÖÖ ‹�úÖŸ´Ö ²ÖÖÓ¬Ö%ÖßÃÖÖšüß �úÖµÖÔ �ú¸ü%ÖÖ ȩ̂ü ÃÖ´ÖÖ•Ö¾ÖÖ¤üß “Öôû¾ÖôûßŸÖß»Ö ×−ÖÂšüÖ¾ÖÖ−Ö �úÖµÖÔ�úŸÖì, ‡Ó÷ÖÏ•Öß“Öê �µÖÖŸÖ�úßŸÖÔ 
¯ÖÏÖ¬µÖÖ¯Ö�ú, •ÖÖ÷Ö×ŸÖ�ú ÃÖ×ÆüŸµÖÖ“Öê †³µÖÖÃÖ�ú ¯ÖÏÖ. ÷Ö. ¯ÖÏ. ¯ÖÏ¬ÖÖ−Ö ×¾ÖªÖ£Öá¤ü¿ÖêŸÖ“Ö −ÖÖ. ÷Ö. ÷ÖÖȩ̂ êü ¾Ö ‹ÃÖ. ‹´Ö. •ÖÖê¿Öß µÖÖÓ“µÖÖ �úÖµÖÖÔ−Öê ¯ÖÏ³ÖÖ×¾ÖŸÖ —ÖÖ»Öê ÆüÖêŸÖê. 
‡.ÃÖ. 1942 “µÖÖ ³ÖÖ¸üŸÖ ”ûÖê›üÖê †ÖÓ¤üÖê»Ö−ÖÖŸÖ ŸµÖÖÓ−Öß ŸµÖÖÓ−Öß ÃÖ×�ÎúµÖ ³ÖÖ÷Ö ‘ÖêŸÖ»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ŸµÖÖÃÖÖšüß 13 ´Ö×Æü−Öê ŸÖã¹Óý÷Ö¾ÖÖÃÖ ³ÖÖê÷ÖÖ¾ÖÖ »ÖÖ÷Ö»ÖÖ. ŸµÖÖÓ−Öß 
ÃÖ´ÖÖ•Ö¾ÖÖ¤üß �úÖÑ÷ÖÏêÃÖ ¯Ö�Ö ¾Ö ¸üÖÂ™ÒüÃÖê¾ÖÖ¤ü»ÖÖÃÖÖšüß �úÖ´Ö �êú»Öê. 1975 ´Ö¬µÖê †Ö%Öß²ÖÖ%Öß“µÖÖ �úÖôûÖŸÖ ŸÖê ¯Öã−ÆüÖ ¾ÖÂÖÔ³Ö¸üÖÃÖÖšüß ŸÖã¹Óý÷ÖÖŸÖ ÆüÖêŸÖê. ×¤ü. 29 ´Öê 
2010 ¸üÖê•Öß ŸµÖÖÓ“Öê ×−Ö¬Ö−Ö —ÖÖ»Öê ¯ÖÏ¬ÖÖ−ÖÖÓ−Öß ‡Ó÷ÖÏ•Öß ¾Ö ´Ö¸üÖšüßŸÖæ−Ö ×¾Ö¯Öæ»Ö »Öê�Ö−Ö �êú»Öê †ÖÆêü. »Ö×»ÖŸÖ ¾Ö ¾Öî“ÖÖ×¸ü�ú Ã¾Ö¹ý¯ÖÖ“Öê »Öê�Ö−Ö �ú¸üŸÖÖÓ−ÖÖ ŸµÖÖÓ−Öß “Ö×¸ü¡Ö, 
†ÖŸ´Ö“Ö×¸ü¡Ö, �úÖ¤Óü²Ö¸üß, �ú£ÖÖ, ¯ÖÏ¾ÖÖÃÖ¾Ö%ÖÔ−Ö, »Ö×»ÖŸÖ ÷Öª µÖÖÃÖÖ¸ü�Öê ¹ýœü ¾ÖÖ’û´ÖµÖ ¯ÖÏ�úÖ¸ü ÆüÖŸÖÖôû»Öê ŸÖÃÖê“Ö �úÖÆüß ¾Öê÷ÖôûµÖÖ ‘ÖÖ™ü%Öß“Öß ¯ÖãÃŸÖ�êúÆüß ×»Ö×Æü»Öß 
†ÖÆêüŸÖ. 

           ÷Ö. ¯ÖÏ. ¯ÖÏ¬ÖÖ−Ö µÖÖÓ“Öê ‘ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÃÖÓ÷ÖÏÖ´ÖÖ“Öê ´ÖÆüÖ³ÖÖ¸üŸÖ’ Æê ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖ“µÖÖ »ÖœüµÖÖ“ÖÖ ‡×ŸÖÆüÖÃÖ �ú£Ö−Ö �ú¸ü%ÖÖ ȩ̂ü ¾Ö%ÖÔ−ÖÖŸ´Ö�ú Ã¾Ö¹ý¯ÖÖ“Öê 

¯ÖãÃŸÖ�ú †ÖÆêü ¾Ö ŸµÖÖ´Ö¬µÖê Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ»ÖœüµÖÖ“Öê ¾Ö%ÖÔ−Ö †Ö»Öê †ÖÆêü ŸµÖÖ´Öãôêû ÷Ö. ¯ÖÏ. ¯ÖÏ¬ÖÖ−Ö µÖÖÓ“Öê ‘ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÃÖÓ÷ÖÏÖ´ÖÖ“Öê ´ÖÆüÖ³ÖÖ¸üŸÖ ‹�ú †¬µÖµÖ−Ö’ µÖÖ ×¾ÖÂÖµÖÖ“Öß 

ÃÖÓ¿ÖÖê¬Ö−Ö ¯Öê¯Ö¸ü ÃÖÖšüß ×−Ö¾Ö›ü �êú»Öß †ÖÆêü. ü 

         ÷Ö. ¯ÖÏ. ¯ÖÏ¬ÖÖ−ÖÖÓ“µÖÖ ²ÖÆãüŸÖê�ú ÃÖ¾ÖÔ“Ö ¯ÖãÃŸÖ�úÖÓ́ Ö¬µÖê ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ»ÖœüµÖÖ“Öê �ú´Öß †×¬Ö�ú ¯ÖḮ ÖÖ%ÖÖŸÖ ¾Ö%ÖÔ−Ö †Ö»Öê †ÖÆêü. ‘ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÃÖÓ÷ÖÏÖ´ÖÖ“Öê 

´ÖÆüÖ³ÖÖ¸üŸÖ’ , ‘ ÷ÖÖêÂ™ü Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ»ÖœüµÖÖ“Öß’ ú†Ö×%Ö ‘ ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÃÖÓ÷ÖÏÖ´Ö’ Æüß ŸÖß−Ö ¯ÖãÃŸÖ�êú ŸÖ¸ü µÖÖ“Ö ×¾ÖÂÖµÖÖ»ÖÖ ¾ÖÖ×Æü»Öê»Öß †ÖÆêüŸÖ. ¯Öî�úß ¯Ö×Æü»µÖÖ 

´Æü%Ö•Öê ‘ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÃÖÓ÷ÖÏÖ´ÖÖ“Öê ´ÖÆüÖ³ÖÖ¸üŸÖ’ µÖÖ ¯ÖãÃŸÖ�úÖ“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü �ú¸üÖ¾ÖµÖÖ“ÖÖ †ÖÆêü. Æêü ¯ÖãÃŸÖ�ú 456 ¯ÖéÂšüÖÓ“Öê †ÃÖæ−Ö †Ö¯Ö%Ö ÆüÖµÖÃ�æú»Ö“Öê ×¿Ö�Ö�ú, 

�úÖò»Öê•Ö´Ö¬Öß»Ö ×¾ÖªÖ£Öá ¾Ö ¸üÖ•Ö�úßµÖ ¯Ö�ÖÖŸÖß»Ö �úÖµÖÔ�úŸÖì µÖÖÓ“µÖÖÃÖÖšüß ×»Ö×Æü»Öê †ÃÖ»µÖÖ“ÖÖ ˆ»»Öê�Ö ¯ÖÏ¬ÖÖ−ÖÖÓ−Öß ‘ ´ÖÖ—Öß ¾ÖÖ™ü“ÖÖ»Ö’ µÖÖ †ÖŸ´Ö“Ö×¸ü¡ÖÖŸÖ 

�êú»ÖÖ †ÖÆêü. ¯ÖÏ¬ÖÖ−ÖÖÓ“Öê ‹�ãú%Ö“Ö »Öê�Ö−Ö ŸÖ¹ý%Ö ×¯Öœüß¾Ö¸ü ¤êü¿Ö³ÖŒŸÖß“Öê ÃÖÓÃ�úÖ¸ü �ú¸ü%µÖÖ“µÖÖ ŸÖôû´ÖôûßŸÖæ−Ö —ÖÖ»Öê †ÖÆêü. µÖê£ÖêÆüß ŸµÖÖÓ“Öß Æüß“Ö ŸÖôû´Öôû ×¤üÃÖŸÖê. 
µÖÖ ¯ÖãÃŸÖ�úÖŸÖ ¯ÖÏ¬ÖÖ−ÖÖÓ−Öß Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ»ÖœüµÖÖ“Öê ¾ÖÃŸÖã×−ÖÂšü ×¾Ö¾Öê“Ö−Ö �êú»Öê †ÖÆêü. µÖÖ ¯ÖãÃŸ�úÖ“µÖÖ ŸÖß−Ö †Ö¾ÖéŸµÖÖ ×−Ö‘ÖÖµÖÖ †ÃÖæ−Ö ØÆü¤üß †Ö×%Ö �úÖ−Ö›üß ³ÖÖÂÖÖÓŸÖ 

ŸµÖÖÓ“Öê ³ÖÖÂÖÖÓŸÖ¸ü —ÖÖ»Öê †ÖÆêü. Ã¾ÖŸÖ: ¯ÖÏ¬ÖÖ−ÖÖÓ−Öß 2005 ÃÖÖ»Öß ‘India’s Freedam Struggle’Æüß ŸµÖÖ“Öß ÃÖÓ×�Ö¯ŸÖ †Ö¾ÖéŸÖß �úÖœü»Öß ÆüÖêŸÖß. 

µÖÖ ¯ÖãÃŸÖ�úÖŸÖ ‹�ãú%Ö †šü¸üÖ ¯ÖÏ�ú¸ü%Öê †ÃÖæ−Ö ‘ Æîü¦üÖ²ÖÖ¤ü“ÖÖ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÃÖÓ÷ÖÏÖ´Ö’†Ö×%Ö ‘ ÷ÖÖê¾ÖÖ ´ÖãŒŸÖßÃÖÓ÷ÖÏÖ´Ö’ Æüß ¤üÖê−Ö ¯Ö×¸ü×¿ÖÂ™êüÆüß ŸµÖÖ»ÖÖ •ÖÖê›ü»Öê»Öß †ÖÆêüŸÖ. 

µÖÖ�Öȩ̂ üß•Ö ÃÖÓ¤ü³ÖÔ÷ÖÏÓ£ÖÖ“Öß ÃÖæ“Öß, ×−Ö¾Ö›ü�ú ˆ»»Öê�Ö ÃÖæ“Öß ¯ÖÏ¬ÖÖ−ÖÖÓ−Öß ×¤ü»Öê»Öß †ÖÆêü. ¿Öê¾Ö†ß ÃÖÖêôûÖ ¯ÖéÂšüÖÓŸÖ ¸üÖ%Öß »Ö�´Öß²ÖÖ‡Ô̄ ÖÖÃÖæ−Ö 15 †Öò÷ÖÂ™ü 1947 
¯ÖµÖÕŸÖ“µÖÖ ×−Ö¾Ö›ü�ú Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ ÃÖê−ÖÖ−Öà“Öß ȩ̂ü�Ö×“Ö¡Öê †Ö×%Ö ”ûÖµÖÖ×“Ö¡Öê ¤êü%µÖÖŸÖ †Ö»Öê»Öß †ÖÆêüŸÖ. 
 µÖÖ ÷ÖÏÓ£ÖÖ»ÖÖ ¯ÖÏ¬ÖÖ−ÖÖÓ−Öß Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ»ÖœüµÖÖ“Öê ´ÖÆüÖ³ÖÖ¸üŸÖ ´Æü™ü»Öê †ÖÆêü. ŸµÖÖŸÖ †Öî×“ÖŸµÖ †ÖÆêü. ´ÖÆüÖ³ÖÖ¸üŸÖÖ¯ÖḮ ÖÖ%Öê“Ö Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ»ÖœüµÖÖ“µÖÖ ¤üß‘ÖÔ �úÖôûÖŸÖ †ÃÖÓ�µÖ 
‘Ö›üÖ´ÖÖê›üß ‘Ö›ü»µÖÖ †ÖÆêüŸÖ. ¯ÖÖ¸üŸÖÓ¡µÖÖ“Öê •ÖÖê�Ö›ü œüÖã÷ÖÖ¹ý−Ö ¤êü%µÖÖÃÖÖšüß ¤êü¿Ö³ÖŒŸÖÖÓ−Öß ¾Öê÷Ö¾Öê÷ÖôûµÖÖ ´ÖÖ÷ÖÖÕ“ÖÖ †¾Ö»ÖÓ²Ö �ú¹ý−Ö ¾Öê÷Ö¾Öê÷ÖôûµÖÖ ¯ÖÏ�úÖ¸ü“µÖÖ �éúŸÖß 
�êú»µÖÖ †ÖÆêüŸÖ. ŸµÖÖŸÖ ÃÖ−Ö¤ü¿Öß¸ü ´ÖÖ÷ÖÖÔ−Öê •ÖÖ%ÖÖ¸êü †ÖÆêüŸÖ. ¾ÖîµÖÛŒŸÖ�ú †Ö×%Ö ÃÖÖ´Öæ×Æü�ú ¯ÖÖŸÖôûß¾Ö¹ý−Ö ²ÖÓ›ü �ú¸ü%ÖÖ ȩ̂ü †ÖÆêüŸÖ. ÃÖ¿ÖÃ¡Ö �ÎúÖÓŸÖß¾Ö¸ü ×¾ÖÀ¾ÖÖÃÖ 
šêü¾Öæ−Ö ÆüÖîŸÖÖŸ´µÖ ¯ÖŸ�ú¸ü%ÖÖ ȩ̂ü �ÎúÖÓ×ŸÖ¾Öß¸ü †ÖÆêüŸÖ. �ëú¤üÃ£ÖÖ−Öß †ÃÖ»Öê»µÖÖ ‡Ó×›üµÖ−Ö −Öò¿Ö−Ö»Ö �úÖÑ÷ÖÏêÃÖ“Öê −ÖêŸÖéŸ¾Ö �ú¸ü%ÖÖ ȩ̂ü »ÖÖê. ×™üôû�ú †ÖÆêüŸÖ, †ØÆüÃÖê“µÖÖ 
´ÖÖ÷ÖÖÔ−Öê »ÖœüÖ ¤êü%ÖÖ¸êü ÷ÖÖÓ¬Öß•Öß †ÖÆêüŸÖ. £ÖÖȩ̂ ü ¯ÖãœüÖ·µÖÖÓ¯ÖÏ´ÖÖ%Öê“Ö ŸµÖÖŸÖ ÃÖÖ´ÖÖ−µÖ •Ö−ÖŸÖê“ÖÖ ÃÖÆü³ÖÖ÷Ö †ÖÆêü. µÖÖ ÃÖÖ·µÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÏµÖŸ−ÖÖŸÖæ−Ö ¿Öê¾Ö™üß 1947 ÃÖÖ»Öß 
¤êü¿Ö Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö —ÖÖ»ÖÖ. µÖÖ »ÖœüµÖÖŸÖß»Ö µÖ““ÖµÖÖ¾ÖŸÖ ‘Ö™ü−ÖÖÓ“Öß, ¾µÖŒŸÖà“Öß ¯ÖÏ¬ÖÖ−ÖÖÓ−Öß ¤ü�Ö»Ö ‘ÖêŸÖ»Öê»Öß †ÃÖ»µÖÖ´ÖãÆêü ŸµÖÖ“Öê Ã¾Ö¹ý¯Ö ´ÖÆüÖ³ÖÖ¸üŸÖÖÃÖÖ¸ü�Öê ×¾Ö¿ÖÖ»Ö —
ÖÖ»Öê»Öê †ÖÆêü. µÖÖ ²ÖéÆüŸÖË�úÖµÖ ÷ÖÏÓ£ÖÖŸÖß»Ö ´ÖÖÓ›ü%Öß µÖÖê•Ö−ÖÖ²Ö¬¤ü †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ŸµÖÖ»ÖÖ ×¾ÖÃ�úôûßŸÖ¯Ö%ÖÖ ´ÖÖ¡Ö µÖêŸÖ −ÖÖÆüß. 
           ÷ÖÏÓ£ÖÖ“Öß ÃÖã¹ý¾ÖÖŸÖ ¯ÖÏ¬ÖÖ−ÖÖÓ−Öß ‡Ó÷ÖÏ•ÖÖ×¾Ö¹ý¬¤ü —ÖÖ»Öê»µÖÖ 1857 “µÖÖ »ÖœüµÖÖ“µÖÖ ¾Ö%ÖÔ−ÖÖ−Öê �êú»Öß †ÖÆêü. ÆüÖ »ÖœüÖ †ÃÖ±ú»Ö šü¸ü»µÖÖ´Öãôêû ‡Ó÷ÖÏ•ÖÖÓ−Öß 
ŸµÖÖ»ÖÖ ×¿Ö¯ÖÖµÖÖÓ“Öê ²ÖÓ›ü šü¸ü¾Ö»Öê. Ã¾ÖÖŸÖÓ¡Ö¾Öß¸ü ÃÖÖ¾Ö¸ü�ú¸üÖÓ̄ ÖḮ ÖÖ%Öê ¯ÖÏ¬ÖÖ−Ö ŸµÖÖ»ÖÖ ¯Ö×Æü»Öê Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÃÖ´Ö¸ü ´Æü%ÖŸÖÖŸÖ. ‡Ó÷ÖÏ•Ö ÃÖ¸ü�úÖ¸ü“µÖÖ ˆ§üÖ´Ö ¬µÖêµÖ¬ÖÖȩ̂ ü%ÖÖÓŸÖãôêû 
ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö ÃÖ¾ÖÔ ÃŸÖ¸üÖÓ́ Ö¬µÖê †ÃÖÓŸÖÖêÂÖ �úÃÖÖ ¯ÖÃÖ¸ü»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ‡Ó÷ÖÏ•Ö ÃÖ¢ÖÖ ˆ»Ö£Öæ−Ö ¯ÖÖ›ü%µÖÖÃÖÖšüß ×²ÖÎ×™ü¿Ö ÃÖî−µÖÖŸÖ»Öê ²ÖÓ›ü�ÖÖȩ̂ ü ÃÖî×−Ö�ú, ²ÖÆüÖ¤æü¸ü¿ÖÆüÖ ¯ÖÖÃÖæ−Ö 
ÃÖ¸üÃÖ�ú™ü »ÖÆüÖ−Ö´ÖÖêšêü ˆ¢Ö¸ü³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ÃÖÓÃ£ÖÖ×−Ö�ú, •Ö´Öß−Ö¤üÖ¸ü ŸµÖÖŸÖ �úÃÖê ÃÖÖ´Öß»Ö —ÖÖ»Öê, ŸµÖÖÓ−Öß �úÖê%Ö�úÖê%ÖŸÖê ¯Ö¸üÖ�Îú´Ö ÷ÖÖ•Ö¾Ö»Öê, ÃÖÖ´ÖÖ−µÖ •Ö−ÖŸÖê“ÖÖÆüß µÖÖ 
»ÖœüµÖÖŸÖ �úÃÖÖ ¯ÖÖØšü²ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ‡Ó÷ÖÏ•ÖÖÓ−Öß †ŸµÖÓŸÖ †´ÖÖ−ÖãÂÖ¯Ö%Öê ÆüÖ »ÖœüÖ �úÃÖÖ ×“Ö¸ü›æü−Ö ™üÖ�ú»ÖÖ ŸµÖÖ“Öê ¾Ö%ÖÔ−Ö ¯ÖÏ¬ÖÖ−ÖÖÓ−Öß �êú»Öê †ÖÆêü. ¯ÖÏ¬ÖÖ−ÖÖÓ“ÖÖ ÆêüŸÖæ µÖÖ 
»ÖœüµÖÖ“ÖÖ ×“Ö×�úŸÃÖ�ú †³µÖÖÃÖ �ú¸ü%µÖÖ“ÖÖ, ŸµÖÖŸÖ»µÖÖ ˆ×%Ö¾ÖÖ ¤üÖ�Ö¾Ö%µÖÖ“ÖÖ −ÖÖÆüß ŸÖ¸ü ŸÖ¹ý%ÖÖÓ“µÖÖ ´Ö−ÖÖŸÖß»Ö ¤êü¿Ö³ÖŒŸÖß“Öß ³ÖÖ¾Ö−ÖÖ ŸÖê¾ÖŸÖ ¸üÖÆüÖ¾Öß ÆüÖ 

†ÖÆêü. ŸÖê ´Æü%ÖŸÖÖŸÖ ‘ µÖÖ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ µÖã¬¤üÖŸÖ ³ÖÖ¸üŸÖ´ÖÖŸÖê“Öê •Öê ¤üÖê−Ö »ÖÖ�Ö ÃÖã¯Öæ¡Ö ¬ÖîµÖÖÔ−Öê »Öœü»Öê †Ö×%Ö ´ÖÖ¸ü»Öê ÷Öê»Öê ŸµÖÖÓ“µÖÖ¯Öî�úß ²ÖÆãüŸÖê�úÖÓ“Öß −ÖÖ¾Öê †–ÖÖŸÖ 
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¸üÖ×Æü»Öß. †−Öê�ú ¾ÖÂÖì ŸµÖÖÓ“µÖÖ ²Ö×»Ö¤üÖ−ÖÖ“Öß ˆ¯Öê�ÖÖ —ÖÖ»Öß. ¯Ö Ó̧üŸÖã ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÆüÖîŸÖÖŸ´µÖÖ´Öãôêû“Ö Ã¾ÖÖŸÖÓ¡Ö³ÖÖ¾Ö−ÖÖ ŸÖê¾ÖŸÖ ¸üÖ×Æü»Öß †Ö×%Ö ¯Öãœü“µÖÖ ×¯ÖœüµÖÖÓŸÖß»Ö 

¤êü¿Ö³ÖŒŸÖÖÓ−ÖÖ ¯ÖÏȩ̂ ü%ÖÖ »ÖÖ³Ö»Öß.” 1 

          “ÖÖî¤üÖ ¯ÖÏ�ú¸ü%ÖÖÓ“µÖÖ µÖÖ ÷ÖÏÓ£ÖÖŸÖß»Ö ‘ ÃÖ¿ÖÃ¡Ö ²ÖÓ›üÖ“Öê ¯ÖÏµÖŸ−Ö’ , ‘ ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ �ÎúÖÓ×ŸÖ�úÖ¸ü�ú’ , ‘�ÎúÖÓ×ŸÖ�úÖ¸ü�úÖÓ“ÖÖ ´Öê¹ý´Ö%Öß - ³Ö÷ÖŸÖØÃÖ÷Ö’†Ö×%Ö 

‘ ÃÖã³ÖÖÂÖ“ÖÓ¦ü²ÖÖê¬Ö †Ö×%Ö †Ö—ÖÖ¤ü ØÆü¤ü ÃÖê−ÖÖ’†¿Öß “ÖÖ¸ü ¯ÖÏ�ú¸ü%Öê ‡Ó÷ÖÏ•ÖÖÓ×¾Ö¹ý¬¤ü ÃÖ¿ÖÃ¡Ö »ÖœüÖ ¤êü%ÖÖ·µÖÖ, ×−Ö³ÖÔµÖ ¾Öé¢Öß“µÖÖ, ¯ÖÏÖ%ÖÖ¯ÖÔ%ÖÖÃÖÖšüß ×ÃÖ¬¤ü 

†ÃÖ»Öê»µÖÖ ¤êü¿Ö³ÖŒŸÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÏµÖŸ−ÖÖÓÃÖÓ²ÖÓ¬Öß“Öß †ÖÆêüŸÖ. 465 ¯ÖéÂšüÖÓ“µÖÖ µÖÖ ÷ÖÏÓ£ÖÖ“Öß 147 ¯ÖéÂšêü ¯ÖÏ¬ÖÖ−ÖÖÓ−Öß ÃÖ¿ÖÃ¡Ö »ÖœüÖ ¤êü%ÖÖ·µÖÖ ¿Öæ¸üÖÓÃÖÖšüß �Ö“ÖÔ �êú»Öß 
†ÖÆêüŸÖ. ¯ÖÏ¬ÖÖ−Ö ÃÖ´ÖÖ•Ö¾ÖÖ¤üß ¯Ö�ÖÖ“Öê ÆüÖêŸÖê. ÃÖÖ¬ÖÖ−Ö¿Öã×“Ö•ÖÖ −Ö ´ÖÖ−Ö%ÖÖ·µÖÖ �ú´µÖã×−ÖÃ™üÖÓ“ÖÖ ´ÖÖ÷ÖÔ ŸµÖÖÓ−ÖÖ −Ö¾ÆüŸÖÖ. ¯Ö¸üÓŸÖã ŸÖê †ÖŸµÖÓ×ŸÖ�ú †ØÆüÃÖÖ¾ÖÖ¤üß −Ö¾ÆüŸÖê. 
¤ãüÃÖ·µÖÖÓ“Öß ¸üÖ•µÖê ×÷ÖôÓû�éúŸÖ �ú¸ü%Öê ÆüÖ †−µÖÖµÖ †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ŸµÖÖ ×¾Ö¹ý¬¤ü »Öœü%ÖÖ·µÖÖÓ“µÖÖ ´ÖÖ÷ÖÖÔ“Öß “Ö“ÖÖÔ ŸµÖÖ´Öãôêû ŸµÖÖÓ−Öß �êú»Öß −ÖÖÆüß. ŸµÖÖÓ“Öß ¤êü¿Ö³ÖŒŸÖß, 
ŸµÖÖ÷Ö, ÆüÖîŸÖÖŸ´µÖ ŸµÖÖÓ−ÖÖ †¬ÖÖê ȩ̂ü×�ÖŸÖ �ú¸üÖ¾ÖµÖÖ“Öê ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖ´Öãôêû ŸµÖÖÓ“µÖÖ²Ö§ü»Ö ŸµÖÖÓ−Öß ´Ö−Ö:¯Öæ¾ÖÔ�ú †Ö×%Ö ³Ö¸ü³Ö¹ý−Ö ×»Ö×Æü»Öê †ÖÆêü. ŸµÖÖŸÖ ˆ´ÖÖ•Öß −ÖÖ‡Ô�ú 
¯ÖÖÃÖæ−Ö ³Ö÷ÖŸÖØÃÖ÷Ö ¯ÖµÖÕŸÖ •µÖÖÓ−Öß •µÖÖÓ−Öß ÷Öã̄ ŸÖ¯Ö%Öê ÃÖÖÆüÃÖß �éúŸÖß �êú»µÖÖ ŸµÖÖÓ“Öß �úÖ»Ö�Îú´ÖÖ−ÖãÃÖÖ¸ü ¾Ö%ÖÔ−Öê �êú»Öß †ÖÆêüŸÖ. �ú¬Öß �ÎúÖÓ×ŸÖ�úÖ¸ü�úÖÓ“Öê “Ö×¸ü¡Ö 
ÃÖÖÓ×÷ÖŸÖ»Öê †ÖÆêü. �ãúšêü ŸµÖÖÓ“Öê ¾µÖÛŒŸÖŸ¾Ö×¾Ö¿ÖêÂÖ ÃÖÖÓ×÷ÖŸÖ»Öê»Öê †ÖÆêüŸÖ. ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÖÆüÃÖÖÓ̄ Öãœêü ´ÖéŸµÖãÆüß †Öê¿ÖÖôû»ÖÖ †ÃÖÖ¾ÖÖ †ÃÖê ŸµÖÖÓ−ÖÖ ¾ÖÖ™üŸÖê. ŸµÖÖÓ−ÖÖ ŸÖê£Öê 
×¤ü¾µÖŸ¾ÖÖ“Öß ¯ÖÏ“ÖßŸÖß µÖêŸÖê. ³Ö÷ÖŸÖØÃÖ÷Ö“µÖÖ �úÖ´Ö×÷Ö¸üß“ÖÖ †ÖœüÖ¾ÖÖ ‘ÖêŸÖÖ−ÖÖ ŸÖê ÷Ö•ÖÖÔ •ÖµÖ•ÖµÖ�úÖ¸ü Æüß �ãúÃÖã́ ÖÖ÷ÖÏ•ÖÖÓ“Öß �ú×¾ÖŸÖÖ ˆ¤Ëü¬ÖéŸÖ �ú¸üŸÖÖŸÖ. ‹�úÖê×%ÖÃÖÖ¾µÖÖ 

¿ÖŸÖ�úÖŸÖß»Ö ˆ´ÖÖ•Öß −ÖÖ‡Ô�ú, ¾ÖÖÃÖã¤êü¾Ö ²Öôû¾ÖÓŸÖ ±ú›ü�êú µÖÖÓ“µÖ ¤êü¿Ö³ÖŒŸÖß“µÖÖ •ÖÖȩ̂ ü¤üÖ¸ü ˆ´Öá“Öê ¾Ö%ÖÔ−Ö �ú¸üŸÖÖÓ−ÖÖ ŸÖê ´Æü%ÖŸÖÖŸÖ “ ŸµÖÖÓ“µÖÖ ´ÖÖ÷Öê ¾µÖÖ¯Ö�ú 

ÃÖÓ‘Ö™ü−ÖÖ †Ö×%Ö ×−ÖÛ¿“ÖŸÖ ŸÖŸ¾Ö¯ÖÏ%ÖÖ»Öß −ÖÃÖê»ÖÆüß ŸÖ¸üßÆüß ÃÖ¿ÖÃ¡Ö �ÎúÖÓŸÖßÃÖÖšüß ˆªãŒŸÖ —ÖÖ»Öê»µÖÖ µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ´Ö−ÖÃ¾Öß †Ö×%Ö Ã¾ÖÖ×³Ö´ÖÖ−Öß �ÎúÖÓŸÖßÃÖÖšüß 

ÆãüŸÖÖŸ´µÖÖ×¾ÖÂÖµÖß ¤êü¿ÖÖ»ÖÖ �éúŸÖ–ÖŸÖÖ ¾ÖÖ™ü»Öß ¯ÖÖ×Æü•Öê ” 2 

            ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖß»Ö ¾Ö ³ÖÖ¸üŸÖÖ²ÖÖÆêü¸üß»Ö ¯ÖÏŸµÖê�ú �ÎúÖÓ×ŸÖ�úÖ¸ü�úÖ“µÖÖ �úÖµÖÖÔ“ÖÖ †ÖœüÖ¾ÖÖ ŸµÖÖÓ−Öß ‘ÖêŸÖ»ÖÖ †ÖÆêü. µÖÖ ŸµÖÖ÷Öß �ÎúÖÓ×ŸÖ�úÖ¸ü�úÖÓ̄ Öãœêü ŸµÖÖÓ“µÖÖ 

³ÖÖ¾Ö−ÖÖ¿Öß»Ö ´Ö−ÖÖ»ÖÖ −ÖŸÖ´ÖÃŸÖ�ú ¾ÆüÖ¾Öê †ÃÖê ¾ÖÖ™üŸÖê. ÃÖã³ÖÖÂÖ“ÖÓ¦üÖÓ²Ö§ü»Ö ¯ÖÏ¬ÖÖ−Ö ´Æü%ÖŸÖÖŸÖ “ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡Ö µÖã¬¤üÖŸÖß»Ö ÃÖ¾ÖÔÁÖêÂšü �ÎúÖÓ×ŸÖ�úÖ¸ü�ú −ÖêŸÖê ´Æü%Öã−Ö 

ÃÖã³ÖÖÂÖ²ÖÖ²ÖæÓ“Öê Ã£ÖÖ−Ö ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ •Ö−ÖŸÖê“µÖÖ Çü¤üµÖ´ÖÓ×¤ü¸üÖŸÖ ¬Öé¾ÖŸÖÖ·µÖÖÃÖÖ¸ü�Öê †œüôû †ÖÆêü”  ÃÖã³ÖÖÂÖ“ÖÓ¦üÖ“µÖÖ “Ö×¸ü¡ÖÖŸÖß»Ö ×¾ÖÃŸÖÖ¸ü¯Öæ¾ÖÔ�ú ÃÖ¾ÖÔ ¸üÖế ÖÖÓ“Ö�ú 

‘Ö™ü−ÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ¬ÖÖ−ÖÖÓ−Öß ˆŸÃÖÖÆüÖ−Öê ×¾ÖÃŸÖÖ¸ü¯Öæ¾ÖÔ�ú ¾Ö%ÖÔ−Ö �êú»Öê †ÖÆêü. ŸµÖÖÓ“Öê −Ö•Ö¸ü�îú¤êüŸÖæ−Ö †Ö×%Ö ¤êü¿ÖÖŸÖæ−Ö ×−ÖÃÖ™ü%Öê, �úÖ²Öæ»Ö´ÖÖ÷ÖÔ ²ÖÙ»Ö−Ö»ÖÖ ¯ÖÖê“Ö¾Ö%Öê, •Ö´ÖÔ−ÖßŸÖ 
Ã¾ÖŸÖ:“µÖÖ ȩ̂ü×›ü†Öê �ëú¦üÖ¾¤üÖ ȩ̂ü †Öê•ÖÃ¾Öß ³ÖÖÂÖ%Öê �ú¸ü%Öê, ŸµÖÖÓ“Öß  †Ö—ÖÖ¤ü ØÆü¤ü ÃÖê−ÖÖ, ×ŸÖ“µÖÖ ÆüÖ»Ö“ÖÖ»Öß ‡ŸµÖÖ¤üß. †÷Ö¤üß ˆ¤Ëü³ÖãŸÖ, †ÃÖÓ³ÖÖ¾µÖ ¾ÖÖ™üÖ¾µÖÖŸÖ 
†¿ÖÖ ÷ÖÖêÂ™üß²Ö§ü»Ö ×»Ö×ÆüŸÖÖÓ−ÖÖ ¯ÖÏ¬ÖÖ−ÖÖÓ“Öê ´Ö−Ö ˆ“ÖÓ²Öôæû−Ö †Ö»µÖÖÃÖÖ¸ü�Öê ¾ÖÖ™üŸÖ ¸üÖÆüŸÖê. ÃÖã³ÖÖÂÖ“ÖÓ¦üÖÓ“µÖÖ ´ÖéŸµÖæ“Öê ÷Öæœü ˆ�ú»Ö%µÖÖ“µÖÖ ³ÖÖ−Ö÷Ö›üßŸÖ ŸÖê ¯Ö›üŸÖ 

−ÖÖÆüßŸÖ. ‘ ×¤ü¾µÖŸ¾ÖÖ“Öß •Öê£Ö ¯ÖÏ“ÖßŸÖß ŸÖê£Öê �ú¸ü ´ÖÖ—Öê •ÖãôûŸÖß’†¿Öß ¯ÖÏ¬ÖÖ−ÖÖÓ“Öß ´Ö−ÖÖê¾Öé¢Öß ÃÖã³ÖÖÂÖ²ÖÖ²ÖæÓ“µÖÖ ¾Ö%ÖÔ−ÖÖŸÖæ−Ö ¯ÖÏ÷Ö™ü ÆüÖêŸÖê. 

            ‡Ó×›üµÖ−Ö −Öò¿Ö−Ö»Ö �úÖÑ÷ÖÏêÃÖ †Ö×%Ö Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÃÖÓ÷ÖÏÖ´Ö µÖÖ“ÖÖ †×¾Ö³ÖÖ•µÖ ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö †ÖÆêü. 1885 ÃÖÖ»Öß Ã£ÖÖ¯Ö−ÖÖ —ÖÖ»Öê»µÖÖ �úÖÑ÷ÖÏêÃÖ“ÖÖ ´Öæôû ÆêüŸÖæ 
•Ö−ÖŸÖê“µÖÖ ŸÖ�ÎúÖ¸üß †Ö×%Ö ´ÖÖ÷Ö%µÖÖ ÃÖ¸ü�úÖ¸ü»ÖÖ ÃÖÖ¤ü¸ü �ú¸ü%Öê ÆüÖ ÆüÖêŸÖÖ. ¤üÖ¤üÖ³ÖÖ‡Ô −Ö¾Ö¸üÖê•Öß †¬µÖ�Ö †ÃÖŸÖÖÓ−ÖÖ ŸµÖÖÓ−Öß ‡Ó÷»ÖÓ›ü ³ÖÖ¸üŸÖÖ“Öê �úÃÖê †ÖÙ£Ö�ú 
¿ÖÖêÂÖ%Ö �ú¸üßŸÖ †ÖÆêü ŸÖê †Ö�ú›êü¾ÖÖ¸üß×−Ö¿Öß Ã¯ÖÂ™ü �êú»Öê ÆüÖêŸÖê. •ÖÖê×ŸÖ¸üÖ¾Ö ±æú»µÖÖÓ́ Öãôêû �úÖÑ÷ÖÏêÃÖ−Öê ÷ÖÏÖ´Öß%Ö •Ö−ÖŸÖê“µÖÖ ¯ÖÏ¿−ÖÖÓ“Öß ¤ü�Ö»Ö ‘µÖÖµÖ»ÖÖ ÃÖã¹ý¾ÖÖŸÖ �êú»Öß 
†Ö×%Ö ¯Öãœêü ×™üôû�úÖÓ“Öê �ú%Ö�Ö¸ü −ÖêŸÖéŸ¾Ö »ÖÖ³ÖŸµÖÖ¾Ö¸ü Æêü ¾µÖÖÃÖ¯Ößšü Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ ÃÖÓ̄ ÖÖ†−ÖÖ“Öê ¯ÖÏ³ÖÖ¾Öß ÃÖÖ¬Ö−Ö ²Ö−Ö»Öê. Æêü ÃÖ¾ÖÔ ÃÖÖÓ÷Öæ−Ö −ÖÓŸÖ¸ü ¯ÖÏ¬ÖÖ−Ö ×™üôû�úÖÓ“µÖÖ 
−ÖêŸÖéŸ¾ÖÖ“Öß ÃÖ¾ÖÔ ¾Öî×¿ÖÂ™üµÖê Ã¯ÖÂ™ü �ú¸üŸÖÖŸÖ. ¤êü¿ÖÖŸÖ ×−Ö´ÖÖÔ%Ö ÆüÖê%ÖÖ·µÖÖ ¯ÖÏ¿−ÖÖÓ“µÖÖ ×−Ö×´Ö¢ÖÖ−Öê ×šüôû�ú »ÖÖê�úÖÓ“µÖÖ ´Ö−ÖÖŸÖ ÃÖ¸ü�úÖ¸ü×¾Ö¹ý¬¤ü †ÃÖÓŸÖÖêÂÖ ×−Ö´ÖÖÔ%Ö 
�ú¸üßŸÖ ÷Öê»Öê. ÷Ö%Öê¿ÖÖŸÃÖ¾Ö, ×¿Ö¾Ö•ÖÓµÖŸÖß ˆŸÃÖ¾Ö µÖÖÃÖÖ¸ü�µÖÖ ˆ¯Ö�Îú´ÖÖŸÖæ−Ö »ÖÖê�úÖÓ−ÖÖ ŸµÖÖÓ−Öß ÃÖÓ‘Ö×™üŸÖ �êú»Öê. ŸµÖÖÓ“µÖÖ ×¾Ö«ü¢Öế Öãôêû ŸÖê •Ö−ÖŸÖê“Öê ¤îü¾ÖŸÖ ²Ö−Ö»Öê. 
ŸµÖÖÓ“Öê −ÖêŸÖéŸ¾Ö ¤êü¿Ö¾µÖÖ¯Öß —ÖÖ»Öê �úÖÑ÷ÖÏêÃÖ´Ö¬Ö»ÖÖ ÃÖ−Ö¤ü¿Öß¸ü ´ÖÖ÷ÖÖÔ−Öê •ÖÖ%ÖÖ¸üÖ ´Ö¾ÖÖôû ÷Ö™ü ×™üôû�úÖÓ“µÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾ÖÖ´Öãôêû ×−ÖÂ¯ÖÏ³Ö šü¸üŸÖ ÷Öê»ÖÖ. ¯ÖÏ¬ÖÖ−Ö Æêü ÃÖ¾ÖÔ Ã¯Â™ü 
�ú¹ý−Ö 1920 −ÖÓŸÖ¸ü ´ÖÆüÖŸ´ÖÖ ÷ÖÖÓ¬Öß µÖÖÓ“µÖÖ�ú›êü †Ö»Öê»µÖÖ �úÖÑ÷ÖÏêÃÖ“µÖÖ −ÖêŸÖéŸ¾ÖÖ“Öß ¾Öî×¿ÖÂ™üµÖê Ã¯ÖÂ™ü �ú¸üŸÖÖŸÖ. ÷ÖÖÓ¬Öß“Öß †ØÆüÃÖÖ, ÃÖŸµÖÖ÷ÖÏÆü, ÃÖ×¾Ö−ÖµÖ 
�úÖµÖ¤êü³ÖÓ÷Ö µÖÖ¾Ö¸ü †Ö¬ÖÖ¸ü»Öê»Öß 1920, 1930 †Ö×%Ö 1942 “Öß †ÖÓ¤üÖê»Ö−Öê µÖÖ“Öß ÃÖ×¾ÖÃŸÖ¸ü ´ÖÖ×ÆüŸÖß ¯ÖÏ¬ÖÖ−Ö ¤êüŸÖÖŸÖ. ÷ÖÖÓ¬Öß−Öß Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖ“µÖÖ »ÖœüµÖÖ»ÖÖ 
»ÖÖê�ú»ÖœüµÖÖ“Öê Ã¾Ö¹ý¯Ö �úÃÖê ×¤ü»Öê ŸÖê Ã¯ÖÂ™ü �ú¸üŸÖÖŸÖ. ˆ÷ÖÏ ÆüÖêŸÖ ÷Öê»Öê»ÖÖ ÆüÖ »ÖÖê�ú»ÖœüÖ, ¤ãüÃÖ·µÖÖ ´ÖÆüÖµÖã¬¤üÖ−ÖÓŸÖ¸ü �ÖÖ»ÖÖ¾Ö»Öê»Öß ×²ÖÎ×™ü¿Ö ÃÖÖ´ÖÏÖ•µÖÖ“Öß ÛÃ£ÖŸÖß, 
³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖ −ÖÖ×¾Ö�ú ¤ü»ÖÖ−Öê �êú»Öê»Öê ²ÖÓ›ü µÖÖ ÃÖÖ·µÖÖÓ“µÖÖ ¯Ö×¸ü%ÖÖ´Öß 1947 ÃÖÖ»Öß ‡Ó÷ÖÏ•ÖÖÓ−Öß ³ÖÖ¸üŸÖÖ»ÖÖ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ ×¤ü»Öê. ´ÖÖ¡Ö ±úÖôû%Öß“Öß ´Öê�Ö ´ÖÖ¹ý−Ö šêü¾Ö»Öß. 
−ÖêÆü¹Óý“µÖÖ »ÖÖ»Ö ×�ú»»µÖÖŸÖß»Ö ÃÖã̄ ÖÏ×ÃÖ¬¤ü ³ÖÖÂÖ%ÖÖ−Öê ¯ÖÏ¬ÖÖ−Ö µÖÖ ÷ÖÏÓ£ÖÖ“ÖÖ ¿Öê¾Ö™ü �ú¸üŸÖÖŸÖ. ÷ÖÏÓ£ÖÖ»ÖÖ •ÖÖê›ü»Öê»µÖÖ ¯Ö×¸ü×¿ÖÂ™üÖŸÖ ÃÖÓÃ£ÖÖ−ÖÖÓ“Öê ×¾Ö»Öß−Öß�ú¸ü%Ö †Ö×%Ö 
÷ÖÖê¾ÖÖ ´ÖãŒŸÖßÃÖÓ÷ÖÏÖ´ÖÖ“Öê ¾Ö%ÖÔ−Ö �ú¹ý−Ö Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖê¢Ö¸ü †Ö%Ö�Öß ¤üÖê−Ö ´ÖÆü¢¾ÖÖ“Öß ‘Ö™ü−ÖÖÓ“Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß ŸµÖÖÓ−Öß ×¤ü»Öê»Öß †ÖÆêü. ÆüÖ ÷ÖÏÓ£Ö Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ»ÖœüµÖÖ“µÖÖ 
‡×ŸÖÆüÖÃÖÖ¾Ö¸ü ¯ÖÏ¬ÖÖ−ÖÖÓ−Öß �ëú×¦üŸÖ �êú»Öê»ÖÖ †ÃÖ»ÖÖ ŸÖ¸üß 19 ¾µÖÖ ¿ÖŸÖ�úÖŸÖß»Ö ¯ÖÏ²ÖÖê¬Ö−ÖÖ“Öê Ã¾Ö¹ý¯Ö Ã¯ÖÂ™ü �ú¸üŸÖÖÓ−ÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÃÖã¬ÖÖ¸ü%ÖÖÓÃÖÖšüß —ÖÖ»Öê»µÖÖ 
“Öôû¾Öôûà“ÖßÆüß ´ÖÖ×ÆüŸÖß ŸµÖÓÖ−Öß ×¤ü»Öß †ÖÆêü †Ö×%Ö ×¾ÖÃÖÖ¾µÖÖ ¿ÖŸÖ�úÖŸÖ ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖ †Ö»Öê»µÖÖ ´ÖÖŒÃÖÔ¾ÖÖ¤ü †Ö¤üß −Ö¾µÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü ¯ÖÏ¾ÖÖÆüÖÓ“ÖÖÆüß ŸµÖÖÓ−Öß ¯Ö×¸ü“ÖµÖ 
�ú¹ý−Ö ×¤ü»Öê»ÖÖ †ÖÆêü. 
             ´ÖÆüÖ³ÖÖ¸üŸÖ µÖÖ †ÖÂÖÔ ´ÖÆüÖ�úÖ¾µÖÖŸÖ •Ö¿Öß †ÃÖÓ�µÖ ¯ÖÖ¡Öê †Ö×%Ö ¯ÖÏÃÖÓ÷Ö µÖêŸÖÖŸÖ ŸÖÃÖê“Ö µÖÖ ³ÖÖ¸üŸÖÖ“µÖÖ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ»ÖœüµÖÖŸÖÆüß ×¤üÃÖã−Ö µÖêŸÖê. 
‹�úÖê×%ÖÃÖÖ¾µÖÖ ¿ÖŸÖ�úÖ“µÖÖ ÃÖã¹ý¾ÖÖŸÖß¯ÖÖÃÖæ−Ö ŸÖê ×¾ÖÃÖÖ¾µÖÖ ¿ÖŸÖ�úÖ“µÖÖ ´Ö¬µÖÖ¯ÖµÖÕŸÖ“ÖÖ †ÃÖÖ ±úÖ¸ü ´ÖÖêšüÖ �úÖ»Ö¯Ö™ü ŸµÖÖŸÖ µÖêŸÖÖê. ³ÖÖ¸üŸÖÖ“µÖÖ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖ“ÖÖ 
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ÃÖÓ÷ÖÏÖ´Ö ÆüÖ ¯ÖÏ¬ÖÖ−ÖÖÓ“µÖÖ †×ŸÖ¿ÖµÖ ×•Ö¾ÆüÖôûµÖÖ“ÖÖ †Ö×%Ö †³µÖÖÃÖÖ“ÖÖ ×¾ÖÂÖµÖ ÆüÖêŸÖÖ. “Ö×¸ü¡Ö, †ÖŸ´Ö“Ö×¸ü¡Ö ¾Ö �úÖ¤Óü²Ö¸üß µÖÖ ×ŸÖ−Æüß »Öê�Ö−Ö¯ÖÏ�úÖ¸üÖÓ́ Ö¬Öã−Ö ŸµÖÖÓ−Öß 
Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ ÃÖÓ÷ÖÏÖ´ÖÖ“ÖÖ ‡×ŸÖÆüÖÃÖ ÃÖÖÓ×÷ÖŸÖ»ÖÖ †ÖÆêü. 
             µÖÖ ÷ÖÏÓ£ÖÖ“Öê ÃÖÓ¤ü³ÖÔ ÷ÖÏÓ£Ö ´Æü%Öæ−Ö ´Öæ»µÖ ´ÖÖêšêü šü¸üŸÖê �úÖ¸ü%Ö ŸµÖÖŸÖ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÃÖÓ÷ÖÏÖ´ÖÖŸÖß»Ö µÖ““ÖµÖÖ¾ÖŸÖ ‘Ö™ü−ÖÖÓ“Öê �ú£Ö−Ö �ú¸ü%µÖÖŸÖ †Ö»Öê»Öê †ÖÆêü. 
†−Öê�ú ‘Ö™ü−ÖÖÓ“Öê ŸÖ¸ü †×ŸÖ¿ÖµÖ ×¾ÖÃŸÖÖ¸üÖ−Öê †Ö×%Ö ×“Ö¡Ö´ÖµÖ ¯Ö¬¤üŸÖß−Öê ¾ÖÃŸÖãÛÃ£ÖŸÖß“ÖÖ ×¾Ö¯ÖµÖÖÔÃÖ ÆüÖê‰ú −Ö ¤êüŸÖÖ ¾Ö%ÖÔ−Ö �êú»Öê †ÖÆêü. •ÖÃÖê 1943 “Öê ”ûÖê›üÖê 
³ÖÖ¸üŸÖ †ÖÓ¤üÖê»Ö−Ö, ¤üÖÓ›üß µÖÖ¡ÖÖ, †Ö�ÖÖ¤ü ØÆü¤ü ÃÖê−Öê“Öê �úÖµÖÔ µÖÖ“Öê ¾Ö%ÖÔ−Ö ŸµÖÖÓ−Öß ¥ü�ú¯ÖÏŸµÖµÖ�úÖ¸üß �êú»Öê †ÖÆêü. µÖÖ ‘Ö™ü−ÖÖÓ“Öê ¾Ö%ÖÔ−Ö �ú¸üŸÖÖÓ−ÖÖ ŸµÖÖ¾Ö¸ü �ãú™ü»µÖÖÆüß 
¯ÖÏ�úÖ¸ü“Öê ³ÖÖÂµÖ ŸÖê �ú¸üßŸÖ −ÖÖÆüßŸÖ. ¯ÖãœüÖ·µÖÖÓ“Öê ×−Ö%ÖÔµÖ ¾Ö ŸµÖÖŸÖæ−Ö ‘Ö›ü%ÖÖ·µÖÖ ‘Ö™ü−ÖÖ ŸµÖÖÓ“Öß ×“Ö×�úŸÃÖÖ �ú¸üßŸÖ −ÖÖÆüßŸÖ. †ÓŸÖ¸üß“µÖÖ ˆ´ÖôûµÖÖ−Öê ŸÖê ×»Ö×ÆüŸÖ 
†ÃÖ»Öê ŸÖ¸üß •Öê ‘Ö›ü»Öê ŸÖê ¾ÖÃŸÖã×−ÖÂšü¯Ö%Öê ÃÖÖÓ÷Ö%Öê µÖÖ¾Ö¸ü ŸµÖÖÓ“ÖÖ ³Ö¸ü †ÖÆêü. 
             Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÃÖÓ÷ÖÏÖ´ÖÖ“µÖÖ ‡×ŸÖÆüÖÃÖÖ¾Ö¸ ×“Ö×�úŸÃÖ�ú Ã¾Ö¹ý¯ÖÖ“Öê ×¾Ö¯Öã»Ö »Öê�Ö−Ö ‡Ó÷ÖÏ•Öß ¾Ö ´Ö¸üÖšüßŸÖæ−Ö †−Öê�ú ×¾Ö¤Ëü¾ÖÖ−ÖÖÓ−Öß �êú»Öê»Öê †ÖÆêü. ‘Ö™ü−ÖÖÓ�ú›êü 
¯ÖÖÆü%µÖÖ“ÖÖ †Ö¯Ö»ÖÖ ¥üÛÂ™ü�úÖê−Ö ŸµÖÖŸÖæ−Ö ´ÖÖÓ›ü»Öê»ÖÖ †ÖÆêü. ŸµÖÖÓ“Öê ´Öæ»µÖ´ÖÖ¯Ö−Ö �êú»Öê»Öê †ÖÆêü. ¯ÖÏ¬ÖÖ−Ö ´ÖÖ¡Ö Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÃÖÓ÷ÖÏÖ´ÖÖŸÖ ‘Ö›ü»Öê»µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ‘Ö›üÖ´ÖÖê›üß 
ÃÖÖÓ÷Ö%µÖÖ“ÖÖ ´ÖÖ÷ÖÔ Ã¾ÖÖ�úÖ¸üŸÖÖŸÖ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖ“µÖÖ, ¯ÖÏ¤üß‘ÖÔ �úÖôûÖŸÖ “ÖÖ»Ö»Öê»µÖÖ »ÖœüµÖÖŸÖ ¤êü¿Ö³ÖŒŸÖÖÓ−Öß •Öê ×−Ö¸ü×−Ö¸üÖôêû ´ÖÖ÷ÖÔ ×−Ö¾Ö›ü»Öê •ÖÃÖê ŸÖ¹ý%Ö 
�ÎúÖÓü×ŸÖ�úÖ¸ü�úÖÓ“ÖÖ ÷Öã̄ ŸÖ �úÖ¸ü¾ÖÖµÖÖÓ“ÖÖ ´ÖÖ÷ÖÔ, †Ö¬Öß ×™üôû�ú †Ö×%Ö −ÖÓŸÖ¸ü ÷ÖÖÓ¬Öß“µÖÖ −ÖêŸÖéŸ¾ÖÖ�ÖÖ»Öß †ØÆüÃÖê“µÖÖ ´ÖÖ÷ÖÖÔ−Öê —ÖÖ»Öê»Öß ¸üÖÂ™Òü¾µÖÖ¯Öß “Öôû¾Öôû, 

ÃÖã³ÖÖÂÖ“ÖÓ¦ü ²ÖÖêÃÖÖÓ“ÖÖ »ÖÂ�ú¸üß “ÖœüÖ‡Ô“ÖÖ ´ÖÖ÷ÖÔ µÖÖ ÃÖÖ·µÖÖÓ“Öê ŸÖê †ÖŸ´ÖßµÖŸÖê−Öê ×¾Ö¾Öê“Ö−Ö �ú¸üŸÖÖŸÖ. –ÖÖ−ÖêÀ¾Ö¸ü •µÖÖ¯ÖḮ ÖÖ%Öê ÷ÖßŸÖÖ³ÖÖÂµÖ ×»Ö×ÆüŸÖÖÓ−ÖÖ ‘ ´ÖÖê�Ö’  µÖÖ 
‹�úÖ ÃÖÖ¬µÖÖ�ú›êü −Öê%ÖÖ·µÖÖ –ÖÖ−Ö, �ú´ÖÔ, ³ÖŒŸÖß †¿ÖÖ ×ŸÖ−Æüß ´ÖÖ÷ÖÖÔ�ú›êü ÃÖÖ¸ü�µÖÖ“Ö †÷ÖŸµÖÖ−Öê ¯ÖÖÆüŸÖÖŸÖ ŸÖÃÖê“Ö �úÖÆüßÃÖê ‡£Öê ¯ÖÏ¬ÖÖ−ÖÖÓ²ÖÖ²ÖŸÖ ×¤üÃÖæ−Ö µÖêŸÖê. ‹�úÖ 
†Ó×ŸÖ´Ö ÃÖÖ¬µÖÖ�ú›êü −Öê%ÖÖ ȩ̂ü ×¾Ö×¾Ö¬Ö ´ÖÖ÷ÖÔ �úÖê%ÖŸÖê †Ö×%Ö ŸµÖÖ ´ÖÖ÷ÖÖÔ¾Ö¸ü �úÖµÖ �úÖµÖ ‘Ö›ü»Öê ŸµÖÖ²Ö§ü»Ö“Öß ÃÖ´Öß�ÖÖ −Ö �ú¸üŸÖÖ, ´Öã»µÖ´ÖÖ¯Ö−Ö −Ö �ú¸üŸÖÖ ŸµÖÖÓ“Öß 
†ŸµÖÓŸÖ ÃÖÇü¤üµÖŸÖê−Öê ´ÖÖ×ÆüŸÖß ¤êü%Öê †ÃÖê ˆ×§üÂ™ü ŸµÖÖÓ−Öß ÆüÖ ÷ÖÏÓ£Ö ×»Ö×ÆüŸÖÖÓ−ÖÖ †Ö¯Ö»µÖÖ ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü šêü¾Ö»Öê †ÃÖÖ¾Öê †ÃÖê ¾ÖÖ™üŸÖê. 

³ÖÖ¸üŸÖ Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö —ÖÖ»ÖÖ ¯Ö Ó̧üŸÖã ¤êü¿Ö ŸÖÖ²µÖÖŸÖ †Ö»Öê»ÖÖ −Ö¾ÆüŸÖÖ. Æîü¦üÖ²ÖÖ¤ü ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖ ÃÖ´ÖÖ×¾ÖÂ™ü —ÖÖ»Öê −Ö¾ÆüŸÖê. ¯Ö%Ö »Ö¾Ö�ú¸ü“Ö ¾Ö»»Ö³Ö³ÖÖ‡Ô ¯Ö™êü»ÖÖÓ“µÖÖ 
�ú%Ö�Ö¸ü −ÖêŸÖéŸ¾ÖÖ´Öãôêû Æîü¦üÖ²ÖÖ¤ü“Öê ×¾Ö»Öß−Öß�ú¸ü%Ö —ÖÖ»Öê. ŸÖÃÖê“Ö ¯Öãœêü ÷ÖÖê¾ÖÖ ´ÖãŒŸÖßÃÖÖšüß ÃÖ´ÖÖ•Ö¾ÖÖªÖÓ−Öß “Öôû¾Öôû �êú»Öß, ÃÖÓ‘ÖÂÖÔ �êú»ÖÖ. ÆüÖ»Ö†¯ÖêÂ™üÖ 
ÃÖÖêÃÖ»µÖÖ, ŸÖã¹Óý÷Ö¾ÖÖÃÖ ³ÖÖê÷Ö»ÖÖ ¾Ö ÷ÖÖê¾ÖÖ †Ö¯Ö»µÖÖ ŸÖÖ²µÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ. µÖÖ×¾ÖÂÖµÖß“Öß ¤üÖê−Ö ¯Ö×¸ü×¿ÖÂ™ê ¯ÖãÃŸÖ�úÖ»ÖÖ •ÖÖê›ãü−Ö ŸµÖÖŸÖ ŸµÖÖÓ−Öß ŸµÖÖ ¤üÖê−ÆüßÆüß »ÖœüµÖÖÓ“Öß 
´ÖÖ×ÆüŸÖß ×¤ü»Öß ¾Ö Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÃÖÓ÷ÖÏÖ´ÖÖ“Öß ÃÖÖÓ÷ÖŸÖÖ �êú»Öß †ÖÆêü. 

¯ÖÏ¬ÖÖ−ÖÖÓ−Öß ×»ÖÆü»Öê»µÖÖ ‘ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÃÖÓ÷ÖÏÖ´ÖÖ“Öê ´ÖÆüÖ³ÖÖ¸üŸÖ’ , ‘ ÷ÖÖêÂ™ü Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ»ÖœüµÖÖ“Öß’ ¾Ö ‘ ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÃÖÓ÷ÖÏÖ´Ö’ µÖÖ ŸÖß−ÖÆüß ¯ÖãÃŸÖ�úÖÓŸÖß»Ö 

†Ö¿ÖµÖ¦ü¾µÖ ‹�ú“Ö †ÖÆêü ±úŒŸÖ ‘ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÃÖÓ÷ÖÏÖ´ÖÖ“Öê ´ÖÆüÖ³ÖÖ¸üŸÖ’ Æê ×¾ÖÃŸÖÖ¸ü¯Öæ¾ÖÔ�ú ×»Ö×Æü»Öê»Öê †ÃÖæ−Ö ŸµÖÖ»ÖÖ ¤üÖê−Ö ¯Ö×¸ü×¿ÖÂ™üµÖê •ÖÖê›ü»Öß †ÖÆêüŸÖ. ŸµÖÖ“ÖÖ 

†Ö¯Ö%Ö ×¾ÖÃŸÖÖ¸üÖ−Öê ×¾Ö“ÖÖ¸ü �êú»Öê»ÖÖ †ÖÆêü. ‡ŸÖ¸ü ¤üÖê−Ö ¯ÖãÃŸÖ�êú ¾Öê÷ÖôûµÖÖ ÆêüŸÖæ−Öê ×»Ö×Æü»Öß †ÖÆêüŸÖ. ŸµÖÖ´Öãôêû ŸµÖÖÓ“Öß ¾Öî×¿ÖÂ™üµÖêÆüß ¾Öê÷Öôûß †ÖÆêüŸÖ. µÖÖ 
¾Öî×¿ÖÂ™üµÖÖÓ“ÖÖ ÃÖÓ�Öê̄ ÖÖ−Öê ×¾Ö“ÖÖ¸ü �ú¸üÖ¾ÖµÖÖ“ÖÖ †ÖÆêü. 

‘ ÷ÖÖêÂ™ü Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ»ÖœüµÖÖ“Öß’ Æêü ¯ÖãÃŸÖ�ú 5 ¾Öß ŸÖê 8 ¾Öß “µÖÖ ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ“µÖÖ †¾ÖÖÓŸÖ¸ü ¾ÖÖ“Ö−ÖÖÃÖÖšüß ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¿ÖÖÃÖ−ÖÖ“µÖÖ ÃÖæ“Ö−Öê̄ ÖḮ ÖÖ%Öê ¯ÖÏ¬ÖÖ−ÖÖÓ−Öß 

×»Ö×Æü»Öê. µÖÖ ¯ÖãÃŸÖ�úÖŸÖ 12 ¯ÖÏ�ú¸ü%Öê †ÃÖæ−Ö ŸµÖÖ“Öß ¯ÖéÂšüÃÖÓ�µÖÖ 80 †ÖÆêü.üü´Öã»ÖÖÓÃÖÖšüß µÖÖ ¯ÖãÃŸÖ�úÖ“Öê »Öê�Ö−Ö �êú»Öê»Öê †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ŸµÖÖ“Öê Ã¾Ö¹ý¯Ö ¾Öê÷Öôêû —
ÖÖ»Öê †ÖÆêü. ´Öã»ÖÖÓ−ÖÖ ÃÖ´Ö•Öæ ¿Ö�êú»Ö †¿ÖÖ ³ÖÖÂÖêŸÖ ÷ÖÖêÂ™üß“Öê ¹ý¯Ö ¤êü‰ú−Ö ŸµÖÖÓ−Öß Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ »ÖœüµÖÖ“ÖÖ ‡×ŸÖÆüÖÃÖ ÃÖÖÓ×÷ÖŸÖ»ÖÖ †ÖÆêü. •µÖÖŸÖæ−Ö ´Öã»ÖÖÓ×¾ÖÂÖµÖß“Öê ¯ÖÏế Ö 
×¤üÃÖæ−Ö µÖêŸÖê. ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ“Öê –ÖÖ−Ö ¾ÖÖœüÖ¾Öê Æüß †ÖÃ£ÖÖ ×¤üÃÖæ−Ö µÖêŸÖê. ³ÖÖ¸üŸÖÖ“µÖÖ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖ“µÖÖ ÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖ ‘Ö›ü»Öê»µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ“Ö ‘Ö›üÖ´ÖÖê›üß“Öß ¤ü�Ö»Ö ŸµÖÖÓ−Öß ‡£Öê 
ÃÖÓ�Öê̄ ÖÖ−Öê ‘ÖêŸÖ»Öß †ÖÆêü. 

²ÖÖ»Ö¾ÖÖ“Ö�úÖÓÃÖÖšüß ×»ÖÆü»Öê»µÖÖ µÖÖ ¯ÖãÃŸÖ�úÖ“Öß ²ÖÖÓ¬Ö%Öß ´Öã»ÖÖÓ−ÖÖ †Ö�éúÂ™ü �ú¸ü%ÖÖ¸üß †ÖÆêü. ŸµÖÖŸÖ ¤êü¿Ö³ÖŒŸÖÖÓ“Öß ”ûÖµÖÖ×“Ö¡Öê †ÖÆêüŸÖ. ¤êü¿Ö³ÖŒŸÖß“µÖÖ 
³ÖÖ¾Ö−Öê−Öê †Öê£ÖÓ²Ö»Öê»µÖÖ �úÖ¾µÖ¯ÖÓŒŸÖß−Öß ¯ÖãÃŸÖ�úÖ“Öê ¯Ö×Æü»Öê †Ö×%Ö †�Öê¸ü“Öê ¯ÖÖ−Ö ÃÖ•Ö¾Ö»Öê»Öê †ÖÆêü. ´Öã»ÖÖÓ−ÖÖ ¾Öê¬Ö�ú ¾ÖÖ™êü»Ö †¿ÖÖ¯ÖÏ�úÖ¸ü“Öß ”û¯ÖÖ‡Ô †ÖÆêü. 
¯ÖãÃŸÖ�úÖŸÖ»Öß ¾Ö%ÖÔ−Öê ´Öã»ÖÖÓ−ÖÖ −Öß¸üÃÖ ¾ÖÖ™æü −ÖµÖêŸÖ µÖÖ“Öß �Ö²Ö¸ü¤üÖ¸üß ¯ÖÏ¬ÖÖ−ÖÖÓ−Öß ‘ÖêŸÖ»Öß †ÖÆêü. ÷ÖÖêÂ™üß“ÖÖ ²ÖÖ•Ö ×•Ö£Öê ¿ÖŒµÖ ×ŸÖ£Öê šêü¾Ö»ÖÖ †ÖÆêü. 

‘ ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ üÃ¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÃÖÓ÷ÖÏÖ´Ö’ Æê ¯ÖãÃŸÖ�ú ´Æü%Ö•Öê 1999 ÃÖÖ»Öß ¯ÖÏ¬ÖÖ−ÖÖÓ−Öß ´ÖãÓ²Ö‡Ô ×¾ÖªÖ¯ÖßšüÖ“µÖÖ ÃÖê−ÖÖ¯ÖŸÖß ²ÖÖ¯Ö™ü Ã´ÖéŸÖß ¾µÖÖ�µÖÖ−Ö´ÖÖ»ÖêŸÖ 

×¾ÖªÖ¯ÖßšüÖ“µÖÖ ×¾ÖªÖ£µÖÖÕÃÖ´ÖÖê¸ü ‘ India’a Freedom Struggle’ µÖÖ ×¾ÖÂÖµÖÖ¾Ö¸ü ×¤ü»Öê»µÖÖ ‡Ó÷ÖÏ•Öß ¾µÖÖ�µÖÖ−ÖÖ“ÖÖ ›üÖò. †¿ÖÖê�ú •ÖÖê¿Öß µÖÖÓ−Öß �êú»Öê»ÖÖ 

´Ö¸üÖšüß †−Öã¾ÖÖ¤ü ÆüÖêµÖ. �úÖòÛ−™ü−Öê−™ü»Ö ¯ÖÏ�úÖ¿Ö−Öê 15 †Öò÷ÖÂ™ü 2006 ¸üÖê•Öß ŸÖê ¯ÖÏ�úÖ×¿ÖŸÖ �êú»Öê. ¾µÖÖ�µÖÖ−Öê †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ×¾ÖÃŸÖÖ¸üÖ»ÖÖ ´ÖµÖÖÔ¤üÖ ¯Ö›ü»Öß †ÖÆêü. 
´Ö•Ö�æú¸ü ´ÖÖ¡Ö ŸÖß−ÖÆüß ¯ÖãÃŸÖ�úÖÓŸÖ ÃÖÖ¸ü�ÖÖ“Ö †ÖÆêü. 

1857 ¯ÖÖÃÖæ−Ö 1947ü ¯ÖµÖÕŸÖ ‘Ö›ü»Öê»µÖÖ ÃÖ÷ÖôûµÖÖ ‘Ö™ü−ÖÖ †Ö×%Ö −ÖêŸÖéŸ¾Ö �ú¸ü%ÖÖ ȩ̂ü ÃÖ÷Öôêû −ÖêŸÖê µÖÖÓ“Öê ¾Ö%ÖÔ−Ö ¯ÖÏ¬ÖÖ−ÖÖÓ−Öß �úÖ»Ö�Îú´Ö ÃÖÖÓ³ÖÖôæû−Ö 
ŸÖß−ÖÆüß ¯ÖãÃŸÖ�úÖÓŸÖ ¯ÖÏµÖÖê•Ö−ÖÖ−ÖãÃÖÖ¸ü �ú´Öß †×¬Ö�ú ×¾ÖÃŸÖÖ¸üÖ−Öê �êú»Öê †ÖÆêü. ÃÖ¾ÖÔÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö�úŸÖÖ −Ö ÷Ö´ÖÖ¾ÖŸÖÖ ÃÖÓ�Öê̄ ÖÖ−Öê ×−Ö¾Öê¤ü−Ö �ú¸ü%µÖÖ´Ö¬µÖê �Ö¸üÖê�Ö¸ü“Ö 
�úÖî¿Ö»µÖ »ÖÖ÷ÖŸÖê ¾Ö ŸÖê ¯ÖÏ¬ÖÖ−ÖÖÓ́ Ö¬µÖê †ÖÆêü. ¯ÖÏŸµÖê�ú ‘Ö›üÖ´ÖÖê›ü ÃÖ´Ö•ÖÖ¾Öß ´Æü%Öæ−Ö ‘Ö™ü−Öê“Öê ¾Ö%ÖÔ−Ö ŸµÖÖÓ−Öß �êú»Öê ŸÖ¸üß ¯ÖÃÖÖ¸üÖ ±úÖ¸ü ¾ÖÖœæü −ÖµÖê µÖÖ“ÖßÆüß �úÖôû•Öß 
‘ÖêŸÖ»Öß †ÖÆêü. 
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‘ ÷ÖÖêÂ™ü Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ»ÖœüµÖÖ“Öß’ Æê ¯ÖãÃŸÖ�ú �ãú´ÖÖ¸ü¾ÖµÖß−Ö ´Öã»ÖÖÓÃÖÖšüß, ‘ ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÃÖÓ÷ÖÏÖ´Ö’ Æêü ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖµÖß−Ö ŸÖ¹ý%ÖÖÓÃÖÖšüß ŸÖ¸ü 

‘ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÃÖÓ÷ÖÏÖ´ÖÖ“Öê ´ÖÆüÖ³ÖÖ¸üŸÖ’ Æê ¯ÖãÃŸÖ�ú �úÖµÖÔ�úŸµÖÖÕÃÖÖšüß †¿ÖÖ ¾Öê÷Ö¾Öê÷ÖôûµÖÖ ÆêüŸÖæÓ−Öß ×»Ö×Æü»Öê»Öß †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ŸµÖÖÓ“Öê Ã¾Ö¹ý¯Ö ¾Öê÷Ö¾Öê÷Öôêû —ÖÖ»Öê †ÃÖ»Öê 

ŸÖ¸üß ŸµÖÖŸÖß»Ö †Ö¿ÖµÖ¦ü¾µÖ ‹�ú“Ö †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ´Ö•Ö�æú¸ü ‹�ú“Ö †ÖÆêü. ŸÖß−ÖÆüß ¯ÖãÃŸÖ�úÖŸÖ ‘Ö›üÖ´ÖÖê›üß“ÖÖ �úÖ»Ö�Îú´Ö ÃÖÖÓ³ÖÖôû»ÖÖ †ÖÆêü. �êú¾Öôû ¯ÖÏ�ú¸ü%ÖÖÓ“Öß 

¿ÖßÂÖÔ�ú ŸÖê¾Öœüß ²Ö¤ü»Ö»Öß †ÖÆêüŸÖ. •ÖÃÖê ‘ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÃÖÓ÷ÖÏÖ´ÖÖ“Öê ´ÖÆüÖ³ÖÖ¸üŸÖ’ ´Ö¬µÖê ‘1857-¯Ö×Æü»Öê Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÃÖ´Ö¸ü’ †ÃÖê ¿ÖßÂÖÔ�ú †ÖÆêü ŸÖ¸ü ‘ ÷ÖÖêÂ™ü 

Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ»ÖœüµÖÖ“Öß’ ´Ö¬µÖê ‘ −Ö¾µÖÖ µÖã÷ÖÖ“µÖÖ Ó̂²Ö¸üšüµÖÖ¾Ö¸ü’ †Ö×%Ö ‘ ³ÖÖ¸üŸÖßµÖü Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÃÖÓ÷ÖÏÖ´Ö’ ´Ö¬µÖê ‘ ¯Ö×Æü»ÖÖ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÃÖÓ÷ÖÏÖ´Ö’ †¿Öß ¾Öê÷Ö¾Öê÷Öôûß ŸÖ¸üß 

×´ÖôûŸÖß•ÖãôûŸÖß ¿ÖßÂÖÔ�êú †ÖÆêüŸÖ. 
‹�ãú%Ö“Ö −ÖÖ÷Ö×¸ü�ú, ×¿Ö�Ö�ú, ÃÖÓÃ�úÖ¸ü�Ö´Ö ¾ÖµÖÖŸÖß»Ö ´Öã»ÖÖÓ−ÖÖ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖ“ÖÖ ‡×ŸÖÆüÖÃÖ ÃÖ´Ö•ÖÖ¾ÖÖ, ŸµÖÖ“µÖÖ ¾ÖÖ“Ö−ÖÖ−Öê, †³µÖÖÃÖÖ−Öê ŸµÖÖÓ“µÖÖ ´Ö−ÖÖŸÖ 

¤êü¿Ö¯ÖÏế Ö ×−Ö´ÖÖÔ%Ö ¾ÆüÖ¾Öê, ¤êü¿ÖÖÃÖÖšüß ¯ÖÏÖ%ÖŸµÖÖ÷Ö �ú¸ü%ÖÖ·µÖÖ �ÎúÖÓ×ŸÖ�úÖ¸ü�úÖÓ“µÖÖ ŸµÖÖ÷ÖÖ“Öß ŸµÖÖÓ−ÖÖ •ÖÖ%Öß¾Ö ¾ÆüÖ¾Öß. −Ö¾ÖÖ ÃÖ´ÖÖ•Ö ‘Ö›ü¾Ö%µÖÖ“Öê �úÖµÖÔ −Ö¾ÖµÖÖ 
×¯Öœüß�ú›æü−Ö ¾ÆüÖ¾Öê, †Ö¯Ö»µÖÖ ÆüÃŸÖß¤ÓüŸÖß �úÖêÂÖÖŸÖ ¤ü›æü−Ö ¸üÖÆü%ÖÖ·µÖÖÓ−Öß µÖÖ ‡×ŸÖÆüÖÃÖÖ¯ÖÖÃÖæ−Ö ¯ÖÏȩ̂ ü%ÖÖ ‘µÖÖ¾Öß †ÃÖê ¯ÖÏ¬ÖÖ−ÖÖÓ−ÖÖ ¾ÖÖ™üŸÖ ÆüÖêŸÖê ¾Ö µÖÖ ŸÖôû´ÖôûßŸÖæ−Ö“Ö 
µÖÖ ŸÖß−ÖÆüß ¯ÖãÃŸÖ�úÖÓ“Öê »Öê�Ö−Ö ŸµÖÖÓ−Öß �êú»Öê †ÃÖÖ¾Öê.  
ÃÖÖ¸üÖÓ¿Ö : 

           ‘Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÃÖÓ÷ÖÏÖ´ÖÖ“Öê ´ÖÆüÖ³ÖÖ¸üŸÖ’  µÖÖ ¯ÖãÃŸÖ�úÖŸÖ ¤êü¿ÖÖ“µÖÖ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖÃÖÖšüß †¾¾Ö»Ö ‡Ó÷ÖÏ•Öß �úÖôûÖ¯ÖÖÃÖæ−Ö ŸÖê 1947 ¯ÖµÖÕŸÖ“ÖÖ ¤üß‘ÖÔ�úÖôû 

¾Öê÷Ö¾Öê÷ÖôûµÖÖ ´ÖÖ÷ÖÖÕ−Öß “ÖÖ»Ö»Öê»ÖÖ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖßÃÖÖšüß“ÖÖ »ÖœüÖ ¯ÖÏ¬ÖÖ−ÖÖÓ−Öß ²ÖÆãüŸÖê�ú ÃÖ¾ÖÔ ‘Ö™ü−ÖÖÓ“µÖÖ −ÖÖë¤üßÃÖÆü ¾ÖÃŸÖã×−ÖÂšü¯Ö%Öê “ÖÙ“Ö»Öê»ÖÖ †ÖÆêü. ¾ÖÖÃÖã¤êü¾Ö 
²Öôû¾ÖÓŸÖ ±ú›ü�êú ¾Ö ¯Öãœüß»Ö �úÖôûÖŸÖß»Ö ÃÖ¾ÖÔ ‘Ö™ü−ÖÖÓ“µÖÖ �ÎúÖÓŸÖß�úÖ¸ü�ú ŸµÖÖÓ“ÖÖ ÃÖ¿ÖÃ¡Ö »ÖœüÖ, »ÖÖê�ú´ÖÖ−µÖ ×™üôû�úÖÓ“µÖÖ −ÖêŸÖéŸ¾ÖÖ�ÖÖ»Öß —ÖÖ»Öê»Öß »ÖÖê�ú•ÖÖ÷ÖéŸÖß, 

÷ÖÖÓ¬Öà“Öê −ÖêŸÖéŸ¾Ö, †ØÆüÃÖê“ÖÖ ´ÖÖ÷ÖÔ, 1930 “ÖÖ ÃÖŸµÖÖ÷ÖÏÆü, 1942 ÷ÖÖÓ¬Öà“Öß ‘ “Ö»Öê •ÖÖ¾Ö’ “Öß ‘ÖÖêÂÖ%ÖÖ, ³Öæ×´Ö÷ÖŸÖ “Öôû¾Öôû, Ã¾ÖÖŸÖÓ¡Ö»ÖœüµÖÖŸÖ»Öê ¾Öê÷Ö¾Öê÷Öôêû ÆüÖêŸÖê 

¾Ö ŸµÖÖÓ“Öê ×¾Ö“ÖÖ¸ü †ÃÖê ÃÖÖ ȩ̂ü �úÖÆüß †Ö¯Ö»µÖÖ �ú�ÖêŸÖ ‘Öê%ÖÖ¸üÖ 435 ¯ÖéÂšüÖÓ“ÖÖ ÆüÖ ²ÖéÆü¤Ëü ÷ÖÏÓ£Ö †ÖÆêü. 
Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÃÖÓ÷ÖÏÖ´ÖÖ“ÖÖ ‡×ŸÖÆüÖÃÖ ÃÖÖÓ÷ÖÖê̄ ÖÖÓ÷Ö †Ö×%Ö ¾ÖÃŸÖã×−ÖÂšü¯Ö%Öê ÃÖÖÓ÷Ö%Öê Æêü µÖÖ ¯ÖãÃŸÖ�úÖ“Öê ¯ÖÏµÖÖê•Ö−Ö †ÖÆêü. Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖßÃÖÖšüß ¾Öê÷Ö¾Öê÷ÖôûµÖÖ 

´ÖÖ÷ÖÖÕ−Öß »Öœü%ÖÖ·µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ“Ö ¤êü¿Ö³ÖŒŸÖÖÓ²Ö§ü»Ö ¯ÖÏ¬ÖÖ−ÖÖÓ−Öß †×ŸÖ¿ÖµÖ †ÖÛŸ´ÖµÖŸÖê−Öê ×»ÖÆü»Öê †ÖÆêü. •Öê•Öê ‘Ö›êü»Öê ŸÖê †Ö�úÃÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ ¯ÖÏ¬ÖÖ−Ö ÃÖÖÓ÷ÖŸÖ †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû 
µÖÖ ÷ÖÏÓ£ÖÖÃÖ ÃÖÓ¤ü³ÖỐ Öæ»µÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ —ÖÖ»Öê †ÖÆêü.  
×−ÖÂ�úÂÖÔ :- 

          1)  ‘ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÃÖÓ÷ÖÏÖ´ÖÖ“Öê ´ÖÆüÖ³ÖÖ¸üŸÖ’ µÖÖ ÷ÖÏÓ£ÖÖŸÖ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ»ÖœüµÖÖ“Öê ¾ÖÃŸÖã×−ÖÂšü ×¾Ö¾Öê“Ö−Ö �êú»Öê †ÖÆêü. 

           2) µÖÖ ÷ÖÏÓ£ÖÖŸÖ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡ÖÃÖÓ÷ÖÏÖ´ÖÖŸÖß»Ö µÖ““ÖµÖÖ¾ÖŸÖ ‘Ö™ü−ÖÖÓ“Öê �ú£Ö−Ö �ú¸ü%µÖÖŸÖ †Ö»Öê»Öê †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ŸµÖÖ“Öê  ÃÖÓ¤ü³ÖÔ ÷ÖÏÓ£Ö ´Æü%Öæ−Ö ´Öæ»µÖ  ´ÖÖêšêü šü¸üŸÖê. 
           3) µÖÖ ²ÖéÆüŸÖË�úÖµÖ ÷ÖÏÓ£ÖÖŸÖß»Ö ´ÖÖÓ›ü%Öß µÖÖê•Ö−ÖÖ²Ö¬¤ü †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ŸµÖÖ»ÖÖ ×¾ÖÃ�úôûßŸÖ¯Ö%ÖÖ µÖêŸÖ −ÖÖÆüß. 
          4)  ÷Ö. ¯ÖÏ. ¯ÖÏ¬ÖÖ−ÖÖÓ“Öê »Öê�Ö−Ö �úÖµÖÔ�úŸµÖÖÕ−ÖÖ, ŸÖ¹ý%ÖÖÓ−ÖÖ ¯ÖÏÖ´Öã�µÖÖ−Öê ¯ÖÏȩ̂ ü%ÖÖ ¤êü%µÖÖÃÖÖšüß �êú»Öê †ÖÆêü. 
           5) ́ ÖÆüÖ³ÖÖ¸üŸÖ µÖÖ †ÖÂÖÔ ´ÖÆüÖ�úÖ¾µÖÖŸÖ •Ö¿Öß †ÃÖÓ�µÖ ¯ÖÖ¡Öê †Ö×%Ö ¯ÖÏÃÖÓ÷Ö µÖêŸÖÖŸÖ ŸÖÃÖê“Ö µÖÖ ÷ÖÏÓ£ÖÖŸÖ †Ö»Öê»µÖÖ ³ÖÖ¸üŸÖÖ“µÖÖ  Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ»ÖœüµÖÖ“µÖÖ 
¾Ö%ÖÔ−ÖÖŸÖÆüß ×¤üÃÖæ−Ö µÖêŸÖÖŸÖ. 
ÃÖÓ¤ü³ÖÔ ÷ÖÏÓ£Ö ™üß¯ÖÖ : 

1) ‘ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÃÖÓ÷ÖÏÖ´ÖÖ“Öê ´ÖÆüÖ³ÖÖ¸üŸÖ’, ÷Ö.¯ÖÏ. ¯ÖÏ¬ÖÖ−Ö, ÃÖÖ¬Ö−ÖÖ ¯ÖÏ�úÖ¿Ö−Ö, “ÖÖî£Öß †Ö¾Öé¢Öß, ¯Öé.�Îú.15. 
2) ˆ ×−Ö, ¯Öé.�Îú.29.  ü ü 

ÃÖÓ¤ü³ÖÔ ÷ÖÏÓ£Ö ÃÖæ“Öß : 
1) ‘ ¯ÖÏÖ“Öß−Ö ´Ö¸üÖšüß ¾ÖÖ’û´ÖµÖÖ“ÖÖ ‡×ŸÖÆüÖÃÖ’, »Ö. ¸üÖ. −Ö×ÃÖ¸üÖ²ÖÖ¤ü�ú¸ü, ±ú›ü�êú ¯ÖÏ�úÖ¿Ö−Ö �úÖê»ÆüÖ¯Öæ̧ , 2006. 

2) ‘ ³ÖÖ¸üŸÖÖ“Öê Ã¾ÖÖŸÖÓ¡Ö ¯Ö®ÖÖÃÖ ¾ÖÂÖÖÔ“ÖÖ ´ÖÖ÷ÖÖê¾ÖÖ’, ³ÖÖ. »Ö. ÷ÖÖêôêû, ÃÖÖ�êúŸÖ ¯ÖÏ�úÖ¿Ö−Ö, 2012. 

3) ‘ ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÃÖÓ÷ÖÏÖ´Ö’, ÷Ö.¯ÖÏ. ¯ÖÏ¬ÖÖ−Ö, �úÖòÓ×™ü−Öê−™ü»Ö ¯ÖÏ�úÖ¿Ö−Ö, 2006. 

4)  ‘ ÷ÖÖêÂ™ü Ã¾ÖÖŸÖÓ¡Ö»ÖœüµÖÖ“Öß ’, ÷Ö.¯ÖÏ. ¯ÖÏ¬ÖÖ−Ö, ´Ö. ¸üÖ. ¯ÖÖšüµÖ¯ÖãÃŸÖ�ú ×−ÖÙ´ÖŸÖß ¾Ö †³µÖÖÃÖ�ú ÃÖÓ¿ÖÖê¬Ö−Ö,  ¯Öã%Öê, 2010. 
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पाक थान िन मतीची वाटचाल आिण    भारताची फाळणी 
    

ाााा. . . . डीडीडीडी....    पीपीपीपी....    बागुलबागुलबागुलबागुल    
इितहास िवभाग के.जे.सोमैया महािव ालय कोपरगाव    

    

थावनाथावनाथावनाथावना: : : :     
१८८४ पासून काही मु लीम ने यांनी हद ू आिण मु लीम ह े  िभ  आहते असे सागंायला सु वात केली 

होती. सर स यद अहमद खान सारखे हद ूमु लीम ऐ याचे नारे दणेारे नतेे नंतर हद ूमु लीम सव बाबतीत वेगळे 
आह ेअसे हणू लागले. याचा फायदा ि टशांनी घतेला व िवभािजत करा आिण रा य करािवभािजत करा आिण रा य करािवभािजत करा आिण रा य करािवभािजत करा आिण रा य करा (Divide and Rule) 
या नीतीचा वापर यांनी केला. अलीगड चळवळीने मुि लमां या मनात ि टीश रा पादािवषयी िन चेी भावना 
िनमाण केली. पुढे चालून मु लीम लीग या प ाने दखेील पाक थान िन मती साठी पोषक वातावरण तयार केले.  
सशंोधन पसशंोधन पसशंोधन पसशंोधन प ती ती ती ती : : : :     

ऐितहािसक संशोधन प तीने तुत शोधिनबंधाची माडंणी केली आह.े उपल ध मािहती िह बिहरंग व 
अंतगत परी णा ारे याची स यता तपासून मगच याचा व तुनी पणे संशोधन क न शोधिनबंधाची  मांडणी 
केली आह.े  
गहृीतके गहृीतके गहृीतके गहृीतके ::::    

1. पाक थान िन मतीला मु लीम सां दाियकाता हा घटक क या कारे कारणीभूत होता.  
2. मु लीम लीग चे पाक थान िन मती म ये योगदान  

‘पाक थान’ हा श द १९३० या आधी कोणीही आिण कधीही ऐकलेला न हता. लंडन म ये भरले या 
गोलमेज प रषदे या वेळी पाक थान या श द लोकांनी एकला. पाक थान हा श द एक िव ाथ  ‘रहमत अली’ 
यांनी पिह यांदा उ ारला होता. १९४० पासनू मु लीम लीग ने पाक थान या नावाला औपचा रक र या 
वीकारले होत.े व पुढे चालून १९४७ पासून पाक थान हा श द एक दशे हणून तयार झाला. पाक थान या 

दशेाची लोकसं या फाळणी वेळी ७ कोटी इतक  होती. वेग या दशेाची िन मती िह क पना वेगवेग या राजक य 
घटनां या मुळे झाली असे हणता येईल. या कारची थम क पना महमंद इकबाल यांनी १९३० म ये केललेी 
दसते. या क पनेला वा तिवकतेत मुहमंद आली िजना यांनी १९४७ म ये आणले. या संदभात इं जांची नीती िह 

वा तिवकते या प ात राहत.ेया ित र  क ेस प ाच ेसां दाियक श वर िनयं ण न हत.े मु लीम समाजाला 
दशेा या मु य िवचारधारेत क ेस प ाला आणता आले नाही ह ेकरण सु ा काही माणात पाक थान िन मतीला 
कारणीभूत ठरले. पाक थान रा ा या िन मतीसाठी १९३७ या िनवडणुका आिण याचे प रणामांनी मह वाची 
भूिमका होती. मु लीम लीग या प ाला खूप कमी जागांवर िवजय िमळाला. ४९२ जागांवर िनवडणूक लढून फ  
१०९ जागी मु लीम लीग प ाला िवजय िमळाला. या िनवडणुक या िनकालांमुळे मु लीम लीग या ने यानंा एक 
बाब दसू लागली होती क यां या िनवडणूक हर याचे मु य कारण यानंा दशेातील कमी लोकांचा पाठ बा. 
मु लीम लीग ला वाटले यांना ताबडतोब काही तरी करावे लागेल, नाही तर क ेस प  यांना राजकारणातून मागे 
ढकलून दईेल. कवा क ेस प  मु लीम लीग ला क ेस प ात िवलीन क न घेईल. मु लीम लीग या काही 
ने यांना वाटले क आता आपण मु लीम जनमत एक  कर याची वेळ आली आह.े ह ेत य ल ात घेऊन मु लीम 
लीग ने धमा या आडून राजकारण करायला सु वात केली. याचे दोन उ शे होते भय आिण राग. मु लीम लीग या 
ने यांनी वेळो वेळी राजक य मंचाव न लोकांना अपील केली क मु लीम धम धो यात आह.े आिण ह ेपण हटले 
क सव मु लीम जमत न  हो या या मागावर आह.े इ लाम धो यात आह े कवा पूण मु लीम जमात धो यात आह े
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असे िवचार पूण पणे अंध धा मक िवचारातून िनमाण झाले होते. याचा मु य उ शे मु लीम समाजात भय आिण षे 
िनमाण करणे हाच होता. या सां दाियक आंदोलनाम ये मु लीम समाजातील येक ला सहभागी क न 
घे यासाठी धमाला स य व पात योगात आणले गेले. १९३७ नंतर सां दाियकता वाढव यासाठी व मु लीम 
समाजाला आक षत कर यासाठी रोजगार, चांगले िश ण, प रषदांम ये भाग घे याची वतं ता इ. घटक या 
आंदोलनात सामील क न घेतले गेले. ह ेक न मु लीम लीग चे नेते इ लाम धमा या नावावर आपले काय क न 
घेत होते. वष १९३७ नंतर सां दाियक राजकारणाचे माण िच ह ‘मुि लमांचे िहत धो यात आह’े पासून ‘मु लीम 
धो यात आह’े अस े प रवतन झाले. पिहला जो िवचार होता क मुि लमांना दबावात ठेवले जाते, यां यावर 
अ याचार केला जातो, याजागी आता इ लाम धम िवनाशा या जवळ आलेला आह.े अशा िवचारांम ये तो बदलेला 
होता. 

मु लीम लीग या ने यांनी लोकांना वचन दले व िव ास दला क पाक थान म ये श रयत, इ लाम च े
ई रीय काय ा या अंतगत शासन केल ेजाईल. इ लाम या काळाची सु वात आिण इ लाम या िनयमानसुार 
आपले जीवन जग यासाठी एक वेगळा दशे आव यक आह ेयावर भर दला गेला. यांनी प  केल े क पाक थान 
ची थापना िह इ लाम धमाचे पुनज वन िस  होईल. जे मु लीम यावेळी रा वादाकड े वळाले होते यानंा 
वतः या धमाचा याग करणारे मानले गेले. पाक थान िशवाय िमळणारे वातं य मुि लमांसाठी इ लाम ची हार 

आह ेअसे मानले गेले. दसुरीकड ेक ेसला हदूचंी संगठना हणून मान यात आले. क ेस प  हा मु लीम व यां या 
धमासाठी धोकादायक आह ेअसे सांग यात आले. या न ा प रि थतीत मुहमंद आली िजना मुि लमांचे क र नते े
हणून ओळखले जाऊ लागले. या सार या राजक य प रि थतीचे मु य कारण हणू शकतो त े हणजे मु लीम, िसख 

व इतर धमाचे अ पसं यांक लोकसं या असणे. पंजाब म ये आयसमाजी आिण हद ूअ पसं यांक होते, तरी पण 
पंजाब म ये आय समाज हा लोकि य होऊ शकत होता. या काळात मु लीम मुलांना जे िश ण दले जात होते, त े
धा मक व पाचे होते. िखलाफत आिण शीख आंदोलनांनी ि टीश सा ा यािवरोधी काय केल.े यामुळे पुढील 
काळात येक राजक य गो ीला धमाशी जोडले जाऊ लागले. अलीगड कॉलेज आिण िव ापीठ म ये धा मक 
िवचारांना ाधा य दे यात येत होते. पंजाब म ये आय समाजा या कॉलेज व शाळामं ये सु ा धमाचा चार सार 
केला जात होता. उदा. आपण पा  शकतो क आय समाजाने एकही वेद हदी कवा उद ूम ये अनुवाद केला नाही. 
नाही यानंा कािशत केले गेले. याच काळात इतर धा मक सं थांम ये जसे क शीख, मु लीम, सनातन धम आिण 
िव ाल व कॉलजे म ये धमाचा जोरात चार आिण सार केला गेला. अ या धा मक चार आिण धमाधत े न े
मु लीम व शीख यां याम ये सां दाियक घुसमट िनमाण झाली होती. यामुळे भावना मक पाने इ लाम कवा धम 
धो यात आह ेअ या िवचारानंा ो साहन िमळाले. 

१९३७ नतंर हद ूसां दाियकतेचा सु ा मु लीम सां दाियकते सारखा िवकास झाललेा दसतो. हद ूनीही 
धमा या नावाखाली आपला जनाधार वाढवला. अनेक नतेे हदु व आिण हदूचंे मुि दाता हणून पुढे आले. १९४५ 
-४६ म ये क ीय व ांतीय िनवडणुकांम ये मु लीम लीग या जागा मो ा माणात िनवडून आ या. याचा 
प रणाम हणून मुि लमांनी वेग या दशेाची मागणी कर यासाठी मजबूत आधार यांना िमळाला. कॅिबनेट िमशन 
भारतात आ यावर राजक य ि थतीत बरेच बदल झाल.े ह ेिमशन भारतात मुि लमांना वेगळे रा य िनमाण क न 
दे यासाठी आले न हते. माग या वेळी ि टीशांनी मु लीम समाजाला जे आ ासन दले होते, ते पूण झालेले न हते. 
यामुळे मु लीम लीग ला जाणीव झाली होती क आपण आपला राजक य भाव व वेग या रा ासाठी सव य  

केले पािहजे. ह ेसव त य ल ात घेऊन १६ ऑग ट १९४६ हा य  कृती दन हणून पाळ यात आला. या काळात 
मो ा माणात सां दाियक दगें झाले, अनेक ठकाणी खून खराब झाला. शेकडो लोकां या ह या झा या, दशे जवळ 
जवळ गृहयु ा या जवळ यऊेन उभा रािहला. कॅिबनेट िमशन ने या सुधारणा सचुव या हो या. यानसुार २ 
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स टबर १९४६ ला सरकार थापन केले गेले, याचे नेते हणून जवाहरलाल नहे  ह ेहोते. याम ये मु लीम लीग न े
सहभाग घेतला नाही. परंत ुनंतर मु लीन लीग २६ ऑ टोबर १९४६ सु ा याम ये सहभागी झाली. यानंतर ९ 
िडसबर १९४६ ला संिवधान सभचेे गठन कर यात आले. यात मु लीम लीग न ेसहभागी हो यास नकार दला. व 
िह संिवधान सभा सवाना ितिनिध व दते नाही व िह सभा भंग केली जावी अशी मागणी केली. 
माउंटबटॅनमाउंटबटॅनमाउंटबटॅनमाउंटबटॅन    योजनायोजनायोजनायोजना    ––––  

           १७४७ म य े लॉड माउंटबॅटन यांनी ३ जनू १९४७ या घोषने ारे भारता या फाळणीचे संकेत दले. 
भारता या वाय  सीमा ांतात लोकमता ारे पाक थान अथवा भारतात सामील हो यासंबंधी िनणय यायचा 
होता. याच माणे आसाममधील मु लीम ब सं य िस ट िज ाचा िनणय यायचा होता. अपे े माणे या दो ही 

ांतां या हद ूब ल दशेां या ितिनध नी ांता या फाळणी या बाजूने िनणय दला. 
भारतीय वातं याचा कायदा इं लंड या ससंदमे ये जुलै १९४७ म ये संमत कर यात आला. आिण 

यानुसार १५ ऑग ट १९४७ पासून भारत आिण पाक थान असे भारताचे  दोन  तकुड ेझाले. 
साराशं साराशं साराशं साराशं : : : :     
                                        भारतातील  जातीयवादाची सम या केवळ हद ू–मु लीम  कवा ा दोन धमातील िवरोध असे हणणे 

यो य होणार नाही. िह सम या धा मक दृ ीन ेकमी आिण राजक य आधार जा त होता. पाक थान रा  िनमाण 
कर याला ब याच माणात ि टीश कारणीभूत होते असे हणता येईल.        
सदंभ थं सदंभ थं सदंभ थं सदंभ थं : : : :     

1. चं  िबपीन – आधुिनक भारताचा इितहास , ओ रएंट लॅक वान 
2. ोवर बी.एल. – आधुिनक भारताचा इितहास ,एस.चंद  
3. तारीख मुह मद – आधुिनक भारत का इितहास, टाटा मॅक�ा-�हल  

4. बंसल सोनाली, ि पाठी ेिहल –Modern Indian History, टाटा मॅक�ा-�हल 
5. चं  िबपीन –इंिडया आ टर इं�डप�ड�स, के सागर   

6. भ ाचाय स यसाची -आधुिनक भारत का आ थक इितहास, राजकमल काशन  
7. सरकार सुिमत – Modern India १८८५- १९४७, िपयसन  
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““““डॉडॉडॉडॉ टर टर टर टर बाबासाहबे आबंडेकराचं े वातं यो र काळातील दिलत सािह य चळवळ बाबासाहबे आबंडेकराचं े वातं यो र काळातील दिलत सािह य चळवळ बाबासाहबे आबंडेकराचं े वातं यो र काळातील दिलत सािह य चळवळ बाबासाहबे आबंडेकराचं े वातं यो र काळातील दिलत सािह य चळवळ 
आिण दिलत चळवळ यातील योगदानआिण दिलत चळवळ यातील योगदानआिण दिलत चळवळ यातील योगदानआिण दिलत चळवळ यातील योगदान””””    

    

भषूण दीपकुमार दशेमखुभषूण दीपकुमार दशेमखुभषूण दीपकुमार दशेमखुभषूण दीपकुमार दशेमखु    
( ( ( ( सशंोधक िव ाथ  सशंोधक िव ाथ  सशंोधक िव ाथ  सशंोधक िव ाथ  )))) 

ीीीी. . . . जगदीशजगदीशजगदीशजगदीश साद जाबरमल टबडेवाला िव ापीठसाद जाबरमल टबडेवाला िव ापीठसाद जाबरमल टबडेवाला िव ापीठसाद जाबरमल टबडेवाला िव ापीठ, , , , राज थानराज थानराज थानराज थान.... 
मागदशकमागदशकमागदशकमागदशक    

डॉडॉडॉडॉ. . . . वदंना सवदंना सवदंना सवदंना स. . . . भोयरभोयरभोयरभोयर    
मराठी िवभागमराठी िवभागमराठी िवभागमराठी िवभाग, , , , इं दराबाई मघे ेइं दराबाई मघे ेइं दराबाई मघे ेइं दराबाई मघे ेमिहला महामिहला महामिहला महामिहला महा. . . . अमरावतीअमरावतीअमरावतीअमरावती.... 

तावनातावनातावनातावना    ::::        

वातं यो र काळातील मराठी सािह य िविवध वां मय वाहांनी गजबजलेले आह े . भारत वातं य 
झा यानंतर भारतीय समाज व माणसा या मनात राजक य आकां ा परवड झाले या येक पंचवा षक योजना 
िनवडणुका स ेचे िवक ीकरण लोकक याणकारी योजना व िश णाचा सार यामुळे भारतीय जनता िव तु 
जीवनात अमुला  बदल झाला लोकशाही शासन प ती मुळे सवसामा य माणसाला ह  अिधकाराची भाषा पडू 
लागली आ ही वतं  झालो आहोत या भावनेन े वातं यो र काळात भारावला होता वातं य िमळा यामुळे 
लोकांचे सवच  सुटतील अशी आशा पालवली होती पण काळाबरोबर अनेक सम या वाढत गेल ेबेकारी दा र य 
वाढती लोकसं या जातीय दगंली सवच जीवनाला असलेला ाचार जातीयवादी राजकारण पुन ीवन व 
श चे थैमान अ याचार आिण सतत भेडसावणारी दु काळाची प रि थती यामुळे माणसाचा वातं यावरील 
िव ास संपला आप या ां या सोडवणुक साठी लोक चळवळी सु  झा या िश ण आिण लोकशाहीचा िवचार 
समाजा या अनके घटकांपयत पोचला या दशेातील लोक खेडी खे ा बाहरेील दिलत भटके िवमु  आिण आ दवासी 
िश णामुळे जागे होऊ लागले शेतकरी ि या आिण कामगार वगातही िश णाचे लोन पसरले िश णा या 
लोकशाहीकरण आला ारंभ झाला एक माणूस एक मू य हा िवचार सव  फैलावला परंतु सामािजक प रि थती 
मा  िवषय होते समता वातं य बंधुता आिण याय या मानवी मू यांची जाणीव झा यामुळे रा  समाज व  
यां या जीवनात ांितकारक बदल झाला िवषम सम या व यािव  चे व समाधान ामुळे समाजमनात िव ान 
आिण िव ोहाची ने पॅड घेतला याचेच वां मयीन प हणजे वतं  काळातील वां मय वाह होय. 

समाजा या िविवध तरातून नवे लेखक उदयाला आल े ा लेखकांनी आपली भाषा आपला प रसर आपली 
प रि थती आिण आपले  आप या सािह यातनू मांडले . वातं यो र काळात या िविवध वां मय वाह आिण 
पे ा दिलत सािह याचे व प आिण योजन नस यामुळे ह ेसािह य ब च चत ठरले या सािह याचे अ य भारतीय 
आिण येक भाषेत दखल घतेली गेली. 

दिलत सािह याची चळवळ दिलत सािह याची चळवळ दिलत सािह याची चळवळ दिलत सािह याची चळवळ ::::    

मूक नायक त ेमहािनवाण हा 1920 ते 1956 पयतचा काळ डॉ टर आंबेडकरां या लेखणी वाणी आिण 
कायाने भारावला होता . आंबेडकरांनी बाबासाहबेांनी अ पृ यांची कै फयत गाव खुश पासून ते गोलमेज प रषदा 
पयत मांडली. अ पृ यां या समान ह ासाठी पा यापासून ते परमे रापयत संघष केला बाबासाहबेां या कायामुळे 
संपूण दिलत समाज भािवत झाला आह े याला दिलत लेखक कसा अपवाद राहील. दिलत लेखकानंी 
बाबासाहबेां या िवचार कायाचा गौरव सु  केला.  याचे मू तमंत उदाहरण हणून दिलत शािहरांचा उ लेख करता 
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येईल शािहरांनी आप या जलाशया या मा यमातून ज लोषा या मा यमातून समाजात चळवळीचे चतै य िनमाण 
केले. ा काळात लेखन झाले आह ेते बोधनाचा चार करणारे आह.े  बाबासाहबेां या कायकाल आला दिलत 
चळवळी या सािह यातील बोधन पूव हणता येईल ा बोधन पवातील मुख लेखक हणून बंधु माधव, 

शंकरराव खरात, ना.रा. शड ेआिण अ णाभाऊ साठे याचंा उ लेख करता येईल. बाबासाहबे आंबेडकर यांनी दिलत 

समाजातील मुलां या उ  िश णासाठी 1946 साली मंुबईत िस ाथ महािव ालय तर 1949साली औरंगाबाद येथ े
िम लद महािव ालय सु  केले. ा महािव ालयांमधनू िश ण घेणारी दिलतांची पिहली िपढी बाबासाहबेा 
िवचारान ेभारावलेली होती. ा िपढीला दिलत त ण आप या भावना श दात मांड याचा य  करत होता. याच े

यंतर या काळात कािशत झाले या िम लद महािव ालयातील िव ा या या वा षकांक काम करतील लेखनातून 
दसून येते. सु वाती या काळात दिलत लेखकांचे लेखन सवण काशक संपादक सापडत न हते लिलत लेखकां या 

लेखनाची साधी दखलही घतेली जात न हती तरी दिलत लेखक िलहीत होत.े यातनूच 2 माच 1958 रोजी दादर 

इथ या बंगाली कूल या सभागृहात दिलत लेखकाचे पिहले सािह य संमेलन भरले संमेलनात सािह य सां कृितक 
मह व ओळखून दिलत सािह याची यो य दखल घेतली. पािहज े असा ठराव पास कर यात आला वातं यो र 

काळातील दिलत त ण िशि त झाली, यांना संघटना आिण आिण संघषाचे मह व पटले भारतीय वातं य आिण 

संिवधानामुळे आपले  सटुतील ही यांची आशा फोल ठरली. एक कड े ान-िव ान आिण कायदा यामुळे दिलत 

समाजात चंड जागृती होऊ लागली तर दसुरीकड ेजाित व थेन े िश णाचा सार चळवळीचा रेटा आिण ा  
प रि थती िव  संघष ामुळे दिलत त णांनी थािपत िवषम समाजरचना िव  असलेली आप या मनातील 
चीड आिण संताप आप या लेखनातून  केला. ा लखेनाला दिलत सािह य संबोध यात आल.े 

बाबासाहबेां या िवचार  िवचारकायामुळे दिलत समाजाला आप या गुलामीची जाणीव झाली यां या 
वेदनेला वाचा िमळाली कारण ा मु य समाजाला बाबासाहबेां या पात मूकनायक भेटला. दिलतांची वेदना 
एक ाची नाही कवा ती एक दवसाची नाही ह,े वेदना हजार ची आह,े हजार वष पासूनची आह े यामुळे ती  

होताना समूह व पात  होत.े दिलत सािह याची वेदना ही एक ा ‘िम’ची वेदना नाही ती बिह कृत 

समाजाची वेदना . हणून िव ानाचे व प सामािजक बनले आह ेतरीसािह यातील नकाराने िव ोह हा दिलतां या 
वेदनेतून ज माला आह.े हा नकार हा िव ोह आप यावर लादले या मानवी व थेिव  आह ेयािवषयी व थेन े
दिलतांचे शोषण केले या व थेला दलेला हा नकार आह.े ा नकाराची व प दधुारी आह ेिवषम व थलेा 
नकार दते असताना समता, वातं य , याय आिण बंधूताची मागणी करणारा हा िवचार आह.े वेदना नकारानतंर 

ची अव था आह ेिव ोहाची आह ेअसते मी माणूस आह ेमला माणसाचे सव ह  िमळाले पािहजेत ा जािणवेतनू 
ाच िव ोहाचा ज म झालेला आह े .दिलत लेखक सामािजक बांिधलक या जबाबदारीने िलिहतो. या या 

लेखनात कायक याचा भावेश आिण िन ा  होते संवाद बदलव समाजाला आपले  कळत कळवावेत ही 
तळमळ दिलत यां या लेखनात  होते दिलत लेखक चळवळ क न िलिहणारा कायकता कलावंत आह.े तो 
आप या सािह याला चळवळ मानतो याची बांिधलक  सम  ‘ ोकन मेन शी’ आह ेदिलत सािह य चळवळी या 

िवकासासाठी दिलत लेखकानंी जाणीवपूवक य  केले. दिलत लेखकांनी आप या संघटना थापन केले या दिलत 
सािह य संसद, दिलत सािह य प रषद, बौ  सािह य प रषद, दिलत ना प रषद, फुले-आंबेडकर पंचायत, ामीण 

दिलत आ दवासी सािह य महासभा ,पुरोगामी िवचार मंच, प रवतन सािह य महामंडळ अशा दिलत लेखकां या 
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अनेक सं था आिण संघटना अि त वात आले याआहते. दिलत ना संमेलन,े बौ  सािह य संमेलन,े अि मतादश 

सािह य मेळावे, आंबेडकरवादी सािह य संमेलन भरवून दिलतानंी दिलत सािह य चळवळीला गितमान केल े

िनयतकािलके, अिनयतकािलके, दिैनके ,सा ािहके, मािसके, िवशेषांक, प रसंवाद ा याने आिण पु तक काशन े

अशा उप मांमधून दिलत सािह या या चळवळीचा िवकास झाला. अशातच दिलत सािह य चळवळीचे म ये डॉ. 

बाबासाहबे आंबेडकरांचे नाव अजरामर झाल.े 

दिलत चळवळ दिलत चळवळ दिलत चळवळ दिलत चळवळ ::::    

डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर यां या िनधनानतंर दिलत चळवळ ही काही काळ थांब यासारखी झाली होती. 
दिलत समाज बांधव थांबवला होता परंत ुदिलत पँथर या उदयामुळे दिलत चळवळ पु हा गितमान झाली. दिलत 
पँथरची थापना 9 जुलै 1972 रोजी आह.े हणज े वातं य िमळूनपंचवीस वष झाले असता आिण डॉ. 
बाबासाहबेां या िनधनानतंर दीड शतक उलटले असता दिलत पँथरची थापना झाली आह े या संबंध काळात 
एक कड ेदिलतांवर अ याय अ याचार होत होते तर दसुरीकड े ा गुलामाला वाचा फोडणारी भावी अशी संघटना 
दिलतांकड ेन हती. िश ण िव ान कायदा आंबेडकरी िवचार धन आिण चळवळ ामुळे दिलत त णां या मनात 
आ मस मानाची भावना बळ वधमान होत होती.दिलतांना भेडसावणारे  सुटत न हत े बाबासाहबेां या 

िवचारांचा वारसा सांगणारा रपि लकन प  स ा वाथ तडजोडी आिण गटबाजीन ेपोखरला होता. अ पृ यते या 
ांवर संघष कर यासाठी वतं  संघटना न हती जाितअंता या ांवर खरपणे लढणारी संघटना असणे ही 

काळाची गरज होती. ा काळात महावीर महािव ालयातून िश ण घेणारे दिलत त ण शहरा शहरात संघ टत 
झाले होते. येक महािव ालयात रपि लकन िव ाथ  संघटना थापन झा या हो या या संघटनेतून दिलत 
िव ाथ  सामािजक ांवर संघष करत होते. पण ा चळवळी खूपच सु ा आिण तोड या हो या यांच ेबळ 
महािव ालया या वि थत पुरतेच मया दत होते. महारा ातील अनेक दिलत त ण शहरा शहरात या व तीगृहा 
क त झाले होते ा पा भमूीवर दिलत पथरचा उदय ही अप रहायघटना होती. 

दिलत पथर हणजे दिलतावंर होणा या अ यायािव  ची जळजळीत ित या होती . बाबासाहबे 

आंबेडकरांवरील असीम ा तलीत समाजािवषयी चा अपार िज हाळा सामािजक िवषमतेिव  पेटून उठलेल े
संत  त ण ामुळे दिलत पॅ थर ही संघटना अ पावधीतच रा यभर पसरली गावोगाव पथर या छाव या 
िनघा या. पथरची दरकार भाषणे, गद  खेचणा या वादळी सभा, हाणामारी ,पोलीस केसेस इ यादीमुळे दिलत 

पथर संघटना च चत ठरली. बाबासाहबेां या िनधनानतंर मरगड आले या समाजाला पथर ही एक नवी ठणगी 
वाटू लागली. 
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दशे िवभाजन कदशे िवभाजन कदशे िवभाजन कदशे िवभाजन क     ासदीासदीासदीासदी    और वतमानऔर वतमानऔर वतमानऔर वतमान    
 

डॉ. . . . िजत     तापतापतापताप    शेळके    
सहा. ा यापक, हदी िवभासंभाजीराव क s महािव ालय, जळकोट ता जळकोट िज. लातूर 

सार    ::::----    ( abstract)         ( abstract)         ( abstract)         ( abstract)                                                                     
दशे के िवभाजन को 75 साल  स ेभी यादा समय हो चुका ह।ै ले कन फर भी इस िवषय पर आज भी 

िलखा जाता ह।ै चचाए,ं परि◌संवाद, फ म◌े, सी रयल,वेब सीरीज आ द का िनमाण होता ह।ै और यह बखूबी 
िसि  पा लेता ह।ै दशे िवभाजन का दद दोन  ही दशे  क  इंसान  के दल  म नासूर बनकर आज भी जदा ह।ै और 

यह नासूर बार बार उभर उभर कर हमारे सामन े जदा कए जात ेह। इसके पीछे जो ताकत ह वह उजागर होन ेके 
बावजूद भी इस व था म हम जीन ेके िलए मजबूर बनाए ंगए ह। धम सबके िलए आ था एवं िव ास का तीक 
ह।ै िजसके बलबूते हर कोई अपनी जदगी को जीना चाहता ह।ै 

वतमान म जब इस वैि क व था म आतंकवाद ,धा मक क रता वाद और उपिनवेशवाद के दौर म धम 
क  छिव खराब हो रही ह।ै िवशेष तौर पर मुसलमान  क । ऐसी हालत म जहा ंपर जीवन जीन ेक◌े मू य कमजोर 
होत ेजा रह ेह और लोग अपनी जड़  स ेकटत ेजा रह ेह।  ऐस ेम इन सभी मू य  को सुरि त रखना बेहद ज री 
बनता जा रहा ह।ै   दशे िवभाजन क  ासदी न◌े धम एवं समुदाय के बीच ऐसा या आ क हमारे दशे क  
सां कृितक एकता, मोह ले दारी, भाईचारा, ेम, िव ास अचानक ही ख म आ ह।ै के पीछे वह कौन सी वाथ  
ताकत ेह िजसको इस िवषय को उ ह ने जीिवत रखा ह।ै 

ऐसी ि थित पर हम सोचना होगा। स ा धम इंसािनयत ह।ै सभी धम  का मूल आशय ही इंसािनयत ह ै । 
िजस धम म हमारा कसी भी कार का दखल नह  ह।ै हमारे मां-बाप का जो मजहब था वही हमारा मजहब ह ै। 
इसिलए उसके िलए खून बहाना कहा ंतक जायज ह।ै यह सोचना वतमान के िलए बेहद ज री ह।ै सभी लोग  के 
मानव भाव, उनक  संवेदनाए ंएवं मू य एक ही ह।ै अतः दशे िवभाजन क  ासदी नह  ह ैदशे के सभी धम समुदाय 
के बीच जो नफरत क  िवरासत हम छोड़ रह ेह, वह भिव य के िलए बेहद खतरनाक सािबत हो सकता ह।ै इस संदभ 
म शायर इरफान िस ीक  के यह श द हम सोचन ेपर मजबूर करत ेह। जैस-े                                     

                                                                                                                                                                                                                """"सरहद े   अ छी    कककक , , , , सरहदसरहदसरहदसरहद     परपरपरपर    कनाकनाकनाकना    अ छाअ छाअ छाअ छा    ।    
                                                                                                                                                                                                                सोिचएसोिचएसोिचएसोिचए, , , , आदमीआदमीआदमीआदमी    अ छाअ छाअ छाअ छा    कककक     प रदाप रदाप रदाप रदा    अ छा।।अ छा।।अ छा।।अ छा।।"            "            "            "                                                                                                                    
                                                                                                            """" कसीकसीकसीकसी    कोकोकोको    लगतालगतालगतालगता    हैहहैैहै, , , , हदूहदूहदूहद ू   खतरेखतरेखतरेखतरे    मममम    हहहह    ।।।।    
                                                                                                                कसीकसीकसीकसी    कोकोकोको    लगतालगतालगतालगता    हैहहैैहै, , , , मसुलमानमसुलमानमसुलमानमसुलमान    खतरेखतरेखतरेखतरे    मममम    ह।ैह।ैह।ैह।ै    
                                                                                                                                                                                                    धमधमधमधम    काकाकाका    च माच माच माच मा    उतारउतारउतारउतार    करकरकरकर    दखेोदखेोदखेोदखेो    यारोयारोयारोयारो,,,,    
                                                                                                                                                                                                        पतापतापतापता    चलगेाचलगेाचलगेाचलगेा, , , , पूरापूरापूरापूरा    मानवमानवमानवमानव    जीवनजीवनजीवनजीवन    खतरेखतरेखतरेखतरे    मममम    हैहहैैहै    यार ।।यार ।।यार ।।यार ।।""""    

प रचय -   
दशे क  आजादी के 75 साल बाद भी भाषा , राजनीित समाज, सां कृितक, मीिडया तथा अ य सभी े  

के जानकार एवं लेखक इस ासदी पर आज भी िलखता आ दखाई दतेा ह।ै यह ि थित हमारे दशे म बार बार 
उभर कर आती ई दखाई दतेी ह ैिजसके बीज जब हम ढंूढना शु  करत ेह तब इसक  भयावहता 1947 के भारत 
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िवभाजन म अिधक तौर पर पाए जात ेह। दशे म जब भी कोई धम, ाथना, आ था, िवचार, इितहास आ द के संदभ 
म कोई बात रख तो वह च चत िवषय बन जाता ह।ै साथ ही दशे म होन ेवाले दगें, लेन-दने क  घटना म धम क  
घुसपैठ , लव -िजहाद आ द सभी िवषय  म साधारण सी बात का बतंगड़, तमाशा बनाया जा रहा ह।ै   लोग  को 
अपनी नह  बि क अपने धम जात ई र क  सबस ेबड़ी चता ह?ै ह ैतो ऐसा य ? इससे एक और सबसे बड़ा खतरा 
बढ़ रहा ह-ैलोग एकाएक इतने कमकांडी, आ ामक दखाई द ेरह ेह। एक वार सा हर धम, जात, पंथ, समुदाय  म 
दखाई द ेरहा ह ै। वह यह क , कौन यादा धा मक ह?ै 

ऐसे म वतमान वैि क बाजार वा दयो ने इसका भरपूर फायदा उठाया ह।ै कई दीवार खड़ी ई य क 
िजतनी यादा दवार उतना ही उनका फायदा। उदा-वॉल ीट! 

हर एक को स य सािबत करने क  कोई ज दबाजी नह  ह।ै य क वतमान म हर एक ि , सं था, धम 
एवं धम के ठेकेदार यह बात ताल ठोक कर कह रह ेह क,"हम ही स य ह!"ऐसे म स य लोग  के सामने रखना बड़ा 
क ठन ह।ै 

ऐसे म जो आम आदमी अपनी जदगी को आगे बढ़ाना चाहता ह।ैअपने भूखे पेट को भरना चाहता ह।ै अपने 
ब  क  अ छी परव रश करना चाहता ह ै। वह भी जाने अनजान,े ना हो फर भी अपनी कौम का साथ िलख दतेा 
दखाई द ेरहा ह।ै जब क इस हरकत म उसका कोई लेना-दनेा नह  ह।ै अगर वह अपनी कौम का साथ नह  दतेा, तो 

वह धम, जाित आ द से िन कािसत ह।ै ऐसे म मजबूरी म य  ना हो सभी िनभाए जा रह ेह। 
अनुसंधान का तरीका :-                                    

मेरे तुत शोध प  का तरीका िव ेषणा मक एवं वणनात्मक ह।ै वतमान ि थित को दखेकर बार-बार इस 
बात पर िलखना आव यक ह।ै वतमान म यह िवषय बेहद संवेदनशील होन ेके कारण, सोशल मीिडया क  वतमान 
पीढ़ी अपने मोबाइल पर आने वाले पो ट को ही यही सही ह ैऐसा समझ चुक  पीढ़ी के सामने िलखना आव यक ह।ै 
कई गजल, शेरो शाय रयां , कताब एवं चचा  को सुनने के प ात िव ेषणा मक तरीके से श◌ोध प  को िलखा 
गया ह।ै 
संक पना    ::::----    

दशे िवभाजन क  ासदी न आजादी के प ात ब त बड़ ेबड़ ेलेखक पैदा कए ह। िवभाजन क  ासदी स े
उपजी अनेक सम याए ंसंवेदनशील लेखक  क  आ मा  को कचोटती रही ह।ै इस दखु को हदी ही नह  बि क 
अं ेजी, पंजाबी, गुजराती, बंगाली, मराठी आ द अ य कई भाषा  यह ासदी 'सकं पना ' का प ले चुक  ह।ै 
आजादी के इतने साल  बाद भी इस िवषय लेखक िलखने के िलए मजबूर करता ह।ै यह बेहद िवचारणीय  ह?ै 
संपूण िव  म मनु य के आचार -िवचार एवं चतन- मनन के बीज ाचीन काल स ेही धम म पाए जाते ह। हर 
मनु य म जो मू य पाए जाते ह उसका आधार धम ही ह।ै आधुिनकता के इस दौर म अथिम ीत के राजनीित न े

ापक तर पर अनाचार ,सां दाियकता , ाचार ,अवसर वाद ,भयावहता ,आतकं आ द िवघ टत ि थितय  को 
मजबूत बनाया ह।ै िजसके कारण संपूण िव  के मू य  का जीवन से मेल बेमेल आ ह।ै ऐसे म इस े ासदी ारा 
धा मक मू य  क  सही खोज मह वपूण ह।ै 

इस संदभ म डॉ वीणा गौतम कहती ह ै क, "धम पहले सा य था, आज साधन के प म इ तमेाल कया जा 
रहा ह।ै इसी स ेभौितकता वादी जीवन दिृ  धम, ई र, आ था-िव ास इन संपूण मानवीय आधार पर  िच ह न े
लगाया ह।ै िच ह के आगे मनु य क  खोज जारी ह।ै" 

इस ासदी पर लेखन काय करने वाले सभी लेखक  ने मानवीयता, इंसािनयत को स ा धम माना ह।ै सभी 
वाथ  ताकत  को, स य के पीछे िछपे ए स य को बाहर लाने का काम कया ह।ै बुि जीिवय  और साधारण जनता 

के बीच जो संबंध होना चािहए उसे उजागर कया ह।ै 
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हर मनु य को इंसािनयत के आधार पर ही परखा जाना सही ह।ै कहत ेह क इंसान अपनी सेवा से प थर को 
भी िपघला सकता ह।ै ले कन अवसरवादी गंदी राजनीित का िशकार आम आदमी आ ह।ै आम आदमी का रंग -ढंग, 
रहन -सहन ,आचार -िवचार सब कुछ अपने -अपने पजरे म कैद हो चकुा ह।ै इस पजरे के बाहर सोचना मतलब 
वह काफ र ह।ै 

हदी म ही-भी म साहनी, यशपाल, कमले र, महीप सह, मोहन राकेश, िव णु भाकर, अ ेय, जनै  
कुमार, कृ णा सोबती, ब ी उ मा, असगर वजाहत, वदशे दीपक, सहादत हसन मंटो आ द कई लेखक  न े हदी 
सािह य क  कई िवधा  म इस िवषय को लेकर अपना योगदान दया ह।ै 
िव ेषण::::    

हमारे दशे का िवभाजन कैस े आ ह?ै इस  के उ र दतेे समय दो बात हमारे सामने आते ह । एक ह ै
ाकृितक और दसूरा अ ाकृितक। भारत का िवभाजन भी अ ाकृितक ( against nature) तरीके स े आ ह।ै यह 

अ ाकृितक तरीक◌ ेधम क◌ो आधार मानकर आ ह।ै केवल केवल एक ही रात म जमीन के टुकड़  का िवभाजन 
कया गया। यह िवभाजन केवल भारत के जमीन के दो टुकड़  का िवभाजन नह  था बि क, कई सौ साल  स ेएक 

साथ रह रह ेलोग  का, उनके घर  का, उनक  जमीन जायदाद का, गांव का, समूचे भाईचारे का, मोह लेदारी का, 
आपस के ेम -िव ास, अपनेपन का िवभाजन आ। आपस म पनपे राजनीितक, सां कृितक, सामािजक, धा मक, 
कला आ द  हर े  का िवभाजन आ।  

िवभाजन से उपजी ासदी से लाख  लोग  के दल  पर ऐसा गहरा ज म लगा क, आज इतन ेवष  के बाद 
भी उस ेभुलाया नह  जा सकता ह।ै अकेले पंजाब म ही नह , बि क इस ासदी ने पूरे भारत को अंदर बाहर तक 
झकझोर डाला ह।ै यह दद दोन  दशे  के दल  म नासूर बनकर आज भी जदा ह।ै इस ासदी से एक सबस ेबड़ी बात 
ई वह हमारे भारतीय सं कृित क  सबस ेबड़ी िवशेषता -'सम वय मकता' को ठेस प चंी। इस ासदी ने मू य ता 

म य थ क  भूिमका को ही पूरी तरह स ेबबाद कर दया। लोग  के दल  म एक कैसा डर बैठ गया िजसके बलबूत े
आज का वतमान बेहद खतरनाक मोड़ पर आ गया ह।ै पूरे समाज म एक ऐसी अिव ास क  डोर इंसान के जेहन म 
घर कर बैठ गई ह,ै िजस ेिनकालना बेहद क ठन होता जा रहा ह।ै 

 ऐसे म, इस दशे िवभाजन क  ासदी ने आजादी के प ात ब त सारे सािह यकार  न े इस पर अपनी 
लेखनी चलाई ह।ै सािह यकार  ने सबस ेपहले अगर कसी पर उंगली उठाई ह ैतो वह ह ैइंसानी फतरत। जैस-े 

""""घासघासघासघास    खाकरखाकरखाकरखाकर    दधूदधूदधूदधू    देददेेदे    रहीरहीरहीरही    गायगायगायगाय    कोकोकोको    दखेदखेदखेदखे।    
दधूदधूदधूदधू    पीकरपीकरपीकरपीकर    जहरजहरजहरजहर    उगलताउगलताउगलताउगलता, , , , इंसानइंसानइंसानइंसान    कककक     फतरतफतरतफतरतफतरत    तोतोतोतो    दखे।।दखे।।दखे।।दखे।।""""    

यह इंसानी फतरत चाह े कसी भी धम क  ना हो, वह बेहद वाथ से भरी ई ह,ै िजसके कारण वतमान म 
हमारा समाज अिव ास स ेलबालब भरा आ दखाई द ेरहा ह।ै फर भी इस अिव ास से भरे समाज का इंसान भी 
बड़ी नाटक यता से अिभनय कर रहा ह।ै यह अिभनय मानवता, सेवा आ द के नाम पर चल रहा ह।ै ले कन सबको 
स ाई दखाई द ेरही ह।ै जैसे- 

""""बामीबामीबामीबामी    परपरपरपर    सपरेेसपरेेसपरेेसपरेे, , , , बीबीबीबीन    िलए    एएएए    बठेैबठेैबठेैबठेै    हहहह,,,,    
औरऔरऔरऔर    सासासासाप    भीभीभीभी    दखेोदखेोदखेोदखेो    होिशयार    हैहहैैहै, , , , अंदर    दूदूदूदरूिबनननन    लकेरलकेरलकेरलकेर    बैठबैठबैठबैठ    हैहहैैह।ै""""    

ऐसी हालत म हर साल, महीना , दन, हर समय आम आदमी मजबूर ह।ै वह इन सभी स ाई को जानत े ए 
भी जीवन जीना अिभश  आ ह।ै जैसे- बशीर ब  के श द  म-  
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""""उउउउ     बीतबीतबीतबीत    जातीजातीजातीजाती    हैहहैैहै    एकएकएकएक, , , , घरघरघरघर    बनानेबनानेबनानेबनाने    मममम,,,,    
तमुतमुतमुतमु    तरसतरसतरसतरस    नहनहनहनह     खातीखातीखातीखाती    होहोहोहो    बि तयांबि तयांबि तयांबि तयां    जलानेजलानेजलानेजलाने    मममम।    

फा ताफा ताफा ताफा ता    कककक     मजबरूीमजबरूीमजबरूीमजबरूी    हैहहैैहै,,,,    
कौनकौनकौनकौन    सापंसापंसापंसापं    रखतारखतारखतारखता    हैहहैैहै, , , , उसकेउसकेउसकेउसके    आिशयानेआिशयानेआिशयानेआिशयाने    मममम............।।""""    

दशे िवभाजन क  ासदी का प रणाम िपछले 75 साल  म भारत के हर शहर मे◌ं होने वाले दगं  म ह।ै इन 
दगं  म धा मक एवं जातीय उ माद के कारण आम आदमी पूरी तरह स ेबबाद होता ह।ै इन दगं  म उस आम आदमी 
का कोई लेना दनेा नह  ह।ै पूरी उ  भर क  कमाई लुट जाती ह।ै ऐसे म, यह बि तयां जलान ेवाला बेहद डरपोक 
इंसान ह। जैस-ेकिव अंकुर चौहान के श द  म-  

""""सनुासनुासनुासनुा    हैहहैैहै    वो, , , , घरघरघरघर    मममम    अपनेअपनेअपनेअपने    िचरागिचरागिचरागिचराग    जलानेजलानेजलानेजलाने    सेससेेसे    डरतेडरतेडरतेडरते    हहहह,,,,    
मगरमगरमगरमगर    दसूरदसूरदसूरदसूर     केकेकेके    घरघरघरघरदे    म, , , , आगआगआगआग    लगानेलगानेलगानेलगाने    काकाकाका    शौकशौकशौकशौक    रखतेरखतेरखतेरखते    हहहह।""""    

इस तरह यह नाटक-अिभनय करन ेवाला जो आदमी ह ैवह पीठ पर खंजर से वार करने वाला ह ैआदमी ह।ै 
ऐसे इंसान को लेखक सरेआम चुनौती दतेे ह। जैसे-मश र शायर राहत इंदौरी के श द  म- 

""""िसफिसफिसफिसफ    खजंरखजंरखजंरखजंर    हीहीहीही    नहनहनहनह , , , , आखंआखंआखंआखं     मममम    पानीपानीपानीपानी    चािहए।चािहए।चािहए।चािहए।    
एएएए    खुदाखुदाखुदाखुदा, , , , दु मन    भीभीभीभी    मुझकोमुझकोमुझकोमुझको    खानदानीखानदानीखानदानीखानदानी    चािहएचािहएचािहएचािहए।।""""    

ऐसे म, आम आदमी क  नजर शरीफ, बुि जीवी क  तरफ झुकती ह।ै वतमान म बुि जीवी अलग-अलग 
खेम  म बटा आ दखाई दतेा ह।ै वह भी अपनी ही श द  को सही सािबत करन ेम जुटा आ ह।ै इन हालात  म जो 
अपने आपको शरीफ बुि जीवी कहता ह ै,वह भी इनके खाने के दांत और काटन ेके दांत अलग -अलग ह।ै जैस-े हदी 
के मश र ग़ज़ल कार दु यंत कुमार के श द  म- 

""""लललल     ----लहुानलहुानलहुानलहुान    नजरनजरनजरनजर     काकाकाका    िजिजिजिज     आयाआयाआयाआया    तोतोतोतो,,,,    
शरीफशरीफशरीफशरीफ    लोगलोगलोगलोग    उठेउठेउठेउठे, , , , दरूदरूदरूदरू    जाकजाकजाकजाक    बैठबैठबैठबैठ    गएगएगएगए    ।""""    

वतमान क  ऐसी हालत म सुधार क  गंुजाइश सबको राजनीित म अिधक दखाई दनेे लगी ह।ै ले कन 
िपछले 75 साल  म एवं वतमान को दखेकर यही लगता ह ै क, इस ि थित को कायम रखन ेम इन लोग  का सबस े
बड़ा हाथ ह।ै कुस  हिथयान ेका हिथयार मान कर इस ेबरकरार रखा गया ह।ै मश र प कार रवीश कुमार के श द  
म- 

"""" ईईईई    अजानअजानअजानअजान    मग रबमग रबमग रबमग रब    कककक , , , , आवाआवाआवाआवाजजजज    घरघरघरघर    मममम    जातीजातीजातीजाती    थीथीथीथी,,,,    
पंिडतपंिडतपंिडतपंिडत    केकेकेके    घरघरघरघर    कककक     औरतऔरतऔरतऔरत, , , , तभीतभीतभीतभी    दयादयादयादया    जलातीजलातीजलातीजलाती    थी।थी।थी।थी।    
इनइनइनइन    नतेानतेानतेानतेा     केकेकेके    च रच रच रच र    मममम    र तार तार तार ता    हमाराहमाराहमाराहमारा    टूटटूटटूटटूट    गयागयागयागया,,,,    

ईद, , , , दवालीदवालीदवालीदवाली    औरऔरऔरऔर    होलीहोलीहोलीहोली, , , , अबअबअबअब    साथसाथसाथसाथ    मनानामनानामनानामनाना    छूटछूटछूटछूट    गयागयागयागया।    
मं दरमं दरमं दरमं दर, , , , मि जदमि जदमि जदमि जद    के    नामनामनामनाम     परपरपरपर, , , , अपनअपनअपनअपन     कोकोकोको    बाटंाबाटंाबाटंाबाटंा    हैहहैैहै,,,,    

खनूखनूखनूखनू    मममम    फकफकफकफक    नहनहनहनह     , , , , बसबसबसबसस    गदंीगदंीगदंीगदंी    राजनीितराजनीितराजनीितराजनीित    नेननेेने    बाटंाबाटंाबाटंाबाटंा    हैहहैैहै।""""    
     वतमान क  इस ि थित को दखेकर ासदी को बेल के पौधे क  तरह बार-बार ख चत े ए उसे जीिवत 

रखना ह।ै भारत का िवभाजन एक घटना ना होकर वह वतमान क  सबसे बड़ी ासदी का प धारण कर चुक  ह।ै 
आजादी के प ात धा मक उ माद को बढ़ावा दया गया। आज वतमान क  हालत तो धम के अंदर सू म -अित सू म 
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खोज कर अपनी जाती का उ माद फैलाया जा रहा ह ै,यह उसी का अगला वजन ह।ै और समय सब प रि थित को 
दखेकर यही लगता ह ै क जैसे मश र शायर िनदा फ़ाज़ली के श द  म- 

""""कोईकोईकोईकोई    हदूहदूहदूहद,ू , , , मिु लममिु लममिु लममिु लम, , , , कोईकोईकोईकोई    इसाईइसाईइसाईइसाई    हैहहैैहै,,,,    
सबनेसबनेसबनेसबने    इंसानइंसानइंसानइंसान    नननन    बनने क , , , , कसम    खाईखाईखाईखाई    हैहहैैह।ै।""""    

संदभ    थंथंंथथं    सचूीसचूीसचूीसचूी::::----    
         १)  'दगंाई'  - (लघु कथा) राम व प दीि त 

          २)   िजस लाहौर नह  दे या...  -(नाटक) असगर वजाहत 
          ३)   साए म धूप -  (गजल )दु यंत कुमार 
          ४)   धम दषूण - (  लघु कथा) चं शे कुमार 
         ५)    रे ता (वेब पोटल) 
         ६)    उ  बीत जाती है - (गजल ) बशीर ब  
          ७)   शरणदाता - (कहानी) अ ेय 

         ८)    सहादत हसन मंटो क  कहािनयां 
          ९)   किवता कोश - वेब पोटल हदी 
          १०) हसं- (श दवेधी-श दभेधी ) त लीमा नसरीन 
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LorU«krk vkUn¨Yku esa dk'kh fo|kihB ds bfrgkl foÒkx ds LorU«krk vkUn¨Yku esa dk'kh fo|kihB ds bfrgkl foÒkx ds LorU«krk vkUn¨Yku esa dk'kh fo|kihB ds bfrgkl foÒkx ds LorU«krk vkUn¨Yku esa dk'kh fo|kihB ds bfrgkl foÒkx ds 
vkpk;ksZadk bfrgkl dk Y¨[ku v©j fpUruvkpk;ksZadk bfrgkl dk Y¨[ku v©j fpUruvkpk;ksZadk bfrgkl dk Y¨[ku v©j fpUruvkpk;ksZadk bfrgkl dk Y¨[ku v©j fpUru    

    

MkWMkWMkWMkW----    lqjs'k izlkn ik.Ms;lqjs'k izlkn ik.Ms;lqjs'k izlkn ik.Ms;lqjs'k izlkn ik.Ms;    
vfl---- izks---- e---- bfrgkl ckYFkj ih---- th---- dkyst jkeiqj tkSuiqj] m----    iw] 

    

ÁLrkoukÁLrkoukÁLrkoukÁLrkouk    
19oÈ 'krkCnh ds nwljs n'kd esa Òkjr esa fons'kh 'kkldks }kjk ftl f'k{kk dh O;oLFkk dh xbZ Fkh 

mldk mÌs'; ljdkjh deZpkjh rS;kj djuk FkkA rFkk f'k{kk dk ek/;e fons'kh Òk"kk FkhA bfrgkl i<kus dh 
'©Ykh n¨"k iw.kZ FkhA Òkjrh; laLÑfr rFkk fof'k"Vrkv ä dh ?k¨j mis{kk dh xbZA 

dk'kh fo|kihB dh LFkkiuk xka/kh th ds }kjk fd x;hA mudk ekuuk FkkA ljdkjh vuqnku ls pYkus 
okYkh f'k{kk lLFkkv ä esa jk"Vªh; pfj«k dk fuekZ.k ugÈ g¨ ldrkA 1921 esa gh f'k{kk dh deh d¨ iwjk djus ds 
fYk, fo|kihB dh LFkkiuk ds lkFk bfrgkl foÒkx dh Hkh LFkkiu gqbZA v©j blds igys vkpk;Z ujsUæ nso 
th cuk;s x;sA Òk"kk ,d egRoiw.kZ i{k Fkk dh bfrgkl dh i<+kbZ fdl :i esa i<+kbZ tk;s r¨ fopkj dj 
fgUnh esa v/;;u v/;kiu 'kq: gqvk bfrgkl foÒkx esa vkpk;Z ujsUæ nso] vkpk;Z lEiw.kZuUn] vkpk;Z iw.kkZuUn 
vkpk;Z t;pUæ fo|kYkdkj] vkpk;Z e¨rhpUæ] vkpk;Z Òxorh Álkn iUFkkjh tSls Yk¨x ;gka v/;kid jgs v©j 
dk'kh fo|kihB ds LorU«krk laxzke lsukuh Òh mu fnu ä ;s Yk¨x gqvk djrs F¨A 

bu lÒh dk /;s; Fkk dh fo|kfFkZ; ä dks Losn'kkfHkeku LokJ;h] pfj«k oku Òkjrh; cukukA pqfd t¨ 
jk"Vª fuekZ.k dh ckr djrk gSA mlds fYk, bfrgkl tkuuk t:jh gSA r¨ og fdl rjg dk bfrgkl tkusA 
v©j fdl rjg ds bfrgkl dk v/;;u djsA ;g ,d egRoiw.kZ i{k FkkA v©j blh ǹf"V ls dk'kh fo|kihB 
bfrgkl foÒkx bfrgkl dk v/;;u v/;kiu 'kq: gqvk v©j LokÒkfod ls bfrgkl foÒkx fodflr g¨rk jgk 
gSA le;&le; ij Yk¨x vkrs x;sA v©j vius l¨p v©j fpUru ds vuqlkj bfrgkl v/;;u v/;kiu Y¨[ku 
fpUru esa viuk ;¨xnku nsrs x;sA 

pqfd bfrgkl fpUru esas ftruk LFkku O;fä dk g¨rk gSA mlls T;knk egRoiw.kZ LFkku lLFkkv ä dk 
gqvk djrk gSA laLFkk,s fdl rjg dh f'k{kk fn{kk vius Nk«k ä d¨ nsrh gSA mlls cgqr lkjs Yk¨x Nk«k 
v/;kid deZpkjh] ns'k lekt ÁÒkfor g¨rs gSA tSls O;fä lekt dks ÁÒkfor djrk gSA oSls gh laLFkk O;fä 
ls T;knk lekt d¨ ÁÒkfor djrh gSA O;fä ls laLFkk fufeZr g¨rh gSA laLFkk O;fä; ä ds fpUru dk lewg 
cu tkrh gSA t¨ LokÒkfod :i ls ,d nh?kZ dkfyd l¨p Y¨ ds vkxs c<+rh gSA tSls cq) dh viuh ,d 
l¨p Fkh lgh mudk ,d egRoiw.kZ l?kVu ;k laLFkk FkhA v©j cq) ds l¨p d¨ la?k vuojr vkxs c<krk jgk 
v©j vius vuqlkj Òh mles O;k[;k djds cq) dh l¨p cuk nsrk FkkA mlh rjg O;fä v©j lLFkk ds lEc/k 
vU;¨ukfJr g¨rs gSA bfrgkl foÒkx ls tqM+s vkpk; Z̈ us mPp ljdkjh u©djh d¨ Ykkr ekj dj bl lLFkk esa 
f'k{k.k dk;Z fd;k] fo|kihB bfrgkl foÒkx ds vkpk;Zx.k ä dh bfrgkl fpUru '©Ykh vf)rh; Fkh t¨ okLro 
esa Òkjrh; '©Ykh dk bfrgkl FkkA ¼jk"Vªh; vkUn¨Yku ds le; Fkk½ ftles dYkkRedrk v©j oSKkfudrk ds 
lkFk&lkFk jk"Vªh; lkFkZdrk d¨ <w<us dk Á;kl fd;k x;kA ;s vkpk;Z fo'o cU/kq okn ls ÁÒkfor F¨A 
Òkjrh; bfrgkl ds fo"k; esa Y¨[kuh pYkkus okY¨ ik'pkRi bfrgkldkj ä ds er¨ dk [k.Mu Òh dj jgs F¨A t¨ 
Òkjrh; jk"Vªh; vkUn¨Yku esa ,d ubZ fopkj/kkjk ,d ubZ l¨p dh 'kq:okr FkhA t¨ Òkjrh; f'k{kk dh 
vfLerk ls tqM+h gqbZ FkhA gj laLFkkvksa ds fuekZ.k esa fdlh egRoiw.kZ O;ä dk lg;¨x g¨rk gSA v©j muds 
fpUru dk ÁÒko ml laLFkk dk mÌs'; cu tkrk gSA dk'kh fo|kihB fufPNr :i ls egkRek xka/kh] vkpk;Z 
ujsUæ nso] vkpk;Z Òxoku nkl] vkpk;Z chjcYk] vkpk;Z lEiw.kkZuUn] vkpk;Z t; uUn]Hkxorh izlkn ikUFkkjh 
vkfn fpUrd ä dh Á;¨x 'kkYkk jgh gSA bl Á;¨x 'kkYkk esa jk"Vªh; vkUn¨Yku ds fYk, vf}rh; dk;Z gqvkZ 
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fo|kihB bfrgkl foÒkx ds vkpk;Zx.k ä dh bfrgkl fpUru '©Ykh vf}rh; FkhA ftles ,d u;h fopkj/kkjk 
,d ubZ l¨p dh 'kq:okr gqbZ t¨ Òkjrh; f'k{kk dh vfLerk ls tqM+k FkkA 

ik'pkRi bfrgkldkj ä }kjk ml le; Òkjrh; laLÑfr rFkk fo'¨"krkv ä dh ?k¨j mis{kk dh xbZA ml 
le; bfrgkl foÒkx ds vkpk; Z̈ us vius bfrgkl fpUru ls Òkjr dh laLd`fr d¨ cpkus ds fYk, u;s vk;ke 
Áfrikfnr fd;sA rFkk Òkjrh; bfrgkl d¨ lgh fn'kk nsus ds fYk, bu fo}ku vkpk; Z̈ us vf}rh; Á;kl 
fd;kA v©j vius bfrgkl Y¨[ku v©j fpUru ls LorU«krk vkUn¨Yku d¨ izHkkfor djus esa lQYk jgsA jk"Vªh; 
vkUn¨Yku ds le; fo|kihB bfrgkl foÒkx ds vkpk; Z̈ ds bfrgkl fpUru d¨ fÒé&fÒé Ádkj ls ns[kk v©j 
le>k tk ldrk gS mUgksaus mlds lgh i{k d¨ ÁLrqr fd;kA bfrgkl foÒkx ds vkpk; Z̈aus LorU«krk 
vkUn¨Yku ds le; ftu fo|kfFkZ; ä d¨ rS;kj fd;k t¨ fn'kk funsZ'k fn;s og mYY¨[kuh; gSA fpUru gh n`f"V 
fufeZr djrh gSA v©j mlh ds lkFk O;fä dh vfÒO;fä g¨rh gSA 

ml le; jk"Vªh; vkUn¨Yku ftles ,d rjQ fo|kihB bfrgkl foÒkx ds vkpk;Z Nk«kx.k -------- 
vkfFkZd v©j 'kkjhfjd :i ls fgLlk Y¨ jgs F¨ D; äfd vkpk;Z ujsUæ nso th dk ekuuk Fkk fd ^^vxj] fdlh 
ns'k d¨ foxkMuk gSA r¨ mlds bfrgkl d¨ foxkM+ n¨ vxj fdlh ns'k d¨ cukuk gSA r¨ mlds bfrgkl d¨ 
cuk n¨A tgk¡ ik'pkRi bfrgkldkj gekjs Òkjrh; bfrgkl d¨ xYkr fn'kk esa Y¨ tk jgs F ä ogh fo|kihB 
bfrgkl foÒkx ds Ákxa.k esa blds vkpk;Zx.k Òkjr ds bfrgkl d¨ lgh fn'kk esa lgh :i nsus dk Á;kl 
dj jgs F¨A v©j vxzsth gdqer dh ;¨tuk d¨ dkV jgs F¨A bu vkpk; äZ us vius bfrgkl Y¨[ku fpUru ds 
ek/;e ls t¨ fopkj LorU«kk vkUn¨Yku ds le; vfÒO;ä fd;s mldk viuk ,d egRo gSA muds fopkj ä 
dk muds le; rFkk ckn ds le; esa ;Fk¨fpr Lokxr gqvkA bu vkpk; Z̈ dk viuk ,d bfrgkl fpUru FkkA 
mUg äus fdlh o.kZu d¨ vU; Ádkj ls m)`r djds laxzfgr ugÈ fd;k vfirq rdZ&fu"d"kZ ij lekYk¨puk 
lfgr O;k[;k Òh fdA rFkk Òkjrh; bfrgkl ds fo"k; esa Y¨[kuh pYkkus okY¨ bfrgkldkj ä ds er d¨ loZFkk 
bUdkj dj fn;kA LorU«krk vkUn¨Yku esa 19oÈ lnh ds nwljs n'kd esa Òkjr esa ik'pkR; bfrgkldkj ä }kjk 
bfrgkl d¨ r¨M+uk ejksM+uk 'kq: fd;kA og ,d mifuos'koknh Áo`fÙk rFkk oSeuL; dh Òkouk FkhA r¨ nqljh 
rjQ fo|kihB ds bfrgkl fpUrd ä esa jk"Vªh;rk dh Áo`fÙk ,oa Lok/khurk dh Òkouk FkhA t¨ oLrqfu"B Fkh 
vfrokfnrk ls nwj FkhA budk mÌs'; Fkk fd bfrgkl ds lgh v/;;u ls uo;qod ä esa Lora«krk gsrq vkLFkk 
v©j Ásj.kk mRié g¨A bfrgkl foÒkx ds igY¨ vkpk;Z ujsUæ nso th F¨A os bfrgkl ds Ádk.M fo}ku Fks ,oa 
bfrgkl fo"k; d¨ le>kus esa fl) gLr F¨A os ekurs F¨ fd bfrgkl dk lh/kk lEcU/k O;fä dh vfLerk ls 
gSA blh dh usr`Ro esa 1937 esa Òkjrh; bfrgkl fon ä dk jk"Vªh; lEesYku ¼ftldh igYkh cSBd iwuk esa 1935 
esa gqbZ Fkh½ fo|kihB esa gqbZ bl vf/kos'ku esa lj ;nqukFk ljdkj] v/;{k v©j M‚- ghjkuUn 'kkL«kh mik/;{k 
,oa vkpk;Z t; pUæ fo|kYkadkj egkea«kh] rFkk M‚- jktsUæ Álkj jsDVj] pqus x;sA lÒh fo}ku ä }kjk bf.M;u 
,dsMeh vkQ fgLVªh dk eq[; mÌs'; Òkjrh; fo}ku ä }kjk Òkjr o"kZ dk ,d Ákekf.kd leUo;kRed jk"Vªh; 
bfrgkl rS;kj djuk rFkk Òkjrh; n`f"V ls bfrgkl dh [k¨t d¨ laxfBr djuk vkfn Yk{; j[kk x;k 
Òkjrh; bfrgkl ifj"kn dk dk;kZYk; dk'kh fo|kihB okjk.klh esa [k¨Ykk x;kA Òkjrh; ,sfrgkfld fpUru d¨ 
ÁÒkfor djus esa lcls cM+k ;¨xnku tsEl fey dk gSA mUg äus ,d ǹf"V ls Òkjrh; bfrgkl dh lkEÁnkf;d 
O;k[;k dh uho MkYkhA v©j bl rjg nksjk"Vª fl)kUr dk v©fpR; Yk¨x ä ds lkeus vk;kA D; äfd feYk 
eg¨no us fgUnw lH;rk] eqfLYke lH;rk v©j fczfV'k lH;rk d¨ bfrgkl esa uke nsdj vius d¨ efgekefMr 
fd;k ckn ds dbZ bfrgkldkj ä us bl dkYk foÒktu d¨ Lohdkj fd;k fo|kihB ds vkpk;Z t;pUæ 
fo|kYkadkj us feYk ds dkYk foÒktu d¨ pqu©rh nh v©j mUg äus Òkjrh; bfrgkl ds dkYk foÒktu ds ewYk 
lz¨r ä dh tkap Òh dh muds vuqlkj ,sfrgkfld O;k[;k turk dh] viuh laLÑfr viuh jk"Vªh;rk lEcu/kh 
/kkj.kk ls Li"V :i ls tqM+h g¨rh gS vk; Z̈ ds ckjs esa t;pUæ th fYk[krs gSA fd vk;Z itkc ds xxk?kkVh esa 
cls F¨A mUg äus ,slh laLÑfr d¨ tUe fn;k ftldk v/;;u ge oSfnd lkfgR; esa dj ldrs gSA mlh Ádkj 
fczfV'k ä us xqIr ä ds le; d¨ Lo.kZ ;qx ekuus ls bUdkj fd;k t;pUæ th us gls [kkfjt dj fn;kA ujsUæ 
nso th dk bfrgkl n'kZu bls muds fopkj ä v©j Òko ä ls ÁkIr g¨rk gSA os flQZ jk"Vªh; vkUn¨Yku dk 
bfrgkl ugÈ i<krs F¨ cfYd mles Òkx Y¨uk Òh fl[kkrs F¨A ujsUæ nso th dk ekuk Fkk fd vrhr dk 
orZeku ls ?kfu"B lEcU/k g¨rk gSA mldh mis{kk os ghdj ldrs gSA ftudk d¨bZ vrhr ugÈ g¨rkA v©j ge 
vrhr ds Ádk'k ls orZeku d¨ iwjh rjg le> ldrs gSA mUg äus lkjukFk dk'kh esa ,d ekl dk f'kfoj Nk«k ä 
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ds Yk, Ykxok;kA mudk ekuuk Fkk fd vxj fdlh ns'k d¨ cukuk gSA r¨ mlds bfrgkl Y¨[ku ds fopkj ds 
vuqlkj cuk;k tk;A mUg äus viuh iqLrd ^Òkjr ds jk"Vªh; vkUn¨Yku dk bfrgkl^2^Òkjrh; lkekftd 
vkUn¨Yku dh ,sfrgkfld :i js[kk* esa vius fopkj fYk[¨A mudk ekuuk Fkk ,sf'k;k ds fofÒé jk"Vªh; 
vkUn¨Yku ä esa ,d /kkjk dk Áokg gSA v©j Òkjrh; vkUn¨Yku ds leqfpr Kku ds fYk, Nk«k ä d¨ ,sf'k;k ds 
vU; vkUn¨Yku ä dk Òh Kku nsuk vko';d le>rs F¨A 1857 esa jk"Vªh; LorU«krk vkUn¨Yku dk tc ÁFke 
;q) gqvk r¨ mlh le; phu esa rkbfiax fonz¨g gqvkA v©j 1875 ds vkUn¨Yku dk ÁÒko ftl rjg Òkjrh; 
Loru«krk vkUn¨Yku ij vkxs i<+k mlh rjg rkbfiax fonz¨g ls phu ds jk"Vª firk lu;kr lsu us f'k{kk YkhA 
foKku if«kdk esa mUgksauss tks fYk[¨ mles 'kd lEor] xqIr lEor] vkfn ls Òkjrh; laLÑfr dh fo'¨"krk 
crYkkbZ] muds Á;kl ä ls muds }kjk jkgqYk lkaLÑrk;u vkfn egku fo}ku ä }kjk c©) ok³~e; rFkk vU; 
xzUFk ä dk fgUnh esa vuqokn gqvk ns'k ij jkT; djus okY¨ lkezkT; okfn; ä us ek«k ,d 'krkCnh iwoZ u;s 
fl)kUr d¨ Áfrikfnr fd;k dh vk;Z Òkjr ds ewYk fuoklh ugÈ F¨A os e/; ,sf'k;k ls vkdj;gka ij 
lkezkT; LFkkfir fd;sA flU/kq?kkVh dk iru Òh vk;Z vkØe.k ls ekuk x;kA bfrgkl ds vkpk;Z M‚- 
lEiw.kkZuUn us viuh iqLrd vk; Z̈ dk vkfn ns'k Òkjr esa bls udkj fd;kA tc 1857 ds fo}¨g d¨ lk/kkj.k 
>Mi vaxzst ä us crk;k r¨ bfrgkl ds vkpk;Z iw.kkZuUn th us 1857 dk LorU«kk l?k"kZ Ñfr fYk[k dj tcko 
fn;kA ogh igY¨ vaxzst xoZuj okjsu gsfLVx ds ckjs esa fYk[krs gq, lEiw.kkZuUn th us jktk psrflag v©j dk'kh 
dk fonz¨g Ñfr fYk[khA foÒkx ds gh vkpk;Z Òxorh Álkn iUYkkjh th us viuh Ñfr v'k¨d ds }kjk crk;k 
fd gekjs ns'k esa v'k¨d tSls 'kkld ,d lw«k esa fgUnwLrku d¨ cka/¨ gq, FkkA tc fczfV'k ä dk dgh d¨bZ vrk 
irk ugÈ FkkA Òxorh Álkn th us pUæxqIr e©;Z] egku xqIr jkto'k] e©;Z lekt dk bfrgkl fYk[k dj 
crk;k fd vaxzst ä ds vkus ls igY¨ ge lH; F¨ v©j fo'o ds lcls cM+s Yk¨drU«k Òh Òkjr esa gh FkkA 
deYkkifr f«kikBh us e©;Z dkYkhu Òkjr Ñfr ls ;g le>k;k fd e©;Z dkYk esa Òkjr ,d dsUæh; Ñr 'kfä 
cu dj mHkjk v©j vk;Z lH;rk viuh 'kfä ds pje¨Rd"kZ ij igqaph FkhA tcfd fczfV'k ges'kk ;gh fl) 
djus dh ps"Vk djrs jgs fd Òkjr o"kZ esa ftl lH;rk dk fodkl gqvk og ;wukfu; ä rFkk vjc¨ ls Òkjrh; ä 
ls lh[kh t¨ ,d i{k ikr iw.kZ rdZ gSA tcfd e©;Z dkYk esa lkjs lalkj esa Òkjr dk O;kikfjd ÁHkqRo FkkA 
e¨rh pUæ us lkFkZokg v©j dk'kh dk bfrgkl fYk[k dj ;g fl) fd;k dh gekjs ;gk O;kikfjd v©j 
lkaLÑfrd le`f) fczfV'k¨ ls iqjkuh FkhA 

M‚- lEiw.kkZuUn us egkn egknth flfU/k;k Ñfr fYk[k dj bl ckr d¨ crk;k dh egku eqxYk¨ ds 
iru ds ckn Òkjrh; ,sfrgkfld ukVd eap ij egknth flfU/k;k Á/kku vfÒ;ark cu dj mHkjs ;g d`fr 
1920 esa Ni dj vkbZA ftlus loZ lk/kkj.k Yk¨x ä esa ,d tkxzfr mRiu fd;kA v©j os fons'kh ljdkj ds 
lkeus [kMs gq,A blh le; mUg äus ohj N«klkYk uked Ñfr fYk[kh t¨ eqxYk Áfrj¨/k ds fYk, tkus tkrs gSA 
lEiw.kkZuUn th ds Òkjr d¨ ,d jk"Vª ds :i esa LFkkfir djus dk dk;Z viuh Y¨[kuh ds }kjk fd;kA vkpk;Z 
t; pUæ fYk[krs gSA fd lEiw.kZ fo'o esa fYkf[kr 'kCn ls iwoZ e©f[kd Jqr 'kCn gh fpUru v©j lEÁs"k.k dk 
ek/;e FkkA Òkjrh; bfrgkl esa dgk tkrk gSA e©fd bfrgkl dk lEcU/k ekuo ds mRifÙk dkYk ls gSA oSfnd 
ok³~e; Òkjrh; Yk¨d thou dk fo'kkYk Kku lkxj gSA ftldh xEÒhjrk rFkk foLrkj vér gSA e©f[kd 
bfrgkl esa lkfgR;] bfrgkl /keZ dYkk vkfn lfEefYkr g¨rk gSA bfrgkl dk vfuok;Z lz¨r e©f[kd FkkA 
D; äfd vrhr v©j feYkrk Òh dgk ls e©f[kd bfrgkl ijEijk Òkjr esa ÁpYku esa jgh D; äfd c¨Ykrk ,d 
uSlfxZd fØ;k gSA v©j fYk[kuk ,d Ñf«ke ÁfØ;k gSA ftls lh[kuk iMrk gS d©u D;k lh[k ldrk gSA bl 
ij 'kkld ä dk vadq'k jgk vr% _Xosnfo'o dk lcls igYkk xzUFk gSA 

19oÈ 'krkCnh ds vUr rd Òkjrh; bfrgkldkj¨ us fczfV'k ä }kjk fYkf[kr bfrgkl d¨ udkjk mUg äus 
ns[kk dh vaxzst ä us bfrgkl dk mi;¨x viuk i{k ,oa 'kklu d¨ etcwr djus ds fYk, fd;k ftles tsEl 
feYk] folsUV fLeFk eSDlewYkj tSls bfrgkldkj us viuh Y¨[kuh ls vaxzsth jkT; d¨ U;k; lxr fl) djus 
ds fYk, xYkr bfrgkl fYk[kkA blds foifjr fo|kihB bfrgkl ds vkpk; Z̈ us jk"Vªoknh psruk d¨ iq"V djus 
esa vius vlEeku tud v©j ldV xz"V orZeku dh rqYkuk vius x©jo 'kkYkh vrhr ls djus YkxsA vaxzst 
Òkjrh; bfrgkl dk ogh i{k mtkxj djrs F¨ ftlls muds lkezkT; d¨ etcwrh feys v©j t¨ bfrgkl 
fYk[kk x;k og mUgh rF; ä ij vk/kkfjr Fkk t¨ vaxzsth esa miYkC/k g¨rh FkhA ftles lPpkbZ dk vÒko g¨rk 
FkkA fo|kihB ds vkpk; Z̈ dk ekuuk FkkA dh Òkjr esa fuokZpu loS/kkfud jkTrU«k tSlh lLFkk, Ákphu Òkjr 
esa fo|eku FkhA bfrgkl ds ;s vkpk;Z x.k Òkjr ds jk"Vªoknh Ágjh cuh x;sA mUg äus Òkjrh; ekul d¨ 
vrhr dh tkudkjh nhA vkpk;Z ikUFkkjh th fYk[krs gS fd Òkjrh; bfrgkl ds egku pfj«k uk;d vtkr 
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'k«kq pUæxqIr e©;Z] v'k¨d] dfu"j] leqæxqIr] g"kZ] iqYkdsf"ku f}rh;] egsUæ oekZ] LdUn xqIr] Ñ".k nso jko] 
vkfn jk"Vª uk;d jgs gSA 

bu vkpk; Z̈ us ^lR;e czq;kr* dh odkYkr dh muds rF; ä d¨ fo'o O;kih ifjÁs{; esa j[k dj ns[kk 
x;kA rkfd os osgrj <ax ls le> esa vk ldsA budh iqLrd ä esa ftl bfrgkl n`f"V dk ifjp; feYkrk gSA 
og vaxzsth fo}ku bfrgkldkj ä ds Y¨[ku esa ugÈ feYkrkA jk"Vªh; LorU«kk dh xgek xgeh ds okrkoj.k esa 
fYk[kus okY¨ fdlh Òh laosnu'khYk bfrgkldkj dh rjg og vius jk"Vª Áse dh mis{kk ugÈ dj ldsA t;pUn 
th us fYk[kk gS fd vaxzsth bfrgkldkj ä us Òkjr ds vrhr d¨ Bhd :i ls v©j Bhd n`f"Vdks.k ls is'k fd;s 
tkus dh ctk; cgqr dqN cs<axs :i ls r¨M ej¨M dj is'k fd;kA D; äfd vius ns'k ds bfrgkl d¨ le>us 
dh t¨ vUrZn`f"V Hkkjrh; eas gks ldrh gSA og fonsf'k; ä esa ugÈ g¨ ldrh gSA Òkjrh; f'k{kk ij fu;U«k.k 
muds gkFk esa FksA blfYk, muds bfrgkl [kqc pY¨ FksA tcfd fo|kihB ds bfrgkl foÒkx ds vkpk;Z vius 
ns'k ds bfrgkl dk euu djds Òkjrh; ǹf"V ls bfrgkl fYk[krs jgsA i<+krs jgsA v©j Òkjrh; ǹf"V ls 
bfrgkl d¨ [k¨tus v©j is'k djus dk lkgl djrs jgsA Y¨fdu ?kVukv ä ds o.kZu esa O;k[;k rdZ laxr djrs 
jgsA 
lkjka'klkjka'klkjka'klkjka'k  
       bfrgkl foÒkx xka/kh th v©j ujsUæ nso ds ÁÒko ls ÁÒkfor FkkA bldk buds vkpk;ksZa dk 

LorU«krk vkUn¨Yku esa c<k ;¨xnku Fkk ;s bfrgkl esa fdlh Òh Ádkj ds vfr; ä ds chp lE;d Lo:i j[krs 
F¨A fczfV'k ä ds bfrgkl Y¨[ku esa tc Òkjrh; bfrgkl d¨ fiNMk] Áxfr dk 'k«kq crk;k x;k mldh 
lkEiznkf;d O;k[;k dj nhvkSjnks jk"Vª fl)kr dk er j[kk x;k Òkjrh; laLÑfr dh dVw vkYk¨puk dh 
xbZA vk; Z̈ d¨ fons'kh crk;k x;k rFkk bfrgkl ds ;ss LorU«krk lsukuh Òkjrh; bfrgkl dh lPph O;k[;k 
,oa rF; ijd O;k[;k 'kq: dhA v©j Yk¨x ä esa vrhr ds Áfr fnYkpLih v©j lEeku iSnk fd;k ik'pkR; 
bfrgkl dkj bl ckr ij t¨j nsrs F¨ fd lÒh oLrq,s Òkjr esa ckgj ls vk;h gSA mudk ekuuk Fkk fd 
Òkjrh; lekt u cnYkk gSA v©j u cnYkk tk ldrk gSA mifuos'k oknh Òkjr ds vrhr ds v/;;u dk 
Á;¨x Òkjr dh Áxfr j¨dus ds fYk, dj jgs F¨A ij fo|kihB bfrgkl foÒkx ds vkpk;Z ;g ekurs F¨A fd 
Òkjrh; laLÑfr d¨ lUrqfYkr] okLrfod] v©j oLrqfu"B <ax ls ns[kk tk;s bfrgkl foÒkx ds vkpk; Z̈ us 
vius jk"Vªoknh izo`fÙk ds ek/;e ls vius vrhr ls foeq[k v©j orZeku ls lUr"= Òkjr d¨ Lor«kk vkUn¨Yku 
ds le; ;g Kkr djk;k fd og ,d x©jo'kkYkh ijEijk dk mÙkjkf/kdkjh gSA v©j mUgksaus vrhr ds Áfr 
jk"Vªoknh fnYkpLih iSnk dh Lora«krk vkUn¨Yku ds le; tgka jk"Vªokn ds lkFk mifuos'k okn rFkk 
lkezkT;okn foj¨/kh fLFkfr tqMh g¨A ogh ns'k ds LorU«kr vkUn¨Yku dkfj; ä esa vrhr dk x©jo ,d Ásj.kk 
dk dk;Z dj jgk FkkA 
lUnÒZ xUFk lwphlUnÒZ xUFk lwphlUnÒZ xUFk lwphlUnÒZ xUFk lwph    

1- dk'kh fo|kihB ipkax] jk"Vªh; f'k{kk v©j fo|kihB ¼1977½] ì- 79 
2- d©LrqHk t;Urh ,oa vfÒuUnu xzUFk ¼1996½ deYkk ifr f«kikBh] i`- 17 
3- vkt 13 Qjojh 1951 Ò¨Ykkikloku dk ¼1996½ Y¨[k] ì- 3 
4- Lekfjdk bfrgkl foÒkx lektoknh vkUn¨Yku v©j fo|kihB 2002] i`- 12 
5- ,sfrgkfldh bfrgkl foÒkx] ì- 10] 1999 
6- bZ-,p- dkj bfrgkl D;k gSA eSdfeYku Ádk'ku] ì- 6 
7- ghjd t;Urh ,oa vfHkuUnu xzUFk 1983 esjs Y¨[k] i`- 88 
8- Òkjrh; LorU«krk vkUn¨Ykudk bfrgkl] ujsUænso] i`- 77 
9- vkt 1945 Ádkf'kr Y¨[k fo|kihB c<rs dne] i`- 3 
10- jtr t;Urh vfÒ- xzUFk ujsUænso dk Ádkf'kr Y¨[k] i`- 41 ¼1947½ 
11- ujsUænso txnh'k pUæ] i`- 70] 1975 
12- ohjcYk] 'krkCnh lekj¨g] ì- 18] 2000 
13- Òxorh Álkn ikUFkkjh] xka/kh v©j LorU«krk lxzke] ì- 18 ¼1948½ 
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वातं य वातं य वातं य वातं य चळवळीत वृ प ाचंी भूिमकाचळवळीत वृ प ाचंी भूिमकाचळवळीत वृ प ाचंी भूिमकाचळवळीत वृ प ाचंी भूिमका    
    

ाााा....    डॉडॉडॉडॉ....    एलएलएलएल....    यु मे ामयु मे ामयु मे ामयु मे ाम    
सशंोधक मागदशकसशंोधक मागदशकसशंोधक मागदशकसशंोधक मागदशक 

पंडीत पंडीत पंडीत पंडीत जवाहरलाल नहे  महािव ालयजवाहरलाल नहे  महािव ालयजवाहरलाल नहे  महािव ालयजवाहरलाल नहे  महािव ालय,,,, औरंगाबादऔरंगाबादऔरंगाबादऔरंगाबाद 

ाााा....    ीमती ीमती ीमती ीमती         ि मता भामरेि मता भामरेि मता भामरेि मता भामरे    
सशंोधकसशंोधकसशंोधकसशंोधक 

कमकमकमकम....    आबासाहबे तथा नाआबासाहबे तथा नाआबासाहबे तथा नाआबासाहबे तथा ना....    मममम....    सोनवणेसोनवणेसोनवणेसोनवण ेकलाकलाकलाकला,,,,    वािण य व िव ान  महािव ालयवािण य व िव ान  महािव ालयवािण य व िव ान  महािव ालयवािण य व िव ान  महािव ालय,,,,    सटाणासटाणासटाणासटाणा.... 

तावना तावना तावना तावना ::::    

भारताला वातं य िमळून आज ७५ वष झाली आहते. या ७५ वषा या काळात भारतीय समाज जीवनात 
मो ा व पात बदल घडून आले. पण मागील काळात जर आपण डोकावले तर भारतातील प रि थती अ यंत 
िबकट होती. ि टश भारतात आले व येथील रा यकत होउन बसले. जवळ-जवळ १५० वष ि टशांनी आप यावर 
अिधरा य गाजवले या काळात भारतीय समाज हा ढी, अंध दा, चाली रती या जोखंडाम ये अडकुन पडलेला 
होता. याचे मुळ कारण हणजे आप या कडील असलेला िश णाचा अभाव िश ण नस यामुळे आप या दशेात काय 
चालल आह ेयाच ेसवसाम य ान भारतीय जनतेला न हते. याच गो ीचा फायदा ि टश रा यक यानी घेतला व 
हळूहळू यांनी भारतातील एक-एक ठकाण आप या ता यात घेतली.आपला दशे यां या पारतं यात कधी गेला ह े
आप या भारतीय जनतेला उमगलेच नाही. 

ि टशांना भारतात रा य कर यासाठी काही भारतीय लोकांची गरज भासणार होती. हणुन ि टशांनी 
इं जी मा यमां या शाळा काढ या या काळात थोडया पुढारले या वगाने आप या मुलांना शाळेत घाल यास 
सुरवात केली. यथेुनच भारतातील नव िवचारांची एक िपढी तयार झाली. या नविपढीने ि टश रा यक याची 
कुटिनती जाणून घतेली व ि टश रा यक याना िवरोध केला.पण सव सामा यानपयत याची भणक सु दा जात 
न हती.  समाज आह े याच अव थेत जगत होता. िशकले या या िपढीने ठरवले क  सव जनते पयत जर आपल े
िवचार मांडायच ेअसतील तर यानंा सु दा िश णासाठी े रत केल ेपािहज ेव यथेुनच मािसके, अ लेख, सा ािहके 
व वृ प े िनघु लागली व यात ि टश रा यक यावर कडाडुन  टका क  लागले. या गो ीचा एक फायदा झाला क  
त ण वगाला ि टश रा याक याचे धोरण समजले व हा त ण वग एकवटला आिण यांनी ि टश रा यक यावर 
कडाडून टका केली. सांगायचे ता पय एवढेच क  जर त ण वग िशकला नसता तर वृ प ातुन आपले िवचार खर 
पणे मांडु शकले नसते.  

हणुनच वातं यां या चळवळीत वृ प ांनी आपली मह वपुण भूिमका बजावली सदर लेखाम ये वातं य 
चळवळीत वृ प ांची भूिमका या िवषयी िवचार मांडलेले आह.े 
वृ प ाचंा इितहास वृ प ाचंा इितहास वृ प ाचंा इितहास वृ प ाचंा इितहास ::::----    

आपले गा हाणे मांड याचे लोकशाही मागावरचे ह ाच े साधन हणुन सवसामा य नाग रक वृ प ांकड े
पाहतात. याखेरीज िश ण दणेे मािहती पुरवणे, मनोरंजन करणे, बोधनासाठी पूव तयारी या दृ ीनेही वृ प ांचे 
थान मोठे आह.े भारता सार या  िवकसनशील दशेातील वृ प ांची जबाबदारी फार मोठी आह ेगे या काही वषात 

वृ प ां या वेळाप काला मागे सारणा या ता या बात या सलगपणे दणेा या अनेक दरुिच  वािह या, इले ािनक 
मा यमातून सु  झा या आहते. पध या या युगात वृ प ांचे मह व तसूभरही कमी झालेली नाही. ह ेआपण ल ात 
यायला हवे. वृ प ाचा ज म झाला यामुळे जगातील बोधनाला वेगळी गती आिण दशा िमळाली. जमनी या 
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गटेन बगने छापखाना सु  केला.आिण १६ ा शतकात मािहती ांतीचा पाया रचला गेला. ही सारी उ ातंी 
ल ात घेऊन वृ प ां या इितहासाची पाने पहावी लागतील. १५ ा शतकात मु णकलांचा शोध, १६ ा 
शतकात मु णाची भारतात सुरवात, १८ ा शतकात भारता या भुमीत इ ट इंडीया कंपनी या मा यमातून 
इं जांचा िशरकाव, यां या सां कृितक भावा या वाटचालीत दशेातील बोधनाला िमळालेले वळण आिण 
भारतीय वृ प ांचा आरंभ ह ेट पे सु दा ल ात  घेणे मह वाचे आह.े 

भारतातील काल माचा िवचार करता ‘िहक ज गॅझेट’ ह ेभारतीय भूमीत सु  झालेले पिहले वृ प  मा  

भारतीय वृ प ांनी केलेली कामिगरी, बोधन आिण वातं या या चळवळीतले यांचे योगदान ल ात घतेा 
भारतीय बोधन चळवळीच ेउ ाते राजा राममोहन रॉय यां याकड ेपिहले खरेखुरे भारतीय जािणवेचे वृ प  सु  
कर याचा मान जातो. रॉय यां या ‘Father of Indian Press’ (भारतीय वृ प ाचे जनक) हणून उ लेख केला 

जातो. रॉय यांनी वृ प ा या मा यमातुन ‘काय ासमोर सगळे समान’ आिण ‘ यायदान व थेचे वातं य’ या 

दोन गो चा यांनी पिह यांदा उ ार केला यांची हीच भुिमका पुढे वातं या या चळवळीने व अनेक ने यानंी 
उचलुन धरली व पुढे नेली. 
वातं यपवु काळात वृ प ाचंी भिुमका वातं यपवु काळात वृ प ाचंी भिुमका वातं यपवु काळात वृ प ाचंी भिुमका वातं यपवु काळात वृ प ाचंी भिुमका (1832 (1832 (1832 (1832 तेततेेते    1947) :1947) :1947) :1947) :----        

भारतीय भाषातंील वृ प ांची सु वात होतानंा राजा राम मोहन रॉय सार या पिह या भारतीय 
उ ा याचा हातभार याला लागला हा एक अपूव योगच हटल पािहज.े रॉय यानंी आप या ‘संवाद कौमुदी’ या 

(१८२१) या वृ प ातुन यांनी सरकारी कारभारावर आपला वचक िनमाण केला रॉय यांनी वृ प ांकड ेआप या 

सुधारणा कायाचे एक मह वाचे साधन या दृ ीने पाहत असत. पुढे बाळशा ी जाभंकेर यानंी राजा राममोहन रॉय 
यांचा वृ प ातील  िलखाणाचा आदश घेतला. यांनी ‘दपण’ (सन - 1832) ह ेमराठीतील पिहले वृ प  काढले 

यांचे ‘दपण’ ह े 

वृ प  कुणाचेही िनध न हते जनतेला ान दऊेन ते बोधन करीत असे तो याचा ज महतेुच होता. पण 
सरकारलाही मािहती दऊेन लोकमत बनिव याचा य  असे. याचबरोबर आपला वािभमान न गमावता 
सरकारला ते काही गो ी प पणे सांगु शकत असत. मराठी वृ प  वसायाचा पाया अशा िवधायक वृ ीन े
घातला गेला भाऊ महाजन यां या ‘ भाकर’ या वृ प ांने इं जी स ेचे खरे व प उघड केले. १८८१ साली 

‘केसरी’ ह ेमराठी व ‘मराठा’ ह ेइं जी वृ प  सु  होणे ही महारा ा या इितहासातील एक सं मरणीय घटना ठरली 

केसरी या ज मापासून एक नवा ातंीकारक कालखंड वृ प ां या े ात सु  झाला. टळक यांनी ती सु  केली 
होती िनभय, करारी संपादक  ह े टळकांच े प ‘केसरी’ मुळे महारा ात प रिचत झाले. पु यातील दु काळ, लगे 

यासंबंधात इं ज पोिलसांची अरेरावी या सव िव द टळकांनी कडाडुन िलिहल.े‘गणेशो सव’, ‘िशवजयंती’ साजरी 

कर याबाबत यांनी घेतलेला पुढाकार या सग याच गो नी इं ज सरकार अ व थ झाले याच दर यान चाफेकर 
बंधूनी पु याचा साजट रॅड याचा खुन केला. ही सव प रि थती इं जानी लेगची ि थती नीट हाताळली नस यान े
उ दवली असे ितपादन टळकांनी केले केसरीवर सरकारची व दृ ी वळली.‘रा य करणे हणजे सुड उगिवणे 

न ह’ेया िशषका या अ लेखातुन आपला रोष टळकांनी  केला. या गो ीचे सरकारला िनिम  िमळाले आिण 

टळकांवर राज ोहाचा खटला भर यात आला या खट यात यांना १२ मिह यांची िश ा झाली. टळकांवरील 
खट याचा व यांना झाले या िश ेचा िनषेध दशेातील ब तेक वृ प ांनी केला  केसरी वृ प  सु  असतांनाच 
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१८९० नतंर िशवराम महादवे परांजपे यांनी ‘काळ’ ह ेप  सु  केले. वातं यब लची अिनवार ओढ आिण इं जानंा 

ितकार कर याची भावना त ण  िपढीत िनमाण कर याचे ेय परांजपे यां याकड ेजाते. काळ वतमानप ा साठी 
लंडनमधून लेख पाठिव याचे काम यावेळी बॅ र टर पदवी या अ यासासाठी गेलेले वातं यवीर सावरकर करीत 
असत ‘काळ’ वतमान प ातील लेखनामुळे परांजपे यां यावरती राज ोहाचा खटला भर यात आला व यानंा 

यासाठी िश ाही झाली. याच परंपरेशी नाते ठेवणारे ‘भाला’ ह ेप   भा कर बळवंत भोपटकर यांचे प  १९०५ 

साली सु  झाले सनातनी आिण धमकारणा या िवषयांना या प ाने सवािधक मह वाचे थान दले. जहाल 
राजकारणाचा पुर कार करणा या या प ावरही ‘नरकाचा दरबार’ या लेखाब ल सरकारने खटला भरला आिण 

भालेकरांना कारावासाची िश ा झाली. अ पृ यां या उ तीसाठी चालिवले या वृ प ात ‘मुकनायक’ या 

वृ प ाला िवशेष असे मह व आह.े डॉ.आंबेडरां या राजक य नेतृ वा या अगदी ारंभ काळातील एक उप म 
हणुन या प ाला मह व आह.े ‘त णभारत’ चा पिहला अंक २० जानेवारी १९२६ रोजी िस द झाला. ‘आमचे 

धोरण’ हा अ लेख वत: अ यंकरानंी िलिहलेला होता यात यांनी हटले होत ेक  रा ीय सभा ‘ वरा य’ यास 

पा ठबा दऊेन जनते समोर रा िवमोचनाचे माग प पणे मांडता राहणे व श य या वावलंबनपूण उपायांनी हदी 
जनतेचे साम य तजे व संघटना वाढवूनतीत ितकार श चा िवकास क न हदी वरा याचा लढा अखंड सु  
ठेव याची खटपट करणे ह ेत णभारत! चे येय राहील वातं या िवषयीचे याचंे मत ह े यां या अ लेखातील यके 

ओळीमधून आपणांस दसून येते. 
1947 साली भारत वतं  झाला तोपयत मराठी भाषे या मुलखात मराठी प ांचा आरंभ झालेला होता. 

समाजा या न ा आकां ा, न ा आशा यानंा बहर यते होता १४-१५ ऑग ट या म यरा ी दशेाला उ शुेन 
भाषण करतांना पंिडत नेह  हणाल े होते, ‘आप या भावी गतीसाठी भारतान े िनयतीशी करार केला आह’े 

(Atrvst With Destiny) यांचे भाषण दशेा या कानाकोप यात पोहचले होते. फाळणीचा र रंिजत संघष 

वातं या या िनभळ आनंदाला झोकाळून टाक त होतो. पण नवी आ हाने वीका न पुढे िनघायचे होते. भारता या 
या नविनमाणा या वाटचालीत वृ प ांची भूिमका फार मह वाची होती. १९४६ साली अलहाबादते येथे भरले या 
वृ प  संपादकां या प रषदते बोलतानंा पंिडत नेह नी भारतीय वृ प ांनी आता आपली वतं  व वयंपूण वाता 
संकलन यं णा उभी कर यकड ेगांभीयाने ल  दे याचे आवाहन केले भारत न ा पवात वेश करत होता आिण 
वृ प ांचे जगही बदल या वळणावर होत.े 

वातं योवातं योवातं योवातं यो र कालखडंर कालखडंर कालखडंर कालखडं    ::::    
१९४७ त े आजपयत पं.नहे ं या या आवाहनाचा वृ प ांचा मालकांनी गंभीरपणे िवचार केला. वतं  

भारतात वृ प ांना दशेातील आिण परदशेातील बात या पुरिवणारी वृ सं था आव यक होती. रॉयटसशी कारार 
क न २७ ऑग ट १९४७ रोजी ‘ ेस ट ऑफ इंिडया’ ची थापना झाली. ‘आसोिसएटेड ेस’ ची सगळी यं णा 

स य के यानंतर १ फे ुवारी १९४७ पासुन पीटीआय या कामकाजाला सुरवात झाली. 
वातं यो र काळात महारा ा पुढील, दशेापुढील ांचे व प बदलले. ौढ मतािधकार प दतीन े

वीकार या मुळे दरडोई एक मत अशी लोकशाहीची णाली य ात आमलात आली. भारताची रा यघटना तयार 
कर याचे काम डॉ.बाबासाहबे आंबेडकर यां याकड ेसोपिव यात आले. घटना सिमती या मसुदा सिमतीचे अ य  
हणून यानंी मोठी कामिगरी केली. न ा रा यघटन े माणे २९ जानेवारी १९५० रोजी भारतीय जास ाक 
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अि त वात आले. इं जी स चेे सव ितिनधी आता परतनु गेले होत.े भारतीयांची वत:ची स ा तािपत होउन 

जास ाक रा ययं णा कायाि वत झाली पिहली सावि क िनवडणुक १९५२ साली झाली. भारतासार या 
नव वतं  आिण िवकसनिशल दशेातील वृ प ांचा लोकशाही या उभारणीत मोठा वाटा आह.े भारतातील 
सवसामा य जनतेचे ाधा याचे  ठोसपणे मांड याची भूिमका आिण आशा-अकां ा कर याचे काम 
वृ प ांना करावे लागले आह.े 

१९५० नंतर भाषावार ांतरचने या काळात आिण संयु  महारा ा या आंदोलन पवात आचाय हाद 
केशव अ े यांनी ‘मराठा’ ह े वृ प  सु  केले. या वृ प ाचे वैिश  हणजे अ यांची सरेुख अशी भाषा आिण 
िशवराळ टका ह ेही एक वैिश  ‘मराठा’वृ प ाचे बनले.आंदोलनाचे सुंदर असे िच ण यांनी आप या  िलखाणातून 
केले. १९५६ या िनवडणु कत सिमतीला िमळालेले यश, १९६० साली महारा ाची थापना या सा या गो मुळे 
‘मराठा’या वृ प ाचा भाव ही  वधारला होता.‘मराठा’ वृ प ाने लोकांत ती  भावना जाग या ठेव याचे ज ेकाय 
केले त े वृ प ां या दृ ीने केवळ अजोड होत.े लोकांनीच ज माला घातले या या प ाने आपली 
लोकािभमूकता  कायम राखली. ‘मराठा’ चा दणकेबाज घणाघाती चार नसता, तर महारा ाचे व  इत या लवकर 
साकारले असते क  नाही यािवषयी शंका वाटावी इतक  ‘मराठा’ ची कामिगरी भावी होती. 

महारा  रा या या थापननेंतर १९६२ साली टाई स ऑफ इंिडया गटातफ ‘महारा  टाई स’ ह ेमराठी 
दिैनक मुबंईतून सु  झाले ावसाियक दृ या वृ प े चालिवणा या सं थेच ेधोरण सामा यत: सरकार व स ा ढ 
प ाकड े झुकणारेअसत े या माणे ‘महारा  टाई स’ या प ाने वत:ची वतं  अशी वृ ीही कट केली. वतं  
िवचारांचे व वतं  बा याच ेप  हणुन ‘महारा  टाई स’चा उ लेख केला जातो. 

आज मराठी वृ प ांचे जग १९९१ पासनु सु  झाले या न ा आ थक धोरणा या च हुातनू आिण 
इल ॉिनक मा यमां या काळातुन पुढे जा याचा य  करीत आह.े वातं यानंतर दोन िप ा आता होऊन गे या 
आहते. ितसरी िपढी आता आपले भिवत  घडिव या या वळणावर उभी आह.े दशेा या, समाजा या अगदी काना-
कोप यात या आिण तळागाळात या आकां ा यानंा मोहर फुटलेआहते. या सवाना समजावून घेणे आिण यां या 
आकां ांचे ित बब वृ प ातून पडले याकड ेआवजून ल  दे याचा य  वृ प ांना करावा लागतो. 

अिलकड या काळात वृ प ाचा आणखी एक पैलू हणज ेिविधमंडळ आिण संसदतेील कामकजांचे झाले या 
ठरावांचे, वादिववादांचे िच ण िनयिमतपणे दणेे. िवधानसभा, िवधानप रषद, लोकसभा, रा यसभा या सदनांम य े
चालले या कामाकाजाचे ताजे वृ  रोज या रोज दिैनकामंधून दले जाते. 

तुत संशोधन लेखाम ये वातं यापूव आिण वातं यो र कालखंड आपण पािहला. गे या काही वषात 
वृ प ां या जगातील पधा ती  झाली आह.े आि त वाचा लढा िशगेला पोहचेला आह.े यादृ ीने ते सवातीपरी 

य  करीत आहते यादृ ीने वृ प ां या जगात जे बदल होत आहते हहेी ल ात यावे लागतील.    
सदंभ सचूीसदंभ सचूीसदंभ सचूीसदंभ सचूी    ::::    

१) मु त मा यमांसाठी लेखन कौश ये     -  ी.अ ण खरे 
२) वृ प  लेखन :  तं  आिण मं          -  डॉ.सुधीर रािशगकर 
३) मराठी वृ प ांचा इितहास               -  रा.का.लेले 
४) वृ प ांचा इितहास                      -  िव.कृ.जोशी 
५) चौथा तंभ                                -  िश रष कुलकण  
६) वृ प  िममांसा                       -  न.िच.केळकर 
७) वतं  भारताचा इितहास                -  श.गो.कोलारकर 
८) भारतीय वातं याचा लढा                -  य.र.देवािग रकर 
९) भारतातील सारमा यमे काल आिण आज   -  जे. ही. िवलािनलम अनुवाद. जयमती दळवी 
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LokraLokraLokraLokra««««;iwoZ dky[kaMkrhy yksd’kkghps tud & jkt’khZ ‘kkgw egkjkt;iwoZ dky[kaMkrhy yksd’kkghps tud & jkt’khZ ‘kkgw egkjkt;iwoZ dky[kaMkrhy yksd’kkghps tud & jkt’khZ ‘kkgw egkjkt;iwoZ dky[kaMkrhy yksd’kkghps tud & jkt’khZ ‘kkgw egkjkt    
    

izkizkizkizk----    MkWMkWMkWMkW----    dne eksrhjke foðyjkodne eksrhjke foðyjkodne eksrhjke foðyjkodne eksrhjke foðyjko    
bfrgkl foHkkx izeq[k]    jkt”khZ ‘kkgw egkfo|ky;] ijHk.kh- 

 

Hkkjrk cjkscj T;k ns’kkauh yksd’kkgh ‘kklu O;oLFkspk fLodkj dsyk gksrk- R;k ns’kkr d/khgh 
yksd’kkgh ‘kklu O;oLFkk fLFkj gksÅ ‘kdyh ukgh- ijarw Hkkjr ek= vkt txkr lokZr eksBh yksd’kkgh 
vlysyk ns’k Eg.kwu rkB ekusus fejor vkgs- vkt ;k yksd’kkgh leksj Hkz”Vkpkj] tkrh;okn] 
izns’kokn] u{kyokn o ng’krokn ;k lkj[;k leL;k mH;k BkdY;k vkgsr- ;k loZ leL;kps fueqZyu 
dj.;klkBh vkEgkyk ijr vkeP;k egkiq#”kkaP;k] lektlq/kkjdkaP;k fopkjkdMs oGkos ykx.kkj vkgs- 
;k iSdh Hkkjrkrhy izeq[k lektlq/kkjd o jkts’kkghe/;s yksd’kkghph chts #tfo.kkjs *jkt”khZ ‘kkgw 
egkjkt* gs gks;- jkt”khZ ‘kkgw egkjktkauh 20 O;k ‘krdkP;k izkjaHkh ekuo eqDrhlkBh iz;Ru dsys- 
Hkkjrh; yksd’kkghrhy vusd dzkarhdkjh ?kVukapk vkjaHk R;kauh R;kaP;k laLFkkukr dsyk- Hkkjrh; 
lektjpusrhy czkEg.ksRrj leqgkoj ns’k] fons’kkrhy fo}kukauh fofo/kkaxh la’kks/kuij v/;;u dsys vkgs- 
;kiSdh miyC/k o fo”k;kl vf/kd leiZd v’kkpk ?kVukapk vk<ok izLrqr ‘kks/k fuca/kkr ?ksryk vkgs- 
;k vuq’kaxkus mi;qDr ‘kh”kZdko#u izLrqr foospu mfn~”Vkauk vuql#u dsys vkgs-  

1½ Hkkjr Lora= gks.;kiqohZ ‘kkgw egkjktkaP;k laLFkkuke/;s lkekftd yksd’kkghpk iz;ksx dsyk-  
2½ jkt”khZ ‘kkgw egkjktkauh lukruh ‘kDrhP;k tks[kMkrwu lkekU;kaph lksMo.kwd dsyh-   
3½ ‘kkgw egkjktkauh laLFkkuke/khy turspk iqukZxkus fodkl lk/; dj.;kpk iz;Ru dsyk-  

jkt”khZ ‘kkgw egkjktkaps yksd’kkgh cn~y fopkj%jkt”khZ ‘kkgw egkjktkaps yksd’kkgh cn~y fopkj%jkt”khZ ‘kkgw egkjktkaps yksd’kkgh cn~y fopkj%jkt”khZ ‘kkgw egkjktkaps yksd’kkgh cn~y fopkj%    
1½ laLFkkukrhy dk;|kleksj loZ ukxfjd leku vlrhy-  
2½ lektkrhy loZ ?kVdkapk jktdkj.kkr lekos’k vlkok-  
3½ lektkrhy oafpr ?kVdkauk ;ksX; rks U;k; feGkok-  
4½ lektkrhy loZ tursyk leku vf/kdkj vlkosr-  
5½ lektkrhy izR;sdkl eqyHkwr f’k{k.kkpk vf/kdkj vlsy-  
6½ lektkrhy nqcZy ?kVdkalkBh vkj{k.k lqfo/kk vlkoh-  

yksd’kkgh iz.kkyhlkBh jkt”khZ ‘kkgw egkjktkaps ;ksxnku%yksd’kkgh iz.kkyhlkBh jkt”khZ ‘kkgw egkjktkaps ;ksxnku%yksd’kkgh iz.kkyhlkBh jkt”khZ ‘kkgw egkjktkaps ;ksxnku%yksd’kkgh iz.kkyhlkBh jkt”khZ ‘kkgw egkjktkaps ;ksxnku%    
fnukad 26 tqyS 1902 jksth egkjktkaP;k tUefnuh rks izfl/n dj.;kr vkyk rks tkfgjukek 

iq<hyizek.ks % vyhdMs dksYgkiwj laLFkkukrhy loZ oxkZP;k iztktukaP;k f’k{k.kkyk mRrstu ns.;kpk 
iz;Ru dj.;kr vkys vkgsr- ijarw fo’ks”k ekxklysY;k tkrhr gs iz;Ru vis{ksizek.ks Qynzqi >kys 
ukghr- ;k xks”Vhapk mYys[k djrkauk egkjktkauk eksBk fo”kkn okVr vlss- ;k xks”Vhapk iw.kZi.ks fopkj 
d#u egkjktkaps vls er >kys dh] ;k fujk’ksps dkj.k mPp f’k{k.kkrhy ikfjrksf”kds foLr`r fjrhus 
foHkkxyh tkr ukghr- gh ifjfLFkrh dkgh va’kh nwj dj.;klkBh o laLFkkuke/;s egkjktkaP;k iztktukapk 
mPp f’k{k.k laiknu dj.;kl mRrstu ns.;klkBh ;k oxkZdjhrk vkti;ZarP;k izek.kkis{kk foLr`r 
izek.kkr laLFkkukP;k ukSdjhr tkxk jk[kwu Bso.;kpk egkjktkapk d`frfu’p; >kyk vkgs-  

;k /kksj.kkyk vuql#u ;k gqdwekP;k rkj[ksiklwu T;k tkxk uksdjhr fjDr vlrhy R;kiSdh 
‘ksdMk 50 VDds tkxk ekxklysY;k oxkZrhy mesnokjkauk ns.;kr ;srhy v’kh egkjktkaph vuqKk dsyh 
gksrh- T;k T;k dk;kZy;kr ekxklysY;k yksdkaps izek.k gYyh ‘ksdMk 50 VD;kiss{kk deh vkgs R;k 
dk;kZy;krhy fjDr tkxk ekxklysY;k oxkZrhy blekyk ns.;kr ;sbZy- izR;sd [kkR;kaP;k izeq[kkauh ;k 
gqdwekuarj HkjysY;k fjDr tkxkapk ri’khy vgoky lknj dsyk ikfgts-1111 
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jkt”khZ ‘kkgw egkjktkauh tkrhHksn feVowu misf{kr lektkyk ;ksX; U;k; ns.;klkBh lerk furhps 
toGikl 458 vkns’k tkfgj dsY;kps fnlrs- egkjk”Vª ‘kklukP;k iqjkfHkys[k foHkkxkP;k orhus jkt”khZ 
‘kkgw egkjktkaps dkgh fuoMd vkns’k tkfgj dsY;kps fnlrs- R;krhy dkgh fuoMd vkns’k iq<hyizek.ks 
vkgsr-  

1½  laLFkkuke/;s eksQr rlsp lDrhP;k f’k{k.kkph O;oLFkk Bjko uacj&343 fn-21 lIVsacj 
1917-  

2½ dksYgkiqj jkT;ke/;s lgdkjh dk;nk LFkkiuk o”kZ 1912 
3½ lektke/;s iquZsfookg dk;nk eatwjh vkns’k&1917 
4½ dqyd.khZ orus] cyqrh i/nr canhpk vkns’k o”kZ 1918 
5½ egkj] ekax vknhauk csBfcxkj canh djk.kkjk Bjko uacj 1042 fn-03 es 1920-  
jkt”khZ ‘kkgw egkjktkauh vls osGksosGh vkns’k dk<wu R;kaph vaeyctko.kh d#u ?ksryh-  

jkt”khZ ‘kkgw egkjkt vkf.k f’k{k.k %jkt”khZ ‘kkgw egkjkt vkf.k f’k{k.k %jkt”khZ ‘kkgw egkjkt vkf.k f’k{k.k %jkt”khZ ‘kkgw egkjkt vkf.k f’k{k.k %    
 f’k{k.k gsp vkepk rj.kksik; vkgs] vls ek>s Bke er vkgs- f’k{k.kkf’kok; dks.kR;kgh 

ns’kkph mUurh >kyh ukgh vls bfrgkl lkaxrks- vKkukr cqMwu xsysY;k ns’kkr mRre eqRln~h o y<o¸;s 
ohj d/kh fuit.kkj ukghr- Eg.kwu lDrhps o eksQr f’k{k.kkph fganwLFkkuyk vR;ar vko’;drk vkgs- 
;k ckcrhr vkepk xrdky EgaVyk Eg.kts bfrgklkrhy ,d va/kkjh jk= vkgs- QDr ,dkp tkrhus 
fo|spk eDrk ?ksryk gksrk- euq vkf.k R;kaP;k uarj >kysY;k ‘kkL=dkjkauh R;k R;k osGsP;k /;s;kyk 
vuql#u fujfujkG;k tkrhP;k O;ogkjkl ca/kudkjd vls fucZa/k jfpys vkf.k deh tkrhP;k yksdkauk 
fo|k eafnjkps njokts can dj.;kr vkys- R;kaps Lor%ps /keZxzaFk vkf.k osn gs okp.;kph R;kauk eukbZ 
gksrh- fganw /kekZf’kok; brj dks.kR;kgh /kekZus v’kk vak/kG;k o nq%[kdkjd ifj.kke dj.;kcn~y 
izeq[krk feGoyh ukgh-2222 ‘kkgw egkjktkauh lDrhps izkFkfed f’k{k.k] eksQr o lDrhP;k izkFkfed 
f’k{k.kkpk dk;nk] izkFkfed f’k{k.kkP;k dk;|kph vaeyctko.kh] L=h&f’k{k.kkl izksRlkgu] laLd`r 
dkWyst] mOp f’k{k.kklkBh f’k”;o`RR;k o ns.kX;k bR;knh ekSfyd o vR;ar egRokP;k dk;kZph lq#okr 
laLFkkukr dsyh- ;kpk ifj.kke egkjk”Vªkrp uOgs rj HkkjrHkj >kyk- 
vLi`’;kauk f’k{k.k %vLi`’;kauk f’k{k.k %vLi`’;kauk f’k{k.k %vLi`’;kauk f’k{k.k %    

‘kkgw egkjktkuah vkiY;k laLFkkukrhy loZp ekxklysY;k tkrhpk m/nkj f’k{k.kkP;k lk/kukus 
dj.;kps /kksj.k fLodkjys gksrs- b-l-1908 lkyh R;kauh HkkLdjjko tk/ko] egknso Mksaxjs] ckxy] f’kans 
vknh vkiY;k fudVorhZ eaMGhauk  ,d= d#u vLi`’; ekuysY;k tkrhr fo|kizlkjd eaMGh ukokph 
laLFkkgh LFkkiu dsyh gksrh- innfyr tkrhtekrhuak N=irh ‘kkgw egkjktkauh T;k fo’ks”k lks;h loyrh 
miyC/k d#u fnY;k vkf.k vLì’;kae/;s f’k{k.kkpk izlkj dj.;klkBh LFkkfud yksdkaP;k la?kVusus ts 
dekyhps ifjJe ?ksrys- R;kapk ladfyr ifj.kke Eg.kts ‘kqnzkaP;k f’k{k.k izlkjdkaph >kysyh y{k.kh; 
izxrh gks;- vekuq”k okx.kqdhps nqnZsoh cGh cuysY;k vkiY;k vfr’kqnz /keZcka/kokuk vYi izek.kkr dk 
gksbZuk] lgkuqHkwrhpk vkf.k lgdk;kZpk gkr ns.;klkBh mPp o.khZ; yksd iq<s ;sr vkgsr gs 
mPpo.khZa;kaP;k eukyk fpdVysyh viletkph fdfYe”ks djohj njckjkP;k ‘kgk.ki.kkP;k o mnkj 
/kksj.kkP;k izHkkokus foj?kGwu tkr vlY;kps |ksrd gks;-3333 

ekxkloxhZa;kuk nkfjnz;kP;k vkf.k nq[kkP;k fp[kykrwu ckgsj dk<.ks gs ek>s ifo= dk;Z vkgs- 
vls eh [kjks[kjp ekurks vkf.k gs ek>s ifo= drZO; dj.;kr eh ekxkloxhZ;kaph lsok djrks vls 
ukgh] rj rh ekuotkrhph djrks v’kh ek>h ifo= Hkkouk vkgs-4444 nfyr ifrrkaph lsok ghp [kjh 
ekuorsph lsok ;k Fkksj ekuorkoknh Hkwfedsoj vkysys fnlrkr- vLi`’; eqDrhpk ifgyk vkns’k fnukad 
27 tqyS 1918 yk eatwj gksÅu dksYgkiwj xW>sVe/;s fnukad 3 vkWxLV 1918 jksth izfl/n >kyk-  
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R;ke/;s vLi`’;kaoj yknysyh vekuq”k v’kh gtsjhP;k i/nrhus fueZwyu dj.;kr vkys- R;ke/;s 
EgaVys gksrs byk[ks etdqjh xqUgsxkj tkrhP;k yksdkaph gtsjh njjkst iksyhl ikVykadMs gksrh- R;krhy 
dkgh tkrhph gtsjh ekQ dsyh vlwu dkgh fBdk.kh R;kaph gtsjh v|ki ?ks.;kr ;srs- ;k gtsjhiklwu 
R;k R;k tkrhP;k yksdkaph Qkj xSjlks; gksrs o bekuh /kans iksV Hkj.;kl vMp.k iMrs] gh loZ vMp.k 
nwj >kyh ikfgts- ;klkBh gqdwe ns.;kr ;srks dh egkj&ekax] jkeks’kh o csjM ;k pkj tkrhP;k yksdkaph 
gtsjh can dj.;kr ;koh- ;krhy ts dks.kh xqUg;kr lkiMwu f’k{kk >kysys vlrhy R;kauk ek= ;k 
gqdwekus gtsjhph ekQh ukgh- ;k gqdwekpk vaey rkcMrksc dj.;kr ;kok-5555 
oLrhxg̀ pGoG %oLrhxg̀ pGoG %oLrhxg̀ pGoG %oLrhxg̀ pGoG %    

vkiY;k jkT;dkjHkkjkr loZ tkrh tekrhpk lekos’k vlkok R;klkBh R;kauh f’k{k.k ?;kos vls 
‘kkgw egkjktkauk okVs- R;klkBh R;kauh lDrhps o eksQr f’k{k.k lq# dsys- cgqtukaP;k eqykae/;s 
f’k{k.kkph vkoM vlwu [kpZ o lqfo/kk vHkkoh rs f’k{k.kkiklwu oafpr jkgw ykxys Eg.kwu ‘kkgw 
egkjktkauh oLrhxg̀ dk<.;kpk fu.kZ; ?ksryk gksrk- dkj.k olrhxg̀kr jkgwu f’k{k.k ?ksowu fo|kFkhZ 
Lokoyach gksow ‘kdrks o R;kyk lkekftdrsph tk.kho gksrs- ;klkBh R;kauh ejkBk] tSu] fyaxk;r] 
dqaHkkj] pkaHkkj] lqrkj] ukfHkd] ikapkG] lkjLor czkEg.k] f[kz’pu ] izHkw] eqLyhe v’kk vBjkixM 
tkrhP;k eqykalkBh oLrhx`gs dk<yh- R;kaP;k ;k dk;kZr R;kauk fo’ks”k vfHkeku okVs Eg.kwu rs Eg.kr 
dksYgkiwjkl enj cksfMZax gkÅlsl Eg.kts fo|kFkhZ oLrhxg̀kph ekrk vls lkFkZ ;’k feGkysys vkgs-6666 
L=h oxkZP;k m/nkjklkBhps dk;ns % L=h oxkZP;k m/nkjklkBhps dk;ns % L=h oxkZP;k m/nkjklkBhps dk;ns % L=h oxkZP;k m/nkjklkBhps dk;ns %     

dks.kR;kgh ns’kkpk laiw.kZ fodkl efgykaP;k lfdz; lgHkkxkf’kok; v/kZoV vkgs- fL=;kauk f’k{k.k 
fnys rjp lektkph izxrh gksrs- L=h f’k{k.kkl izksRlkgu fnys- uSlfxZd gDdkaps laj{k.k dj.kkjs vusd 
dk;ns vaeykr vk.kqu frph lektkdMwu vkf.k dqVwackdMwu gks.kkjh fiGo.kwd Fkkacfo.;kps vusd 
iz;Ru dsys- fo/kok iquZfookg dk;nk] iMnk i/nrhpk fu”ks/k] vakrjtkrh; fookg dk;nk] dzqji.kkP;k 
orZukl izfrca/k dk;nk vls ;k jktkus vaeykr vk.kyk- ifj.kkeh vkt yksd’kkgh iz/kku Hkkjrkr 
efgykauh th izxrh dsyh R;kps Js; ‘kkgw egkjktkaP;k fopkjkauk o dk;kZyk |kos ykxsy-  
ekxkloxhZ;kauk 50 VDds vkj{k.k %ekxkloxhZ;kauk 50 VDds vkj{k.k %ekxkloxhZ;kauk 50 VDds vkj{k.k %ekxkloxhZ;kauk 50 VDds vkj{k.k % 

Hkkjrkrhy vkj{k.kkps tud jkt”khZ ‘kkgw egkjktkauk EgaVys tkrs- egkjktkauh 1902 e/;s 
ljdkjh ukSdÚ;ke/;s ekxkloxhZ; yksdkalkBh 50 VDds jk[kho tkxk Bso.;kpk vkns’k dk<yk vls 
lerkoknh /kksj.k vk[kqu R;kaph vaeyctko.khgh dsyh- ‘kkgw egkjktakP;k tkfgjukE;kpk f/kDdkj 
djrkauk yksdekU; fVGdkaP;k dsljh us vls EgaVys dh gk tkfgjukek dsoG czkEg.kkauk /kDdk ns.kkjk 
ukgh rj laLFkkuP;k fgrdR;kZaukgh /kDdk ns.kkjk ukgh] rj laLFkkuP;k fgrdR;kZaukgh /kDdk ns.kkjk vkgs- 
f’kok; egkjktkauh ;kiwohZ rsyh] rkacksGh] eqlyeku] fyaxk;r ;kauk f’k{k.k ns.;kpk d/kh iz;Ru dsyk 
gksrk vls ,sdfor ukgh-8888 
    
vLi`’;kalkBh Lora= ernkj la?k %vLi`’;kalkBh Lora= ernkj la?k %vLi`’;kalkBh Lora= ernkj la?k %vLi`’;kalkBh Lora= ernkj la?k %    

cgwtu lektkyk gDd feGfo.;klkBh rlsp R;kaps jktdh; iz’u lksMfo.;klkBh jktdh; 
{ks=kr lq/nk loyr vlkoh- rlsp R;k lektkps izfrfu/kh jktdh; {ks=kr lq/nk loyr vlkoh- rlsp 
R;k lektkps izfrfu/kh jktdh; {ks=kr vlkos ;klkBh ykWMZ fofyaXMk ;kl i= fygwu dGfoys gksrs- 
dksYgkiwjP;k uxjikyhdse/;s Lora= ernkj la?kkph rRos ykowu [kjh yksd’kkgh uksanfoY;kps fnlwu ;srs-  
milagkj@ fu”d”kZ  % milagkj@ fu”d”kZ  % milagkj@ fu”d”kZ  % milagkj@ fu”d”kZ  %  

20 O;k ‘krdkP;k lq#okrhyk vkj{k.kkph vaeyctko.kh d#u lerk izLrkfir dj.;klkBh 
‘kkgw egkjktkauh tks vkj{k.k n`”Vhdksu fnyk] fopkj fnys] vkj{k.k vaeyctko.khps ts /kksj.k vk[kys rs 
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vktgh mi;qDr Bj.kkjs vkgs- dkj.k ‘kkgw egkjktakdMs r’kh nqjn`”Vh gksrh- /kkMlh òRrh gksrh- txkpk 
bfrgklkLro v’kk rstks%iqat O;fDreRokpk jktk fojGkp Eg.kkok ykxsy- HkkjrkP;k bfrgklke/;s tsOgk 
tsOgk lkekftd la?k”kkZpk lanHkZ ;sbZy R;k osGsl ‘kkgw egkjktkauh fnysY;k lkekftd la?k”kkZph uksan 
lqo.kkZ{kjkauh fyfg.;klkj[ksp vkgs- vkt Hkkjrke/;s lqn`< yksd’kkgh ukanr vkgs- R;kps Js; jkt”khZ ‘kkgw 
egkjktkauk tkrs- Eg.kwu Hkkjrh; lkekftd yksd’kkghps tud jkt”khZ ‘kkgw egkjkt gs ‘kks/k fuca/kkps 
f’k”kZd vfr’k; mi;qDr okVrs-  
lanHkZ %lanHkZ %lanHkZ %lanHkZ %    

1½ yð s v-ck-] 1925] JhePN=ifr ‘kkgw egkjkt ;kaps pfj= csGxkao i`-198- 
2½ tk/ko Hk-ck-¼la-½] 1971] jkt”khZ ‘kkgw egkjktkaph Hkk”k.ks] dksYgkiwj] i`-23- 
3½ lq;Zoa’kh d`-xks-] 1984] jkt”khZ ‘kkgw % jktk o ek.kwl] iq.ks BksdG izdk’ku] i`-2&7- 
4½ dhj /kuat;] 1979] jkt”khZ ‘kkgw N=irh&,d lekt dzkarhdkjd jktk] eqacbZ] ikWI;qyj izdk’ku] i`-389- 
5½ iokj Hk-ck- ¼la-½ 2001] jkt”khZ ‘kkgw Lekjd xaaazFk] dksYgkiwj % egkjk”Vª bfrgkl izcks/kuh] i`-76- 
6½ Hkkslys ,l-,l-] 1991 dzkarhlqDrs jkt”khZ N=irh ‘kkgw- 
7½ iokj Hk-ck-¼la-½ 2001] mijksDr] i`-112 
8½ dhj /kuat;] 1979] mijksDr] i`-127 
9½ izk- lkGqa[ks ukuklkgsc] 2011] ‘kkgwaP;k vkBo.kh] o`’kkyh izdk’ku dksYgkiwj-  
10½ MkW- iokj t;flaxjko] jkt”khZ ‘kkgw N=irh thou o dk;Z-  
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भारतीयभारतीयभारतीयभारतीय    वातं यवातं यवातं यवातं य    चळवळीतचळवळीतचळवळीतचळवळीत    ातंीकारकाचंीातंीकारकाचंीातंीकारकाचंीातंीकारकाचंी    भिूमकाभिूमकाभिूमकाभिूमका    
    

ाााा. . . . डॉडॉडॉडॉ. . . . केशवकेशवकेशवकेशव    अंबादासअंबादासअंबादासअंबादास    लहानेलहानेलहानेलहाने    
िवभाग मुख, इितहास िवभाग राजष शा  महािव ालय पा ी ता. फुलं ी  िज. औरंगाबाद 

  

तावनातावनातावनातावना    
भारतीय वातं या या चळवळीत िविवध वाह मु याने दसून येतात. मवाळवादी जहालवादी 

गांधीवादी आिण ांितकारकवादी इ यादी चार वाहाची िवचारसरणी वातं य चळवळीत दसून येते. आ यंितक 
रा वादी भावनेन े पेटून उठलेली त ण यांनी दहशतवादी व ांितकारकवादी मागाचा अवलंब केला होता त े
चौ या वाहाचे ितिनिधतव् करत होत.े सश  लढा याग बिलदान व हसा या मागाचा अवलंब के या िशवाय 
वतं  िमळणार नाही अशी यांची िवचारधारणा होती. ांितकारकां या चळवळीला अनेक कारणे कारणीभूत 

होती याम ये 1857 चा उठाव, रा भ  िनमाण करणारे सािह य, रा भ  िनमाण करणारी वृ प े, ि टशांचे 
वंश दोषाच ेधोरण, आ थक शोषण, बंगालची फाळणी, शेती िश ण प ती, आंतर रा ीय घटनांचा भाव, लेग व 
दु काळयाकड ेदलु , जहाल माव यांचा माग, कायप ती ांितकारकानंा पसंत न हती. 

अशी िविवध कारणे ांितकारकां या चळवळी या उदयाला कारणीभूत होती. अठराशे 85 त े1907 पयत 
मवाळयांनी अज िवनं या िनवेदने इ यादी मागाचा अवलंब केला होता. पण या मागाने वातं य िमळत नाही ह े

ांितकारकांना कळून चुकले होत.े असे स या ह अ हसा असहकार व सिवनय कायदभेंग या मागाने वातं य 
िमळणार नाही ह े ांितकारकांना कळून चुकल ेहोत.े झाडांची चतुःसू ी ही वातं य ा  क न दणेार नाही याची 

ांतीकारकांना जाणीव झालेली होती. 
उ ेउ ेउ ेउ  े   

1.भारतीय वातं य चळवळीतील ांितकारकांची भूिमका िवशद करणे. 
2. ांितकारकांनी केले या कायाचा आढावा घेणे. 
3. ांितकारकांनी वातं य िमळिव यासाठी राबिवले या योजनांचा अ यास करणे. 
4. वातं य ा ीसाठी ांितकारी चळवळीन े दले या योगदानाचा अ यास करणे. 

गहृीतकेगहृीतकेगहृीतकेगहृीतके    
1.भारतीय इितहासाम य े वातं य चळवळीला िवशेष मह व दले जाते. 
2. ांितकारकां या कायाला भारतीय वतं  चळवळीम ये मह वाचे थान आह.े 
3. ांितकारक चळवळीचा अ यास आज या काळात करणे अ यंत आव यक वाटते. 
4. ांितकारकां या कायामुळे भारतीय वातं य चळवळीला पूण व ा  झाले. 

िव षेणिव षेणिव षेणिव षेण    
    भारताला परक यां या गुलामिगरीतून मु  कर यासाठी व वातं य ा ीसाठी भारतातील िविवध 

ांतातील ांितकारकांनी आप या ाणाची आ ती दली. भारतीय वातं य चळवळीम ये खालील ांितकारकाचंी 
भूिमका मह वपूण वाटत.े 
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वासदुवेवासदुवेवासदुवेवासदुवे    बळवतंबळवतंबळवतंबळवतं    फडकेफडकेफडकेफडके    
भारता या इितहासातील पिहले ांितकारक हणून ओळखले जातात. वासुदवे बळवंत फडके यांनी 

रामोशी या मदतीन े ि टश सरकार िव  बंड कर याची एक योजना आखली. बंद कर यासाठी पैसे आव यक 
अस यामुळे यांनी ीमंता या घरावर दरोड े घातले व धा य व तू पैसा िमळून यांनी ग रबांना मदत केली. 
सु वाती या काळात यांना दरोडखेोर हणून सु ा संबोधले गेले ांितकारक चळवळीत वासुदवे बळवंत फडके 
यांची भूिमका मा  अितशय मह वाची रािहली भारतीय वातं य ा ीसाठी सु ा वासुदवे बळवंत फडके याचं े
काय मोलाच ेठरले हणून अमृत बझार पि केने नो हबर 1879 म ये वासुदवे बळवंत फडके यां या िवषयी हटल े
आह ेक , दशे ेमाने ओथंबलेला िहमाचलासारखा उ ुंग महापु ष, हटल ेआह.े 
सनेापतीसनेापतीसनेापतीसनेापती    बापटबापटबापटबापट    

नगर िज ात यांचा ज म झाला. वातं य ा ीसाठी व मातृभूमीसाठी सव व याग करणारे सेनापती 
बापट एक मह वाची ांितकारक होत.े अिभनव भारत तफ बॉ ब तयार कर यासंबंधीचे आव यकती मािहती 
िमळावी हणून यांना पॅ रसला पाठव यात आले होत.े तेथे यांनी हमेचं दास व िमझा अ बास यां या सोबत रा न 
बॉ ब तयार कर या या प तीची मािहती दणेारी एक रिशयन प  इं जीत अनुवा दत क न घेतल े व यां या 
अनेक ती काढून या भारतातील िनरिनरा या ांितकारी क ांना पाठव यासाठी भारतात आणले. बॉ ब तयार 
कर याम य ेसेनापती बापटयांचा मह वाचा वाटा दसून येतो. 
िव णूिव णूिव णूिव णू    गणेशगणेशगणेशगणेश    पगळेपगळेपगळेपगळे    

पुणे िज ातील गदर प ाचे एक मुख कायकत. हदी सिैनक  छावणीतून सश  उठाव कर याची योजना 
इतरां या सहकायान े यांनी आखली होती. िमरज या सैिनक  छावणीत उठावाचा सार करताना पगळे 
ि टशां या हाती सापडले. पंजाब बंगालम ये एकाच वेळी उठाव कर याची यांची योजना होती. िव णू गणेश 
पगळेयांचे ांितकारी चळवळीतील व भारत वतं  चळवळीतील काय अितशय मह वाचे होत.े 

अनतंअनतंअनतंअनतं    ल मणल मणल मणल मण    का हरेेका हरेेका हरेेका हरेे    
भारतीय वातं य चळवळीत ांितकारकां या भुिमकेत अनंत ल मण का हरेे यांची भूिमका अितशय 

मह वाची होती िव दा सावरकर यांचे बंधू गणेश दामोदर सावरकर यां या घरा या झडतीत बरीच आ ेपाह 
कागदप े ि टश सरकारला सापडली हणून सरकारन े यां या वर खटला भरला व यांना ज मठेपेची िश ा दली. 
हा िनकाल दणेारा नािशकचा यायाधीश जॅ शनचा खून आनंत ल मण का हरेे या ािंतकारकांनी केला. ते अिभनव 
भारत या संघटनेच ेसद य होत.े यांनी भारतीय वातं यासाठी आप या ाणांची आ ती दली व आपले नाव अमर 
केले हणून यां या कायाचा आढावा घेणे मह वाचे वाटते. 
खुदीरामखुदीरामखुदीरामखुदीराम    बोसबोसबोसबोस    

कलक या या मॅिज ेट क ज फोड यांनी अनेक ांितकारकानंा फाशी या व ज मठेपे या िश ा द या 
हो या. हणून संत होत खुदीराम बोस यांनी या मॅिज ेटवर ह ला केला. ह ला फसला यांना अटक व शेवटी 
फाशीची िश ा झाली. या वेळी यांच े वय पंधरा वषाचे होत.े बोस त णांची वतं   दवेताच बनला. अितशय 
अ पवयात वातं यासाठी काम करणे हा आदश आज या काळात त णासाठी मह वपूण आह.े 
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ीतीीतीीतीीती    लतालतालतालता    व वेारव वेारव वेारव वेार    
या त णीन ेि टश अिधका यां या लब म ये गोळीबार क न एका अिधका याला ठार मारले, पण या 

ह यात ती जखमी झाली अशा जखमी अव थेत माघार घेताना पोिलसां या हाती पड यास िवटंबना होऊ शकत े
हणून साइनाइड खाऊन यांनी वतःला मृ यू ओढून घेतला. हणजेच पु षा बरोबर मिहला ांितकारकाचंी 

भूिमका सु ा वातं य चळवळीचे अितशय मह वाचे अस याचे आपणास दसून येत.े 
िबनािबनािबनािबना    दासदासदासदास    

िबना दास वतं  चळवळीतील ांितकारक हणून बंगालम ये अितशय मह वा या आह.े या मुलीन े
कलक ा िव ापीठा या पदवीदान समारंभा या वेळी बंगालचा ग हनर जनरल कोण गो या घात या हो या. 
यावेळी िबन दासला अटक झाली व ित यावर खटला भरला गेला. चेक कमी वयात सु ा धडाडीचे कायक यानी 

िबना दास त णांचे आदश ठर या. 
रासरासरासरास    िबिबिबिबहारीहारीहारीहारी    घोषघोषघोषघोष    

रास िबहारी घोष या मह वा या ांितकारक आह.े ग हनर जनरल यांनी मो ा थाटात ह ीव न 
द लीत वेश करताना चादंणी चौकात हाड गजवर रास िबहारी बोस यांनी ह ला केला. या घटनेमुळे ि टश 

सा ा याला मोठा ध ा बसला. रास िबहारी घोष यांना पकड यासाठी 7500 पयाचे ब ीस घोिषत कर यात 
आले. पण यांना पकड यात सरकारला अपयश आले. अितशय िशताफ न ेभारताला वातं य िमळिव यात रास 
िबहारी घोषयांच ेकाम मह वाचे आह.े 
पंिडतपंिडतपंिडतपंिडत    राम सहराम सहराम सहराम सह    कु ाकु ाकु ाकु ा    

 पंजाबम ये ि टीशां यािव  सश  ांितकारकांच े एक गट पंिडत बाबाराम सह यांनी संघ टत केला 
होता. ि टशांनी पंजाबम ये जी दडपशाही केली व यां या कुटंुबीयांचा अिधका यांनी जो छळ केला यामुळे यांनी 
ल करातील नोकरी सोडून दली. ि टश िवरोधी सार केला. यांनी अनुयायी िमळवले. सश  ितकाराची 
योजना यांनी आखली होती. पण ती य ात ये या पूव च ि टशांनी पंिडत राम सह यांची चळवळ दडपून 
टाकली. दशेात ह पार कर यात आले. यांनी पंजाबम ये ांितकारी चळवळीला मो ा माणावर यश 
िमळवून दले हणून यांचे वातं य चळवळीत योगदान ह ेमोलाचे आह.े 
जत नाथजत नाथजत नाथजत नाथ    दासदासदासदास    

राजबंद ना तु ंगातून इतर अनैितक अपराधा माणे न वागिवता यां या पिव     हतेुला व उ भावनांना 
शोभेल अशा रीतीन ेवागवावे या मागणी साठी जत नाथ दास यांनी अ  यागाची घोषणा केली. चौस  दवस 
अ  याग क नच वातं या या य ात यांनी हौता य प करले. यांचे हौता य  ही भारतीय वातं य ल ातील 
एक अिव मरणीय घटना आह.े 
क हयैालालक हयैालालक हयैालालक हयैालाल    दददद     

बंगाल ांतातील चं नगर येथे ज मास आलेले द  ह ेपदवीधर होत.े यांचा युगांतर या संघटनेशी संबंध 
आ यानंतर चं नगर येथे या संघटनेची शाखा यांनी सु  केली. माफ चा सा ीदार नर  गो वामी यांची ह या 
के याचा आरोप यां यावर होता. यांना फाशीची िश ा दे यात आली ते हा यांचे वय वीस वषाचे होत.े एव ा 
अ प वयात सु ा ांितकारी चळवळइत मह वाची भूिमका दऊेन भारताला वातं य िमळिव यात यश दले आह.े 
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बालबालबालबाल    मकंुुदमकंुुदमकंुुदमकंुुद    
बाल मुकंुद ह े पंजाबचे दशेभ  भाई परमानंद यांचे चुलत बंधू होत.े चांदनी लॉडहा डगज यां या वर 

गोळीबार केला यात जखमी झाले पण यांचा मा त ठार झाला. बॉ ब फेक या या अपराधा ब ल ि टशांनी 
यांना फाशी दली. बाल मुकंुदने एक वषा पूव च िववाह केला होता यां या फाशी नंतर यां या प ीने अठरा ा 
दवशी इ छा मरण वीकारले, कुटंुबाची तमा न बाळगता वातं यासाठी ाणाची आ ती दणेारे ांितकारक या 
ठकाणी मह वाचे ठरतात. 

यशपालयशपालयशपालयशपाल    सगसगसगसग    
यशपाल सग ह े पंजाब मधील एक ांितकारक होय. मदनलाल ध ा यां या हौता यची आय रश 

वृ प ांनी तुती केली होती. चं शेखर आजादयां या आ म समपणानंतर हदु थान सोशािल ट रपि लकन आम च े
नेतृ व यशपाल सग यां याकड ेआले. यांनी सश  ल ाचा आदशे काढून संघटना मजबूत कर याचा य  केला. 
पण 1932 म ये यांना पकड यात आले. अकरा वष तु ंगवास भोगून वातं यासाठी आपले आयु य सम पत केले. 
भगतभगतभगतभगत    सगसगसगसग    

भगत सग यांचे सव घरानचे ांितकारकाचं े होत.े भगत सग ावंत होत े याचंे वाचन अफाट होत.े 
रिशयन ांतीनेत े भािवत झाले होत.े 1928 म ये सायमन किमशनला िवरोध कर यासाठी काढले या मोचात 
लाला लजपतराय जखमी झाले होत.े यांचा बदला हणून राजगु  भगत सग आिण 17 फे ुवारी 1928 रोजी 
स ॉनडशचा  गो या घालून खून केला. भगत सग ह ेआप या जबानीत हणतात क , हदी समाजवर वर शांत दसत 
असला तरी यां या दयात इं जा िवषयी असंतोष धुमसत आह.े या असंतोषाचा पोट के हा ही होऊ शकतो. 
याकड े दलु  क न िववेकाने पुढे जाणा या रा यक याना धो याचा कंदील दाखव यासाठी आ ही ह े कृ य केल े

आह.े अ हसेचा लढा आता संपलेला आह ेअसे आ ही घोिषत केले आह.े भगत सग यांचे योगदान भारतीय वातं य 
चळवळीम ये व ांितकारी चळवळ म ये अितशय मोलाचे ठरल ेआह.े 
चं शखेरचं शखेरचं शखेरचं शखेर    आजादआजादआजादआजाद    

ांितकारी चळवळ अिधक प रणामकारक हावी यासाठी चं शेखर आजादयांनी खूप य  केले. यांनी 
हदु तान रपि लकन असोिसएशन ही संघटना थापन क न याच े नेतृ व चं शेखर आझाद यां याकड े दे यात 

आले. चं शेखर आझादयांनी लॉड आय वन या रे वेगाडीने वास करणार होती या गाडीला अपघात कर याचा 
अयश वी य  केला. यांना पकडून दे यासाठी १०,००० पयाचे ब ीस घोिषत केले गेले. त ेपकडले गेले परंत ु
चं शेखर आझादयांची वातं या ब लती तळमळ आिण दशेाब लचे ेमही ांितकारी चळवळीतून व यां या 
संघषातनू आपणाला दसून येते. 
समारोपसमारोपसमारोपसमारोप    

 भारतीय वातं य चळवळीत ांतीकारी  चळवळीतील ांतीकारकांची भूिमकाही अितशय मह वाची 
आह.े भारता या िविवध ांतातील ांितकारकानंी वतः या ाणाची तमानबाळगता वातं यासाठी आपले 
बिलदान द याचे पुरावे इितहासाम य े मो ा माणात दसतात. भारत हा पारतं यातून व परक यां या 
गुलामीतून मु  हावा याहतेून ेव आपले वतःचे वातं य, अिधकार व ह  परक यां या गुलामिगरीतून मु  हावे 
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ही इ छा मनाशीबाळगून अहोरा  य  करणा या ांितकारकांनी भारताला वातं य िमळून दे याम ये मोलाचे 
कार्य केले. 
सदंभसदंभसदंभसदंभ    थंथंंथथं::::    

१. आचायश. द. जावडेकर, आधुिनक भारत, कॉि टने टल काशन, पुणे. 
२. रजनी पाम द , आजकालचा भारत, डायमंड काशन, पुणे. 
३. डॉ. ीिनवास सात भाई, आधुिनक भारताचा इितहास, िव ाबुक काशन, औरंगाबाद. 
४. डॉ. जय सगराव पवार, भारतीय वातं य चळवळीचा इितहास, िनराली काशन, पुणे. 

५. िबिपन चं , आधुिनक भारतका इितहास, ओ रयंट काशन, नई द ली. 
६. डॉ. कशोर ग हाणे, भारतीय रा ीय चळवळीचा इितहास, ए युकेशन काशन, औरंगाबाद. 
७. डॉ. शांता कोठेकर, आधुिनक भारताचा इितहास, ीसाईनाथ काशन, नागपूर. 
८. डॉ. दीपा सावळे, आधुिनक महारा ाचा इितहास, ए युकेशन पि लकेशन, औरंगाबाद. 
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Fkksj lektlq/kkjd o LokraŒ; lsukuh vkRekjketh egktuFkksj lektlq/kkjd o LokraŒ; lsukuh vkRekjketh egktuFkksj lektlq/kkjd o LokraŒ; lsukuh vkRekjketh egktuFkksj lektlq/kkjd o LokraŒ; lsukuh vkRekjketh egktu    
    

MkWMkWMkWMkW----    eksrhyky jkepaæ nosZeksrhyky jkepaæ nosZeksrhyky jkepaæ nosZeksrhyky jkepaæ nosZ    
lgk;d izk/;kid] f’koizlkn lnkuan tk;Loky egkfo|ky;] vtqZuh@eksj- ft- xksafn;k] 441701 

izLrkouk %izLrkouk %izLrkouk %izLrkouk %    
euq”; eu vkf.k ‘kjhj ;k nksu rRoakpk cuysyk vlwu R;kyk iw.kZ lq[kh gks.;klkBh R;kP;k eukyk o ‘kjhjkyk lq[kh 

djkos ykxsy- ;krhy eukyk lq[kh dj.;klkBh pakxys Kku o ‘kjhjkyk lq[kh dj.;klkBh FkksMÓkk /kukph vko’;drk vkgs- rks 
tso<s ldl vUu [kkbZy R;kuqlkj R;kps ‘kjhj r;kj gksbZy o tso<s pakxys Kku Eg.ktsp fopkj fLodkjsy frrds pakxys R;kps 
eu r;kj gksbZy- ;k mnkRr fopkjkus lekt mRrjksRrj mUur Ogkok Eg.kwu ekuokP;k jkuVh voLFksiklwu rj vktrkxk;r lar 
vkf.k egkiq:”kakuh v”Vksizgj iz;Ruakph ijkdk”Vk dsysyh vkgs- Hkkjrklkj[;k fofo/k tkrh] /keZ] iaFk] laiznk;kr foHkkxysY;k 
ns’kkrhy lkekftd fLFkrhyk] ekuofgrk; gk mís’k iq<s Bsowu vkiys thou lektkyk viZ.k dj.kkjs lar vkf.k egkiq#”k 
lektkP;k mHkkj.khlkBh panukizek.ks f>tys] vlk Hkkjrkpk bfrgkl vkgs- ijarq vKku] va/kJ)k vkf.k o.kZ O;oLFksP;k tatkGkr 
QlysY;k ;k ns’kkr lekt fufeZrhps dk;Z dj.kkÚ;k ;k lektlq/kkjdakps dk;Z R;k R;k dkGkr bfrgklkr uezi.kkus fyghys xsys 
ulY;kusvkRekjketh egktu ;akP;klkj[kk lektlq/kkjd o Lokraå; lsukuhus dsysys dk;Z lektkiq<s vkys ukgh- R;akps 
lektkizrhps vkSnk;Z vktP;k fi<hyk uDdhp izsj.kknk;h B: ‘kdsy vls vkgs-- vkRekjketh egktu Eg.kts ,d Fkksj 
lektlsod] fopkjoar] Lokraå;&laxzke lsukuh] ‘ksrdÚ;kapk dSokjh] nhu nfyrakpk vk/kkjLraHk vkf.k jatY;k xkatY;kP;k 
lq[knq%[kkr lgHkkxh gks.kkjk l[kk v’kk fofo/k fo’ks”k.kkus lacks/kkos vls R;akps O;fDreRo vkgs- R;akpk dk;ZdkG gk vfr’k; 
laØe.k voLFkspk gksrk-panziwj ftYg;krhy czEgiqjhiklwu 1 eSy varjkoj vlysY;k uosxko ;sFks R;akpk tUe >kyk- R;akP;k 
ckyo;krp R;akuh fu’p; dsyk gksrk dh] ^^eh iq<kjh gks.kkj** vls fuHkZ; er czEgiqjhP;k izkFkfed ‘kkGsr f’kdr vlrkuk 
ukxiwjo#u ‘kkGk fujh{kd vkys vlrkuk vkRekjkthauh R;akuk lkaxhry gksrss- ukxiwjP;k ‘ksrdh egkfo|ky;kr izos’k ?ksrY;kuarj 
R;kr R;kaps eu ykxsuk Eg.kwu rs ijr vkys-vkf.k rs iq<hy vk;q”;kr [kjks[kjp ,d Ñfr’khy lq/kkjd o iq<kjh >kys-  
la’kks/ku i)rh %la’kks/ku i)rh %la’kks/ku i)rh %la’kks/ku i)rh %    

izLrqr ‘kks/k fuca/kklkBh izkeq[;kus fOnrh;d lkexzhpk lanHkZ Eg.kwu mi;ksx dsyk vkgs- ;k xzaFkkae/;s R;akuh dsYksY;k 
dk;kZyk mtkGk ns.kkÚ;k o R;akP;k lgoklkr vkysY;k ys[kd rlsp fopkjoar ekU;oj eaMGhaps fopkj ,d= d#u 1991 e/;s 
vkRekjketh egktu ;akpk tks czEgiqjh ;sFks Le`rhfizR;FkZ lqo.kZ egkRlo lktjk dj.;kr vkyk R;kr izdkf’kr Lejf.kdk] R;akuh 
Lor% fyfgysys lkfgR;] okM%e;] panziwj ftYgk bfrgkl xzaFkkr R;akuh Lokraå; pGoGhr dsysY;k dk;kZP;k uksanh vH;klklkBh 
mi;ksxkr vk.kY;k vkgsr- bfrgklkP;k vH;klkph xjt o vktP;k dkGkr R;kph mi;qDrrk ;klkBh lanHkZ lwfpr fnY;kizek.ks 
xzaFkakpk mi;ksx dsyk vkgs- 
x`fgrds %x`fgrds %x`fgrds %x`fgrds %    
   1½ LokraŒ; izkIrhlkBh o lekt lq/kkj.kslkBh thokps jku dj.kkÚ;k FkksjkeksBÓkakpkbfrgkl R;k R;k dkGkr fyghyk xsyk ukgh-  
   2½ Fkksj lektlq/kkjdkapk bfrgkl tsOgk lektkleksj;srks rsOgk R;krwu HkwrdkGkr >kysY;k pqdakph iqujko`Rrh VkGrk ;srs-- 
   3½ Fkksj lektlq/kkjd o LokraŒ; lsukuh vkRekjketh egktu;akuh ^lokZaph lokZafx.k mUurh* ;k /;s;kyk Ñrhph tksM fnyh- 
mfí”Vs % mfí”Vs % mfí”Vs % mfí”Vs %     
   1½laiw.kZ LokraŒ; izkIrhlkBh >V.kkÚ;kvkRekjketh egktu ;akP;k la?k”kZ dkGkrhy lkekftd ifjfLFkrhpk vk<kok ?ks.ks-  
   2½ Fkksj lektlq/kkjd vkRekjketh egktu ;akuh dsysY;k lR;’kks/kd dk;kZpk o ys[kukpk vH;kl dj.ks-  
   3½ Hkkjrh; LokraŒ; lsukuh vkRekjketh egktu;akuhLokrŒ; pGoGhr dsysY;k dk;kZyk mtkGk ns.ks- 
fo"k; foospu %fo"k; foospu %fo"k; foospu %fo"k; foospu % 

dks.kR;kgh ns’kkrhy lkekftd] /kkfeZd] vkfFkZd] lkaLÑfrd vkf.k jktdh; ifjLFkrhpk izHkko R;k s’kkrhy ekuo 
leqgkoj iMr vlrks- foKkufu”B ;ksX; f’k{k.kkOnkjs oSpkfjd ifjiDork ;sr vlrs- ifjorZu gksr vlrs- ifjorZukeqGs uouohu 
O;Drh o ekuolewg izxr gksrkr- gs ifjorZu ?kMowu vk.k.;klkBh dkgh mnkRr var%dj.kkph ek.kls iq<s ;srkr- R;kr 
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vkRekjketh egktu ;k ,dk >qatkj o Ñfr’khy lq/kkjdkP;k lektlsosP;k dk;kZpk izkeq[;kus mYys[k djkok vls R;akps dr`ZRo 
vkgs- izkeq[;kus iwoZ fonHkZ foHkkxkr R;kauh vkiY;k lsokdk;Zkpk izkjaHk lu 1910 e/;s dsyk] vls R;akP;kis{kk o;kus ygku 
vlysys i.k R;aakP;k lgoklkr jkfgysys lsokfuo`Rr eq[;k/;kid Jh e- lh- tkaHkqGs vkiY;k ys[kkr fyghrkr- R;akuh iq<s vls 
EgVys vkgs dh] lu 1915 e/;s jk”Vªh; dkWaxzslP;k ek/;ekrwu vkiY;k fe=akcjkscj Lokraå; y<Ókkr R;akuh Hkkx ?ksryk-‘ksdMks 
o”kkZP;k lkekftd] lkaLÑfrd o /kkfeZd xqykehyk vkOgku ns.;klkVh MkW- ckcklkgsc vkacsMdj ;akuh EgVY;kizek.ks ^xqyeakuk 
xqykehph tk.kho d#u |k Eg.kts rks caM d#u ÅBsy* ;kuqlkj vkRekjketh ;akuh izokgkP;k fo#) tkÅu xqykeakpk vkf.k 
xqyke dj.kkjakpk jks”k iRdjyk- 
mDr dkGkrhy lkekftd ifjfLFkrh %mDr dkGkrhy lkekftd ifjfLFkrh %mDr dkGkrhy lkekftd ifjfLFkrh %mDr dkGkrhy lkekftd ifjfLFkrh %    

vkRekjketh egktu ;akpk dk;Z drZ̀Rokpk dkG gk vfr’k; laØe.k voLFkspk gksrk- lektkoj czkEg.kh O;oLFkspk 
izHkko gksrk- Lor%yk Hkwnso letwu loZ lektkph vrksukr fiGo.kwd dsyh tkr gksrh- ifgY;k ekgk;q)kP;k Nk;sr tx okojr 
vlrkuk Hkkjrh; Lokraå; ;q)kph vkx /kqelk;yk ykxyh gksrh- laiw.kZ ns’kHkj tuekul iz{kqC/k >kys gksrs- i.k ;k /kke/kqehr 
Hkkjrh; lektkph voLFkk vfr’k; xyhrxk= >kyh gksrh- rstghu vkf.k lRoghu cuysY;k lektkyk jktdh; vkf.k lkekftd 
Lrjkoj y<k;ps gksrs- egkRek T;ksrhck QqY;akP;k dk;kZpk olk ?ksÅu ;klkBh vkRekjketh izk.ki.kkus y<ys- tks cgqtu lekt 
:<h vkf.k ijaijakP;k [kksy xrsZr <dyyk xsyk vkgs] va/kJ)sP;k [kksy va/k%dkjkr cqMkysyk vkg- R;kyk izdk’kkr 
vk.k.;klkBh vkRekjketh egktu ;akuh iz;Ruakph ijkdk”Bk dsyh- vLi`’;rslkj[;k vfu”B izFksyk Fkkjk u nsrk lektcka/kokauk 
,d= d:u R;akr tx.;kph uoh mesn tkxh dsyh- ‘ksrdÚ;akP;k mUurhf’kok; ns’kkph mUurh gks.kkj ukgh Eg.kwu ‘ksrdÚ;akP;k 
iz’uakuk ljdkj njckjh okpk QksMyh- tkr] /keZ] vk.kh o.kZ O;oLFksph etcwr pkSdV r;kj >kyh gksrh- rh eksMhr dk<.;klkBh 
R;akuk czkEg.;oknkyk /kDdk |kok ykxyk- iqjksfgr’kkgh’kh la?k”kZ djkok ykxyk- R;akps iqjksxkehRo iqjksfgr’kkghyk ekU; uOgrs-
R;akP;koj ‘ksyD;k ‘kCnakpk izgkj ;kizek.ks >kyk dh] ^gk lektkyk ckVor vkgs] lektkyk jlkrGkykusr vkgs] yksdakuk 
fc?kMfor vkgs-* ;klkscrp cgqtu lektkrhy mPpHkzq yksdakuk gkrk’kh /k:u iqjksfgr oxZ vkRekjkethapk vieku djhr vls- 
ijarq egkRek Qqys ;akuk tls Lotuak’kh y<kos ykxys gksrs] gk bfrgkl R;akuh /;kuh ?ksryk o R;kizek.ks vkRekjkethauh ;k 
dk;kZr Lotuakph iokZ u djrk lrr la?k”kZjr jkghys- egkRek QqY;akuk rs xq: ekuhr vlr-R;kaP;k lR;’kks/kdh ikÅykoj ikÅy 
BsÅu R;kauh lektkph lsok dsyh vkgs- 
lR;’kks/klR;’kks/klR;’kks/klR;’kks/kd lektkps dk;Z%d lektkps dk;Z%d lektkps dk;Z%d lektkps dk;Z%    

Økafrdkjh lektlq/kkjd egkRek Qqys ;akuh lq: dsysY;k ^^lR;’kks/kd lekt** pGoGhl R;akuh lu 1921 iklwu 
Lor%l okgwu ?ksrys- yksdukV;krwu lR;’kks/kd tyls ;akps xkoks xkoh iz;ksx djowu yksdtkx`rh dsyh vkf.k frFkwup 
czkEg.k&czkEg.ksRrj fopkj/kkjk tuek.klkr izkeq[;kus Jh vkRekjketh egktu ;akuh #tfoyh- R;akP;k ;k dk;kZus dkgh fojks/kdakuh 
R;kapsoj izk.k?kkrd gYykgh dsyk- ijrq R;akP;k leFkZdakuh rks gk.kwu ikMyk- lu 1930 yk dksYgkiwk ;sFks N=irh jktkjke 
egkjkt ;akP;k v/;{krs[kkyh >kysY;k lR;’kks/kd lekt pGoGhP;k ifj”knsyk >kMhiV`hrhy ifrfu/kh Eg.kwu rs mifLFkr gksrs- 
rsFksp R;akph Jh HkkLdjjko tk/ko] Jh ds’kojko ts/ks iq.ks ;akP;k’kh HksV >kyh- rs ,desdkaps Lusgh o lgdkjh cuys- R;kpcjkscj 
;k ifj”knsyk mifLFkr Jh ia<jhukFk ikVhy fp[kyh] Jh dk’khjke ns’keq[k vejkorh o Jh ckcqjko Hkkslys ukxiwj ;k fonHkkZrhy 
lR;’kks/kd lq/kkjdak’kh ifjp; >kY;kus fonHkkZr gh pGoG ukok#ikyk vkyh- i.k nqnSZokus iq<s gh pGoG dkWaxzsl i{kkr foyhu 
>kyh-vkRekjketh egktu gs lR;’kks/kd pGoGhrhy vk| usrs gksrs- egkRek T;ksfrck Qqys ;akuh b-l- 1875 e/;s LFkkiu 
dsysY;k lR;’kks/kd lektkP;k fopkjakuh rs izHkkfor gksrs- R;kpk ifj.kke vlk >kyk dh] R;kauh lR;’kks/kd fopkjakph isj.kh ;k 
ifjljkr dsyh vlY;kus vtqugh czEgiwjh o panziwj ftYg;kr brj ekxkloxhZ; o cgqtu lektkr orZekukrhy lkekftd 
leL;akuk okpk QksM.;klkBh vusd fopkjoar eaMGh ,d= ;sÅu la?k”kZ djrkuk fnlrkr- vkschlh la?kVuk] dq.kch lekt eaMG 
o brjgh cgqtu lekt la?kVukae/;s fofo/k iz’uakoj dke dj.kkjs vusd fopkjoar R;akps ,sfrgkfld okjlnkj Eg.kwu pGpGhr 
dke djrkuk fnlrkr- gs R;kps |ksrd vkgs-  
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lR;’kks/kdys[ku dk;Z %lR;’kks/kdys[ku dk;Z %lR;’kks/kdys[ku dk;Z %lR;’kks/kdys[ku dk;Z % 
lR;kps vkxzgh vlysys vkRekjketh gs tk.kwu gksrs dh] lkfgR; gk lektkpk vkjlk vlrks- euq”; tlk fopkj djrks 

rsp R;kP;k Ñrhr izfrfcachr gksr vlrs- lkfgR; gs ek.klkyk va/kkjkrwu izdk’kkdMs tk.;klkBh lgk;d Bjrs- ;k lanHkkZr 
izcks/kudkj vjfoan ekGh ;akuh vkiY;k ^lR;’kks/kd lekt izcks/ku* ;k xzaFkkr EgVY;kizek.ks] vkiY;k ns’kkr lkfgR;kps nksu 
fopkjizokg vkgsr- ifgyk izokg Eg.kts czkEg.khdy Fkheoj vk/kkjhr diksydYihr lkfgR; o nqljk Eg.kts foKku ok okLrokoj 
vk/kkjhr lkfgR; gks;- vkRekjketh ;akP;k lkfgR;kpk fopkj dsY;kl rs nqlÚ;k Eg.kts lR;kpk ‘kks/k ?ks.kkjs lkfgR;eksMr 
vlY;kusvkRekjketh ;akP;k lkfgR;kus ek.klake/;s izk.k vksr.;kps dk;Z dsys vkgs- izcks/kuij lkfgR; fufeZrhlkBh ys[kuh gkrkr 
?ksryh vkf.k mDr dkGkrhy lekt thoukps okLro js[kkVys gs R;akP;k lkfgR; ys[kukrwu fnlwu ;srs- ,fddMs jktdh; ikjraŒ; 
vkf.k nqljhdMs lkekftd xqykeh] vKku o va/kJ)sP;k [kkbZr lekt f[krir iMysyk vlrkuk- ;k lektkyk okpk 
QksM.;klkBh R;akuh lR;’kks/kdh o lekt izcks/kuij ys[kudk;Z dsys- rs iq<hyizek.ks  

1½ Tkkrh&tkrhr foHkkxysY;k lektkrhy #<h o ijaijke/;s lq/kkj.kk ?kMowu vk.k.;klkBh o izkeq[;kus /kkfeZd 
va/kJ)k] yXu lekjaHkkrhy Vkdkow pkfyfjrh] cqokckth] vaxkr ;s.ks] uol] foVkG] isgsjko bR;knhoj izgkj dsyk- 

2½ LokraŒ;iwoZ dkGkr ‘ksrdjh o d”Vdjh lekt dlr vlysY;k tfeuhoj o mRiknhr ekykoj ‘ksrlkjkyko.;kph 
i)rh vfLrRokr gksrh- R;krgh dlsy R;kph tehu ulY;kus vkf.k tfeuhpk ekscnyk ‘ksrh dj.kkjkyk feGr ulY;kus] ‘ksrkr 
izkekf.kd d”V milwu e’kkxr dj.kkÚ;k ‘ksrdÚ;kP;k okV¸kkyk gyk[khps thou ;sr vls- R;klkBh vkRekjketh ;akuh 
^‘ksrdÚ;akph fuÑ”BkoLFkk o frps fuewZyu* ;kfo”k;koj rhu ys[k fyghys- ;krhy ^‘ksrhpk /kank o Qlxr* ;kifgY;k ys[kkadkr 
‘ksrh O;olk;kps o ‘ksrdÚ;kP;k Qlo.kwdhps ;rkFkZ ys[ku dsys vkgs- R;ko#u R;akph lw{e voyksdun`”Vh y{kkr ;srs- rs 
Eg.krkr & 

^‘ksrdjh yksdakph fLFkrh leksj Bsowu lw{ejhrhus voyksdu d# ykxys vlrk vls y{kkr ;srs dh] g;k Hkwrykoj 
R;akps lkj[ks vHkkxh o xaktysys izk.kh rsp gksr- ‘ksrkr ck;dk iksjaklg vfoJakr [kir vlwugh R;akps toG o”kkZ varh iksVkph 
[kGxh Hkj.;kiqjrs ns[khy nk.ks mjr ukghr- fcpkÚ;akuk vksys&dksjMs ,dosG ns[khy iksVHkj [kk.;kph iapkbZr iMrs vkf.k 
mUgokjk] FkaMh ikÅl ;akps fuokj.k dj.;kdfjrk vaxHkj oL= nqyZHk vlrs- v’kk ‘ksrdÚ;kaph nqnZ’kk rjh dk; o.kkZoh\ 
[ksM;kikM;krwu igkos rj] ‘ksrdjh ‘ksrkr jkcwu jkcwu jDrkps ik.kh dfjrks- injh vlrs ulrs rso<s ‘ksrkyk viZ.k dfjrks- injps 
iqjh u iMY;keqGs dtZgh dk<rks o vk’ksLRko dtZcktkjh curks- ihd fu?kkY;koj ‘ksrlkjk Hkjrks- ‘ksrkl ykxysyk [kpZ rksMrk 
dtkZph QsM dsyh dh R;kps toG nksu pkj efgU;kph rjh csxeh gks.;kiqjrs /kkU; mjr ukgh- ‘ksrhpk gaxke >kY;koj ?kj jkgwu 
nksu fnol folkok ?ksbZu EgVys rj R;kps u’khch ulrs-* 

izLrqr voyksdu ‘kCnc) djrakuk vkRekjketh ‘ksrdÚ;akps nksu izdkj dsys- ifgyk Lor% ?kjh ‘ksrh dj.kkjk o nqljk 
Lor% ?kjh ‘ksrh u dj.kkjk- ;kp ys[kkr R;akuh ‘ksrdÚ;akP;k leL;akps fueqZyu dj.;kLRko ‘ksrdÚ;akuk ‘ksrhfo”k;d f’k{k.k 
feG.;kpk o ‘kklukdMwu ‘ksrdÚ;akps ‘kks”k.k gks.kkj ukgh vls fu;e r;kj dj.;kpk vkxzg /kjyk vkgs-  

3½ ^’ksrhpk O;ogkj vkf.k Qlxr* ;k nqlÚ;k ys[kkadkr vkRekjketh ;akuh ‘ksVth] HkVth] lkodkj gs izLFkkfir 
O;oLFksr ‘ksrdÚ;akP;k vKkukpk dlk Qk;nk ?ksrkr fy[kk.k dsys vkgs- 

4½ ‘ksrdÚ;akph fuÑ”VkoLFkk o frps fueqZyu ;k lanHkkZus fyghysY;k ^/keZ pkyhjhrh vkf.k Qlxr* ;k frlÚ;k ys[kkr 
va/kJ)k o ‘ksrdjh ;akps o.kZu vkys vkgs- R;akpk foKkuoknh n”̀Vhdksu ;krwu Li”V gksrks- vkRekjketh ;k ys[kkr fyghrkr& 

^FkksMs dkgh >kys] iksV nq[kw ykxys] Mksds nq[kw ykxys] Tojrki vkyk dh ‘ksrdjh R;k <ksaxh yksdakdMs tkrkr o rs 
gkdkbZ ekdkbZ ea=ra= d#u R;akuk jk[k jakxksGh d#u nsrkr- R;k ;ksxkus R;akP;k fpRrkps lek/kku gksrs o rs okVsy rls uol 
dfjrkr o iS’kkpk o osGspk nq#i;ksx d#u R;k fo”kkjh yksdakP;k tkG;kr Qlrkr- [kjs ikfgys vlrk R;k cnek’k ykdakuk 
dkgh lq)k letr ukgh] rs vkpkjkus o fopkjkus Qkj x<wG vlrkr- R;akP;k vaxkr nso oxSjs ;s.ks gs <ksx vlrs- QDr rs R;k 
HkksG;k vMk.kh yksdaktoGwu raknwG] iSls oxSjs miV.;kdfjrk izlaxkyk lktsy v’kh lksaxkph crko.kh djhr vlrkr- rs Lor% 
#<hfiz; vlY;keqGs o rkelhizoRrhps vlY;keqGs dksacM;k cdÚ;kps uol d#u Lor%ph bZPNk r`Ir djrkr-* ;koj mik; 
Eg.kwu rs yksdakuk foKkuoknh gks.;kpk lYyk nsrkr- nsokyk dksacMh cdjs cGh fnY;kus nso izlUu gksr ukgh] bZ’ojh thokph 
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gR;k dsY;kus myV bZ’oj rqeP;koj dksisy R;keqGs Qk;nk rj nwjp vusd izdkjps uqdlku gksbZy- [kjk nso vksG[kk] rks 
lokZP;k Bk;h vkgs- 

txn~xq# lar rqdkjke egkjkt ;kauh vkiY;k vHkaxkr EgVY;kizek.ks] ^nsg nsokps eafnj] vkr vkRek ijes’oj* ;k 
fopkjk’kh lkE; vlY;kps vkRekjketh ;akP;k fy[kkukrwu fnlwu ;srs- nso vkf.k /kekZP;k va/kJ)sr xqjQVysY;k lektkps 
vkiY;k ys[kukrwu izcks/ku djrkauk rs fyghrkr & 

^T;k nso /kekZcíy vkeP;k yksdakuk vfHkeku okVrks- R;k /kekZP;k laca/kkus rRoklaca/kkus vkeph izo`fRr dk; rj 
^^/keZ’; rRoa fughr xqgk;sa egktuks ;su xr% laiFkk%** /kekZph th rRos Qkj xq< vkgsr Eg.kwu eksBh ek.kls T;k ekxkZus tkrhy 
R;kp ekxkZus vki.k tkos vls vkeps Bke er >kysys vkf.k T;k eksB;k ek.klkaizek.ks okxko;kps R;kusgh eksBs ?kksaxV iak?kjysys- 
[kÚ;k nsokyk vksG[k.;kpk ekxZ nk[kowu ns.kkjk xq: ‘kks/kY;kus feGr ukghri.k lkÚ;k ‘ksrdÚ;kP;k ukaxjktoG tkÅu R;kus 
tUenkR;k ijes’ojkph o ijes’ojh efgE;kph tkf.ko d#u ns.kkÚ;k [kÚ;k xq#pk vHkko HkjysY;kp eMD;kr ik.kh Vkdwu eMdh 
Hkj.;kpk vko vk.k.kkÚ;k c<kbZ [kksjkizek.ks gkS’kh yksdakdfjrk laxhr’kkL= lqjakoj dsoG nzO; yksHkkusfdrZu iqjkus dj.kkÚ;kpk 
ftdMs frdMs lqGlGkV >kyk vkgs- v’kk osGh Qlosfxjakuh vkiyh fo|k pakxyh QGkl vk.kyh rj uoy dks.krs\* vlk 
jks[kBksd iz’u rs fopkjrkr- /kekZP;k U;k;] furh rRokcíy R;kaph Hkwfedk Li’V djrkuk R;kauh iq<s vls fyghys dh] ^ ‘kkL=kr 
vkf.k iqjk.kkr /keZ & furhps fdrhgh mnkj foospu dsys vlys rjh tksi;Zar tursdMwu /keZ furh vkpkj fnlr ukgh rki;Zar R;k 
/keZxzaFkakpk dkgh mi;ksx gksr ukgh- Lokraå;iwoZ dkGkrhy lekt thoukr vlysyh pkrqoZ.;Z O;oLFkk brdh Vksdkph gksrh dh 
R;koj izgkj djrkuk R;akuh lMsrksM fy[kku dsys- vkRekjketh ;kauh ;kp  ys[kkr iq<s EgVys dh] czkEg.k] {kf=;] oS’; vkf.k 
‘kqnz ;k pkj o.kkZP;k fganw lektkr eks{k ekxkZph o.kZ:ih f’kMh r;kj d#u Bsfoyh vkgs- [kkyP;k ik;jhojhy yksdakuh vkiyh 
tkxk lksMwu ojP;k ik;jhoj p<w u;s Eg.kwu MksG;kr rsy Vkdwu tkxr vlysY;k ojP;k ik;jhojhy yksdakuh  usgeh [kkyP;k 
ik;jhojhy yksdakuk ikgr jkg.;kph lo; >kY;kus o R;kdfjrk iz;Ru djhr jkfgY;kus R;akps nqlÚ;k xks”VhdMs y{k u jkgwu 
R;kpk R;akuk rksy lakHkkGrk u tkÅu rs Lor% ek= [kkyP;k ik;jhP;k yksdakdMs vkys gs vtwu R;akP;k y{kkr vkys ukgh gh 
nq%[kkph xks”V vkgs-* 

rkRi;Z lerkf/k”Bhr lektkP;k fufeZrhlkBh vkRekjkethauh iksVfrMdhus ys[ku dk;kZru dsysys gs izcks/ku ‘kks”kd o 
‘kksf”kr v’kk nksUgh oxkZyk mins’k dj.kkjs vkgs- cgqtu lektkrhy fofo/k tkrhr foHkkxysY;k lektkr cgqla[;sus vlysY;k 
dq.kch lektkyk izcks/ku dj.;klkBh ^dq.kch iksVtkrhrhy lq/kkj.kk* gs iqLrd 1922 e/;s izdk’khr dsys- yksduk;d ckiwth 
v.ks ;akuh jakxM;k ‘kCnkr dq.kC;akuk lacks/kys Eg.kwu R;akuh ^dq.kC;akuk nksu ‘kCn % dq.kch Eg.kts dk;\* gs iwLrdkps 1926 
e/;s ys[ku d#u izdkf’kr dsys- LojkT; pGoGhrhy usr`Ro rlsp lekt O;oLFksrhy eDrsnkj cfu;s’kkgh vkf.k R;keqGs 
Lokraå;kuarj izR;{kkr ‘ksrdÚ;akps jkT; fuekZ.k gkbZy dk;\ ;koj fparu dj.;klkBh ^‘ksrdjh gkp fganqLFkkupk ftokRek* 
gkfparuij ys[k izdkf’kr dsyk- czkEg.k /kekZP;k tkpkyk daVkGwu ‘kqnz vkf.k vfr’kqnz lekt eqfLye] f[kz’pu gksr gksrk R;keqGs 
ewGP;k /kekZyk xzg.k ykxys vkgs- R;krwu eqfDrlkBh N=irh f’kokth egkjktakdMwu loZ lektkph d’kh lqj{kk dsyh tkr vls 
R;kps ;rkFkZ o.kZu ^f’kokthph drZcxkjh* ;k ys[kkr dsyh vkgs- ^onsekrje% ,d laokn* ;krwu czkEg.k’kkgh fo:) y<.;klkBh 
dq.kC;akuk vkokgu dsys vkgs- v’kkizdkjs vkiY;k dq’kkxz cq)hus ^cgqtu fgrk; cgqtu lq[kk;* ;kizdkjs ys[ku d#u lkekftd 
tkx`rhps dk;Z dsys- 
dkO; ys[kudkO; ys[kudkO; ys[kudkO; ys[ku% 

vkRekjketh egktu ;akuh lHksksorhP;k lekt thoukr iljysY;k va/kJ)k] pkyhjhrh] #<h] ijaijk ;koj vkiY;k 
dkO;ys[kukrwu  izgkj dsyk o lq/kkj.kk dj.;kLRo mik; lqpfoys- ^lksU;kph ekrh >kyh* ;k dkO;ys[kukP;k jpusr rs fyfgrkr 
& 

^‘kwjkr ‘kwj nku’kwj A oGhjktk >kyk ifgyk A^‘kwjkr ‘kwj nku’kwj A oGhjktk >kyk ifgyk A^‘kwjkr ‘kwj nku’kwj A oGhjktk >kyk ifgyk A^‘kwjkr ‘kwj nku’kwj A oGhjktk >kyk ifgyk A    
gfj’panz jktk rSlk A lRok o ikj[kk >kyk Agfj’panz jktk rSlk A lRok o ikj[kk >kyk Agfj’panz jktk rSlk A lRok o ikj[kk >kyk Agfj’panz jktk rSlk A lRok o ikj[kk >kyk A    
n’kjFkkP;k oa’kke/;s A Jhjkekpk tUe >kyk A n’kjFkkP;k oa’kke/;s A Jhjkekpk tUe >kyk A n’kjFkkP;k oa’kke/;s A Jhjkekpk tUe >kyk A n’kjFkkP;k oa’kke/;s A Jhjkekpk tUe >kyk A     
nsokpk jke vorkj A jkek;.kh dFkk lkj Ansokpk jke vorkj A jkek;.kh dFkk lkj Ansokpk jke vorkj A jkek;.kh dFkk lkj Ansokpk jke vorkj A jkek;.kh dFkk lkj A    
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rjk;k gk Hkolkxj A ,sdrks ts fou; ‘kkyh Arjk;k gk Hkolkxj A ,sdrks ts fou; ‘kkyh Arjk;k gk Hkolkxj A ,sdrks ts fou; ‘kkyh Arjk;k gk Hkolkxj A ,sdrks ts fou; ‘kkyh A    
lksU;kph ekrh >kyh lksU;kph ekrh >kyh lksU;kph ekrh >kyh lksU;kph ekrh >kyh AA4AAAA4AAAA4AAAA4AA    

                                                                                                                                            dtkZus rs Qftr >kys A ‘ksrhokMs xgk.kh cqMys AdtkZus rs Qftr >kys A ‘ksrhokMs xgk.kh cqMys AdtkZus rs Qftr >kys A ‘ksrhokMs xgk.kh cqMys AdtkZus rs Qftr >kys A ‘ksrhokMs xgk.kh cqMys A    
                                                                                                                        ts gksrs rsgh xsys A gh osGk dS’kh vkyh Ats gksrs rsgh xsys A gh osGk dS’kh vkyh Ats gksrs rsgh xsys A gh osGk dS’kh vkyh Ats gksrs rsgh xsys A gh osGk dS’kh vkyh A    

                                                                            lksU;kph ekrh >kyh AA11AAlksU;kph ekrh >kyh AA11AAlksU;kph ekrh >kyh AA11AAlksU;kph ekrh >kyh AA11AA    
dtkZps vk>s d#uh A ckGi.khp yXu rs dfjrhA dtkZps vk>s d#uh A ckGi.khp yXu rs dfjrhA dtkZps vk>s d#uh A ckGi.khp yXu rs dfjrhA dtkZps vk>s d#uh A ckGi.khp yXu rs dfjrhA     
osGh u QosGh u QosGh u QosGh u QsfMrk dtZA bLVsV gksr vls tIrh A sfMrk dtZA bLVsV gksr vls tIrh A sfMrk dtZA bLVsV gksr vls tIrh A sfMrk dtZA bLVsV gksr vls tIrh A     
;k yXukik;h dq.kchA fdR;sd ikorh Qftrh A ;k yXukik;h dq.kchA fdR;sd ikorh Qftrh A ;k yXukik;h dq.kchA fdR;sd ikorh Qftrh A ;k yXukik;h dq.kchA fdR;sd ikorh Qftrh A     
ifj fopkj dks.kh u dfjrhA ,dk ekxs ,d tkrh A ifj fopkj dks.kh u dfjrhA ,dk ekxs ,d tkrh A ifj fopkj dks.kh u dfjrhA ,dk ekxs ,d tkrh A ifj fopkj dks.kh u dfjrhA ,dk ekxs ,d tkrh A     
gh ‘kq) vka/kGh jhrh A dq.kC;akuh rh vuqljyhA gh ‘kq) vka/kGh jhrh A dq.kC;akuh rh vuqljyhA gh ‘kq) vka/kGh jhrh A dq.kC;akuh rh vuqljyhA gh ‘kq) vka/kGh jhrh A dq.kC;akuh rh vuqljyhA     
lksU;kph ekrh >kyh AA15AA*lksU;kph ekrh >kyh AA15AA*lksU;kph ekrh >kyh AA15AA*lksU;kph ekrh >kyh AA15AA*    
^xzkeoklh dq.kch* ;k dforsrwu R;akuh vUu] oL= o fuokjk ;k ewyHkwr xjtk iw.kZ dj.;kLro Jekps egRo fo’kn 

dsys- ^x.ks’k izkFkZuk* ;k vHkaxkrwu lektkrhy vKku o va/kJ)k mwj dj.;kps nsokyk lkdMs ?kkrys- fMQsUl vkWQ bafM;k 
dk;|k[kkyhR;akuk fn- 22 Qsczqokjh 1919 yk f’k{kk >kyh- baxzt ljdkjus R;akuk vMhp o”kZ rq#axokl o 500 #i;s naM 
BksBkoyk R;kosGh tsye/;s jkgwu frlÚ;k vHkaxkph jpuk dsyh- ifjfLFkrhps Kku] lukru oSfnd /keZ x<wG dsyk] vkepk nso/keZ 
;koj vusd O;k[;kus fnyh  
LokrŒ; pGoGhrhy lgHkkx %LokrŒ; pGoGhrhy lgHkkx %LokrŒ; pGoGhrhy lgHkkx %LokrŒ; pGoGhrhy lgHkkx %    

vkRekjketh egktu ;akuh Lokraå; pGoGhr Hkkx ?ksryk- Jh Hkxorh izlkn feJk ;akuh fyfgysY;k ^^Hkkjrh; Lokraå; 
laxzke esa pnziwj ftyk** ;k xzaFkke/;s R;kpk [kkyhyizek.ks mYys[k vkyk vkgs-  

^^tc yksdekU; fryd lu 1914 esa e.My tsy ls NqVdj okil vk;s rc mUgksus vius ny dk fQj ls la?kBu 
djuk vkjEHk dj fn;kA cax Hkax dsa dkj.k dkWaxzsl ds nks nyksa dk fuekZ.k gqvkW FkkA ij ogh cax Hkax ljdkj us 1911 esa gh jí 
dj fn;kA Jherh ,uh cslsaV ds m|ksx ls lu 1916 esa nkuks nyksa esa ,drk gks xbZA  

bl le; panziwj ftys esa xje ny dk izHkko Fkk vkSj foIyi iknh fopkj/kkjk dk usr`Ro Jh ckyxkfoan frokjh] Jh 
byoar jk?ko ns’keq[k] Jh vCnwy jtkd geWh] Kj lmkf’kojko dkdMs] Jh fo”.kqiar dk.ks] Jh iq#”kksRre iaMs] Jh vkRekjke eqdaqn 
egktuckthjko Qqys>sys] fuydaBjko lnkQys vkfn;ksa us fd;kAbuesa ls vCnwy jtkd guQh xje ny ds fopkjksa ds lkFk lkFk 
foIyooknh fopkjksa dk Hkh izpkj djrs Fks A Jh psaMds ofdy uje ny ds fopkjksa dks ekuusokys FksA ojksjk ds dkdMs] iaMs] dk.ks 
ij jktnzksg dk eqdknek Hkh pyk;k x;k FkkA fdarq vnkyr esa lcwr is’k djus eas iqfyl vleFkZ jgh blfy, nUgs NksM fn;k 
x;kA 

blh le; panziwj ftys ea ,d fMfLVªDV ,lksf’k,’ku Hkh LFkkfir dh xbZA bldk izeq[k mís’; Fkk LojkT; Hkkouk 
turk esa tkx`r djukA ;g ,lkfl,’ku lu 1913 esa dk;e fd;k x;k vkSj lu 1917 rd bldk vfLrRO cuk jgkA bl 
,lksfl,’ku ds izeq[k dk;ZdrkZ Jh vkRekjk eqdan egktu czEgiqjh rFkk fo”.kqiar dk.ks FksA bl ,lksfl,’ku dk nkthck nsobZdj] 
Jh cky xksfoab frokjh] cyojko ns’keq[k] Jh ukjk;.kjko iqaMfyd] Jh lksuckth gwM] Jh lnkf’kojko dkdMs] Jh nsojko eqdqan 
ikVhy] jkeÑ”.k [k=h vknh dk leFkZu izkIr FkkA 

okLro esa bl ,lksfl,’ku ds izk.k egktu rFkk dk.ks ;gh nks OfDr FksA bl nksuksa ds fiNs ljdkj dh iqfyl ges’kk 
yxh jgrh FkhA bUgksus turk esa LojkT; Hkkouk tkx`r djds vaxzsth jkT; ds fojks/k esa vlarks”k mRiUu djus dk ek/;e fdlkuksa 
rFkk [ksfrgj etnwjksa ls yh tkus okyh fcxkj dk fojks/k] fdlkuksa ij gksrsokys vU;k;ksa dk fojks/k] taxy fuLrkj ls laEcaf/kr 
vU;k; dk fojks/k] ljdkjh vkusokjh dks vlr; lkfcr dj fn[kkus dk vfHk;ku vkfn ckrksa dks cuk;kA** 

Lkekt lq/kkj.ksP;k dk;kZlkscrp lu 1935 P;k n’kdkr egkRek xka/khthaP;k usr`Rok[kkyh ns’kkr Lokraå;hph pGoGhus 
jksj /kjyk- lxGs tuthou ;ke/;s foyhu >kys-vkRekjketh egktu ;akuhgh ;kr Lor%yk >ksdwu fnys- lR;kxzg] ekspZs ;akps 
R;akuh usr`Ro dsys- izlaxh rq#axokl iRdjyk-  
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lkjak’k %lkjak’k %lkjak’k %lkjak’k %    
 egkRek tksfrck QqysaP;k pGoGhpk ,d f’kysnkj Eg.kwu vkRekjketh egktu ;k ifjljkr y<ys vls R;akps 

gLrfyf[krko#u y{kkr ;srs- vkIrs”Va] Lodh;akpk cfg”dkj] vlgdkj R;akP;k nko.khykp cka/kyk gksrk] vls inksinh tk.kors- ;k 
ifjfLFkrhrgh ;k ;ks/n;kus eSnku lksMysys ukgh- vkiY;k pkj&nksu lgdkÚ;akP;k fgaerhoj rs fdYyk y<for jkfgys- 
LojkT;kfo”k;h rs vkiY;k ,dk ys[kkr fyfgrkr dh] ^^LojkT; vkiY;kyk feGsy] t:j feGsy! baxzt bFkwu tkbZy vkf.k 
vkiyh fganHkw Lora= gksbZy-!** ,o<k izpaM vkRefo’okl Lokraå;izkIrhiwohZ R;akuh cksywu nk[kfoyk gksrk- ;ko:u ns’kikrGhojhy 
LojkT;kP;k pGoGhfo”k;h rs fdrh vk’kkoknh gksrs] ;ko:u gs y{kkr ;srs- vkRekjkethauh ;qodakuk vU;k;kfo:) y<.;kps 
vkokgu dsys-L=h f’k{k.kkpk iqjLdkj dsyk- lektkrhy vKku o va/kJ)k nwj dj.;klkBh vfojri.ks la?k”kZ dj.kkÚ;k ;k 
lektlq/kkjdkph 3 fMlsacj 1941 izk.kT;ksr ekyoyh- ek= Ra;kuh dsysY;k dk;kZrwu izsj.kk ?ksowu lekt mUurhpk lqxa/k pgqdMs 
njoGr jkghy- 
lanHkZ lwfp %lanHkZ lwfp %lanHkZ lwfp %lanHkZ lwfp %    

1-   vkRekjketh egktu¼1993½ ^vkØks’k* fOnrh; vko`Rrh ¼ladyu Jh ujsaæ vk- egktu½ ]js.kqdk xzkfQDl] flOghy ykbZUl] panziwj- 
2- vWM- xksfoan HksaMkjdj] laiknd¼1992½ ^lqo.kZ egksRloh Lejf.kdk 1992*] HkkX;ksn; eqnz.k] flrkcMhZ] ukxiwj- 
3- vjfoan ekGh ¼2015½ ^lR;’kks/kd lekt izcks/ku*] lR;’kks/kd eap] o#M] rk- o#M] ft- vejkorh- 
4- izk- ek- e- ns’keq[k ¼2016½ ^ekuofgrk;* f’koHkkjrh izdk’ku] 69&,] dksrokyuxj ¼izrkiuxj½] ukxiwj&22 
5- izk- ek- e- ns’keq[k ¼1992½ ^ejkBk&dq.kch lektkph n’kk vkf.k fn’kk* f’koHkkjrh izdk’ku] 69&,] dksrokyuxj ¼izrkiuxj½] 

ukxiwj&22 
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THE IMPACT OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) ON 
SOCIETY IN THE LAST DECADE AND THE FUTURE 

 

Assistant Prof. Dipali Shilvant 
Jaikranti College of Computer Science and Management Studies Karaj, Pune, Maharashtra 46 

 

ABSTRACT : 

Life has changed tremendously over the last century, and one of the main reasons for this is 

technological advancement. Prior to the invention of the world's first computer. It was a large, 

gigantic typewriter-looking contraption that could add and subtract six-digit integers. It was difficult 

to use, extremely expensive and lacked USB connections. However, it was the start of a revolution. 

Computers nowadays are not much different, except that they perform billions of such calculations 

every minute. They're also significantly smaller — and more attractive. This review will look at the 

evolution of life before computers, different computer technologies, and review the areas where AI 

has already demonstrated superhuman powers, as well as the shrinking areas where humans still have 

an advantage. 

KEYWORDS:  Artificial Intelligence, Machine learning, Healthcare 

INTRODUCTION : 

Computer technology and AI was confined to myths, literature, and theory in the 1800s. 

Classical philosophers imagined robots assimilating into humans. We've seen AI that can have 

conversations, speak any of 100 languages, and beat anyone at Jeopardy! Chess, Go, Poker, and any 

Atari video game in just the last decade. AI is better at recognizing objects and faces than we are, 

and it can even detect cancer earlier than most doctors. AI has been used to create new technology, 

discover physical principles, and even find new treatments. Today's AI can compose in the style of 

Bach and paint in the style of Van Gogh. It has created its own distinctive artistic styles. It is capable 

of driving, flying, and even moving faster than most humans. In 1956, the genuine start of AI was 

made. AI has progressed from recognizing kitten videos to the development of self-driving cars. 

More businesses are attempting to use AI to address challenges and develop an AI strategy 

OBJECTIVES : 
1. What technology was in use prior to the computer era and AI? 

2. What chance do we have in the next period, when AI will outperform humans in every 

way? 

3. What are the effects of pervasive synthetic intelligence now and in the future? How can 

society control how technology affects our daily lives? 
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METHODOLOGY:  

The study's data and information come from a variety of papers and articles on the impact of 

AI released by international institutions. Information is also gathered from a variety of reliable 

websites. Some journals relevant to the impact of AI on Society in the Last Decade and the Future 

BEFORE COMPUTER AND AI: 
It's hard to believe that humanity managed to get by without computers just 70 years ago. 

School assignments were completed without the help of Wikipedia, letters were written on paper and 

then mailed, music was listened to on those ugly cassette tapes, and people really hung out in person 

rather than online. It would be a simple life. It could resemble something like this. Nowadays, when 

you finish a school project, you turn to the computer. Your project is finished after around 20 

minutes of copying and pasting. The rest of the day is spent changing TV stations, playing computer 

games, and listening to my iPod. That implies you're fully reliant on your computer. I can't imagine 

going on a weekend without using my computer. It's just as important to me as breathing. 

When all documentation was paperwork. 

Doing papers used to imply literally doing paperwork. Reams of paper were used to handle 

everything inside a corporation, with typed and handwritten text blending together. 

You had to be at the workplace and clock in and out on a regular basis. 

 Forcing workers to sit at a desk – unlike in the past when technology and work were 

genuinely 9-to-5, today's businesses must run seven days a week, twenty-four hours a day, and 

problems must be resolved as soon as they arise. 

You have to be present at your workstation. 

In the old office, communication was a challenge. You were unreachable if you weren't at 

your desk. With cell phones, instant messaging, email, and video conferencing, staying in touch is 

easier than ever. 

The pace of communication was very slow. 

Communication took an extraordinarily lengthy time, with the exception of a phone call if the 

person you wanted to talk to was available. The fastest courier available limited the pace at which a 

paper could be sent to someone else. God is to be praised for the email. 

Difficult to remove Errors, and you were forced to draw slides. 

If a mistake is made with paper documentation, it will be repeated; however, today we can 

just remove and rewrite. Although PowerPoint has its critics, it can assist you in quickly creating and 

distributing a professional presentation. Hand-drawn graphs that took a long time to complete, hazy 

projections, and scribbled comments were all commonplace at the time. 

Having letters written for you. 
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In Old days bosses never write the letters. They dictated documents, letters, and other 

correspondence into miniature typewriter machines, which were subsequently written into a final 

product that had to be reread, edited, and replicated. Nowadays, anyone can write their own copy 

faster and more efficiently. 

INTRODUCTION ERA OF AI: 

After the primary pc evolution, there are several changes in technology, like the utilization of 

Assembly languages, then High-Level Languages like C, C++, Java, Python, Dot web Framework, 

net planning Languages, and currently the age is moving fully toward massive information, Machine 

Learning, and AI. Today, AI advancements in outperforming humans in specific tasks generate 

headlines, though AI has been a typical a part of the economic arsenal since a minimum of the 

Eighties. 

 

 

During the protection China aggregation in Peiping in October 2018, a bloke observes 

software package that tracks human movements at the stand of AI Company Horizon AI. 

DEFINITION OF AI: 

The ability to do the right thing at the appropriate moment in a situation where doing nothing 

(not changing one's conduct) would be worse is defined as intelligence. That means, AI may be a 

phrase won’t to characterize (usually digital) artifacts that enhance any of the capacities related to 

natural intelligence. AI applications like machine vision, speech recognition, pattern recognition, and 

stuck (unlearning) production systems all use techniques tutored in AI textbook. 

Machine learning (ML) is any methodology of AI programming that has not simply ancient 

hand-coding however additionally an automatic generalization element over given information by 

gathering statistics on it information. 
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Robots are objects that understand and act in period of time within the physical world. By 

this read, a smartphone may be a (domestic) mechanism it's a spread of interception sensors in 

addition as microphones to find once its orientation changes or falls. 

 

In could 2015, throughout the I/O developer's conference in San Francisco, a GoPro device 
was incontestable. This device has sixteen cameras which will be utilized in conjunction with 
Google's Jump software package to make 360-degree vision. 
PROS AND CONS OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE : 

Artificial Intelligence's Benefits 1. Unpredictability 2. AI Machines don’t have Any Emotion 
3. Decline 4. A Reduced number of Human Jobs 5. Financial Institutions: Mobile Banking and Ride-
sharing Apps owing to AI and Drawbacks 1. AI in Climate, Agriculture and Environment 
2.  Automation and Engineering, 3. AI in  Healthcare. Technology, while not a matter, plays a big 
half in human development and advancement. A sliver of a line or a blooper might lead to chaos or 
disaster. 

 
THE NEXT 10 YEARS FUTURES OF AI: 

Speech transcription, audio or video recording emotion identification, and written or video 
forgery are all examples of speech forgery. AI and machine learning have enabled near-human and 
even superhuman abilities in speech transcription, emotion recognition from audio or video 
recordings, and handwriting or video forgery. 
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• Transportation: Autonomous vehicles can at some point transport America from place to put,             
despite the actual fact that perfecting them might take a decade or additional. 

• Manufacturing: AI-enabled robots aid humans with a limited range of duties such as gathering 
and stacking, while predictive analysis sensors ensure that machinery functions smoothly. 

• Healthcare: Diseases are diagnosed more quickly and accurately, drug discovery is accelerated 
more efficient, virtual nursing assistants monitor patients, and big data analysis aids in 
providing more tailored patient experiences in the field of health care, which is still in its 
infancy when it comes to AI. 

• Education: With the assistance of AI, textbooks are digitized, early-stage virtual tutors assist 
human lecturers, and facial analysis assesses students' emotions to assist recognize UN 
agency is troubled or bored, and higher customize the expertise to their distinctive 
necessities. 

• Journalism: Journalism is additionally utilizing AI and can still make the most of it. Bloomberg 
makes use of bionic man technology to assist with the analysis of sophisticated money 
reports. The Associated Press uses machine-driven Insights' tongue capabilities to put in 
writing three,700 operating statement stories p.a., more or less fourfold quite within the past. 

• Customer Service: Last however not least, Google is developing AN AI assistant which will 
conduct human-like phone calls to schedule appointments at places like your native hair 
salon. The technology recognizes context and nuance in addition to words. 

CONCLUSION: 
This study examines however AI has effects on society at a quicker rate than we expect, 

however it's not as original or distinctive in human expertise as we tend to typically result in believe. 
This analysis additionally analyzed the advantages and negatives of artificial intelligence; it's up to 
the reader, user, and their perspective however they use it. Language and writing, firms and 
governments, telecommunications and oil, among alternative whole thing entities, have antecedently 
dilated our powers, altered our economies, and disturbed our social order typically, however not 
universally, for the higher. 

 REFERENCES: 
1. https://www.telegraph.co.uk/business/ready-and-enabled/8-old-ways-working-seem-crazy-

today 
2. https://www.csmonitor.com/Technology/Tech-Culture/2008/0616/what-people-managed-

before-computers 
3. https://builtin.com/artificial-intelligence/artificial-intelligence-future 
4. https://www.forexworldwidetr.com/i-travel-becaue-i-need-to-its-as-necessary-to-me-as-

breathing-iris/ 
5. https://www.bbvaopenmind.com/en/articles/the-past-decade-and-future-of-ais-impact-on-

society/ 
6. https://creware.asia/how-artificial-intelligence-will-change-the-world/ 
7. https://data-flair.training/blogs/artificial-intelligence-advantages-disadvantages 

8. https://www.linkedin.com/pulse/lonely-crowded-world-debra-oakland 
 

 



Worldwide International Inter Disciplinary Research Journal (A Peer Reviewed Referred)                ISSN – 2454 - 7905 

³ÖÖ¸üŸÖÖ“µÖÖ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖ“Öß †´ÖéŸÖ ¾ÖÂÖÖÔ“µÖÖ ×¤ü¿Öê−Öê —ÖÖ»Öê»Öß ¾ÖÖ™ü“ÖÖ»Ö 
    Vol. I  - ISSUE – XXX                                        SJIF Impact Factor : 6.91                                               Page - 94 

THE HISTORICAL CHANGES OF INCOME TAX IN INDIA  
 

Dr. Kishor Lipare 1 st 
(M.com, G.D.C & A,SET,M.Phil,M.B.A.,PhD.) 

Department of Commerce Waghire College of Arts, Commerce and Science, Saswad 

Prof. Pooja R. Gaikwad 2nd 

(M.Com, G.D.C&A, M.Phil) 

Department of Commerce Jaikranti College of Computer Science and Management Studies, Katraj, Pune. 

 

ABSTRACT:  

India's tax system is federal. The federal government, states, and local governments all collect 

taxes according to the Constitution's taxation structure, which is outlined in the seventh schedule. 

Article 265 of the Constitution, on the other hand, limits this power, stating that “no tax shall be 

levied or collected unless by the authority of law.” In recent years, many countries have implemented 

tax reforms. In India, the current system of direct taxation has existed in some form or another since 

ancient times in some form or another. In this post, we'll look at how India's income tax has changed 

throughout time. The system of collecting income taxes may be traced all the way back to ancient 

civilizations. Intriguingly, the history of income tax in India dates back to ancient times as well. The 

current study, titled The History of Income Tax in India, examines how many changes have occurred 

in India's income tax system.  

INTRODUCTION:  

Since independence, India's tax structure has been constantly changing. We had a record 

number of committees investigating the necessary adjustments to the existing tax structure. Even 

today, one cannot declare that everything is perfectly systematized and that the Indian tax structure 

and operations are faultless. Taxation is an ancient notion, dating back to the dawn of humanity. In 

the ancient Indian scriptures ‘Manu Smriti' and ‘Arthasastra,' there is a lengthy discussion on 

taxation. The king, according to Manu Smriti, should organize for tax collection in such a way that 

the taxpayer does not feel the burden of paying taxes. The income tax collection mechanism can be 

traced back to ancient civilizations. Intriguingly, the history of income tax in India dates back to 

ancient times as well. 

              In India, taxes are currently divided into two categories. In India, income tax falls under the 

category of direct taxation, whereas indirect taxes fall under the category of indirect taxes. We shall 

study and analyze the origins of India's income tax system in this essay. Simultaneously, we will 

investigate the impact of historical taxation regimes on India's current taxation structure. 
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KEYWORDS: Tax ; History; Arthasastra; Manusmti . 

OBJECTIVE OF STUDY:  

• To study the Most Important Sources of India's Income Tax System 

• To understand the Influence of Ancient Taxation on Modern Taxation 

• To study After independence, the development of tax mechanisms led to the current taxation 

system, 

• To understand current income tax slab.  

RESEARCH METHODOLOGY:  

            This paper is based on historical information. Because of that  in this paper all data is 

collected from secondary source. Such as journals, books, websites etc.  

THE INDIA'S INCOME TAX SYSTEM'S MOST IMPORTANT SOUR CES:   

The Income Tax Act of 1961, as amended, is the supreme law governing income tax in India. 

The existing tax system, on the other hand, may be traced back to ancient beginnings. India's income 

tax is no exception to this pattern. The existing income tax laws are the consequence of periods of 

advancement, ranging from ancient Indian kingdoms through pre-economic times. 

The discussion's most fascinating discovery is how provisions dating back to 2000 BC can still be 

beneficial in modern-day taxation systems. Income-tax provisions come from a variety of places. 

•     Manusmrti : The Manusmrti is an ancient and widely used source of income tax laws. The 

systematic imposition and regulation of income tax on the subjects was underlined by 

Manusmrti. Taxation, according to it, should not be a painful experience for the subjects. 

Taxation should be just enough to meet an acceptable revenue target while also feeling justified 

to the general public. 

The following are the Income Tax provisions as required by the Manusmrti:  

• Traders will be required to pay 20% of their earnings. 

• Agriculturists were forced to pay 1/6, 1/8, or 1/10 of the entire production value.  

• Artisans were required to pay 20% of their income. 

• The rates differ depending on the factors that influence crop productivity. In addition, dealers and 

artists were compelled to pay income taxes in gold or silver. 

• Arthashastra: Another important source of taxes rules and provisions in India is the Arthashastra. 

The Arthashastra is the first Indian text to deal with public finance, financial administration, and 

fiscal rules in a systematic way. 

          In the year 2300 BC, Kautilya wrote the book. It is said to have had a significant impact on the 

formation of India's income tax system. The taxation system was developed by Kautilya according to  
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the premise of "greatest welfare to society." 

            The text was primarily concerned with developing a clear tax code. The regulations, tax 

slabs, and tax collectors' responsibilities were all pre-determined in the book. 

            Furthermore, the payment schedule, due dates, quantity, and type of commodities accepted 

were all encoded. 

THE ARTHASHASTRA PRESCRIBES THE FOLLOWING INCOME TA X PROVISIONS:  

• Agriculturists were forced to pay a set rate of 1/6 of their produce as land taxation. 

• The wealthy had to pay greater taxes, while the less fortunate had to pay lesser taxes. 

• Tax collectors have restricted flexibility due to the rule of law. 

BRITISH INDIA TAXATION POLICIES :  

              The British government of India's tax policies have had the most impact on India's current 

taxation structure. The memorable occurrence of mutiny is associated with the enactment of income 

tax regulations constructed under British India administration. The 1857 mutiny by Indian soldiers in 

the British army cost the British government a lot of money. 

HISTORY OF INCOME TAX IN INDIA:  

THE INCOME TAX OF 1860:   

       Sir James Wilson introduces the Tax for the first time in 1860. Pre-independence finance 

minister James Wilson presented India's first "Union Budget" on April 7, 1860. The Indian Income 

Tax Act of 1860 was enacted to compensate the government for losses incurred as a result of the 

1857 military mutiny. The income was separated into four schedules, each of which was taxed 

separately: 

1. Income From Landed Property 

2. Income from Profession and trades 

3. Income from Securities 

4. Income from Salaries and Profession 

Several licencing taxes were introduced to replace this act from time to time. 

THE INCOME TAX OF 1886:  

        The Income Tax Act of 1886 is approved. This act stayed in effect till, with a few changes 

here and there. The Indian Income Tax Act of 1886 separated income into four schedules, each of 

which was taxed separately: 

1. Salaries, Pensions, or gratuities; 

2. Net Profits of companies; 

3. Interest on securities of the Government of India; 
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4. Other sources of Income; 

THE INCOME TAX OF 1918:  

The 1918 Income Tax Act made significant modifications to the income tax system. For the first 

time, non-recurring or irregular receipts and deductions were included in the computation of taxable 

income. 

• The following are some of the most notable features of the Income Tax Act of 1860: 

• Non-recurring receipts were included in the computation of net income during commercial or 

professional operations. 

• Non-recurring deductions were taken into account while calculating taxable income. 

THE INCOME TAX OF 1922: 

 It was repealed in 1922, and a new statute was enacted to replace it. The Income-tax 

Department's organizational history dates back to 1922. For the first time, the Income-tax Act of 

1922 provided various Income-tax authorities a distinct nomenclature. The Income Tax Act of 1922 

was still in effect until 1961. 

             The Income Tax Act of 1922 gave much-needed flexibility in India's taxation system. 

Furthermore, it established a proper tax administration structure in India, which lasted for the next 40 

years. 

THE FOLLOWING ARE SOME OF THE MOST NOTABLE FEATURES  OF THE 

INCOME TAX ACT OF 1922:  

• Tax rates were set in accordance with the fiscal requirements of the time. 

• It was no longer necessary to amend the Act in order to adjust the rate of taxation. 

METHODOLOGY OF TAXATION FOLLOWING INDEPENDENCE , 

Until 1962, India's income tax was governed by the Income Tax Act of 1922. Since its 

inception, the Act has been amended multiple times. The government, on the other hand, enacted a 

new act in 1961, the Income Tax Act of 1961. After the enactment of the Income Tax Act, India's 

income tax history entered a new era. 

INCOME HEADS UNDER INCOME TAX :  

1. Income from salaries. 

2. Income from capital gain 

3. Income from business and profession  

4. Income from house property  

5. Income from other sources. 

• For the first time in India, a revenue audit system was implemented to calculate taxes. 
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• The system for evaluating the duties performed by income tax officers went into effect. 

INTRODUCING PAN CARD 1994 : 

PAN (Permanent Account Number) was introduced in 1994. The purpose of the PAN was to 
provide the taxpayer with a unique identifying number. 
           The taxpayer's Permanent Account Number is used to track his or her tax communication. It's 
also used to track TDS/TCS credits and the related taxpayer's high-value transactions. 
           The current income tax system satisfies the requirements of today's taxpayers. The taxation 
structure has undergone numerous adjustments in order to make taxation as simple as possible for 
both the people and the tax collection authority. 
            The same heritage led to the modernization of the tax payment system. 
           The confluence of technology with the taxation system is one of the most prominent elements 
of today's taxation system. The following are the details: 
            The Department of Revenue's website In the year 2003, the Income Tax Department 
developed its official website. For taxpayers, the website became a one-stop shop for all income tax-
related information.  
E-PAYMENT  

Taxpayers can now pay their taxes through electronic payment gateways, thanks to the 

Income Tax Department. They can pay their taxes using a variety of methods, including online 

banking, debit cards, credit cards, e-challans, and so on. 

E-FILLING  

            In 2006-2007, the e-filing portal was launched. The e-filing option allowed taxpayers to 

submit their tax returns via the internet. 

CONCLUSION:   

           The uncanny connection between the ancient and current taxing systems is astounding. The 

taxation system that existed 2300 years ago is still in use today in its developed form. The study of 

India's income tax history aids in understanding the origins of current income tax practices. The 

enlightening heritage of past taxation regimes serves as a beacon for current tax administration.  
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ABSTRACT: 

All Indians are celebrating the 75th anniversary of India's independence.With this in 

perspective, it's important to focus on the forms of transformations that have transpired in India. It is 

significant to mention that the role of information technology in conjunction with Cloud Computing 

Technology has had a significant impact on India's governance, manufacturing, and education 

sectors. Cloud services are computing power, storage, and network capabilities that are provided as a 

service. Cloud computing is the delivery of computation services such as servers, storage, databases, 

networking, software, analytics, and intelligence through the internet.Each of these resources are 

expensive, and not everyone can afford those. Instead of paying for each resource, businesses pay a 

little sum for the service they require via the Internet. For all types of enterprises, cloud computing 

has immense potential and benefits.Cloud computing adoption is emerging in India and is expanding 

at an exponential rate. This is due to the government's encouragement of the use of cutting 

technology and best practices generated from various cloud deployment scenarios and application 

domains.According to research, India's CIOs are aiming to migrate their corporate activities to the 

cloud, and this is still their top priority. This research paper examines the influence of cloud 

computing on India's multiple sectors and how it has benefited the Indian people in terms of the 

economy. The study shed light on the uses of cloud computing in last one decade in the IT sector, 

education sector, government sector, and India's manufacturing sector. 

KEYWORDS  - Cloud Computing, Indian Governance, Indian Market,Technology adoption 

METHODOLOGY: 

To write this paper different articles and blogs are referenced as well as many webinars are 

attended to get knowledge of   tools to be used for online teaching and learning. Some websites are 

referenced to elaborate modern methods of teaching. 

PURPOSE OF THE STUDY:  
The purpose of this paper is to elaborate adoption of cloud computing in different sectors of 

India. This research paper shed light on how the developing country India adopted the cloud 
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computing technology in various sectors and how it’s  impact making huge economic benefit to 

businesses.  

INTRODUCTION: 

The word "cloud computing" refers to a network or the internet. It's a system that stores, 

manages, and retrieves data over the internet rather than on local storage, using remote servers.Files, 

photos, documents, audio, video, and other types of data are all examples of data. Developing new 

apps and services, storing, backing up, and recovering data, hosting blogs and websites, delivering 

software on demand, data analysis, and streaming films and audios are all examples of cloud 

computing applications. 

The name "Cloud Computing" comes from the fact that the information will be stored in the 

"cloud" and that the user will not need to be in a specific location to access it. Using the cloud 

services supplied by the provider, the user can store information on remote servers and access it from 

anywhere via the internet. The majority of them use cloud services in their daily lives and are 

unaware of it. Cloud computation and storage services are used in everyday activities such as 

sending emails, listening to music, watching TV channels, editing documents, playing games, and 

many more.Even though the cloud computing era has been underway for a decade, just a small 

percentage of businesses are using cloud services. In India, cloud computing has progressed from a 

desirable alternative to traditional IT to a practical one. Existing systems are being migrated to the 

cloud by the chief information officers on a regular basis. 

The way IT services are provisioned and consumed has changed as a result of cloud 

computing. The key benefit provided by cloud services to enterprises in order to attain success 

through technology is the opportunity for scalability and pay-as-you-go pricing methods. By 

lowering infrastructure expenses and upfront investments, cloud services help businesses overcome 

barriers to growth. IT employees at a variety of Indian enterprises have witnessed and been 

accustomed to cloud adoption over the last few years.Because of government support, vendor 

options, and proven best practices, cloud computing is gaining traction in India, with many 

enterprises seeking to migrate to the cloud as soon as possible. 

CLOUD COMPUTING IN INDIA: 

Cloud computing is gaining pace in India, thanks to government support, vendor options, and 

proven best practices, with many businesses looking to transition to the cloud as quickly as 

possible.According to Gartner, growth will be stable at a 33.2 percent compound annual growth rate 

(CAGR). Smaller businesses are more willing and eager to use public clouds since it lowers the 

upfront expenses of new hardware, software deployments, and upkeep. According to the Gartner 

study, cloud computing's business potential in India would reach 89 billion INR by 2017.This 
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statistical data is expected to alter in the near future, but first, let's take a look at cloud adoption in a 

few different industries.  

CLOUD SERVICES IN GOVERNMENT:   

The Indian government is adopting cloud computing technologies to boost its e-governance 

projects across the country. The goal of e-governance in India is to decrease corruption and 

guarantee that government programmers reach individuals living in rural areas. Furthermore, e-

governance systems guarantee faster service delivery and reduce the role of intermediaries that abuse 

people to profit from gaps in the system.To give an example, the Ministry of Communications and 

IT's Department of Electronics and Information Technology is very optimistic about the adoption of 

cloud computing in governance and has made plans to create IT-enabled services, applications, and 

policies in order to reap the full benefits of various government initiatives. The department intends to 

provide solutions via electronic means, encourage research and development projects, build cyber-

security and National Information Infrastructure solutions, and design IT policy, among other things, 

where cloud computing will be heavily utilized. 

The Indian government intended to use cloud technology to boost agility, exchange 

information, eliminate redundancy, and improve communication technology at a low cost. 

India's government has made the following steps to promote cloud adoption: 

E-GRAM PANCHAYAT: 

Villages are home to the bulk of India's population, and Panchayats are the villagers' face of 

governance. To improve governance quality, the Indian government initiated an e-governance effort 

dubbed ePanchayat to simplify and improve internal government activities. The e-Gram Panchayat 

module covers 34 areas in terms of different modules, including gram panchayat administration, 

irrigation and water conservation, dairy and animal husbandry, fisheries, social forestry, elections, 

small-scale industries, housing, water, fuel, road and bridges, electric supply, and so on. 

INDIAN RAILWAYS ON CLOUD: 

The Indian railway network, which is managed by the Central Railway Ministry of India, is 

Asia's largest and the world's second-largest train network. According to a study conducted by the 

railway ministry, just 1 million passengers had verified rail tickets out of 17 million daily passengers. 

As a result, there is a significant financial loss. The Indian government has chosen to deploy cloud 

technology for Indian railways in order to reduce losses. The railway data is now stored on the cloud 

by the federal government. 

KISAN SUVIDHA 

The Indian government created the Kisan Suvidha portal to provide farmers with timely 

information. It provides farmers with thorough information on weather, market pricing, seeds, 
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fertilisers, pesticides, agriculture machinery, dealers, agro advisories, plant protection, and integrated 

pest management (IPM) strategies. It informs them of severe weather conditions as well as market 

price fluctuations. 

E HOSPITAL 

The government of India has implemented a cloud-based healthcare project called eHospital 

to make the process of healthcare management easier. The system was created to expedite services 

such as online registration, fee payment, and appointment scheduling, as well as online diagnostic 

reports and blood availability checks. At the time of registration, every patient in this hospital model 

is given a unique identification number. The number can be used to find out about a patient's medical 

history. 

CLOUD ADOPTION IN MANUFACTURING: 

Because of the vast volumes of data created in manufacturing, which is a challenge for CIOs, 

the areas of business intelligence (BI) and business analytics (BA) are extremely significant for the 

manufacturing industry. Analytics, for example, will assist the company in better forecasting product 

ranges and providing insight for future investments in various business areas.BI aids in the 

comprehension of consumer expectations and the provision of inputs for demand shaping. Another 

area where firms like Jindal Steel have embraced a cloud approach for their HMI applications to 

swiftly recover their ROI is human machine interface (HMI). Interfacing IT systems such as ERP 

with manufacturing execution systems (MES) and factory automation is referred to as HMI. In 

addition to the aforementioned uses, cloud improves industrial effectiveness in data warehousing, 

information security, green IT, and a variety of other areas. 

CLOUD ADOPTION IN INDIAN IT INDUSTRY:  

• According to IDC's "Indian Cloud Market Overview 2011-2016," the Indian cloud market is 

expected to increase by more than 70% from 2014. The cloud is revolutionizing the Indian IT 

industry, with the following highlights:With the growing number of IT firms and ISPs in 

India, the cloud IaaS model is assisting SMEs in gaining access to the most up-to-date 

technology while lowering their in-house infrastructure costs.. 

• Software companies benefit greatly from the PaaS paradigm. PaaS provides developers with a 

variety of development platforms, allowing the organization to avoid large capital 

expenditures. 

• Adopting the SaaS model benefits both large and small businesses. Indian organizations, for 

example, gain considerably from the hassles of managing IT systems by installing software 

such as SAP Business, Office 365, and others, resulting in cost reductions. 
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In addition to the industries mentioned above, cloud service models are slowly but steadily 

being used in other industries such as finance and banking, advertising, health care, and so on. The 

slow pace can be ascribed to a number of factors, including a lack of understanding of cloud 

technology, connectivity challenges, and customer awareness of the benefits of cloud adoption. 

The growing acceptance of cloud-based solutions, embracing the combining of technologies 

such as Internet of Things (IoT), Big Data, mobile technologies (3G, 4G), and propelled by the 

Indian government's aspirations for a digital India, are the primary drivers for IT growth in 

India.According to a recent study by Zinnov Management Consulting titled "India's Domestic IT 

Market Landscape 2015," the Indian IT market is anticipated to be worth $36 billion in 2015, with a 

14 percent annual growth rate expected to reach $65 billion by 2020. According to the report,-The 

public cloud market is expected to expand at a rate of $7.4-7.6 billion by 2020, while private cloud is 

expected to develop at a rate of $7 billion. The Indian government's Digital India project gives 

prospective chances for cloud adoption at a cost of $19 billion between 2014 and 2018. 

CONCLUSION : 

Over last two decade of India, Every sector in India, cloud computing technology fast 

catching up in India and transforming IT services to provide a new direction. Business companies 

also employ new mobile technologies like SMAC (Social Mobile Analytics Cloud) to obtain a 

competitive advantage and flourish. As a result of the above, it is clear that cloud provides the best 

infrastructure for running a wide range of IT applications across all sorts of enterprises in India.The 

Planning Commission of India's India Vision 2020 document mandates that our vision of India's 

future be both comprehensive and harmonious; it envisions that: "By 2020, the people of India will 

be more numerous, better educated, healthier, and prosperous than at any other time in our long 

history." 
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THE INDIAN ECONOMY BEFORE INDEPENDENCE AND THE 
ROLE OF THE PLANNING COMMISSION IN INDIA’S 

ECONOMIC DEVELOPMENT                 
 

Ms. Swati Ramchandra Mithbavkar 
 

 

INTRODUCTION:  
  India is a developing country. The constitution of India which is the largest in the world is 

the foundation of a nation. The constitution of India is the guiding principle to the government as 
well as to the individual. India has diversity in population. ‘Unity in diversity’ makes India distinct 
from other countries. India is rich in terms of availability of natural resources. India covers 2.4% of 
the total world’s land area. As per 2011 census India’s population is 121.02 crores. According to 
Human Development Report, India is in the medium HD group. Since independence there are many 
quantitative and qualitative changes that have taken place in the economy. Economic growth rate, 
literacy rate, health indicators, have been showing an increasing trend. The Planning Commission of 
India established by the Government of India in March 1950 had been playing a crucial role in 
achieving rapid economic growth and economic and social transformation of the country. The 
economic plans formulated by the Planning Commission of India took efforts to create a dynamic 
economy based on equality and social justice.    
INDIA BEFORE INDEPENDENCE : 

The period the East India company ruled over India was from 1757 to 1858 & British 
government from 1858 to 1947. The East India Company and later on the British Government had a 
great impact on India’s economic, political and social life. They introduced new systems, policies in 
economics and politics to ruled over India and earn profit for their own country. For them India was 
a source of supplying raw materials for their home country. In the early period, East India Company 
was interested in trade with India, but gradually they entered in politics too. They exploited Indian 
farmers and artisans for their own profit, used India’s natural resources and human resources for the 
development of their own country. The policies introduced were not in favour of India. They did not 
want to take any efforts to develop the industrial sector in India. Development of railways, irrigation, 
telegraph, trade and communication facilities took place during the British period. The objective 
behind this development was to export raw materials from India & import machine made goods from 
Great Britain. 
THE INDIAN ECONOMY IN PRE- BRITISH PERIOD: 

The Indian economy during pre-British period was a self-sufficient economy. Trade, 
transport, communication, market facility were limited. Economy was independent. Each village was 
an isolated economic unit and fulfilling all their needs within the village itself. Due to lack of trade, 
transport, communication and market facilities they could hardly connect to each other. They could 
not help each other during an emergency. Due to this reason one part of any region faced scarcity of 
food grains and high price while another part of a region had a plenty amount of food grains and low 
prices. In villages there existed classes of people, namely farmers, artisans, village officials. Caste 
system, joint family system prevailed in villages. Agriculture was the main occupation. Methods of 
cultivation was traditional. Cultivators were growing crops namely cereals, rice, wheat, jowar, bajra, 
tobacco, cotton, jute etc. The productivity of the agricultural sector was mainly dependent upon the 
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availability of monsoon. Though the village was working as an independent, isolated economic unit 
in the village interdependence existed between cultivators and artisans. So during pre-British period, 
agriculture and handicraft industries were dependent on each other. Land revenue was one of the 
main sources of finance.Urban areas were the centers of trade, administration and capitals of 
provinces. Urban population was small as compared to rural population. A Majority of the 
population had been engaged in the primary sector. Handicraft industries existed in villages as well 
as in urban areas. Village handicraft industries were using traditional methods. Urban handicraft 
industries were well developed as compared to village handicrafts. Textile was the chief urban 
industry, Other industries namely silk, woollens, dyeing, printing, embroidery were famous in 
different parts of India. So the Indian economy in the pre British period was an independent, 
agricultural and self-sufficient economy. 
INDIAN ECONOMY UNDER THE BRITISH RULE:   

During the British period India was the centre for raw materials mainly agricultural produce 
goods. After the Battle of Plassey in 1757, the East India Company started territorial expansion in 
India. In the initial period the objective of the East India Company was to trade in India. They 
introduced economic policies which were in favour of Great Britain .With the help of these policies, 
they enjoyed a monopoly over India’s trade. After the Battle of Plassey, The East India company 
gradually entered into the politics of India, which had a huge impact on the traditions and social 
systems of India. The East India Company introduced new land revenue system in India, created the 
Zamindari system and Ryotwari system in some parts of a country. They forced cultivators to 
produce indigo in order to increase export. In the initial, the East India Company had a monopoly 
over India’s trade.  

Later on it was taken over by the British Government. The British commercialised India’s 
agriculture, which made an important contribution in the industrial revolution of England. The 
Industrial revolution in Great Britain caused flooding of cheap, machine made goods in India, which 
gave a tough competition to Indian handicraft industries. Handicraft industries could not face the 
competition created by machine made goods and gradually stared declining which created the 
problem of unemployment. People started shifting from industry to the agriculture sector which 
created huge pressure on agricultural land, led to sub-division of land holding and also increased 
price of land. Though East India Company and British Government believed in a free economy they 
did not follow this policy in India. In India they introduced unfavourable, discriminatory trade 
policies which exploited cultivators and artisans. 
INDIA’S ECONOMIC DEVELOPMENT AFTER INDEPENDENCE :  

World War II stimulated the growth of Indian industries but in India there was absence of 
basic and heavy industries which could produce machinery, strengthen the industrial sector that make 
India self-reliant and reduces the burden on foreign countries. Lack of capital and entrepreneurial 
skill also created hindrances to industrial expansion. At the time of independence Indian economy 
was stagnant. Mass poverty, unemployment, low investment, low capital, low output prevailed in the 
country. There was pressure of population on agricultural land, no balanced development in the 
industrial sector. At the time of independence India was facing acute shortage of food , hence 
immediate action was needed to increase agricultural productivity and make India self sufficient in 
terms of food grains. Along with that there was a need to develop a strong industrial base to reduce 
pressure of population on agricultural land and generate employment opportunities to the people so 
that agriculture and industrial development will lead to increased standard of living of the people and 
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reduces poverty and unemployment. After independence the country had undergone economic and 
social transformation, where emphasis had been given on the creation of a dynamic economy and a 
society based on scientific temperament. 
ESTABLISHMENT OF THE PLANNING COMMISSION: 

The government of India established the Planning Commission in March 1950 under the 
leadership of Prime Minister Jawaharlal Nehru. 

The objectives of the Planning Commission – 
1) To increase the standard of living of the people 
2) To utilise the country’s resources efficiently and effectively 
Following were the functions of the Planning Commission- 
1) To take a survey of available natural, manmade, human resources . 
2) To set priorities as per the requirement of an economy. 
3) Allocation of resources 
4) Formulation of economic plan for five years. 
5) Framing policies and programmes for the development of an economy. 
The planning commission had to formulate economic plan for a fixed period of time. In India 

plan period was for 5 years. In this period, the planning commission had to achieve certain 
determined objectives.  

The constitution of India is the guiding principles for the state. 
In ‘Directive Principles of State Policy’ in the constitution of India stated “The State shall 

strive to promote the welfare of the people by securing and protecting as effectively as it may a 
social order in which justice, social, economic and political, shall inform all the institutions of the 
national life” 

 As per considering ‘Directive Principles of state policy’ stated in the constitution of India , 
the Government of  India established planning commission for the  formulation of economic plans. 

For the development of any economy it is foremost important that increase in economic 
growth rate should be sustained over a longer period of time. Planning commission emphasized on 
rapid economic growth because it was believed that once a country achieved higher economic 
growth rate, it will automatically reduces poverty and unemployment. 
OBJECTIVES OF ECONOMIC PLANNING CONSTITUTES:  

1) Rapid economic growth 
2) Development of agriculture, Industry and Service sector 
3) Creation of socialistic pattern of society 
4) Improving standard of living of the people 
5) Removal of poverty 
6) Generation of employment opportunities 
7) To Provide equal opportunities 
8) Reduce inequalities of income and wealth 
9) Balanced regional development 
10) Optimum utilisation of resources 
The Planning Commission formulated economic plans for five years, started from 1951-1956 

(First Five Year Plan) to 2012 – 2017 (Twelth Five Year Plan) 
The following are the five year plans formulated by the Planning Commission, that had been 

focused on economic development of the country during the planning period 
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1) First Five Year Plan : 
Plan period – 1951 - 56 
Chairman – Jawaharlal Nehru 
Deputy Chairman – Gulzarilal Nanda 
Target - 2.1% 
Actual – 3.60% 
The main objective was the development of agriculture. 
First five year plan was an agricultural plan. It emphasized on increasing agricultural 

productivity. During this time India was facing acute shortage of food, hence immediate action plan 
was essential to achieve self sufficiency in food grains. The total outlay was  2069 crores. In which 
there were  361 crores allocated for Agriculture and community development, Irrigation  168 
crores, Multi- purpose irrigation and Power projects  266 crores, Transport and Communication 
497 crores and for industry  173 crores. 
2) Second Five Year Plan : 

Plan period – 1956 - 61  
Target - 4.5% 
Actual – 4.21% 
Chairman - Jawaharlal Nehru 
Deputy Chairman - V.T. Krishnamachari  
The main objective was the establishment of heavy and basic industries. 
Second five year plan was an industrial plan, which gave importance to the development of 

basic and heavy industries, which builds machinery and reduced dependence on foreign countries. 
This plan was based on ‘Mahalanobis’ model. Efforts had been taken to expand iron and steel 
industry, coal, cement industries. The total Plan outlay was  4800 Crore.  
3) Third Five Year Plan:  

Plan period – 1961 - 66 
Target – 5.6% 
Actual – 2.72% 
Chairman - Jawaharlal Nehru 
Deputy Chairman - Gulzarilal Nanda 
The main objective was the development of agriculture and Industry. 
Third five year plan emphasized on agriculture as well as industry. It gave importance to 

both. This plan did evaluation of first and second five year plan and set priorities accordingly. 
Government set up long term objectives to make the economy self reliant. The financial outlay was  

 7500 crores in which provision of 14% for  Agriculture and community development, 13% on 
power, 20% for  Organized industry and minerals, 20% for  transport and communication, 17% on 
social services and miscellaneous.  
4) Fourth Five Year Plan :  

Plan period – 1969 - 74 
Target – 5.7% 
Actual – 2.05% 
Chairman – Indira Gandhi 
Deputy Chairman – D. R. Gadgil 
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The fourth five year plan mentioned the emergence of imbalances between states and 
suggested measures to reduce the gap. This plan stated that adequate requirement of infrastructure 
has been essential to maintain a balance between regions. Funds had been allocated to improve social 
and economic conditions of socially disadvantaged groups. Government of India nationalized 14 
major commercial banks and Green revolution took place to boost up agricultural production. This 
plan emphasized on vocational education and objectives with to increase more employment 
opportunities in rural and urban areas. The anticipated total outlay was  24,882 crores. 
5) Fifth Five Year Plan : 

Plan period – 1974 - 79 
Target- 4.4% 
Actual – 4.83% 
The main objective was the Removal of Poverty and achievement of self reliance. 
The 20 points programmes had been introduced by the Indira Gandhi government on 1st July 

1975. Expenditure also incurred on medium and major irrigation, agricultural development, 
developing farm technology and establishment of agricultural universities. 
6) Sixth Five Year Plan : 

Plan period – 1980 - 85 
Objective- Removal of Poverty 
Target -5.2 % 
Actual – 5.54 % 
Chairman - Indira Gandhi  
Deputy Chairman - Narayan Datt Tiwari  
In this plan effort had been taken for the growth of the economy by efficient utilization of 

resources. Also emphasized on reduction of poverty & unemployment, improving the quality of life 
of the people of socially disadvantaged groups, reducing regional disparities and given importance of 
active involvement of people in the development process. 
7) Seventh Five Year Plan : 

Plan period 1985 - 90 
Target -5.0% 
Actual – 6.02% 
Chairman – Rajiv Gandhi 
Deputy Chairman – Manmohan Singh 
This plan laid stress on creation of employment opportunities. To achieve these objectives, 

importance had been given to increase agricultural productivity and effective implementation of rural 
programmes. Reduction of poverty and improvement the quality of life were the objectives and took 
efforts to spread of green revolution in new areas. 
8) Eighth Five Year Plan : 

Plan period – 1992 - 97 
Target – 5.6 % 
Actual – 6.68 % 
Chairman – P.V. Narasimha Rao 
Deputy Chairman – Pranab Mukherjee 
This plan consisted of following objectives : 
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Generation of employment opportunities, Provision of elementary education, improve 
literacy rate, Build up infrastructure to achieve long term economic growth. During this plan period 
various measures had been taken for Liberalization, Privatisation and Globalisation under the New 
Economic Policy introduced by the Government of India in 1991. 
9) Ninth Five Year Plan : 

Plan Period – 1997 - 02 
Target – 6.5% 
Actual – 5.35% 
Chairman – Atal Bihari Vajpayee 
The main objective was Growth with Social Justice and Equity’ 
This plan gave importance to the following: 
 To create employment opportunities by giving importance to agriculture and rural 

development, Control over inflation, Provision of basic minimum services, Empowerment of socially 
disadvantaged groups, Environmental sustainability. 
10)  Tenth Five Year Plan : 

Plan period – 2002 - 07 
Target – 7.9% 
Actual 7.7% 
Chairman – Shri Atal Bihari Vajpayee 
Deputy Chairman – Shri K. C. Pant 
This plan had determined certain monitorable targets for the improvement of human 

wellbeing, which constitutes the followings : 
To achieve an average 8 % growth rate in the GDP 
To reduce the level of poverty 5 % by 2007 
To control the population growth 
To improve the literacy rate 
To reduce the gender disparity 
To protect forests  

11) Eleventh Five Year Plan: 
Plan Period – 2007 - 12 
Chairman- Dr. Manmohan Singh 
Deputy Chairman - Montek Singh Ahluwalia 
The main objective was Faster and Inclusive Growth. 
This plan emphasized on improving the quality of the life of the people, especially socially 

disadvantaged groups, minorities & women. Also given importance to rapid economic growth to 
reduce poverty and to generate more employment opportunities and laid stress on education for the 
poor, Skill development programme and to provide equal opportunities.    
12) Twelth Five Year Plan : 

Plan period – 2012 - 17 
Chairman- Dr. Manmohan Singh 
Deputy Chairman – Shri Montek Singh Ahluwalia 
The main objective was Faster, More Inclusive and Sustainable Growth 
This plan stated that rapid economic growth is essential to improve the quality of life of the 

people, hence emphasized on growth of GDP. But the growth of GDP should be inclusive. This 



Worldwide International Inter Disciplinary Research Journal (A Peer Reviewed Referred)                ISSN – 2454 - 7905 

³ÖÖ¸üŸÖÖ“µÖÖ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖ“Öß †´ÖéŸÖ ¾ÖÂÖÖÔ“µÖÖ ×¤ü¿Öê−Öê —ÖÖ»Öê»Öß ¾ÖÖ™ü“ÖÖ»Ö 
    Vol. I  - ISSUE – XXX                                        SJIF Impact Factor : 6.91                                               Page - 110 

inclusive growth will raise the standard of living of the people and provides employment 
opportunities. This inclusive GDP growth will also increases agriculture productivity and develop 
manufacturing sector. So this plan considers many aspects in the development process which is 
essential for socio- economic progress. 
NITI Aayog : 

The Planning Commison has been replaced by NITI Aayog ( National Institution For 
Transforming India). The NITI Aayog has been introduced on 1st January 2015 under the leadership 
of Prime Minister Narendra Modi. NITI Aayog has given importance to states in policy making 
process.  
CONCLUSION : 

Since independence the Planning Commission through formulation of economic plans has 
been given proper direction to the economy where emphasis has been given on: 

• Rapid economic growth 

• Social and economic transformation 
• Creation of socialistic pattern of society 
• Creation of dynamic economy 

• Creation of society based on scientific temperament 
• Advancement of technology and research 
Today we all relish the fruits of economic development. Merely introducing policies and 

programs will not be working if implementation will not takes place properly and effectively. So it is 
not only duty of the government but as a citizen of the nation, we should be aware about our 
fundamental rights and duties and should actively participate in the development process by 
following guidelines, direction given by the government from time to time. 
REFERENCES: 
1)  https://censusindia.gov.in – (Census 2011- Provisional Population Totals paper 1 of 2011 ( India & States / UTs) 
2)  https://legislative.gov.in  - Constitution of India - Part IV – Directive Principles of State Policy  
3)  https://niti.gov.in – Planning Commission, Government of India. 
4)  Datt & Sundharam’s – ‘Indian Economy’, 72e - S.Chand Publications 
5)  S.S.M. Desai, Nirmal Bhalerao – ‘Economic History of India’-  Himalaya Publishing House, Chap 1, 2 & 3 
6) B. P. Guha & K.R. Debnath – ‘India 50 Years of Independence: 1947-97 Status, Growth & Development, B.R. 
Publishing Corporation, Page no 1-20, 21- 43 
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mmmm-    iziziziz-    esa Hkkjrh; turk ikVhZ dh nyh; O;oLFkk esa eq[;eaesa Hkkjrh; turk ikVhZ dh nyh; O;oLFkk esa eq[;eaesa Hkkjrh; turk ikVhZ dh nyh; O;oLFkk esa eq[;eaesa Hkkjrh; turk ikVhZ dh nyh; O;oLFkk esa eq[;ea=h ;ksxh =h ;ksxh =h ;ksxh =h ;ksxh 
vkfnR;ukFk dk ;ksxnkuvkfnR;ukFk dk ;ksxnkuvkfnR;ukFk dk ;ksxnkuvkfnR;ukFk dk ;ksxnku    

    

jfodj.kjfodj.kjfodj.kjfodj.k    
'kks/kkFkhZ ¼jktuhfr foKku½ vrjkZ ih- th- dkyst] vrjkZ] ckank ,oa lac) cqUnsy[k.M fo'ofo|ky;] >kalh 

MkWMkWMkWMkW-    jktho jRu f}osnhjktho jRu f}osnhjktho jRu f}osnhjktho jRu f}osnh 
'kks/k funsZ'kd] ,lks- izks- ,oa foHkkxk/;{k ¼jktuhfr foKku foHkkx½ vrjkZ ih-th- dkyst] vrjkZ] ckank 

izLrkouk %izLrkouk %izLrkouk %izLrkouk %  
      lalnukRed i)fr nyh; vk/kkj ij pyrh gSA nyh; O;oLFkk iztkra=kRed 'kklu O;oLFkk 

esa jh<+ dh gM~Mh dh rjg gksrh gSA Hkkjr nqfu;k dk lcls cM+k yksdra= ls ifjiw.kZ lalnh; O;oLFkk 
dks /kkj.k djus okyk jk"Vª gSA bl fy, ns'k esa jktuhfrd nyksa dk egRo vR;kf/kd c<+ tkrk gSA 
jktuhfrd ny ,sls ,sfPNd laxBu gS] ftlesa ,sls yksx lfEefyr gksrs gS] ftuds mn~ns'; ,oa y{; 
yxHkx ,d tSls ;k leku gksrs gSA jktuhfrd nyksa esa vius nkf;Roksa dk fuokZagu djus okys 
inkf/kdkjh o dk;ZdrkZ] turk ,oa ns'kfgr ds fodkl dks /;ku esa j[krs gq;s 'kklu ij fu;a=.k izkIr 
djus dk iz;kl fujUrj djrs jgrs gSA dHkh lRrki{k ds :i esa rks dHkh foi{k ds :i esaA 

Hkkjrh; lalnh; iztk=ar esa cgqnyh; iz.kkyh gS] ysfdu vkt Hkh jk"Vªh; Lrj ij lcls vf/kd 
nks gh nyksa dk izHkko jgk gS] ,d rks dkaxzsl nwljh Hkkjrh; turk ikVhZA  

jk"Vªh; Lrj ij vVy fcgkjh oktisbZ ds usr`Ro esa 6 vizSy] 1980 dks ^Hkkjrh; turk ikVhZ* 
dk fuekZ.k gqvkA blds iwoZ Hkkjrh; turk ikVhZ dks Hkkjrh; tula?k ds uke ls tkuk tkrk FkkA MkW0 
';kek izlkn eq[kthZ ds v/;{krk esa 21 vDVwcj] 1951 dks tula?k dh LFkkiuk fnYyh ds jk?koey 
vk;Z dU;k mPp fo|ky; esa gqbZ FkhA tula?k us vius LFkkiuk ds lkFk gh vius dk;Z {ks= dk foLrkj 
djuk Hkh izkjEHk dj fn;kA LFkkiuk ds izFke n'kd esa laxBu ds vUnj oSpkfjd uhfr fuekZ.k rFkk 
laxBukRed igyqvksa dks etcwr fd;k x;k] rkfd ny izHkko'kkyh :i esa vke tuekul ds chp 
viuh Nfo dk;e djs o vius nkf;Roksa dk fuokZagu dj ldsA 
eq[; 'kCn %eq[; 'kCn %eq[; 'kCn %eq[; 'kCn % 
      iztkra=kRed lalnh; i)fr] nyh; O;oLFkk] jktuhfrd ny] yksdlHkk ,oa fo/kkulHkk fuokZpu 
i)fr] Hkkjrh; turk ikVhZA 
lalnh; pquko esa ikVhZ dh fLFkfr ¼tula?k ls Hkkjrh; turk ikVhZ rd½ %lalnh; pquko esa ikVhZ dh fLFkfr ¼tula?k ls Hkkjrh; turk ikVhZ rd½ %lalnh; pquko esa ikVhZ dh fLFkfr ¼tula?k ls Hkkjrh; turk ikVhZ rd½ %lalnh; pquko esa ikVhZ dh fLFkfr ¼tula?k ls Hkkjrh; turk ikVhZ rd½ %  
      tula?k bdkbZ;ksa dh LFkk;h cSBd 2 flrEcj] 1951 dks m0iz0 dh jkt/kkuh y[kuÅ esa vkgwr 
gq;h rFkk bl izdkj ls tula?k bdkbZ dk xBu gqvk ,oa ia0 nhu n;ky mik/;k; th dks  izns'k ea=h 
dk nkf;Ro lkSaik x;kA bl dkypØ ls tula?k us Hkkjrh; jktuhfr esa viuh jktuhfrd ;k=k dh 
'kq:vkr dj nh rFkk 1952 esa lEiUu gq;s izFke vke pquko ¼yksdlHkk½ esa Hkkjrh; tula?k us pquko 
yM+ dj 3 lhVksa ij fot; izkIr dj jk"Vªh; ikVhZ ds :i esa [kqn dks LFkkfir dj fy;kA 1957 esa 
nwljs vke pquko esa Hkkjrh; tula?k us Hkkxhnkjh dhA bl lalnh; yksdlHkk pquko esa ch0ts0,l0 dks 
5 lhVksa ij tuk/kkj gkfly gqvkA Jh vVy fcgkjh oktisbZ igyh ckj laln lnL; cudj blh 
pquko esa igqpsA tula?k us dk;Z o uhfr;ksa ls Hkkjrh; turk esa viuh idM+ dks vkSj etcwr djrs 
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gq;s 1962 ds yksdlHkk pquko esa 14 lhVksa ij thr ntZ dj [kqn dks etcwr LrEHk dh rjg LFkkfir 
dj fy;kA1  

1967 ds pkSFks vke pquko ¼yksdlHkk½ es tula?k us ,d ckj fQj ls c<+r cukrs gq;s 32 
lalnh; LFkkuksa ij thr ntZ dhA pquko lEiUu gksus ds ,d lky ckn tula?k ds laLFkkid MkW0 
';kek izlkn eq[kthZ dk tEew d'ehj eas jktuhfr "kM~;a= ds dkj.k e`R;q gks xbZA blds ckn tula?k 
ds deku dh ckxMksj vVy fcgkjh oktisbZ ds gkFkksa esa lkSai nh xbZA bl izdkj ls Jh oktisbZ] 
tula?k ds u;s v/;{k in ij vius nkf;Roksa dk fuokZagu Lohdkj fd;k rFkk 1971 ds ikapoha 
yksdlHkk pquko esa tula?k oktisbZ ds v/;{kh; usr`Ro esa pquko yM+k vkSj 23 lhVksa ij fot;h gq;sA2 
1977 ds NBoha yksdlHkk pquko ds igys 1973 esa tula?k dh deku ykyd`".k vkMok.kh ds gkFkksa esa 
lkSai nh xbZA rRdkyhu iz/kkuea=h Jherh bfUnjk xka/kh us viuh lRrk cpkus vkSj Hkkjrh; tukØks'k 
dks nckus ds iz;kl ls 1975 esa ns'k esa bejtsalh ykxw dj nhA bejtsalh ds fojks/k Lo:i yksdrkaf=d 
vkSj jk"Vªoknh jktuhfr ny ,d lkFk feydj ftlesa Hkkjrh; tula?k vkSj nwljs dbZ jktuhfrd ny 
Hkh 'kkfey FksaA bl rjg dbZ jktuhfrd nyksa ds egkxBca/ku dks ^turk ikVhZ* ds uke ls tkuk 
x;kA rRi'pkr ns'k esa gq;s 1977 ds vke pquko esa dkaxzsl vkSj bfUnjk xka/kh dks Hkkjrh; tuekul 
dk leFkZu ugha izkIr gks ldk rFkk ijkt; dk lkeuk djuk iM+kA turk ikVhZ dks 302 LFkkuksa ij 
thr feyh vkSj ns'k esa igyh ckj xSj dkaxzslh ljdkj dk xBu gqvk] ftlesa iz/kkuea=h ds :i esa 
eksjkjth ns'kkbZ] fons'k ea=h ds :i esa vVy fcgkjh oktisbZ o lwpuk ,oa izlkj.k ea=h ds :i esa yky 
d`".k vkMok.kh dks ftEesnkjh feyhA ysfdu feyhtqyh xBca/ku dh ljdkj esa vkarfjd dyg ds 
dkj.k 30 eghuksa ds Hkhrj gh xBca/ku Hkax gks x;k vkSj turk ikVhZ dk fo?kVu gks x;k] bl dkj.k 
eksjkjth ns'kkbZ dks iz/kkuea=h in ls bLrhQk nsuk iM+kA3  
       twu 1979 esa pkS/kjh pj.k flag us iz/kkuea=h in dh 'kiFk yh] D;ksafd Hkkjrh; jk"Vªh; dkaxzsl 
us pj.k flag dks leFkZu nsus dk oknk fd;k] ysfdu lnu esa cgqer lkfcr djus ds igys gh dkaxzsl 
fd;s x;s vius okns ls ihNs gV xbZA ftldh otg ls le; ds igys gh fuokZapu vk;ksx dks 1980 
esa iqu% pquko djkuk iM+kA 1980 ds lalnh; vke pquko esa Hkkjrh; tula?k us turk ikVhZ ds fpUg 
ij gh pquko yM+kA tcfd turk ikVhZ ¼,l½ ds uke ij pkS/kjh pj.k flag us pquko yM+kA bl pquko 
esa dkaxzsl ikVhZ 353 lhVksa ij thr dj ljdkj cuk;h rFkk tula?k ds lkFk turk ikVhZ dks 31 lhVksa 
ij gh larks"k djuk iM+kA4 
       1984 ds vkBoha yksdlHkk pquko esa Hkkjrh; turk ikVhZ us [kqn ds pquko fpUg ^dey* ds 
Qwy ij pquko yM+k vkSj 2 lhVksa ij thr ntZ dhA bl izdkj tula?k ls cuh Hkkjrh; turk ikVhZ 
dk [kqn ds cSuj rys yM+us okyk ;g izFke pquko FkkA 1989 esa uoeh yksdlHkk ds vke pquko esa 
Hkkjrh; turk ikVhZ us 'kkunkj izn'kZu djrs gq;s 89 LFkkuksa ij fot; izkIr dh vkSj dsUnz esa ^turk 
ny* dks leFkZu nsdj oh0ih0 flag dh ljdkj cuok;h] ysfdu oh0ih0 flag dh ljdkj ls ^e.My 
deh'ku* ds fojks/k esa Hkk0t0ik0 us leFkZu okil ys fy;kA bl izdkj Hkk0t0ik0 yky d`".k 
vkMok.kh ds usr`Ro esa 1990 esa xqtjkr ds lkseukFk ls m0iz0 ds v;ks/;k rd jFk ;k=k fudkyh vkSj 
jke efUnj vkUnksyu ds leFkZu esa mrj xbZA bl vkUnksyu ds dkj.k ikVhZ dks Hkkjrh; vketu 
leFkZu izkIr Hkh gqvk vkSj 1991 ds yksdlHkk pquko esa Hkkjrh; turk ikVhZ eqjyh euksgj tks'kh ds 
v/;{krk esa eSnku esa mrjh vkSj 121 LFkkuksa ij thr ntZ dhA ysfdu bl pquko esa fdlh Hkh 
jktuhfrd ny dks Li’V cgqer u feyus ls dkaxzsl ikVhZ us ih0oh0 ujflEgk jko ds leFkZu esa 
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ljdkj cuk;hA 1996 ds vke pquko esa Hkkjrh; turk ikVhZ 163 lhVksa ij thr izkIr dj vVy 
fcgkjh ds usr`Ro esa ljdkj dk xBu fd;kA ysfdu ;g ljdkj vYithoh jgh vkSj 13 fnuksa esa gh 
cgqer u fl) dj ikus ds dkj.k fxj xbZ vkSj 1998 ds llanh; pquko esa Hkk0t0ik0 ds 183 lkaln 
thrsa vkSj vVy th iqu% ns'k ds iz/kkuea=h cusA ysfdu fQj ls dqN le; ckn ljdkj fxj xbZ rFkk 

1999 esa lEiUu gq;s yksdlHkk pquko esa Hkk- t- ik- dh fot;h ds lkFk vVy fcgkjh iz/kkuea=h cudj 
5 o’kZ dk dk;Zdky iw.kZ fd;kA5  
       2004 ds yksdlHkk pquko esa 144 lhVksa ij lQyrk ikus ds ckotwn ikVhZ dks lRrk ls 
csn[ky gksuk iM+k rFkk dkaxzsl ikVhZ us thr ntZ dj MkW0 eueksgu flag dks iz/kkuea=h cuk;kA 2004 
ls ysdj 2013 rd yxkrkj 2 iapo"khZ; dsUnz dh lRrk ij dkaxzsl ikVhZ dk ncnck jgk vkSj Hkkjrh; 
turk ikVhZ eq[; foi{k dh Hkwfedk esa jgkA ysfdu 2014 esa xqtjkr ds eq[;ea=h jgs ujsUnz eksnh ds 
usr`Ro esa Hkkjrh; turk ikVhZ us 282 lhVksa ij thr dj iw.kZ cgqer ds lkFk dsUnz dh lRrk esa okilh 
dh vkSj 2019 ds yksdlHkk pquko esa 303 lhVksa ds izp.M cgqer ds lkFk thr ntZ dhA6 2014 ls 
ysdj vc rd 2 iapo"khZ; pquko esa yxkrkj Hkkjrh; tuekul dk leFkZu] ujsUnz eksnh ds usr`Ro esa 
Hkkjrh; turk ikVhZ dks izkIr gks jgk gSA  
mRrj izns'k fo/kkulHkk esa Hkkjrh; turk ikVhZ &mRrj izns'k fo/kkulHkk esa Hkkjrh; turk ikVhZ &mRrj izns'k fo/kkulHkk esa Hkkjrh; turk ikVhZ &mRrj izns'k fo/kkulHkk esa Hkkjrh; turk ikVhZ &  

       m- iz- esa Hkk0t0ik0 dh nyh; O;oLFkk ,oa fodkl dks Li"V djus ds fy, izns'k esa mlds 
fo/kkulHkk pquko esa izkIr erksa dks Hkh laKku esa ykuk gksxkA 1952 esa tula?k ds :i esa ikVhZ dks 2 
lhVksa ij fot; izkIr gqbZ] 1957 ds fo/kkulHkk pquko esa 17 lhV] 1962 esa 49 lhV] 1967 ds pquko esa 
98 lhV] 1968 esa 49 lhV] 1972 esa 61 lhV] 1980 esa 11 lhVksa ij fot; izkIr fd;kA 1984 ds 
fo/kkulHkk pquko esa tula?k ds LFkku ij ubZ ikVhZ ^Hkkjrh; turk ikVhZ* ds :i esa fgLlsnkjh fd;kA 
bl pquko esa m0iz0 esa ikVhZ dks 16 lhV izkIr gqbZ vkSj 1989 ds fo/kkulHkk pquko esa ikVhZ 57 lhVksa 
ij thr dj igqphaA blds ckn 1991 esa dY;k.k flag ds usr`Ro esa pquko yM+ dj Hkkjrh; turk 
ikVhZ izns'k dh jktuhfr esa yEch Nykax yxkrs gq;s fo/kkulHkk dh 425 lhVksa esa 221 lhVksa ij thr 
dj dY;k.k flag us eq[;ea=h dh dqlhZ laHkkyhA gkykafd] v;ks/;k esa fookfnr ckcjh efLtn <kapk 
fxjus ds ckn Hkk0t0ik0 dh ljdkj c[kkZLr dj nh xbZA izns'k esa lEiUu gq;s 1993 ds fo/kkulHkk 
pquko esa Hkk0t0ik0 177 lhVsa thr dj uEcj ,d ij igqapus ds ckotwn lRrk dh ckxMksj u ik 
ldhA7 D;ksafd de lhVksa ij thr ntZ djus okyh lektoknh ikVhZ ds rRdkyhu eqf[k;k eqyk;e 
flag ;kno vkSj cgqtu lekt ikVhZ dh v/;{kk ek;korh us vkilh xBca/ku djds lRrk esa igqapus dk 
jkLrk <wa< fy;k vkSj nksuksa us dqN&dqN eghuksa ds fy;s eq[;ea=h in dk fuokZagu fd;kA gkykafd ;g 
xBca/ku VwVk vkSj dqN le; rd fo/kkulHkk Hkh Hkax jghA  

1996 ds iznsf'kd fo/kkulHkk pquko esa Hkkjrh; turk ikVhZ 174 lhVksa ij thr ntZ fd;k] 
ysfdu cgqer ds tknwbZ vkadM+s ls nwjh gksus ds dkj.k ikVhZ us ljdkj cukus ds fy,] 67 lhVsa ikus 
okyh cgqtu lekt ikVhZ ls xBca/ku dj lRrk esa vkus dk QSlyk fd;kA de lhVksa okyh cgqtu 
lekt ikVhZ dh eqf[k;k ek;korh igys N% eghuksa rd eq[;ea=h cuh jghA blds ckn Hkk0t0ik0 ds 
dY;k.k flag] jkeizdk'k xqIrk vkSj jktukFk flag Hkh ckjh&ckjh ls eq[;ea=h cussA8  

pkSngoha fo/kkulHkk pquko ds igys m0iz0 ls fo[kf.Mr djds mRrjkapy ¼vc mRrjk[k.M½ 
jkT; dk xBu dsUnz ljdkj }kjk dj fn;k x;k] ftlls izns'k dh 425 lhVksa esas dVkSrh gks xbZ vkSj 
m0iz0 ds fgLls esa vc 403 lhVsa jg x;hA bl rjg 403 lhVksa ds fy;s gq, 2002 ds fo/kkulHkk 
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pquko esa ^{ks=h; eqn~nksa* ij Hkkjrh; turk ikVhZ vU; {ks=h; jktuhfrd nyksa dk lkeuk u dj ik;h 
vkSj uEcj ,d esa jgus okyh ikVhZ bl pquko esa 88 lhVksa ij fleV xbZA9  

2007 ds iUnzgoha fo/kkulHkk pquko esa ikVhZ dh fLFkfr 51 lhVksa ij vk xbZ vkSj izns'k esa 
cgqtu lekt ikVhZ dh ljdkj cuh rFkk ek;korh eq[;ea=h ds in ij vklhu gqbZA 2012 esa lksygoha 
fo/kkulHkk ds pquko gq;s ysfdu fQj Hkk0t0ik0 dh fLFkfr mcjus ds ctk;s izns'k dh jktuhfr esa 
fxjrh xbZ vkSj bl ckj igys ls Hkh de 47 lhVksa ij Hkk0t0ik0 dks larks"k djuk iM+kA izns'k esa 
lektoknh ikVhZ cgqer ds tknwbZ vkadM+s dks izkIr dj vf[kys'k ;kno ds usr`Ro esa ljdkj cuk;hA10  

bl rjg ls Hkkjrh; turk ikVhZ dk pqukoh dky cM+s gh mrkj&p<+ko okyk jgk] ysfdu 11 
Qjojh ls 18 ekpZ 2017 rd lkr pj.kksa esa gq;s l=goha fo/kkulHkk pquko esa Hkkjrh; turk ikVhZ 
dsUnz esa iz/kkuea=h ds in ij jgus okys ujsUnz eksnh ds usr`Ro esa pquko yM+kA *lcdk lkFk lcdk 
fodkl* ds ukjs ds lkFk m0iz0 esa Hkkjrh; turk ikVhZ dks vizR;kf'kr thr feyh rFkk 325 lhVksa ij 
thr izkIr dj lRrk esa tkus dk 'ka[kukn fd;kA iz/kkuea=h ujsUnz eksnh ds psgjs ij pquko yM+dj 
Hkk0t0ik0 'kh’kZ usr`Ro us fo/kk;d ny dh cSBd ds ckn] izns'k esa eq[;ea=h in ds fy;s xksj[kiqj ds 
lkaln o xksj[kukFk ds ihBk/kh'k egar ;ksxh vkfnR; ukFk dks pquk x;k rFkk mieq[;ea=h ds :i esa 
rRdkyhu ikVhZ izns'k v/;{k ds'ko izlkn ekS;kZ o fnus'k 'kekZ dks pquk x;kA11  

Hkkjr dh jktuhfr esa m0iz0 ds eq[;ea=h o xkSj{kukFkihB ds egar ;ksxh vkfnR;ukFk dks 
iz/kkuea=h ujsUnz eksnh ds ckn Hkkjr dk lcls pfpZr usrk dgk tkuk dksbZ vfr'k;ksfDr Hkjh ckr ugh 
gSA ;ksxh th viuh thou'kSyh esa la;klh ls lkaln] fQj lkaln ls m0iz0 dk eq[;ea=h cuus rd dk 
,d yEck ekxZ r; fd;k gSA ;ksxh dh Nfo ,d dV~Vj fgUnwoknh Qk;j czkUM usrk dh cuh gS] ysfdu 
ckotwn blds oks jk"Vªh; fgr] tudY;k.k] lekt lsok] xjhcksa ds iks"kd] ns'k ds fuekZ.k ds fy;s 
tq>k: ,oa vkRefo'okl ls ifjiw.kZ Nfo dks mtkxj djrh gS] oks loZ/keZ lEHkko esa fo”okl j[krs gSA  

2017 ls vc rd yxHkx lk<sa pkj lky ds dk;Zdky esa eq[;ea=h ;ksxh vkfnR;ukFk ds usr`Ro 
esa Hkkjrh; turk ikVhZ izns'k dks fodkl dh eq[;/kkjk esa ykus o vke turk dks lq'kklu;qDr dk;Z 
iz.kkyh miyC/k djkus ds fy, iz;Ru'khy gSA  
mRrj izns'k esa eq[;ea=h ;ksxh vkfnR; ukFk dk ;ksxnku&mRrj izns'k esa eq[;ea=h ;ksxh vkfnR; ukFk dk ;ksxnku&mRrj izns'k esa eq[;ea=h ;ksxh vkfnR; ukFk dk ;ksxnku&mRrj izns'k esa eq[;ea=h ;ksxh vkfnR; ukFk dk ;ksxnku&  

      fuf'pr :i ls m- iz- dh jktuhfr esa Hkkjrh; turk ikVhZ o ;ksxh vkfnR; ukFk dk ;ksxnku 
vHkwriwoZ o vfoLe.kh; gS vkSj Hkfo"; esa Hkh jgsxkA ftldksa ge la{ksi esa mfYyf[kr djus dk iz;kl 
djsaxsA 

2017 ds igys ns'k esa m-iz- dh igpku ,d fiNM+s vkSj fcek: jkT; dh Fkh] ysfdu fiNys 
lk<+s pkj lkyksa esa izns'k dh vkfFkZd fLFkfr dks ;ksxh th us lq/kkjk gSA 2017 ds igys izns'k ljdkj 
dk ctV nks yk[k djksM+ Fkk] tks lky 2021 esa c<+dj lk<+s ikap yk[k djksM+ igqap x;k gSA m0iz0 

2015&16 esa 10-90 yk[k djksM+ dh th- Mh- ih- okyk jkT;] vc 21-73 yk[k djksM+ dh th0Mh0ih0 ds 
lkFk ns'k esa nwljs uEcj dh vFkZO;oLFkk okyk jkT; cu x;k gSA pkj o"kZ ds Hkhrj ^bZt vkWQ Mwbax 
fctusl* dh jk"Vªh; jSafdax esa 12 ik;nku Åij mBdj uEcj nks ij vkuk ;ksxh ljdkj dh cM+h 
miyC/kh gSA12 

;ksxh vkfnR;ukFk us izns'k dh lRrk esa vkus ckn vius lk<s+ pkj lkyksa esa izns'k esa lM+dksa dk 
tky fcNk fn;kA y[kuÅ ls xkthiqj rd ns'k dk lcls cM+k 341 fd0eh0 dk 6 ysu dk iwokZapy 
,Dlizslos] fnYyh ls esjB rd 96 fd0eh0 dk 14 ysu dk ,Dlizslos] bVkok ls fp=dwV rd 294 
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fd0eh0 dk cqUnsy[k.M ,Dlizslos dk fuekZ.k izxfr ij gS] tks 2022 rd cudj rS;kj gks tk;sxkA 
esjB ls iz;kxjkt 596 fd0eh0 dk 6 ysu xaxk ,Dliszlos dk fuekZ.k dk;Z 2024 rd iw.kZ gks tk;sxkA 
xksj[kiqj ls lykjiqj] vktex<+ 4 ysu dk fyad jksM iwokZapy ,Dlizslos ls 2022 rd tqM+ tk;sxkA 
buds lkFk gh lkFk y[kuÅ ls dkuqij dks tksM+us okyk 66 fd0eh0 dk 6 ysu ,Dlizslos 2023 rd 
iw.kZ gks tk;sxkA blds vykok cfy;k fyad gkbos vij xaxk&duky ,Dliszlos] iz;kxjkt fyad 
,Dlizslos] okjk.klh ,Dlizslos] okjk.klh&jkaph&dksydkrk ,Dlizslos bR;kfn Hkh ljdkj }kj vuqeksfnr 
gSA13 

eq[;ea=h ;ksxh vkfnR;ukFk izns'k dks xq.Mk eqDr ,oa naxk eqDr cukus dk Js; Jh izkIr dj 
pqds gSA foxr lk<+s pkj lkyksa esa dbZ vijkf/k;ksa ds ,udkm.Vj gq;s] dbZ tsy dh gok [kk jgs vkSj 
dbZ ckgqcyh usrkvksa ds voS/k fcfYMax fuekZ.k dks /oLr dj fn;k x;k vkSj izns'k esa ,UVh HkwekfQ;k 
;kstuk ds rgr vc rd 60 yk[k ls T;knk ekeyksa dk fuLrkj.k fd;k x;k rFkk 56 gtkj gsDVs;j 
ls T;knk tehu eqDr djk;h xbZ gSA i;ZVu ds {ks= esa vkxjk] vk;ks/;k] dk'kh] fp=dwV] eFkqjk] 
dq'khuxj lfgr reke 'kgjksa dks rsth ds lkFk fodflr djus dk dk;Z fd;k tk jgk gSA blds 
vykok xzsVj uks;Mk esa fQYe flVh fufeZr djus dk dk;Z Hkh xfreku :i ls pkyw gSA fnYyh ls 
vk;ks?;k rd cqysV Vªsu ds lapkyu gsrq Hkh tehu fpfUgr dj yh xbZ gS] tYn gh bldk dk;Z Hkh 
pkyw gksxkA14 

;ksxh vkfnR;ukFk dh ljdkj us n'kdksa ls yfEcr iM+h flapkbZ ifj;kstukvksa dks iwjk fd;k 
rFkk cUn phuh feyksa dks iqu% pykus dk dk;Z fd;kA dksjksukdky [k.M ds nkSjku 119 phuh feys 
izns'k esa dk;Z djrh jghA iz/kkuea=h fdlku lEeu fuf/k ;kstuk esa m0iz0 dks loksZRre izn'kZu ds fy, 
lEekfur fd;k x;k rFkk 2 djksM+ 42 yk[k fdlku bl ;kstuk ls ykHkkfoar gq;s gS rFkk m0iz0 esa 
;ksxh dh igy ls 1 djksM+ 38 yk[k ifjokjksa dks eq¶r fctyh dusD'ku feykA blds lkFk gh 40 
yk[k ifjokjksa dks vkokl lqfo/kk rFkk 2-61 djksM+ yksxksa dks 'kkSpky; iznku fd;s x;s gSA15 

;ksxh vkfnR;ukFk th ds eq[;ea=h cuus ds ckn muds }kjk jkT; ds ukxfjdksa ds fgr esa cgqr 
ls u;s dk;Z fd;s x;s gSA tSls& m0iz0 HkkX; y{eh ;kstuk] m0iz0 Jfed Hkj.k&iks"k.k ;kstuk] 
eq[;ea=h ;qok Lojkstxkj ;kstuk] dU;k lqeaxyk ;kstuk] m0iz0 tulquokbZ] m0iz0 cjkstxkjh HkRrk] 
m0iz0 lEifRr ,oa fookg iathdj.k] Jfed iathdj.k ;kstuk] o`)k isa'ku] fodykax isa'ku] fo/kok isa'ku 
;kstuk o vU; dbZ dY;k.kdkjh ;kstukvksa dk dk;kZUo;u fd;k tk jgk gSA16 m0iz0 esa tula[;k 
fu;a=.k ds fy, eq[;ea=h us ubZ tula[;k uhfr dk Hkh ,syku fd;k gSA ftlls izns'k ds fodkl esa 
ck/kk u mRiUu gks D;ksafd lhfer lalk/ku vkSj tula[;k vf/kd gksus ls Hkh phtksa ds fodkl esa 
vojks/k mRiUu gksrk gSA 

;ksxh vkfnR;ukFk dh ljdkj tcju gksus okys /kekZarj.k ds f[kykQ ^mRrj izns'k fof/k fo:) 
/kekZarj.k izfr"ks/k v/;kns'k&2020 ysdj vkbZ gSA vc fdlh dk /keZifjorZu djkuk vijk/k gSA ^efgyk 
lqj{kk* dks izkFkfedrk nsrs gq, eq[;ea=h ;ksxh us izns'k esa vc rd 1535 Fkkuksa ij ^Lis'ky efgyk gsYi 
MsLd* cukbZA izns'k esa 50 gtkj ls T;knk y?kq m|ksx yxk;s x;s vkSj 1 djksM+ 80 gtkj yksxksa dks 
jkstxkj feyk gSA17 

ek- mPpre U;k;ky; ds vkns'kkuqlkj jke efUnj fuekZ.k dk jkLrk m0iz0 esa lkQ gks x;k 
ftlds ckn ;ksxh th us HkO; efUnj fuekZ.k ds fy;s 107 ,dM+ tehu miyC/k djk;h gS tcfd igys 
70 ,dM+ tehu VªLV ds ikl FkhA ;ksxh th ds etcwr n`<+ ladYi ds }kjk ^QStkckn* dk uke 
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^vk;ks/;k* j[kk x;kA mUgksus vk;ks/;k esa gokbZ vM~Mk cukus dk vuqeksnu fd;k vkSj lkFk gh jsyos 
LVs'ku ls ysdj gokbZ vM~Mk lHkh ds uke Hkxoku jke ds uke ij j[ks x;sA nqfu;k dh lcls Åaph 
Hkxoku jke dh izfrek dk fuekZ.k Hkh vk;ks/;k esa 'kq: djok;kA18 
fu"d"kZ %&fu"d"kZ %&fu"d"kZ %&fu"d"kZ %&  
       fuf'pr gh Hkkjrh; turk ikVhZ dh ljdkj o eq[;ea=h ;ksxh vkfnR;ukFk ds usr`Ro esa m0iz0 
2017 ls vc rd fodkl dh eq[;/kkjk ls tqM+ x;k gSA ;ksxh vkfnR;ukFk loZlekt ds fodkl dh 
ckr ij fo'okl j[krs gSA oks fdlh Hkh /keZ fo'ks"k vFkok tkfr fo'ks"k dks /;ku esa j[kdj dke ugh 
djrs] oks lcdk lkFk lcdk fodkl dh jkg ij mRrj izns'k dh turk ds fy;s lq'kklu;qDr dk;Z 
iz.kkyh ds fØ;kUo;u ds fy, izfrc) gS ysfdu eq[;ea=h th dks vHkh vketu rd lHkh lqfo/kkvksa ds 
igqapus ,oa mlds iw.kZ fØ;kUo;u dh ns[kjs[k djus ds fy, iz'kklu dks vkSj nq:Lr djus dh t:jr 
gSA 'kk;n rHkh iw.kZ:i ls m0iz0 ns'k dk LekVZ izns'k cu ik;sxkA 
lanHkZxzUFk lwph %lanHkZxzUFk lwph %lanHkZxzUFk lwph %lanHkZxzUFk lwph %    

1- xqIrk] 'kkUruq ¼2020½ Hkkjrh; turk ikVhZ dh xkSjo xkFkk] izHkkr izdk'ku] ubZ fnYyh] i`-&99 
2- feJ] MkW- vfuy dqekj ¼2017½ m- iz- esa Hkkjrh; turk ikVhZ] fo|k izdk'ku] dkuiqj] i`-&54 
3- flag] MkW- vHk; ¼2008½ Hkkjrh; turk ikVhZ dy] vkt vkSj dy] m0iz0 ds fo'ks"k lanHkZ esa] le; 

izdk'ku] ubZ fnYyh] i`-&49 
4- ;kno] MkW- izfrek ¼2019½ Hkkjrh; lalnh; yksdra= dk cnyrk Lo:i] banzk ifCyflax gkml] Hkksiky] 

i`-&127 
5- vEcsMdj] lquhy ¼2020½ jk"Vªh; Lo;a lsod la?k] Lof.kZe Hkkjr ds fn'kk lw=] izHkkr izdk'ku] ubZ 

fnYyh] i`-& 35 
6- feJk] dkS'ky fd'kksj ,oa vxzoky] f'kokyh ¼2018½ Hkkjrh; jktuhfr esa ia- nhu n;ky mik/;k; vkSj 

Hkkjrh; turk ikVhZ dk ;ksxnku] vuq cqDl ifCy'klZ ,.M fMLVªhO;wVlZ] esjB] i-&̀ 84 
7- HkkeHkjh] lh-ih- ¼2001½ Hkkjrh; turk ikVhZ] flizk ifCyds'ku] fnYyh] i`-& 99 
8- eksnh] ujsUnz ¼2016½ T;ksfriqUt] izHkkr izdk'ku] ubZ fnYyh] i- `& 88 
9- ukx] fdax'kqd ¼2020½ tuuk;d vVy th] izHkkr izdk'ku] ubZ fnYyh] i`-& 47 
10- flag] /kesZUnz dqekj ¼2016½ czkaM eksnh dk frfyLe] cnyko dh ckuxh] ok.kh izdk'ku] ubZ fnYyh] ì-& 

125 
11- eq[kksik/;k;] uhykatu ¼2014½ ujsUnz eksnh ,d 'kf[l;r] ,d nkSj] oSLyS.M fy0] i`-&98 
12- vgwtk] xq:nkl Hkkjrh; jktuhfr vkSj Hkk0t0ik0 dk vkxeu] jke dEiuh] ubZ fnYyh] i`-& 68 
13- nqcs] vHk; dqekj ¼2007½ jktuhfr dh fdrkc] ok.kh izdk'ku izk0fy0] fnYyh] i`-& 43 
14- d`’.k] jk/ks ¼2021½ ;ksxh vkfnR;ukFk ds jktuSfrd ,oa fopkj n'kZu] i- `&95 
15- m-iz- ns'k esa uEcj&1] lwpuk ,oa tulEidZ foHkkx] m-iz- y[kuÅ] i`-&7 
16- prqosZnh] ch-ds- ¼2017½ la;klh ls flagklu rd] Mk;e.M ikWdsV cqDl izk-fy-] ubZ fnYyh] i`-&18 
17- ;ksxh vkfnR;ukFk dh izsl dkaÝsU'k] vktrd U;wt pSuy] 19 ekpZ] 2021 
18- flUgk] jkesUnz ¼2018½ deZ;ksxh] veu izdk'ku] dkuiqj] i`-&79 
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भाभाभाभारता यारता यारता यारता या    वातं यानतंरवातं यानतंरवातं यानतंरवातं यानतंर    कृषीकृषीकृषीकृषी    े ातीले ातीले ातीले ातील    अ धा येअ धा येअ धा येअ धा ये    उ पादनातीलउ पादनातीलउ पादनातीलउ पादनातील    गतीगतीगतीगती    
    

ाााा....    डॉडॉडॉडॉ....    िशवाजीिशवाजीिशवाजीिशवाजी    पातेपातेपातेपाते    
सहयोगी ा यापक, अथशा   िवभाग मुख व संशोधन मागदशक, संत तुकाराम कला व िव ान महािव ालय, परभणी-431401 

गोषवारागोषवारागोषवारागोषवारा    ::::    
भारतातील अ धा ये उ पादन वृ ी पाहत असतांना असे ल ात आले क , 1950-51 या तुलनेत 

2020-21 म ये अ धा ये उ पादन सहा पटीपे ा जा त आह.े  याम ये तांदळू उ पादनातील वाढ पाच पटीपे ा 
जा त, ग  17 पटी पे ा जा त तर भरड अ धा ये व डाळी मधील उ पादन वाढ केवळ दू पट आह.े  भारता या 
कृषी े ातील संरचना मक सुधारणांमुळे िव मी अ धा ये उ पादन झाले आह.े  सदरील अ धा ये उ पादनातील 
वाढ ही लोकसं या वाढीपे ा जा त आह े ; परंतु वाढ या अ धा ये उ पादना बरोबर अ धा या या कमतीतील 
वाढ कमी आह ेव कृषी आदानां या कमतीतील वाढ जा त आह.े यामुळे अ धा ये उ पादन वाढूनही शेतक यां या 
उ प ात मा  या तुलनते वाढ झाली नाही, यासाठी गरज आह.े  कृषी े ाला लागू असलेला अ याव यक व तू व 
सेवा कायदा र  कर याची, शेतक यांना उ पादन खचावर आधा रत शेतमाल कमत िनि ती.  यामुळे शेती 

वसाय परवडून शेतक यामं ये पु हा आ मिव ास व आ मस मान िनमाण होऊन शेतकरी आ मह या कमी होतील 
व यातून रा  िवकास घडून येईल. 
KeywardsKeywardsKeywardsKeywards : तांदळू, ग , कडधा ये, डाळी, अ धा ये 

तावनातावनातावनातावना : 
ािचन काळापासून कृषी ही भारतीय लोकांची जीवन प दती हणूनच रािहलेली आह.े  आजही 

भारतातील लोकां या उपिजवीकेच े कृषी ह े मु य साधन आह.े  हणूनच भारतीय अथ व थेला कृषी धान 
अथ व था हटले जाते. कृषी हा भारतीय अथ व थेचा कणा आह.े  भारताला 15 ऑग ट 1947 म ये वातं य 
िमळा यानंतर पंचवा षक िनयोजना या मा यमातून कृषी िवकासाच ेधोरणे आखले गेले व यानुसार मोठी आ थक 
तरतूद कर यात आली. भारत सरकारच े कृषी िवषयक धोरण ामु याने अ धा ये उ पादनात वयंपूणता व 
वावलंबन ा  कर या या अनुषंगान ेआखले गेले.  यानुसार कृषी े ात मोठे संरचना मक बदल केल.े  कारण 

भारता या कृषी े ात अनेक सम या हो या, याम ये िवशेषत: शेतक यांचा कजबाजारीपणा, अ ान, दा र य, 
आ थक िवषमता, छोटे धारण े , मा सूनवर आधा रत शेती, पारंपा रक दिृ कोन, जमीन व कामगारांची कमी 
उ पादकता, 80 ट े  लोकसं येचा भार, मागासलेली बाजारपेठ, भांडवल गंुतवणूक चा अभास इ यादी अनेक 
सम या हो या. यावर मात क न वातं यानंतर भारत सरकारन े िनयोजना या मा यमातून कृषी उ पादन व 
उ पादकतेत वाढ, रोजेगारा या संधी िनमाण करणे, जिमनीवरील लोकसं येचा अित र  भार कमी करणे, तसचे 

ामीण भागातील उ प ातील िवषमता कमी करणे अशा कारची उ  े समोर ठेवून कृषी िवकासाच े धोरण 
आख या गे यामुळे 1966-67 म ये भारता या कृषी े ात ह रत ांती घडून आली. ह रत ांतीम य ेउ  उ पादन 
दणेा या वाणांना (HYVs) जोड दवूेन इतर ही सुधारणा कर यात आ या.  याम ये िवशेषत: जल सचन, 
रासायिनक खते, पीक संर ण, कृषी यांि क करण, उजचा वापर पत व िवपणना या सुिवधा व आधारभूत 
कमतीची व था इ यादीमुळे भारतातील कृषी े ाची उ पादन व उ पादकता वाढली व भारत अ धा या या 
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बाबतीत वयंपूण झाला.  तसेच पांरपा रक शेती ऐवजी ापारी व बाजारिध ीत शेती दिृ कोन शेतक यांम ये 
िनमाण झाला.  नवीन तं ानामुळे कृषी िवकासाला चालना िमळून उ ोग व सेवा े ा या िवकासालाही चालना 
िमळाली. िविवध पंचवा षक योजनां या मा यमातून कृषी िवकासा या अनेक योजना व यासाठी मोठी िव ीय 
तरतूद कर यात आ यामूळे भारत हा कृषी व तू िनयातदार हणून मह वाचा दशे बनला आह.े  2016-17 म य े
कृषी व तू आयातीतील िह सा 6.39 ट े  तर िनयातीतील एकूण िह सा 12.26 ट े  झाला आह.े  भारता या GDP 
म ये 1950 म ये वाटा 51.9 ट े  होता.  तो आज 16 ट े  आह.े  1950-51 म ये कृषी े ावर अवलंबून 80 ट े  
लोकसं या होती ती आज 48 ट े वर आली आह.े  1950-51 दरडोई कृषी े ाची उपल धता 0.48 हे टर होती ती 
आज 0.12 हे टर झाली आह.े  भारतातील 26.3 कोटी शेतक यांपैक  14.4 कोटी शेतमजूर (54.9 ट े ) आहते. 
एकूण भांडवल िन मतीत कृषी े ाचा वाटा 1950-51 म ये 17.7 ट े  होता ते 2017-18 म ये 15.3 ट े  झाला 
आह.े  सचन े ाचे माण 48 ट े  पयत वाढले आह.े तसेच आधुिनक बी-िबयाणे, रासायिनक खते, कृषी तं ान, 
पतपुरवठा, पीक िवमा योजना, कृषी बाजारातील सुधारणा, र त ेवाहतूक व दळणवळण सोयी सुिवधा, शेतमाल 
साठव यासाठी गोडाऊन योजना इ यादी अनेक कृषी े ातील सुधारणांमुळे भारता या कृषी े ातील अ धा य े
उ पादन िव मी झाले आह.े  
सशंोधनाचीसशंोधनाचीसशंोधनाचीसशंोधनाची    उ ेउ ेउ ेउ  े   ::::    

1) भारतातील अ धा ये उ पादन वृ ीचा अ यास करणे. 
2) अ धा ये उतपादनातील सम या जाणून घेवून यावर उपाय योजना करणे.  

सशंोधनाचीसशंोधनाचीसशंोधनाचीसशंोधनाची    गृिहतेगृिहतेगृिहतेगृिहते    ::::    
1) भारता या कृषी े ातील अ धा ये उ पादन वाढत आह.े  

सशंोधनसशंोधनसशंोधनसशंोधन    प दतीप दतीप दतीप दती    ::::    
भारता या वातं यानंतर कृषी े ातील अ धा ये उ पादनातील वृ ी या िवषयावर संशोधन 

कर यासाठी िव ेषणा मक अथशा ीय संशोधन प दती घेतली असून त य संकलनासाठी ि दितयक साम ीचा 
वापर केला आह.े  
सशंोधनसशंोधनसशंोधनसशंोधन    सम यासम यासम यासम या    ::::    

भारता या कृषी े ाची उ पादन व उ पादकता इतर िवकिसत दशेा या तुलनेत कमी आह.े  तसचे 
अित र  लोकसं येमुळे िव े य वाढावा कमी िनमाण होतो. यामुळे भारत हा कृषी धान दशे असूनही काही 

माणात अ धा याची आयात भारताला करावी लागते.  हणून ही सम या संशोधनासाठी घेतली आह.े  
सशंोधनसशंोधनसशंोधनसशंोधन    कालावधीकालावधीकालावधीकालावधी, , , , ा ीा ीा ीा ी    वववव    मयादामयादामयादामयादा    ::::    

सदरील िवषयावर संशोधन कर यासाठी 1951-52 ते 2020-21 हा कालावधी घेतला असून संशोधन 
ा ी भारतापूत  मया दत आह ेव याम ये केवळ अ धा ये उ पादनाचाच अ यास केला जाणार आह.े  हणून ही 

याची मयादा आह.े  
भारता याभारता याभारता याभारता या    कृषीकृषीकृषीकृषी    ेे ेे ातीलातीलातीलातील    अ धा येअ धा येअ धा येअ धा ये    उ पादनातीलउ पादनातीलउ पादनातीलउ पादनातील    वृ ीवृ ीवृ ीवृ ी    ::::    

जागितक तरावर भारतान े वातं य ा ी नंतर जागितक ापारातील वाटा वाढवला आह.े स या 
भारतीय अथ व था ही जागितक पातळीवर सहा ा मांकाची आह.े  भारतीय अथ व था महास ा हो या या 
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दशेने माग मन करत आह.े कोरोना महामारी काळात भारता या कृषी े ाचा िवकास दर 3.63 ट े  रािहला 
आह.े  भारतातील शेतक यांचे उ प  दु पट कर या या उ शेाने भारताच े पंत धान मा. मोदीज नी कृषी 
िवकासा या अनेक योजना आणून याचा य  लाभ शेतक यानंा हावा यासाठी िडजीटल इंिडया या मा यमातनू 
याची अंमलबजावणी होत आह.े कृषी आदानांवर शेतक यांना अनुदाने िमळत आहते.  तसेच शेतक यांना ो साहन 

दे यासाठी आधारभूत कमती वाढव या, कृषी यांि क करण योजना, सचन योजना, कृषी बाजारात तं ानाचा 
वापर वाढवला, कृषी कज पुरवठा वाढवला, िव ीय समावेशना या मा यमातून जनधन योजना माफत आ थक 

वहार वाढले, कृषी पीक िवमा योजना, रोजगार हमी योजना इ यादी अनेक योजनां या मा यमातून दशेात कृषी 
िवकासाला चालना िमळाली, यामुळे दशेात मोठया माणात अ धा ये उ पादनात वाढ झाली. 

आज भारत हा जगातील मुख 15 कृषी व तूं या िनयातक दशेाम ये मोडतो जागितक ापार संघटने या 
2017 या अहवालानुसार जागितक कृषी िनयात ापारात भारताचा िह सा 2.1 ट े  होता, तर आयात िह सा 
1.8 ट े  होता.  भारता या कृषी व तू िनयातीत तादंळाचा मोठा िह सा आह.े  तसेच भारतातील वाढ या 
लोकसं येला अ धा याचा पुरवठा कर याच ेतसेच उ ोग े ाला क ा मालाचा पुरवठा कर याच ेमह वपूण काय 
भारतातील कृषी े  करत.े  अ धा ये उ पादनाम ये तृणधा ये आिण कडधा ये यां या उ पादनाचा समावेश होतो.  
त ा . 01 म ये भारतातील अ धा ये उ पादन वृ ी दशिवली आह.े  

त ा . 01 : भारतातील अ धा ये उ पादन वृ ी (लाख ट स) 
वषवषवषवष    अ धा येअ धा येअ धा येअ धा ये    एकूणएकूणएकूणएकूण    डाळीडाळीडाळीडाळी    एकुणएकुणएकुणएकुण    

अ धा येअ धा येअ धा येअ धा ये    
उ पादनउ पादनउ पादनउ पादन    

वाढवाढवाढवाढ    / / / / घटघटघटघट    
(%)(%)(%)(%)    

तादंळूतादंळूतादंळूतादंळू    गगगग     भरडधा येभरडधा येभरडधा येभरडधा ये    

1950-51 210.0 60.0 - - - 508.2 - 

1962-63 332.1 107.8 246.3 686.2 115.3 807.5 (36.59) 

1970-71 422.2 238.3 305.5 966.0 118.2 1084.2 (26.07) 

1974-75 395.8 241.0 261.3 898.1 100.2 998.3 (-8.60) 

1980-81 536.3 363.1 290.2 1189.6 106.3 1295.9 (22.96) 

1984-85 583.4 440.7 311.7 1335.8 119.0 1455.4 (10.96) 

1990-91 742.9 551.4 327.0 1621.3 142.6 1763.9 (17.49) 

1994-95 818.1 657.7 298.8 1774.6 140.4 1915.0 (7.89) 

2000-01 849.8 696.8 310.8 1857.4 110.7 1968.1 (2.70) 

2004-05 831.3 686.4 334.6 1852.3 131.3 1983.6 (0.78) 

2010-11 959.8 868.7 434.0 2262.5 182.4 2444.9 (18.87) 

2014-15 1054.8 865.3 428.6 2348.7 171.5 2520.2 (2.99) 

2015-16 1044.1 922.9 385.2 2352.2 163.6 2515.7 (-0.18) 

2016-17 1097.0 985.1 437.7 2519.8 231.3 2751.1 (8.56) 
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2017-18 1127.6 998.7 469.7 2596.0 254.2 2850.1 (3.47) 

2018-19 1164.8 1036.0 430.6 2631.4 220.8 2852.1 (0.07) 

2019-20 1184.3 1075.9 474.8 2735.0 231.5 2966.5 (3.86) 

2020-21 1214.6 1087.75 496.6 2798.95 255.6 3054.3 (2.87) 

सदंभसदंभसदंभसदंभ    : RBI: RBI: RBI: RBI    
त ा . 01 म ये भारतातील अ धा ये उ पादन वृ ी दशिवली आह.े  दशेात 1950-51 म ये 508.2 

लाख टन एकुण अ धा याचे उ पादन झाले होत.े  याम ये 210 लाख टन तांदळू (41.32 ट े ) उ पादन तर 60 
लाख टन (11.81 ट े ) ग हाचे उ पादन होत ेह ेदो ही िमळून 53.13 ट े  उ पादन होत ेव इतर उ पादन 46.87 
ट े  होत.े  याम ये सतत वाढ होऊन त े2020-21 म ये 3054.3 लाख टन झाले.  1950-51 या तूलनते 2020-
21 मधील अ धा ये उ पादन वाढ सहा पटीपे ा जा त आह.े याम ये तांदळू उ पादन 1214.6 लाख टन (39.77 
ट े ), व ग  उ पादन 1087.75 लाख टन (35.61 ट े ) आह.े  तांदळू व ग  यांची एक ीत उ पादन ह े एकूण 
अ धा ये उ पादना या 75.38 ट े  आह.े  तर भरडधा ये 496.6 लाख टन (16.26 ट े ) आिण डाळीच ेउ पादन 
255.6 लाख टन (8.37 ट े ) आह.े  1950-51 या तुलनेत 2020-21 म ये तादंळू उ पादनातील वाढ पाच 
पटी या जवळ जवळ आह.े  ग  उ पादनातील वाढ 17 पट आह,े भरडधा ये व डाळी उ पादनातील वाढ केवळ 
दू पट आह.े  
िन कषिन कषिन कषिन कष : 

भारतातील अ धा ये उ पादन वृ ी पाहत असतांना असे ल ात आले क , 1950-51 या तुलनेत 
2020-21 म ये अ धा ये उ पादन सहा पटीपे ा जा त वाढले आह.े  याम ये तांदळू उ पादनातील वाढ पाच 
पटीपे ा जा त, ग  17 पटी पे ा जा त तर भरड अ धा ये व डाळी मधील उ पादन वाढ केवळ दू पट आह.े  
भारता या कृषी े ातील संरचना मक सुधारणांमुळे िव मी अ धा ये उ पादन झाले आह.े  सदरील अ धा ये 
उ पादनातील वाढ ही लोकसं या वाढीपे ा जा त आह े; परंतु वाढ या अ धा ये उ पादना बरोबर अ धा या या 
कमतीतील वाढ कमी आह ेव कृषी आदाना या कमतीतील वाढ जा त आह.े यामुळे अ धा ये उ पादन वाढूनही 

शेतक यां या उ प ात मा  या तुलनेत वाढ झाली नाही, यासाठी गरज आह.े  कृषी े ाला लागू असलेला 
अ याव यक व तू व सेवा कायदा र  कर याची शेतक यांना उ पादन खचावर आधा रत शेतमाल कमत िनि ती, 
िवज उपल धता, सचन व कृषी े ात सरकारी गंुतवणूक वाढली तर शेती वसाय परवडून शेतक यांम ये पु हा 
आ मिव ास व आ मस मान िनमाण होऊन शेतकरी आ मह या कमी होतील व यातनू रा  िवकास घडून येईल.  
सदंभसदंभसदंभसदंभ : 
1) डॉ. करण जी. दसेले, पधा परी ा अथशा  भाग-1, दीप तंभ काशन जळगाव, पेज . 282, जानेवारी 2020  
2) रंजन कोळंबे, भारतीय अथ व था, भगीरथ काशन पुणे, पेज . 273, जानेवारी 2020 
3) डॉ. आर.एस. सोळंुके, ककडे, भारतीय अथ व था, पेज . 85, ी िव ा काशन, जून 2003 
4) भारताचा वा षक पाहणी अहवाल, 2020-21 

5) www.rbi.org.in 

    



Worldwide International Inter Disciplinary Research Journal (A Peer Reviewed Referred)                ISSN – 2454 - 7905 

³ÖÖ¸üŸÖÖ“µÖÖ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖ“Öß †´ÖéŸÖ ¾ÖÂÖÖÔ“µÖÖ ×¤ü¿Öê−Öê —ÖÖ»Öê»Öß ¾ÖÖ™ü“ÖÖ»Ö 
    Vol. I  - ISSUE – XXX                                        SJIF Impact Factor : 6.91                                               Page - 121 

भारत भारत भारत भारत ----    पा क तान संबधंपा क तान संबधंपा क तान संबधंपा क तान संबधं    
 

ाााा. . . . िनकम रमशे िनकम रमशे िनकम रमशे िनकम रमशे जग ाथजग ाथजग ाथजग ाथ    
सहा यक ा यापक,रा यशा  िवभाग के.आर.टी.आ स, बी.एच.कॉमस अँड ए.एम.साय स (के.टी.एच.एम.) कॉलेज, नािशक 

 

तावना  तावना  तावना  तावना  : : : :  
भारता या शेजारील रा ांम ये पा क तान, अफगािण तान, चीन, नेपाळ, भूतान, बां लादशे, यानमार, 

ीलंका व मालदीव यांचा समावेश होतो. पैक  भारत आिण पा क तान संबंध  १९४७ पासून  जागितक  
राजकारणाला भािवत करीत आह.े क रता भारताच ेपा क तान सोबत असणा या  संबंधात  वातं यापासून कस े
बदल  होत गेले, ह े जाणून घेणे आव यक ठरते. स या क ात असणारे नविनवािचत सरकार शेजारील 
रा ांबरोबर या संबंधांना चंड मह व अस याचा दावा करते. कारण पंत धान नर   मोदी यांनी मे २०१४ म ये 
आप या शपथिवधी काय माक रता सव साक रा ां या ने यांना आमंि त क न ‘नबेर ड िड लोमसी’ सु  केली. 
भारता या शेजारील रा ां या संबंधां या संदभाम ये पूव माणेच शांततावादी धोरणाचा वीकार केलाला आह.े . 
भारत-पा क तान संबंध नहेमीच सं द धतेम ये अडकलेल े दसतात. सीमावाद, दहशतवाद व का मीर  ह े वलंत 
मु  े नेहमीच उभय रा ांम ये मै ीपूण  संबध वृ गत हो यास अडसर ठरलेले आहते. अलीकडील काळात उरी, 
पठाणकोट  येथील  ह ला, स जकल ाईक या घटनांमुळे दो ही दशेांतील सबंंध अिधकच ताणले गेले.या 
पा भूमीवर भारत आिण पा क तान संबंध अ यासान े मह पूण आह.े क रता उभय रा ातील संबंधाचा  पुढील 

माणे आढावा घे यात आला आह.े 
१९४७ १९४७ १९४७ १९४७ –    १९६४ १९६४ १९६४ १९६४ काळातील सबंध काळातील सबंध काळातील सबंध काळातील सबंध :::: 
            १९४७ ते १९६४ हा काळ हणजे हा कालखंड हणज े वातं य ा ी  पासनूचा  सु वातीचा काळ होय. 
भारतापुढे फाळणीमुळे अनेक सम या िनमाण झाले या हो या. यातील मह वाची सम या हणज े दशेी 
सं थािनकाचंा . भारतातील दशेी सं थािनकांनी भारतीय संघरा यात िवलीनीकरण हो यास मा यता दली 
होती.  परंतु हदैराबाद जनुागड आिण काि मर या सं थांनां या बाबतीत संघष करावा लागला. यातील हदैराबाद 
आिण जुनागड  लवकरच िमटला परंतु का मीर  मा  आजपयत सुटू शकलेला नाही. का मीर चे भारतात 
झालेले िवलीनीकरण पा क तानला मा य नाही. यामुळे पा क तानने का  मीर  नाव न जागितक तरावर 
भारताचा अप चार सु  केला. पंिडत नेह ं नी या काळात का मीर  शांतते या मागाने सोडिव याचा य  
केला. परंत ु पा क तानन े श ु वाचे धोरण वीकार यामुळे उभय रा ांमधील संबंध या काळात अिधकच ताणले 
गे याचे दसून येतात. का मीर ाबरोबरच शरणाथ या ाव नही भारत आिण पा क तानचे संबंध 
याकाळाततणावपूणरािहले. िवभाजना या वेळी पा क तान मधनू  जे हद ू भारतात आले, यां या संप ी या 
बाबतीत पा क तानने भारताला सहकाय केले नाही. याबरोबरच फाळणी या वेळी भारताने पा क तानला 55 
करोड पये दल,े परंतु पा क तानी भारताला दणेे असलेले 300 करोड पये दे यास टाळाटाळ केली. यामुळे दो ही 
रा ातील संबंध तणावपूण रािहले.  
    
१९६५ १९६५ १९६५ १९६५ च ेभारत पाक यु  च ेभारत पाक यु  च ेभारत पाक यु  च ेभारत पाक यु  :  :  :  :   
           २४ एि ल,१९६५ रोजी िवगोकोट व िबअरबेट चौ यांवर पा क तानी सैिनकांनी ह ला केला. यानतंर 
जागितक दबावामुळे उभय दशेात करार होऊन यु बंदी झाली. परंतु करारानंतर मिहनाभरात लगेचच 
पा क तानने  का मीरम ये हजारो घुसखोर घुसिवले.भारताने सिैनक  कायवाही क न पा क तानी घसुखोरांना 
सीमारेषे या बाहरे पाठवले.  यानंतर भारत आिण पा क तानने ह ेयु  वाढू होऊ नये हणून रा  संघाचे अ य  उ 



Worldwide International Inter Disciplinary Research Journal (A Peer Reviewed Referred)                ISSN – 2454 - 7905 

³ÖÖ¸üŸÖÖ“µÖÖ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖ“Öß †´ÖéŸÖ ¾ÖÂÖÖÔ“µÖÖ ×¤ü¿Öê−Öê —ÖÖ»Öê»Öß ¾ÖÖ™ü“ÖÖ»Ö 
    Vol. I  - ISSUE – XXX                                        SJIF Impact Factor : 6.91                                               Page - 122 

थांट  यांनी दो ही दशेांना भेट दली. यानंतर आंतररा ीय दबाव आ यामुळे ते 20 स टबर 1965 रोजी दो ही 
दशेां या संमतीने यु बंदी जाहीर कर यात  आली. 
ता कंद करार ता कंद करार ता कंद करार ता कंद करार :  
           यु समा ीनंतर पा क तानच े अ य  आयुब खान आिण भारताच े पंत धान लालबहादरू शा ी 
यांनी  ता कंद  येथे १९६६ म ये  एक करार केला.  या करारानुसार १)  रा ीय संयु  रा  संघा या चाटर नुसार 
पर परांशी चांगले संबंध ठेव याचा य  करतील,  तसचे  पर परातील वाद-िववाद चचचा व िवचार-िविनमय 
या या आधारे सोडिव यात येतील.२)  दो ही दशे पर परां या अंतगत बाबतीत ह त ेप करणार नाही.३)  दो ही 
दशे पर परातील आ थक,  सां कृितक  संबंध सुरळीत ठेव यावर भर दतेील.४)  दो ही दशे आप याकड ेअसले या 
यु बंदी, कैदी  यांची मु ता करतील, तर अशा ना संबंिधत रा ाकड ेपरत पाठवतील.  अशा व पाचा 
करार कर यात आला. परंतु या करारानंतर अ पावधीतच पा क तानने करारातील तरतुद चा भाग कर यास 
सु वात केली. पाक सैिनकांकडून अधूनमधून ह ले होतच रािहले. 
१९७२ १९७२ १९७२ १९७२ च ेयुच ेयुच ेयुच ेयु  :  
            १९७० म ये पा क तानम ये सावि क िनवडणुका घे यात आ या. यात पूव पा क तानमधील शेख 
मुजीबुर रहमान यानंा ब मत िमळाले. या ब मातािवरोधात पि म पा क तान म ये ितकूल वातावरण तयार 
झाले. या ाखान यांना हा िनवडणूक िनकाल  मा य झाला  नाही. यास िवरोध हणून या ाखान यांनी दशेात 
‘माशल लॉ’ ची घोषणा केली. या घोषणेस ितवाद हणून शेख मुजीबुररहमान यांनी वतं  बां लादशेची घोषणा 
केली. पूव पा क तानातील नाग रकानंीही‘मुि वािहनी’ या वयंसेवी संघटनेची थापना केली. यास भारताचा 
पाठ बा आह,े असे पा क तानचे हणणे होते. याच काळातपूव पा क तानमधून लाखो िनवािसतांचे ल ढे भारतात 
येऊ लागले. यामुळे भारता या ितजोरीवर ताण येऊ लागला. ह े ल ढे थाबंिव याची िवनंती भारतान े
पा क तानकड े केली. पा क तानने भारता या  िवनतंीकड े  दलु  क न भारतािवरोध यु ाची घोषणा केली. ह े 
यु  पूव आिण पि म या दोन आघा ांवर झाले. यात बां लादशे वतं  झाला. यानंतर यु बंदी होऊन उभय 
रा ांत वाटाघाटी कर यासाठी िसमला येथे करार कर यात आला. यास ‘िसमला करार’ हणून ओळखले जाते. या 
करारानुसार भारताने पा क तानचा जकलेला १३,३०९ चौ. कमी दशे आिण ९३,००० यु कैदी परत केल.े  
१९९१ १९९१ १९९१ १९९१ नतंरच ेभारत पा क तान सबंधं नतंरच ेभारत पा क तान सबंधं नतंरच ेभारत पा क तान सबंधं नतंरच ेभारत पा क तान सबंधं :    
            भारताच े पंत धान पी. ही.नर सहराव यांनी उभय दशेांमधील संबंध सुरळीत कर यासाठी पा क तान 

मुखांची ६ वेळेस भेट घेतली. परंतु पा क तान या दहशतवादी कारवाया, भारतिवरोधी केलेला अप चार यामुळे 
भारत पा क तानचे या काळात संबंध फारसे चांगले झाले नाही. १९९२ म ये बाबरी मि जद करणानंतर 
पा क तानने भारताची ितमा मु लीमिवरोधी अस याचा जगभर चार केला. दर यान या काळात भारतच े
पंत धान आय.के.गुजराल यांनी ि प ीय आ थक व ापारी संबंध िवकिसत कर याचा जाणीवपूवक य  केला. 
परंतु पाककडून यास फारसा ितसाद िमळाला नाही. यांनतर अटलिबहारी वाजपेयी यां या पंत धानपदा या 
काळात उभय रा ांचे संबंध अिधक तणावपूण रािहले. कारण याच काळात भारताने अणुचाचणी केली, भारता या 
या नवीन आि वक धोरणाला  पा क तानन ेिवरोध केला. भारताला शह दे यासाठी पा क तानने सु ा अणुचाचणी 
केली. या अ व  चाच यांमुळे भारत - पाक संबंध अिधक िबघडत गे याचे दसनू यतेे.   

वरील पा भूमीवर अटलिबहारी वाजपेयी यांनी भारत-पाक संबंध सुधार यासाठी य  केले.१९ फे ुवारी 
१९९९ म ये ी.अटलिबहारी वाजपेयी यांनी पाक पंत धान नवाज शरीफ यांची भेट घेतली. या भेटीनतंर दो ही 
दशेादर यान बसया ा सु  कर यात आली. भारता या पुढाकारान े या सकारा मक घटना घडत असतानाच 
पा क तानने कारिगल खो यात भारता या ल करी छाव या अवैधरी या ता यात घेत या. भारताने यासाठी 
शांततापूवक बोलणी कर याचा य  केला. परंतु पा क तानकडून  यास ितसाद िमळाला  नाही. शेवटी 
भारताने ‘ऑपरेशन िवजय’ ही ल करी मोहीम हाती घते कारिगलमधील घुसखोर हाकलून लावले. या यु ात 
भारतीय ल कराने ितकूल नैस गक परीि थत यश िमळिवले.  
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या यु ामुळे पा क तान या मनात भारत षे कायम होता. १३ िडसबर २००१ रोजी भारतीय ससंद 
भवनावर पा क तानी दहशवावा ांनी ह ला केला. यामुळे या वेळी दो ही रा ांम ये अिधक तणाव िनमाण 
झाला. यानंतर २६ नो हबर २००८ रोजी पा क तानी दहशतवा ांनी मंुबईवर िविवध ठकाणी ह ले केले. 
याचबरोबर २०१६ म ये पठाणकोट ह यामुळे दो ही दशेातील शांतता बोलणी बंद झाली.  

समारोप समारोप समारोप समारोप : : : :  
          अशा कारे १९४७ पासून आजपयत भारत पा क तान संबंध सकारा मक कमी नकारा मक जा त असचे 
रािहले आह.े भारत – पा क तान संबंध नहेमीच सं द धते म ये अडकलेले दसतात. सीमावाद, दहशतवाद व 
का मीर  ह े वलंत मु  े नेहमीच भावी ठरलेले आहते. अलीकड े दो ही दशेांतील रा ीय सरु ा स लागार 
पातळीवरील चचा फसकट याने संबंध अिधकच ताणले गेले. भारत आिण पा क तान यां या तील सरु ा िवषयक 
िविवध चता आिण बदलते संबंध ल ात घेता या दशेांतील ि प ीय संबंधांम ये संपूण प रवतन घडून ये यासाठी 
बराच काळ वाट पहावी लागेल. दहशतवादी कारवाया आिण पर पर संशय यामुळे भारत - पा क तान संबंध 
कधीही सरुळीत होऊ शकले नाही. 

सदंभ सदंभ सदंभ सदंभ :::: 
१. भोगले शांताराम, ‘भारताचे पररा  धोरण’,१९९२, िव ा काशन नागपूर. 
२. भारताचे पररा  धोरण’, दरू िश ण के , िशवाजी िव ापीठ, को हापूर 

३.  दवेळाणकर शैल , २००५, ‘भारत आिण जग’, सकाळ पेपस   
४.  पाटील ही.बी. ‘भारताचे पररा  धोरण’, २०००, के.सागर पि लकेशन, पुणे. 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Worldwide International Inter Disciplinary Research Journal (A Peer Reviewed Referred)                ISSN – 2454 - 7905 

³ÖÖ¸üŸÖÖ“µÖÖ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖ“Öß †´ÖéŸÖ ¾ÖÂÖÖÔ“µÖÖ ×¤ü¿Öê−Öê —ÖÖ»Öê»Öß ¾ÖÖ™ü“ÖÖ»Ö 
    Vol. I  - ISSUE – XXX                                        SJIF Impact Factor : 6.91                                               Page - 124 

पयटनाचा पयटनाचा पयटनाचा पयटनाचा भारतातील िविवध घटकावंर होणाभारतातील िविवध घटकावंर होणाभारतातील िविवध घटकावंर होणाभारतातील िविवध घटकावंर होणा----या प रणामांचा समाजशा ीय अ यासया प रणामांचा समाजशा ीय अ यासया प रणामांचा समाजशा ीय अ यासया प रणामांचा समाजशा ीय अ यास    
    

डॉडॉडॉडॉ. . . . सहुाससहुाससहुाससहुास    बीबीबीबी. . . . नां ेनां ेनां ेनां े    
सहासहासहासहा. ा यापका यापका यापका यापक (समाजशासमाजशासमाजशासमाजशा  िवभगिवभगिवभगिवभग) ाााा कलाकलाकलाकला व रव रव रव र  महािवदयालयमहािवदयालयमहािवदयालयमहािवदयालय मोलगीमोलगीमोलगीमोलगी, ताताताता. अ लकुवाअ लकुवाअ लकुवाअ लकुवा िजिजिजिज. नदंरुबारनदंरुबारनदंरुबारनदंरुबार 

तावनाःतावनाःतावनाःतावनाः    
वास करणे हा माणसाचा छंद आह.े वास ही एक अित ाचीन व अपूण अशी गो  अशी गो  आह.ेअगदी 

सुरवातीपासून हणजे ाचीन काळापासून वासािवषयी आकषण आह.े काही तरी निवन गो चा शोध घे यासाठी निवन 
निवन ठकाणे पाह यासाठी व आप या सभोवताल या वातावरणात बदल हावा हणून माणसू वास करीत असे.  

इ.स.पूव  ८००० म ये बोिबिलन यातील सुभे रयनांचा भुज खिज यांचा शोध आिण थािनक व इतर ापारातील 
गती हणजे वासा या आरंभाचे एितहािसक युग होय. परंतू १८ ा शतका या सुरवातीला वासाचे व प बदलल ेआिण 
वास हा मनोरंजनासाठी होवू लागला. मनोरंजनासाठी वास ही क पना रोमन सा ा याशी संबंधीत मानली जात.े रोमन ह े

मनोरंजनासाठी वास करणारे जगातील पिहल े वासी मानल े जातात. हणूनच १८वे शतक ह े वासाचे शतक समजले 
जाते. यामुळे जगातील पयटन े ामुळे अनेक घटकात बदल घडून आण यास मदत झाली. या- या देशा या सामािजक, 
आ थक, सां कृतीक व भौगोिलक घटकांचा पयटनावर देखील प रणाम होत असतो. ही सव घटक व पयटण पर परावंलंबी 
अस यामुळे पयटनाचाही या घटकांवर प रणाम होत असतो. यामुळे सां कृतीक देवाण-घेवाण देखील दोन दशेांम ये व 
रा यांम ये होत असते. 

पयटनची देशी कवा िवदेशी अथ व था तसेच िश ण,संशोधन सामािजक ऐ य यावर पयटनाचा भाव पडतो. 
पयटन हणजेच कायम व पी व ती न कर या या हतेनूे अिनवासी ि या सहवासातून आ थक उ पादनािशवाय 
असललेी मंती होय. तर पयटन याचा अथ श दकोशात प  करतांना असा सांिगतला आह ेक , “जो आनंद उपभोग यासाठी 

वास करतो तो पयटक होय.”  
थोड यात पयटनामुळे  एका ठकाणा न दसु-या ठकाणी काही काळासाठी वा तव करते. व या काळात अनेक 

नवीन नवीन गो ी माणसाला िशक यास िमळतात. 
पयटनाचा आ थक, सामािजक, व सा कृतीक ि थतीवर जरी प रणाम होत असला तरी पयटनाचा मु य उ ेश हा 

तेथील सं कृती व सां कृितक जीवनाचा आनंद घणेे हा असतो. नैस गक पयावरणीय घटका इतकाच सां कृतीक घटक 
पयावरणा या दृ ीन ेमह वाचा मानला जातो. 

पयटना या मा यमातून जगातील असं य मानवी समाजा या परंपरा, चाली रती, सण, उ सव इ यादी वेगवेगळी 
दसून येतात. यामुळे जगभर मानवी समाजात मोठया माणात िविवधता दसते. इतर समाजा या अशा परंपरा पाहणे, 
यांचा आ वाद घणेे, यां या सण उ सवाम ये सहभागी होण ेहा पयटनाचा मह वाचा उ ेश मानला जातो. 

शोधिनबधंाचीशोधिनबधंाचीशोधिनबधंाचीशोधिनबधंाची    उ ेउ ेउ ेउ े        
१) पयटन े ािवषयीची पा भूमी अ यासण े

२) पयटनाचा सामािजक व शै िणक घटकांवर होणा-या प रणामांचा अ यास करण े

३) पयटनाचा सां कृतीक व धा मक घटकांवर होणा-या प रणामांचा अ यास करणे  

सशंोधनप तीसशंोधनप तीसशंोधनप तीसशंोधनप ती    
भारतात पयटन वसायाचा उदय आिण िवकास याचा अ यास करत असतांना ारंभापासून मनु य हा 

मनोरंजनासाठी एका ठकाणा न दसु-या ठकाणी जाऊन तेथील सामािजक, आ थक, सां कृतीक व भौगोिलक घटकांवर 
याचा प रणाम होतांना दसत आह.े अ यंत ाचीन काळापासून ते आज या आधुिनक काळात पयटनाचे आकषण वाढत आह.े 
यामुळे वेगवेग या ठकाण या सां कृतीक , सामािजक, धा मक,भौगोिलक, घटकांचा आनंद घेता येत आह.े यातून 

थािनकांना रोजगारा या संधी उपल ध होतांना दसत आह.े या े ांचा  अिधकािधक िवकास झा यास आज थािनक 
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बेरोजगारीचे वाढत े माण कमी हो यास मदत होईल. या शोधिनबंधासाठीची आव यक मािहती िमळिव यासाठी दु म 

ोतांचा वापर कर यात आला आह.े यात कािशत व अ कािशत िविवध संदभ ंथ ,पु तके, सा िहके, वतमानप , 

ईटरनेटचा वापर क न मािहतीचे संकलन कर यात आल ेआह.े 

पयटनाचा िविवध घटकावंर होणारा प रणामःपयटनाचा िविवध घटकावंर होणारा प रणामःपयटनाचा िविवध घटकावंर होणारा प रणामःपयटनाचा िविवध घटकावंर होणारा प रणामः----    
पयटन ह ेमानवी ान िव ताराचे एक साधन आह.े पयटक जे हा इतर ठकाणी भेटी देतो ते हा येथील नृ य व संगीत 

याचा आ वाद घे याची मानवाला संधी िमळते.नृ य, गायन व संगीत याची भारतात दघ परंपरा असून अनेक घरा यांनी 
येथे नृ य, गायन व संगीत यांचा समृ द वारसा िनमाण केला व जोपासला आह.े यासंबंधीत आयोिजत वा षक कला महो सव 

पयटकांना आक षत करतात. उदा. पु यात होणारे आतंररा ीय दजाचे िच पट महो सव,िच कला,व िश पकला यात अजंठा, 
वे ळ, कोणाक,एिलफंटा, व इतर अनेक गुफा मं दरांमधील िश पकला, िच कला यांनी भारता या समृ द िश पकलेचे दशन 
घडिवल ेआह.ेअशा ठकाणी हजारो पयटक दरवष  देश िवदशेातून येत असतात. यामुळे सां कृितक देवाण–घेवाण सोबतच 

थािनक वसाियकांवर आ थक प रणाम होत असतो.   
नृ य ही भारतातील ाचीन व वैभवशाली परंपरा आह.े यात कथकनृ य ,मिणपुरी, कथकली, कुचीपुडी, ओिडसी या 

शा ीय नृ य कारांचा िवकास झालेला आह.े पंजाबचा भांगडा असो कवा महारा ाचा पोवाडा, लेिझम,लावणी असो अशा 
िविवध नृ यातून या- या रा यांची सां कृतीक कला सादर केली जाते. व यात पयटकांचे मनोरंजन तर होतेच परंतू याही पे ा 
अनेक पटीतून या े ाची सां कृितक ओळख संपणू जगभर होत असत.े यातून जगभरातील पयटक या- या रा यात पयटक 
हणून आक षत होतात.  

ह तकला हा सां कृितक पयावरणाचा एक मह वाचा घटक मानला जातो. का मीरथाली, गालीचे, बगलोर, 
हसूैर या रेशमी सा ा, चंदना या व त,ू इंदोरी सा ा, माहे री सा ा, पैठणी सा ा, डा याची मलमल यांची दीघ 

परंपरा आप या देशात िनमाण झाली. आिण या ह तकलेला अिघक वाव िमळाला व यांची ओळख हावी. यासाठी दरवष  
व ो ोग व ह तकला मंडळाकडून मोठ-मोठी दालन उभारली जातात. यातून मोठी आ थक उलाढाल होते. याच सोबत 
िविवध रा यांची ह तकलांची ओळख होत ेव सामािजक बांिधलक  िनमाण होते.धम व िविवध धा मक थळे यांचा पयटनाची 
जवळाचा संबंध आह.े भारताम ये तर पयटनाचा मुळ हतेूच धा मक मानला जातो. आप या देशात शेकडो धा मक थळेच 
पयटन थळे हणनू ओळखली जातात. यात पंढरपूर, तुळजापूर, नािशक, िशड , यंबके र, स शृंगीगड, ित पतीबालाजी, 

रामे र,गणपतीपुळे,मदरुाई, ह र दार, ऋषीकेश, अलाहाबाद, वाराणसी, अयो या, मथुरा, वंृदावण, सोरटी-सोमनाथ, 
सारनाथ, ही हद ू धमाची पिव  धा मक थळे आहते. तसेच इ लाम ध मयांची म ा, म दना युचे जे सलेम. मंुबईतील 
हाजीअली, ि नांचे हॉ कन िसटी, िशख ध मयांचे पंजाबमधील गु ारा इ. अनेक ध मयांचे असललेे दा थान यांना 
देशातील व िवदेशातील पयटक भेटी दतेात व यातूनच समाजात एकता व एका मता टकवून ठेव यास मदत होत.ेतसेच 

भारतात दर १२ वषानी येणारा कंुभमेळा या िनिम ाने लाखो लोक अनेक ांतातून व दशे परदेशातनू येतात. या धा मक 
सोह यात सहभागी होतात. यातून सवधमसमभावा या संक पनलेा ो साहन िमळते. आिण यातून समाजात शांतता व 
सु व था टकिव यास मदत होते.  

शै िणक सं था या सु दा सां कृितक पयावरणाचा मह वाचा भाग मानला जातो. उ  िश ण, संशोधन यासाठी 
जगात िस द असले या िश ण सं थाम ये दशेिवदेशातील िवदयाथ  वेश घेतात.उदा. इं लडमधील क य ऑ सफड, 
अमे रकेतील अतंराळ संशोधन सं था नासा ही िश ण सं था दिेखल पयटकांची आकषण क  बनलेली आहते. 

आहार हा देखील एक सां कृितक पयावरणाचा एक घटक मानला जातो. भारतात व महारा ात देखील भारतीय 
जेवण िस द आह.े महारा ात परुणपोळीचे जेवण कवा डा पाट  सारखे जेवण िविवध हॉटेलवर आयोिजत केल ेजाते.यात 
िविवध रा यांचे व परदशेी पयटक देखील आक षत होतात यामुळे या देशातील आहार सं कृतीची ओळख होत.े  
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पयटन े ाचा िवकास होत असतांना नवनिवन मानवी व यांची िन मती देखील होत असते. भारतात ि टश 
काळात थंड हवे या ठकाणी व या तयार झाले या आहते. उदा. महाबळे र, तोरणमाळ, पाचगणी, मंुबई,लोणावळा, 
खंडाळा, भंडारदरा, माथरेान, व देशा या िविवध रा यात थडं हवे या ठकाणी मानवी व या तयार झा या आहते. 

पयटनामुळे िविवध रा यातील ांतातील पेहराव, भाषा इ यादी घटकावर ही प रणाम होत असतो. उदा. जागितक 
फॅशन शो, युटी न पधा पयटनाला चालना दतेात. यामुळे या- या देशां या व देशा या सामािजक व सां कृितक घटकात 

बदल घडवून येत असतो.  
िन कषिन कषिन कषिन कष    

भारतात व महारा ात पयटनाकडे एक उदयोग हणून पािहल ेजाते. भारतातील वेगवेग या रा यात असलले ेपयटन 
थळ िवकिसत कर यासाठी ती-ती रा य य  क रत असतात. पयटन उदयोगातनू  रा यांम ये मोठी आ थक उलाढाल व 

मदत िमळत असत.े यासाठी तेथील सरकार या उदयोगाला चालना िमळावी यासाठी वा षक अथसंक पात िवशेष तरतदु 
केली जाते. व यातून अनेक पयटन थळांना िवकासासाठी िनधीदेखील दला जातो.तसेच पयटन उ ोगातनू थािनकांना 
िविवध कारचे रोजगार उपल ध हावेत यासाठी सरकार िविवध योजना राबिवतांना दसते.  

भारतातील पयटन ठकाणांना अिधकािधक लोक आक षत होतील यासाठी अजून य  केला पािहजे. रा यातील 

ऐितहािसक वारसा असलेल ेगड, क ले यांचे संर ण व संवधनासाठी या- या रा यां या पयटन िवकास महामंडळाकडून 
िवशेष िनधी उपल ध क न यां या िवकासासाठी जाणीवपूवक य  होणे आव यक आह.े परंतू आजही ह े े  ब-याच 

माणात दलुि त आह.े 
पय न े ात मुलभूत सुिवधा उपल ध क न द यास या ठकाणी पयटक आक षत होतील यासाठी देखील य  

हो याची गरज वाटते. दशेा या शहरी, ामीण, व आ दवासी सं कृतीचा िवकास हो यास पयटन े  ह ेमा यम मह वाचे 
वाटते यासाठी सवच े ातील पयटन े  िवकिसत होण ेआव यक आह े यामुळे थािनक बेरोजगारीचा  काही माणात 
कमी होवू शकतो. व रा ाची एका मता व सु व था टकव यास मदत होईल. यातून रा ा या सामािजक व सां कृितक 
िवकासाला पयटनामुळे मदत होते.  
सदंभ थं सदंभ थं सदंभ थं सदंभ थं ::::    

११११)    नागतोडे पीनागतोडे पीनागतोडे पीनागतोडे पी....एमएमएमएम. . . . पारधी िडगबंर पारधी िडगबंर पारधी िडगबंर पारधी िडगबंर –    पयटन भूगोल पयटन भूगोल पयटन भूगोल पयटन भूगोल िवदयािवदयािवदयािवदया काशनकाशनकाशनकाशन,नागपूरनागपूरनागपूरनागपूर -२००५२००५२००५२००५ 
२२२२)    सुभाशचंसुभाशचंसुभाशचंसुभाशचं  सारंगसारंगसारंगसारंग ---- मानवीमानवीमानवीमानवी भूभभूूभू-िव ानिव ानिव ानिव ान, िवदयािवदयािवदयािवदया काशनकाशनकाशनकाशन,नागपूरनागपूरनागपूरनागपूर -२००५२००५२००५२००५ 
३३३३)    च हाण एनच हाण एनच हाण एनच हाण एन.एलएलएलएल.----    भारतीयभारतीयभारतीयभारतीय अथ व थाअथ व थाअथ व थाअथ व था-११११ शातंशातंशातंशातं पि लकेशनपि लकेशनपि लकेशनपि लकेशन,जळगावंजळगावंजळगावंजळगावं २०१५२०१५२०१५२०१५     

४४४४)    दसेाईदसेाईदसेाईदसेाई सससस. मुममुुम.ु ----भारतीयभारतीयभारतीयभारतीय अथ व थाअथ व थाअथ व थाअथ व था, िनरालीिनरालीिनरालीिनराली काशनकाशनकाशनकाशन पणुेपणुेपणुेपणु,े१९९९१९९९१९९९१९९९ 
५५५५) ) ) ) खतीव केखतीव केखतीव केखतीव के. . . . एएएए. . . . ----पयटन भूगोलपयटन भूगोलपयटन भूगोलपयटन भूगोल, , , , महेता पि लकेशन हाऊसमहेता पि लकेशन हाऊसमहेता पि लकेशन हाऊसमहेता पि लकेशन हाऊस,,,,पणु ेपणु ेपणु ेपणु े२००६ २००६ २००६ २००६  
६६६६)    Bhatia A.K. Tourism in India Sterling Publishers Pvt. Ltd. New Delhi,1978  

             ७) www.ecotourism.org, www.wikpedia.org 
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Lokra=Lokra=Lokra=Lokra=;ksRrj dkGkr fuekZ.k >kysyh Hkkjrh; jk”Vªh;rsleksjhy vkOgkus;ksRrj dkGkr fuekZ.k >kysyh Hkkjrh; jk”Vªh;rsleksjhy vkOgkus;ksRrj dkGkr fuekZ.k >kysyh Hkkjrh; jk”Vªh;rsleksjhy vkOgkus;ksRrj dkGkr fuekZ.k >kysyh Hkkjrh; jk”Vªh;rsleksjhy vkOgkus    

Jh egkfMd MhJh egkfMd MhJh egkfMd MhJh egkfMd Mh----    ,u,u,u,u----    
lgk-izk/;kid MkW- ts- ih- ukbZd egkfo|ky; mRrwj- 

lkjka’k & lkjka’k & lkjka’k & lkjka’k &     
        vkiY;k Hkkjr ns’kke/;s osxosxG;k lkekftd laLDr̀h]  Hkk”kk #<h] fjrhfjokt]  /keZ] uSfrd eqY;s vk<Gwu ;srkr-  
ns’kkrhy pkyhjhrh] ladsr] n`”Vhdksu] thou‘kSyh ;kloZ ?kVdke/;s osxosxG;k izkarke/;s ifjorZu gksr vkgs- ;k lokZpk jktdh; 
O;oLFkk] jktdh; laLFkk& la?kVuk] jk”Vªh; ,drk o ,dkRerk ;kaP;koj ifj.kke gksr vkgs- xjhc&Jhear ;kaP;krhy njh ok<r 
vkgs- ;k loZ ?kVdkeqGs vkiY;k jk”Vªkiq<hy leL;ke/;s ok< gksr vkgs- jktdh; O;oLFkk] jktfd; fopkjlj.kh] /kkfeZd o 
tkrh; fopkjlj.kh ;ko#u xVckth fuekZ.k gksowu yksd ,desdkadMs la’k;h o`Rrhus igkr vlysys fnlwu ;srkr- u{kyoknh o 
n’kroknh d`R;keqGs vfLFkjrk ektysyh vkgs- /kekZ&/kekZrhy Ons”k mQkGwu jk”Vªkrhy yksdkaP;ke/;s la?k”kZ ok<r vkgs- ;ko#u 
?kkrikrh d`R;s ?kMr vkgsr- R;keqGs Hkkjrkrhy ,dw.kp tuthou foLdGhr gksr vkgs- 
        ;k loZ ifjLFkrheqGs Hkkjrkrhy yksdkaP;ke/;s tk.kho tkx`rh d#u] Hkkjrkrhy vfLFkjrk deh dj.ks] yksdkae/khy n~os”k 
deh dj.ks] vkiY;k jk”Vªkleksj vkYksY;k leL;k lksMo.;klkBh ekxZ ‘kks/k.ks] R;kapk vH;kl d#u R;koj mik;;kstuk dj.ks 
vkf.k ,danjhr loZ jk”Vªh; ‘kkarrk o fLFkjrk izLFkkfir dj.ks gh vkiY;k vktP;k HkkjrkP;k jk”Vªh; ,dkRerslkBh vko’;d 
vkgs- 
izLizLizLizLrkouk % rkouk % rkouk % rkouk %     
        Lokra=ksRrj dkGke/;s vkiY;k Hkkjrkyk jk”Vªh; ,dkRerk fVdfo.;kP;k n”̀Vhdksukrwu vusd vkOgkukapk lkeuk djkok 
ykxr vkgs- jk”Vªcka/k.kh vkf.k jk”VªmHkkj.khP;k ekxkZe/;s vusd vMlj vkysys fnlwu ;srkr- ;k vMFkG;keqGs] vkiY;k 
jk”Vªke/;s] jk”VªkarxZr la?k”kZ] raVs mnHkor vkgsr- ng’knokn] uoolkgrokn] /kkfeZd tekrokn] xqUgsxkjh o`Rrh ;klokZpk cankscLr 
dj.;ke/;s vkiys ‘kklulaLFksyk vkysys vi;’k ;keqGs vkiY;k ns’kkr osxosxG;k ?kVuk ?kMr vkgsr- R;keqGs ns’kkrhy 
yksdkae/;s fHkrh] la’k; vkf.k larkikph Hkkouk mQkGwu ;sr vkgs- jk”Vªkae/khy yksdke/;s ,desdkfo”k;h vuknj] Ons”k vkf.k 
frjLdkj fuekZ.k gksr vkgs- R;keqGs Hkkjrkrhy vusd Hkkxke/;s vLFkS;Z o v’kkarrk fuekZ.k >kysyh vkiY;kyk fnlwu ;srs- 
jk”Vªke/;s LokFkhZ] Hkz”Vkpkjh] dyadhr] xqUgsxkjho`Rrhph] vuSfrd] okeekxhZ v’kk izo`RrhP;k yksdkaph la[;k ok<r vkgs- R;keqGs 
;k loZ vkOgkukapk vH;kl d#u jk”Vªkph ,drk o ,dkRerk vkf.k ekuokl ‘kkarkrk o fLFkjrk feGowu ns.;klkBh iz;Ru dj.ks 
gh vktP;k dkGkph xjt vkgs-  
mís’k %mís’k %mís’k %mís’k %    
        1- jk”Vªoknkleksjhy vkOgkukapk ‘kks/k ?ks.ks- 
        2- jk”Vªoknkleksjhy vkOgkukapk vH;kl dj.ks - 
        3- jk”Vªoknkleksjhy vkOgkukaph yksdkauk tk.kho d#u ns.ks- 
la'kks/ku i/nrh %la'kks/ku i/nrh %la'kks/ku i/nrh %la'kks/ku i/nrh %    
        lnj la’kks/ku ys[k fyfg.;klkBh nq̧ ;e lk/kukapk okij dsyk vkgs- ;ke/;s lanHkZ iqLrds o Øfed iqLrds ;akpk okij 
dsyk vkgs-  
jk"Vªcka/k.khps iz’u %jk"Vªcka/k.khps iz’u %jk"Vªcka/k.khps iz’u %jk"Vªcka/k.khps iz’u %  
        Lokra=~;kuarj vkti;Zr lq/nk Hkkjrkr ,dkRe] ,dtho vls jk”Vª fuekZ.k >kys vkgs] vls Eg.krk ;s.kkj ukgh- Hkkjrh; 
lekt gk oSfo/;kus uVysyk vkgs- R;kar vusd /kekZps vuq;k;h vkgsr- vusd tkfriaFkkaps yksd vkgsr- fofo/k Hkkxkr vusd 
Hkk”kk cksyY;k tkrkr- gk ns’k vk/kqfudhdj.kkP;k izfØ;srwu tkr vlY;keqGs lektkpk dkgh Hkkx vk/kqfud rj dkgh Hkkx 
vtwugh ekxklysY;k tekrhaP;k voLFksr vkgs- Jhear vkf.k nkfjnz; v’kh nksUgh Vksds ;sFks fnlwu ;srkr- lkgftdp ;k lokZrwu 
fuekZ.k gks.kkjs rk.kr.kko ;sFkhy jktdkj.kkoj ifj.kkedkjd Bjr vkgsr- /keZ] tkr] Hkk”kk ;karwu fuekZ.k gks.kkjs iz’u Hkkjrh; 
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jktdkj.kkP;k n`”Vhus egRokps vkgsr- 
/keZ] /keZfujis{krk o jktdkj.k % /keZ] /keZfujis{krk o jktdkj.k % /keZ] /keZfujis{krk o jktdkj.k % /keZ] /keZfujis{krk o jktdkj.k %     
        Hkkjrkr izeq[k lgk /kekZps yksd vkgsr- fganw] eqlyeku] f[kzLrh] ‘kh[k] ckS/n vkf.k tSu- Lokra=~;ksRrj dkGkr 
vkikiY;k /kekZP;k vuq;k;kaP;k fgrkps j{k.k dj.;klkBh dkgh [kkl la?kVuk vfLrRokr vkysY;k fnlrkgsr- fganwP;k fganw 
egklHkk] jk”Vªh; Lo;alsod la?k eqlyekukaph eqLyhe yhx] tekr&,&bLykeh] rkfejs feYyr v’kh R;kaph mnkgj.ks nsrk 
;srhy- vls Hkkjrkrhy loZp /kkfeZd lewg vkiY;kyk tkLr vf/kdkj feGfo.;klkBh iz;Ru d# ykxys vkgsr- R;keqGs 
R;kaP;krhy /kkfeZd vfLerk] /kekZfHkeku tkx`r gksowu lRrk Li/kkZ ok<r pkyyh vkgs- R;krwup iq<s /kkfeZd naxyh] fgalkpkj ?kMwu 
vkysys vkgsr 1950 lkyh fnYyh] dksydRrk] vfyx<] fiyHkhr] eqacbZ ;k fBdk.kh /keZ] tkr ;koj vk/kkjhr naxyh ?kMwu 
vkysY;k vkgsr] vgenkckn ¼1969½] fHkoaMh ¼1970½] te’ksniwj ¼1979½] fnYyh ¼1984½] xqtjkr ¼1985½] vgenkckn 
¼1987½] xks/kk jsYosLFkkud toG >kysyh naxy ¼2000½ b- fBdk.kh /kkfeZd o tkrh; naxyh gksÅu izpaM izek.kkr izk.kgkuh o 
foRrgkuh >kysyh vkgs vkf.k gs loZ jk”Vªh; ,dkRersl vfr’k; ?kkrd vkgs- tsOgk tsOgk /kkfeZd l.k] mRlo] dk;ZØe 
¼jkeuoeh] x.ks’kksRlo] jetku bZn b-½ gksrkr] rsOgk rsOgk /kkfeZd naxyh gksÅ u;sr ;klkBh ‘kklukl n{k o tkx#d jgkos 
ykxrs- dkj.k /kkfeZd tekroknh la?kVuk ijLijkapk Ons”k] eRlj djhr vlrkr- v’kkosGh ‘kklukyk n{k o tkx#d jkgwu ‘kkarrk 
vkf.k lqO;oLFkk Bsokoh ykxrs-  
       ;k ?kVuk ?kMr vlrkuk R;kl jktdh; i{kkadMwugh izR;{k] vizR;{ki.ks psrko.kh feGr vlrs rs QDr ers feGowu 
fuoMwu ;s.;klkBh- vls fuoMwu xsysys izfrfu/kh fof’k”V /kekZpk] tkrhpk Qk;nk d#u nsrkr- R;kauk jk”Vªfgrkis{kk /keZfgrkph] 
tkrh;rsph vks< vf/kd ykxysyh fnlwu ;srs- loZp jktdh; i{kkaps usrs vki.k /keZfujis{k jkT;kps iqjLdrsZ vkgksr vls 
Hkklorkr- ijarq R;kaph izR;{k d`rh ek= /kkfeZdrsph vkf.k tkrh;rsph vlrs- rsOgk jk”VªfufeZrhP;k izfØ;srhy gk /kkfeZdrspk 
vMlj nwj dj.ks xjtsps vkgs- 
jktdkj.kkrhy xqUgsxkjhdj.k o jktdh; i{k O;oLFkk % jktdkj.kkrhy xqUgsxkjhdj.k o jktdh; i{k O;oLFkk % jktdkj.kkrhy xqUgsxkjhdj.k o jktdh; i{k O;oLFkk % jktdkj.kkrhy xqUgsxkjhdj.k o jktdh; i{k O;oLFkk %     
         vyhdMs jktdkj.kkr pkaxys izfrfu/khaps izek.k deh vlysys fnlwu ;srs- pkaxY;k izfrfu/kh,soth LokFkhZ] dyadhr] 
Hkz”Vkpkjh] pkfj=;ghu] ghu izo`RrhP;k izfrfu/khaph la[;k vf/kd ok<ysyh vkgs- jktdkj.kkr iSlk] in vkf.k izfr”Bk ;k xks”Vhauk 
tkLr egRo izkIr >kY;kus lke] nke] naM] Hksn ;k ra=kapk okij d#u egRRokph ins feGkfo.;kdMs jktdh; usR;kapk dy 
ok<ysyk vkgs-  
        vkiY;k laiRrhps vkf.k ‘kDrhps izn’kZu d#u izfrfu/khRo izkIr dj.kkjs yksd lRrsoj ;sÅu iqUgk laiRrh feGforkuk 
fnlrkr- laiRrhOnkjs lRrk feGfo.ks vkf.k lRrsr jkgwu laiRrh feGfo.ks vls n`LVpØ lq# gksÅu yksd’kkghps ikfo=~; uLV gksrs- 
i{kizos’k] mesnokjh feGfo.ks vkf.k fuoMwu ;s.ks ;klkBh izpaM iSlk [kpZ dsyk tkrks- R;keqGs vkrk fuoM.kwd y<fo.ks gs lkekU; 
yksdkaps dke jkfgys ukgh- ;kf’kok; erkapk ns[khy Ø;&foØ; dsyk tkrks] ernkjkauk la?kVhr dj.;kiklwu rs R;kauk larq”V 
dj.;ki;Zr iS’kkpk okjseki] [kpZ dsyk tkrks-  
        ns’kkP;k jktdkj.kkr xqUgsxkjhps izek.k ns[khy ok<w ykxys vkgs- cgqla[; xqUgsxkj yksd jktdkj.kkdMs oGrkr- dkj.k 
jktdkj.kkP;k ek/;ekrwu xqUgs dj.ks] rs ipfo.ks] R;krwu lqVdk d#u ?ks.ks lksis gksrkuk fnlrs- R;keqGs loZp jktdh; i{k xqUgsxkj 
rlsp laiRrhoku O;Drhuk vkiY;k i{kkps frdhV nsÅu fuoMwu vk.krkuk fnlrkr- v’kk xqUgsxkj yksdkauk jktdkj.kkpk vk/kkj 
feGkY;keqGs R;kaP;k xqUgsxkjh o`Rrhr ok< >kyh- R;kaph lairhph Hkwd ok<yh] R;kapk Hkz”Vkpkj ok<yk] [kaM.kh olqyhps izek.k 
ok<ys] vR;kpkj] vU;k; dj.;kps izek.k ok<ys] nknkfxjh] eqyq[kfxjh ok<yh v’kk xqUgsaxkjkuk jktdh; i{kkpk ojngLr 
feGkY;keqGs dk;nk] iksyhl ;kapk /kkd jkfgyk ukgh- lkekU; yksd R;kaP;k fo#/n dkghgh d# ‘kdr ukghr- vusd osGk 
xqUg;kaph uksanp gksr ukgh] xqUgk uksanowu ?ksryk tkr ukgh] R;keqGs U;k;ky;kdMs U;k; ekx.;kpk iz’up ;sr ukgh- ;keqGs 
Hkkjrke/;s dk;n;kps jkT; [kjks[kj vkgs dk;\ vlk iz’u fuekZ.k gksrks-  
Hkkjrkrhy ng’kroknh la?kVuk % Hkkjrkrhy ng’kroknh la?kVuk % Hkkjrkrhy ng’kroknh la?kVuk % Hkkjrkrhy ng’kroknh la?kVuk %     
        ng'kroknh la?kVuk fgald o vfrjsdh ekxkZus lektkr Hkhrps okrkoj.k fuekZ.k djrkr vkf.k fu”iki lkekU; 
ukxfjdkaps cGh ?ksrkr- v’kk vusd ng’kroknh la?kVuk Hkkjrkr lfØ; >kysY;k fnlwu ;srkr 
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1½ y”dj & ,& rks;ck  &1½ y”dj & ,& rks;ck  &1½ y”dj & ,& rks;ck  &1½ y”dj & ,& rks;ck  & 
       tEew&dkf’kejlg HkkjrkP;k vU; Hkkxkar ;k la/kVusps gtkjks vfrjsdh dk;Zjr vlysys fnlrkr- Hkkjrkr vkrki;Zr 
>kysY;k vusd ng’kroknh dkjok;kar y”dj&,&rks;ckpk gkr vlysyk fnlwu vkyk vkgs-  
2½ LVqMUVl VwLykfed ewOgesaV vkWQ bafM;k ¼fleh½ &2½ LVqMUVl VwLykfed ewOgesaV vkWQ bafM;k ¼fleh½ &2½ LVqMUVl VwLykfed ewOgesaV vkWQ bafM;k ¼fleh½ &2½ LVqMUVl VwLykfed ewOgesaV vkWQ bafM;k ¼fleh½ &    
       1977 e/;s MkW-egaen vgenqYyk flfídh ;kaP;k usr`Rok[kkyh mRrjizns’kkrhy eqLyhe fo|kihBkP;k ifjljkr ;k 
la?kVusph LFkkiuk >kyh- 1990 P;k njE;ku ;k flehps y”dj&,&rks;ck] fgrcqy eqtkfgíhu ;kalkj[;k la/kVuka’kh laca/k vkys- 
dkf’eje/;s ekjY;k xsysY;k vfrjsD;kauk Lokra=; lSfud ekuk;yk flehus lqjokr dsyh- 
3½ ;quk;VsM fycjs’ku ÝaV vkWQ vklke ¼mYdk½ 
4½ ukxk caM[kksj la?kVuk 
5½ gjdr&my&vUlj 
6½ tEew&dk’ehj fycjs’ku ÝaV 
7½ fgtcwy eqtkfgíhu  
        ;klkj[;k vusd ng’kroknh la/kVukuh Hkkjrkr vkti;Zr vusd ng’kroknh dkjok;k ?kMowu vk.kysY;k vkgsr- 
R;keqGs Hkkjrke/;s dk;nk o lqO;oLFkk vkf.k lqjf{krrspk iz’u fuekZ.k >kysyk igko;kl feGrks- 
u{kyoknh %u{kyoknh %u{kyoknh %u{kyoknh %    
        Hkkjrkyk ng’kroknkizek.ksp u{kyok|kapkgh /kksdk xsY;k dkgh o”kkZr tk.kow ykxysyk vkgs- usikGph lhek] fcgkj] 
vksfjlk] >kj[kaM] NRrhlxM] e/;izns’k vka/kzizns’k rfeGukMw] dukZVd] egkjk”Vª ;k jkT;kar u{kyoknh pGoGhP;k dkjok;k 
ok<ysY;k vkgsr u{kyokn;kaP;k gYY;kr vkrki;Zr gtkjks fujijk/k ukxfjdkapk vkf.k ‘ksdMs iksyhl @ lqj{kk deZpk&;kapk 
cGh xsysyk vkgs- R;keqGs dk;nk vkf.k lqO;oLFkk fcxMwu varxZr ‘kkarrk /kksD;kr vkyh vkgs- R;keqGs fofo/k ?kVd jkT;kar 
QksQkoysyk u{kyokn laiq”Vkr vk.k.ks] R;kpk cheksM dj.ks gs ‘kklukl vko’;d cuys vkgs- 
       xsY;k 40 o”kkZr u{kyoknh pGoGhps {ks= O;kid cuysys vkgs- FksV usikGP;k lhesiklwu vka/kzizns’ki;Zrpk iV~Vk gk 
u{kyokn;kapk jsM dkWfjMkWj cuysyk vkgs- ;kp iV~V;kr R;kaP;k fgald dkjok;k pkyw >kysY;k fnlrkr- Hkkjrh; lsusP;k xqIrpj 
foHkkxkus u{kyoknh pGoGhps mfí”V vkf.k rs lk/; dj.;klkBh Lohdkjyh tk.kkjh i/nrh vkf.k ;kstuk ;kfo”k;h ekfgrh 
fnysyh vkgs- 2050 i;Zr fnYyhph lRrk izkIr dj.;klkBh ns’kkrhy 13 ?kVdjkT;krhy 231 ftYgs R;kauh fuf’pr d#u 
R;kiSdh 170 ftYgs ^jsM dkWfjMkWj* e/khy vkgsr- gk izns’k iw.kZi.ks u{kyok|kaP;k izHkkok[kkyh vkgs- ;k u{kyoknh iV~V;kr 
u{kyok|kauh  

       taxy Hkkxkr vkiys lekarj ljdkj pkyfoys vkgs- iwohZ nf{k.k Hkkjrkr ^ekvksoknh dE;qfuLV lsaVj* ¼M.C.C.½ 
vkf.k ^ihiYl okWjxqzi* ¼P.W.G.½ ;k nksu la?kVukaP;k ek/;ekrwu u{kyoknh dk;Zjr gksrs- vkrk ;k nksUgh la?kVukauh ,df=ri.ks 

^ekvksoknh lh-ih-vk;-* ;k ukokus u{kyoknh pGoG pkyw Bsoysyh vkgs- v’kkizdkjs lkjk ns’k u{kyokn~;kaP;k foG[;kr 
vMdysyk vkgs- R;keqGs ;k u{kyokn;kapk izfrca/k dj.ks jk”VªfgrklkBh xjtsps vkgs- 
Hkkjrh; jktdkj.kkojhy izknsf’kd i{kkapk izHkko &Hkkjrh; jktdkj.kkojhy izknsf’kd i{kkapk izHkko &Hkkjrh; jktdkj.kkojhy izknsf’kd i{kkapk izHkko &Hkkjrh; jktdkj.kkojhy izknsf’kd i{kkapk izHkko &    
        vkrki;Zr >kysY;k yksdlHksP;k fuoM.kqdkar 176 P;k njE;ku vusd jktdh; i{kkauh lgHkkx ?ksryk vkgs- l/;k 
izknsf’kd ikrGhojhy i{kkapk izHkko tk.kor vkgs- vkf.k gs iznksf’kd i{k /keZ] tkr] Hkk”kk] izknsf’kd vfLerk] laLd`rh bR;knh 
?kVdkapk vk/kkj ?ksÅu vkiys opZLo fVdfo.;klkBh iz;Ru’khy vkgsr- mnk-uW’kuy dkWUQjUl tEew dk’ehj- f’kolsuk] euls] 

fjifCydu egkjk”Vª- vdkyh ny & iatkc- nzeqd] AMK  & rfeGukMw- rsyxw nsle] vka/kzizns’k] vklke x.k ifj”kn & 

vklke- b- i{k vkiys vfLrRo ojhy ?kVdkoj vk/kkjhr fVdowu vkgsr- ;keqGs dsanzke/;s vk?kkMh ljdkjpk iz;ksx lq# vkgs- ;k 
jktdh; i{kkaP;k vk?kkM;k lRrkLokFkkZiksVh fuekZ.k gksrkr rsOgk jk”Vªfgr] jk”Vªfodkl cktwyk lkjyk tkrks- v’kk osGh izknsf’kd 
i{k vkiY;k fgrkpk vkf.k vfLerspkp dsoG fopkj djrkrk- gs izknsf’kd i{kkaps vfLrRo vkf.k R;kaps izkcY; gs jk”Vª 
fVdfo.;klkBh ,d uos vkOgku cuys vkgs- izns’kokn] Hkk”kkokn] tekrokn] VksGhokn] ng’krokn bR;knh xks”Vharwu izknsf’kd 
i{kkauh ts jktdkj.k dsys rs jkT;cka/k.kh vkf.k jk”Vªcka/k.khyk ?kkrd vkgs- R;keqGs jk”Vªh; ,sD;kyk /kksdk ikskgpyk vkgs- mnk-
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1960 e/;s enzkl us dsysyh Lora= rfeGukMwph ekx.kh- vk/kzizns’k] dukZVd dsjG bkuh 1961 e/;s Lora= ^nzfoMukMw* 
iztklRrkdkph dsysyh ekx.kh- >kj[kaM eqDrh ekspkZ us >kj[kaM jkT;kph dsysyh ekx.kh] egkjk”Vªkr fonHkZ jkT;kph ekx.kh 
iatkce/;s ^[kfyLrku* jkT;kph ekx.kh dsysyh fnlwu ;srs- R;keqGs jkT;kps foHkktu gs izknsf’kd i{kkaP;k ok<R;k izHkkokrwu lq# 
vkgs- izkIr ifjfLFkrhr izknsf’kd i{kkaP;k lgdk;kZoj ljdkj pkyfo.ks vifjgk;Z vlys rjh R;kaP;k rkykoj dsanz ljdkj pky.ks 
;ksX; ukgh rsOgk lalnh; i/nrh fLFkj o ;’kLoh dj.;klkBh izknsf’kd i{kkaph laLFkk e;kZfnr dj.ks vko’;d vkgs-  
lanHkZ %lanHkZ %lanHkZ %lanHkZ %    

1. izk-ikVhy ch-ch-] izk-MkW-pOgk.k mfeZyk ,e-] & egkjk”Vªkrhy LFkkfud LojkT; laLFkk vkf.k pGoGhpGoGhpGoGhpGoGh&¼tkusokjh 2015½ QMds izdk’ku 
dksYgkiwj & ISBN 978&93&84123&91&8-Code No.P 5918 page No&197 rs 202 

2. izk-ikVhy ch-ch-] izk-MkW-pOgk.k mfeZyk ,e-] & Hkkjrkrhy jktdh; izfØ;k & ¼tqyS &2019 QMds izdk’ku dksYgkiwj½ ISBN 
978&81&941678&9&1-Code No.P 6170 page No&91 rs 124 

3. vakrj tkfy; L=ksr ¼baVjusV½  
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³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖß»Ö Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖê¢Ö¸ü ¤üÆü¿ÖŸÖ¾ÖÖ¤ü 
 

´ÖÆëü¦ü ¯ÖÖÓ›ãü Ó̧ü÷Ö ¯Ö¾ÖÖ¸ü 
×¾Ö³ÖÖ÷Ö ¯ÖḮ Öã�Ö ¸üÖ•µÖ¿ÖÖÃ¡Ö ×¾Ö³ÖÖ÷Ö −ÖÖ÷ÖÃÖê−Ö �ú»ÖÖ ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖµÖ, †Öî̧ Óü÷ÖÖ²ÖÖ¤ 

 

³ÖÖ¸üŸÖ ŸÖÃÖÖ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖß¯ÖÖÃÖæ−Ö ¤üÆü¿ÖŸÖ¾ÖÖ¤üÖ“ÖÖ ´ÖÖêšü¶Ö ¯ÖÏ´ÖÖ%ÖÖŸÖ ÃÖÖ´Ö−ÖÖ �ú¸üßŸÖ †Ö»ÖÖ †ÖÆêü. ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖÖ ¤üÆü¿ÖŸÖ¾ÖÖ¤üÖ“Öê 
´Öã�µÖŸÖ: ¤üÖê−Ö ¯Öî»Öæ ¯ÖÆüÖ¾ÖµÖÖÃÖ ×´ÖôûŸÖÖŸÖ. ‹�ú †ÓŸÖ÷ÖÔŸÖ ¤üÆü¿ÖŸÖ¾ÖÖ¤ü ŸµÖÖ´Ö¬µÖê ÷Ö×¸ü²Öß ¤üÖ×¸ü¦ü¶ ²Öê¸üÖê•Ö÷ÖÖ¸üß ¬Ö´ÖÖÔ¬ÖŸÖÖ, •ÖÖŸÖßµÖŸÖÖ 

ÃÖÖÓ¯ÖÏ¤üÖ×µÖ�úŸÖÖ †Ö×%Ö ±ãú™üß¸üŸÖÖ¾ÖÖ¤ü µÖÖŸÖæ−Ö ÆüÖê%ÖÖ¸üÖ ¤üÆü¿ÖŸÖÖ¾ÖÖ¤ü †Ö×%Ö ¤æüÃÖ¸üÖ ¿Öê•ÖÖ ü̧ß»Ö ¸üÖÂ™ÒüÖ�ú›æü−Ö ÆüÖê%ÖÖ¸üÖ ÃÖß´ÖÖ¯ÖÖ¸ü ¤üÆü¿ÖŸÖ¾ÖÖ¤ü ¾Ö 

‡Ã»ÖÖ×´Ö�ú ¿ÖŒŸÖß�ú›æü−Ö ÆüÖê%ÖÖ¸üÖ ¤üÆü¿ÖŸÖ¾ÖÖ¤ü †¿ÖÖ ¤üÖê−Ö ¯ÖÏ�úÖ¸üÖ“µÖÖ ¤üÆü¿ÖŸÖ¾ÖÖ¤ü ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖ ×¤üÃÖæ−Ö µÖêŸÖÖê. ³ÖÖ¸üŸÖÖ»ÖÖ ÃÖ¾ÖÖÔŸÖ •ÖÖÃŸÖ 

¤üÆü¿ÖŸÖ¾ÖÖ¤üß �úÖ¸ü¾ÖÖµÖ“ÖÖ ¡ÖÖÃÖ ÆüÖ ¯ÖÖ×�úÃŸÖÖ−Ö �ú›æü−Ö ÆüÖêŸÖ †ÖÆêü. ¯ÖÖ×�úÃŸÖÖ−Ö−Öê ÃÖãºþ¾ÖÖŸÖß¯ÖÖÃÖæ−Ö ³ÖÖ¸üŸÖÖ×¾Ö ü̧Öê¬Öß ¬ÖÖê¸ü%Ö šêü¾Ö»Öê †ÖÆêü. 

ŸµÖÖŸÖ“Ö ³ÖÖ¸üŸÖÖ“µÖÖ †ÖÙ£Ö�ú ¾Ö »ÖÂ�ú¸üß ÃÖ´ÖÃµÖÖ¯Öãœêü †Ö¯Ö»ÖÖ ×™ü�úÖ¾Ö �ú¬ÖßÆüß »ÖÖ÷Ö%ÖÖ¸ü −ÖÖÆüß µÖÖ“Öß •ÖÖ%Öß¾Ö ¯ÖÖ×�úÃŸÖÖ−Ö»ÖÖ ŸÖß−ÖÆüß 

µÖã¨üÖŸÖß»Ö ¯Ö¸üÖ³Ö¾ÖÖ´Öãôêû †Ö»Öß. µÖÖŸÖ ¯ÖÖ×�úÃŸÖÖ−Ö“Öß ´ÖÖêšü¶Ö ¯ÖÏ´ÖÖ%ÖÖŸÖ −ÖÖ“ÖŒ�úß —ÖÖ»Öß. ŸµÖÖ´Öãôêû ³ÖÖ¸üŸÖÖ“ÖêÆüß ŸÖã�ú›êü ¯ÖÖ›üÖµÖ“Öê ¾Ö 
�úÖ¿´Öß¸ü ´ÖãªÖ¾Öºþ−Ö ¯ÖÖ×�úÃŸÖÖ−Ö−Öê ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖ ¤üÆü¿ÖŸÖ¾ÖÖ¤üß �úÖ¸ü¾ÖÖµÖÖ ÃÖãºþ �êú»µÖÖ †ÖÆêüŸÖ. †Ö×%Ö ŸµÖÖ †Ö•ÖŸÖÖ÷ÖÖµÖŸÖ “ÖÖ»Öæ †ÖÆêü. 

ŸÖÃÖê“Ö ¯ÖÖ×�úÃŸÖÖ−Ö �ú›æü−Ö ¬ÖÖÙ´Ö�ú ´Öã»ÖŸÖŸ¾Ö¾ÖÖ¤ü ¾Ö ×•ÖÆüÖ¤üß ¯ÖÏ�éúŸÖßŸÖæ−Ö ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖ ¤üÆü¿Ö¾ÖÖ¤üß �úÖ¸ü¾ÖÖµÖÖ �ú¸üßŸÖ †ÖÆêü. ³ÖÖ¸üŸÖÖ“Öß ¯ÖÏ÷ÖŸÖß 

×¾Ö�úÖÃÖ ¿Öê•ÖÖ¸üß»Ö ¸üÖÂ™ÒüÖÓ−ÖÖ ¯ÖÖÆü¾ÖŸÖ −ÖÖÆüß. ´Æü%Öæ−Ö ³ÖÖ¸üŸÖÖ“µÖÖ ×¾Ö�úÖÃÖÖŸ´Ö�ú ÃÖÓ¸ü“Ö−Öê»ÖÖ ¯ÖÖ×�úÃŸÖÖ−Ö ¾Ö ¿Öê•ÖÖ¸üß»Ö ¤êü¿Ö �ÖÖê›üÖ ‘ÖÖ»ÖŸÖ 

†ÖÆêü. ´Æü%Öæ−Ö ¯ÖÖ×�úÃŸÖÖ−Ö−Öê ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖ 1993 ´Ö¬µÖê ´ÖãÓ²Ö‡Ô¾Ö¸ü ³ÖµÖÖ−Ö�ú †ÃÖê †−Öê�ú ¤üÆü¿ÖŸÖ¾ÖÖ¤üß Æü»»Öê ‘Ö›ü¾Öæ−Ö †Ö%Ö»Öê †ÖÆêü. 

ŸµÖÖ“Ö ²Ö¸üÖê²Ö¸ü ³ÖÖ¸üŸÖÖ»ÖÖ ‡Ã»ÖÖ×´Ö�ú ¿ÖŒŸÖß�ú›æü−Ö ´ÖÖêšü¶Ö ¯ÖÏ´ÖÖ%ÖÖŸÖ ¬ÖÖê�úÖ ×−Ö´ÖÖÔ%Ö —ÖÖ»ÖÖ †ÖÆêü. †»Ö�úÖµÖ¤üÖ ¾Ö ‡×ÃÖÃÖ 

ÃÖÓ‘Ö™ü−Öê−Öê ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖÆüß †Ö¯Ö»Öê •ÖÖôêû ¯ÖÃÖ¸ü×¾Ö»Öê †ÖÆêü. †»Ö�úÖµÖ¤üÖ ¾Ö ‡×ÃÖÃÖ ÃÖÓ‘Ö™ü−Öê−Öê ³Ö¸üŸÖÖŸÖÆüß †Ö¯Ö»Öê •ÖÖôêû ¯ÖÃÖ¸ü×¾Ö»Öê †ÖÆêü. 

¬ÖÖÙ´Ö�ú ¯ÖÏ¾Öé¢Öß ¾Ö •ÖêÆü¤üß ³ÖÖ¾Ö−ÖêŸÖæ−Ö †−Öê�ú ´ÖæÛÃ»Ö´Ö ŸÖºþ%Ö ‡×ÃÖÃÖ µÖÖ ¤üÆü¿ÖŸÖ¾ÖÖ¤üß ÃÖÓ‘Ö™ü−Öê�ú›êü †Ö�úÙÂÖŸÖ ÆüÖêŸÖ †ÖÆêü. ´ÖãÓ²Ö‡Ô 
�ú−ÖÖÔ™ü�ú, Æîü¦üÖ²ÖÖ¤ü ¾Ö �úÖ¿´Öß¸ü´Ö¬Öß»Ö �úÖÆüß ŸÖºþ%ÖÖ“Öê ‡×ÃÖÃÖÃÖÖê²ÖŸÖ ÃÖÓ²Ö¬Ö †ÃÖ»µÖÖ“Öê ×ÃÖ¨ü —ÖÖ»Öê †ÖÆêü. †−Öê�ú ŸÖºþ%Ö ‡×ÃÖÃÖ 

†»Ö�úÖµÖ¤üÖ ÃÖÓ‘Ö™ü−Öê“µÖÖ ¯ÖÏÃÖÖ ü̧ ¾Ö ¯ÖÏ“ÖÖ¸üÖ»ÖÖ ²Öôûß ¯Ö›üŸÖ †ÖÆêü. µÖÖ ÃÖÓ‘Ö™ü−ÖÖ ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖ ¤üÆü¿ÖŸÖ¾ÖÖ¤üß �úÖµÖ¾ÖÖµÖÖ �ú¸üßŸÖ †ÖÆêü. µÖÖ»ÖÖ 

¯ÖÖ×�úÃŸÖÖ−Ö“Öß ÷Öã¯ŸÖ“Ö¸ü ÃÖÓ‘Ö™ü−ÖÖ †ÖµÖ.‹ÃÖ.†ÖµÖ “ÖêÆüß ¯ÖÏÖêŸÃÖÖÆü−Ö ×´ÖôûŸÖ †ÖÆêü. ÷Öãºþ¤üÖÃÖ¯Öæ¸ü, ¯ÖšüÖ%Ö�úÖê™ü ¾Ö ‡ŸÖ¸ü ×šü�úÖ%Öß µÖÖ 

¤üÆü¿ÖŸÖ¾ÖÖªÖ�ú›æü−Ö ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖ ¤üÆü¿ÖŸÖ¾ÖÖ¤üß Æü»»Öê —ÖÖ»Öê †ÖÆêü. ŸµÖÖ´Öãôêû µÖÖ ¤üÆü¿ÖŸÖ¾ÖÖ¤üÖ“µÖ −Ö¾µÖÖ ºþ¯ÖÖ“Öê †Ö¾ÆüÖ−Ö ³ÖÖ¸üŸÖÖ¯ÖæœêüÆüß ×−Ö´ÖÖÔ%Ö 

—ÖÖ»Öê †ÖÆêü. 
³ÖÖ¸üŸÖÖ“Öß ³Öæ×´Ö�úÖ : 

³ÖÖ¸üŸÖ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖ ¯ÖÖÃÖæ−Ö“Ö µÖÖ ÃÖ´ÖÃµÖê−Öê ÷ÖÏÃŸÖ †ÖÆêü. ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖ ±úÖôû%Öß †Ö×%Ö �úÖÛ¿´Ö¸ü “ÖÖ ¯ÖÏ¿−Ö µÖÖ“µÖÖ¿Öß ÆüÖ ¤üÆü¿ÖŸÖ¾ÖÖ¤ü 
ÃÖ²ÖÓ×¬ÖŸÖ †ÖÆêü. ¯ÖÖ×�úÃŸÖÖ−Öß »ÖÂ�ú¸ü †Ö×%Ö ÷Öã¯ŸÖ“Ö¸ü †ÖµÖ.‹ÃÖ.‹ÃÖ. ÃÖÓ‘Ö™ü−ÖÖÓ−ÖÖ µÖÖÓ−Öß ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖ •ÖÖ%Öß¾Ö¯Öæ¾ÖÔ�ú †ÛÃ£Ö¸üŸÖÖ ×−Ö´ÖÖÔ%Ö 

�ú¸ü%µÖÖÃÖÖšüß ¤üÆü¿ÖŸÖß“ÖÖ ¯ÖÏ¿−Ö ×−Ö´ÖÖÔ%Ö �êú»ÖÖ †ÖÆêü. ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖß»Ö ¤üÆü¿ÖŸÖß �éúŸµÖÖÃÖ ×−ÖÂÖê¬Ö −ÖÖë¤ü¾Ö%µÖÖ¯Ö×»Ö�ú›êü †Ö×%Ö ÆüÖê%ÖÖ·µÖÖ 

Æü»»µÖÖ»ÖÖ ¯ÖÏ×ŸÖˆ¢¸ü ¤êü%µÖÖ¯Ö×»Ö�ú›êü ³ÖÖ¸üŸÖÖ»ÖÖ ±úÖ¸üÃÖê •Ö´Ö»Öê“Ö −ÖÖÆüß Ø�ú¾ÖÖ ¤üÆü¿ÖŸÖß ´ÖÖ−Ö¾Ö%µÖÖ·µÖÖ ¯ÖÖ×�úÃŸÖÖ−Ö»ÖÖ †ÖÓŸÖ¸üÖÂ™ÒüßµÖ 

ÃŸÖ¸üÖ¾Ö¸ü ¾Öê÷Öôêû Æß ¾ÖÖœüŸÖÖ †Ö»Öê −ÖÖÆüß. Ø�ú¾ÖÖ ¯ÖÖ×�úÃŸÖÖ−Ö»ÖÖ ²Öã¸ü�ÖÖ ±úÖ›üŸÖÖ †Ö»Öê»ÖÖ −ÖÖÆüß. ˆ»Ö™ü †Ö¯Ö»µÖÖ †ÖÓŸÖ¸ü¸üÖÂ™ÒüßµÖ 

¸üÖ•Ö�úÖ¸ü%ÖÖÃÖÖšüß ÆüÖ»Ö“ÖÖ»Öß ÃÖÖšüß µÖÖê÷µÖ ´ÖÆü¢¾Ö †ÃÖ»Öê»µÖÖ ³ÖÖî÷ÖÖê×»Ö�ú ÛÃ£ÖŸÖß“ÖÖ ¸üÖ•Ö�úßµÖ ±úÖµÖ¤üÖ“Ö ¯ÖÖ×�úÃŸÖÖ−Ö−Öê ˆ“Ö»Ö»Öê»ÖÖ 

†Ö¯Ö%ÖÖÃÖ ×¤üÃÖŸÖÖê. ´Æü%Ö•Öê †ÖÓŸÖ¸ü¿ÖÂ™ÒüßµÖ ¸üÖ•Ö�úßµÖ �ãú™ü×−ÖŸÖßŸÖ ¯ÖÖ×�úÃŸÖÖ−Ö ³ÖÖ¸üŸÖÖ¯Öê�ÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾Öß šü¸üŸÖ †ÖÆêü �úÖ¸ü%Ö †´Öê×¸ü�úÖ †ÃÖÖê 

“Öß−Ö †ÃÖÖê �úß ¸ü×¿ÖµÖÖ †ÃÖÖê µÖÖÓ−ÖÖ �úÖµÖ´Ö ¯ÖÖ×�úÃŸÖÖ−Ö ³ÖÖ¸üŸÖÖ ¯Öê�ÖÖ ´ÖÆü¢¾ÖÖ“ÖÖ ¾ÖÖ™üŸÖ †Ö»Öê»ÖÖ †ÖÆêü. †Ö×%Ö ³ÖÖ¸üŸÖÖ×¾ÖÂÖµÖß ÃÖÓ¤üß÷¬Ö 
†Ö×%Ö ÃÖÓ¿ÖÖµÖÖ“Öê ¾ÖÖŸÖÖ¾Ö¸ü%Ö“Ö ¸üÖ×Æü»Öê»Öê †ÖÆêü. 

¤üÆü¿ÖŸÖ¾ÖÖ¤üÖ ÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖ ³ÖÖ¸üŸÖÖ“Öß ³Öæ×´Ö�úÖ Æüß �úšüÖê¸ü •ÖÖ%Ö¾ÖŸÖ −ÖÖÆüß. ³ÖÖ¸üŸÖÖ“µÖÖ ´Ö¾ÖÖôû ³Öæ×´Ö�êú´Öæôêû Ø�ú¾ÖÖ “Öß−Ö 

†Ö�Îú´Ö−ÖÖ−ÖÓŸÖ¸ü •Öß ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ¯ÖÏ×ŸÖ´ÖÖ ×−Ö´ÖÖÔ%Ö —ÖÖ»Öê»Öß †ÖÆêü. ŸµÖÖŸÖ ±úÖ¸ü �úÖÆüß ²Ö¤ü»Ö —ÖÖ»Öê»ÖÖ −ÖÖÆüß �ú¸ü%Ö ¤üÆü¿ÖŸÖ¾ÖÖªÖ“Öß †¯ÖÆü¸ü%Ö 

�êú»Öê»Öê ×¾Ö´ÖÖ−Ö ¾Ö −ÖÖ÷Ö¸üß�úÖÓ−ÖÖ ÃÖÖê›ü×¾Ö%µÖÖÃÖÖšüß ³ÖÖ ü̧ŸÖÖ“µÖÖ �úÖêšü›üßŸÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ ¤üÆü¿ÖŸÖ¾ÖÖ¤üÖ“µÖ •Öê¿Ö-‹-´ÖÖêÆü´´Ö¤ü “ÖÖ ¯ÖÏ´Öã�Ö 
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´ÆüÖê¸üŒµÖÖ ´ÖÖî»ÖÖ−ÖÖ ´ÖÃÖæ¤ü †•ÖÆü¸ü µÖÖÃÖ †Ö¯Ö%ÖÖÓÃÖ ÃÖÖê›æü−Ö ªÖ¾Öê »ÖÖ÷Ö»Öê»Öê †ÖÆêü. Æüß ¯ÖÏ×ŸÖ´ÖÖ †Ö´Ö“Öß †ÖÆêü Ø�ú¾ÖÖ �úÖ¸ü÷Öß»Ö ÷Öã−ÆüÖŸÖ 

†Ö´Æüß ×•Ö�ú»ÖÖê �úÖµÖ †Ö×%Ö Æü¸ü»ÖÖê �úÖµÖ ¯Ö%Ö ŸÖÖê †Ö´Ö“µÖÖ¾Ö¸ü —ÖÖ»Öê»µÖÖ Æü»»ÖÖ †Ö´Ö“Öê —ÖÖ»Öê»Öê ¿Ö¡Öã ¸üÖÂ™Òü¯Öê�ÖÖ †×¬Ö�ú −Öã�úÃÖÖ−Ö 

†Ö´Æüß µÖÖ ²ÖÖ²Öß“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü †ÖÓŸÖ¸ü¸üÖÂ™ÒüßµÖ ÃŸÖ¸üÖ¾Ö ü̧ µÖÖê÷µÖ ŸµÖÖ ¯Ö¨üŸÖß−Öê ÆüÖŸÖÖôæû ¿Ö�ú»ÖÖê −ÖÖÆüßŸÖ †Ö×%Ö ¯ÖÖ×�úÃŸÖÖ−ÖÖ»ÖÖ ˆ‘Ö›êü ¯ÖÖ›æü 

¿Ö�ú»ÖÖê −ÖÖÆüßŸÖ. 
¸üÖ•Ö�úßµÖ ˆ¯ÖµÖ¿Ö : 

×¾Ö�úÖÃÖ �ú¸ü%µÖÖÃÖÖšüß ¤êü¿ÖÖŸÖ †ÓŸÖ¸ü÷ÖŸÖ ¿ÖÖÓŸÖŸÖÖ †ÃÖÖµÖ»ÖÖ Æü¾Öß. ³ÖÖ¸üŸÖ ¯ÖÖ×�úÃŸÖÖ−ÖÖŸÖß»Ö Æêü ¤üÖê−Æüß ¿ÖÖÓŸÖŸÖÖ¾ÖÖ¤üß 

´ÖÓ›üôûß�ú›æü−Ö ¯ÖãœüÖ�úÖ¸ü ‘Öê%µÖÖ“Öê ¯ÖÏµÖŸ−Ö ÆüÖêŸÖÖŸÖ. ´ÖÖ•Öß ¯ÖÓŸÖ¯ÖÏ¬ÖÖ−Ö ¾ÖÖ•Ö¯ÖêµÖß µÖÖÓ“µÖ �úÖµÖÔ�úÖôûÖŸÖ ÃÖã̈ üÖ ¿ÖÖÓŸÖŸÖÖ ¾ÖÖ™üÖ‘ÖÖ™üß “ÖÖ ¯ÖÏµÖŸ−Ö —

ÖÖ»ÖÖ †Ö×%Ö ¿ÖÖÓŸÖŸÖêŸÖ ²ÖÃÖ ÃÖê¾Öê“Öß ÃÖãºþ¾ÖÖŸÖ —ÖÖ»Öß ´ÖÖ¡Ö ‹�ú ÃŸÖ¸üÖ¾Ö¸ü “Ö“ÖÖÔ ÃÖÓ¾ÖÖ¤ü ¯ÖÏ×�ÎúµÖÖ “ÖÖ»Öæ †ÃÖŸÖÖ−ÖÖ“ÖÖ ³ÖÖ¸üŸÖÖ¾Ö¸ü µÖã̈ ü 

»ÖÖ¤ü%µÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸ−Ö ÃÖæ¨üÖ —ÖÖ»ÖÖ †Ö×%Ö �úÖ¸ü÷Öß»Ö µÖã¨üÖ−ÖÓŸÖ¸ü ˆ³ÖµÖŸÖÖ“Öê ÃÖÓ²Ö¬Ö ±úÖ¸ü ™üÖê�úÖ“Öê ŸÖÖ%Ö»Öê ÷Öê»Öê. †Ö¯Ö%Ö �úÖ¸ü÷Öß»Ö Ø•Ö�ú»ÖÖê 

¯Ö%Ö ¸üÖ•Ö�úÖ¸ü%ÖÖŸÖ Æü¸ü»ÖÖê ŸÖÃÖê“Ö †Ö¯Ö%ÖÖÃÖ ´Æü%ÖÖ¾Öê »ÖÖ÷Öê»Ö. �úÖ¸ü%Ö †ÖÓŸÖ¸ü¸üÖÂ™ÒüßµÖ ÃŸÖ¸üÖ¾Ö¸ü †Ö´Æüß ÃÖÆüÖ−Öã³ÖæŸÖß ×¿Ö¾ÖÖµÖ �úÖÆüß Æüß 

×´Öôû¾Öß»Öê −ÖÖÆüß. 

´ÖÖê¤üß “ÖÖ †Ö�Îú´Ö�ú ¸üÖ•Ö�úßµÖ ‡×ŸÖÆüÖÃÖ •µÖÖÓ“µÖÖ ¾ÖÖ™ü¶Ö»ÖÖ †Ö»Öê ŸÖê ¯ÖÓŸÖ¯ÖÏ¬ÖÖ−Ö —ÖÖ»µÖÖÃÖ ×�ú´ÖÖ−Ö �úÖÛ¿´Ö¸ü ¯ÖÏ¿−ÖÖ¾Ö¸ü ŸÖÖê›ü÷ÖÖ 
×−Ö‘Öê»Ö ¯ÖÖ×�úÃŸÖÖ−Ö¾Ö¸ü ¾Ö“Ö�ú ²ÖÃÖê»Ö †ÃÖê ÃÖ¾ÖÔ ÃÖÖ´ÖÖ−µÖÖ“Öê †³ÖÖÃÖß •Ö÷Ö ×−Ö´ÖÖÔ%Ö �êú»Öê. ŸµÖÖ“ÖÖ“Ö ‹�ú ³ÖÖ÷Ö ´Æü%Öæ−Ö −Ö¸ëü¦ü ´ÖÖê¤üß “ÖÖ 

†Ö±ú÷ÖÖ%ÖßÃŸÖÖ−Ö ´ÖÖ÷Öì ¯ÖÖ×�úÃŸÖÖ−ÖÖ“ÖÖ ¤üÖî¸üÖ ÆüÖ †−Ö¯Öê×�ÖŸÖ ³Öê™ü ³ÖÖ¸üŸÖßµÖÖÃÖÖšüß ¾Ö •Ö÷Ö³Ö¸üÖŸÖß»Ö ÃÖ´Ö£ÖÔ�úÖÓÃÖÖÃÖšüß ¸üÖê´ÖÆüÂÖÔ ÆüÖêŸÖß. ÃÖ¾ÖÔ 

¯ÖÏÃÖÖ¸ü ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖÓ−ÖÖ ´ÖÖê¤üß “Öß ¸üÖ•Ö�úßµÖ �Öêôûß †Ö×%Ö ŸµÖÖ“Öê ×¾Ö¿»ÖêÂÖ%Ö ´Æü%Ö•Öê ŸÖÖ¸êü¾Ö¸ü“Öß �úÃÖ¸üŸÖ ÆüÖêŸÖß. ´ÖÖê¤üß −Öê Ã¾ÖŸÖ:“Öß •Öß 

“Ö´ÖŸ�úÖ¸üß�ú ¯ÖÏ×ŸÖ´ÖÖ ×−Ö´ÖÖÔ%Ö �êú»Öê»Öß †ÖÆêü. ŸµÖÖ“Ö ¯ÖÏ×ŸÖ´Öê“ÖÖ “Ö´ÖŸ�úÖ¸ü ´Æü%Ö•Öê †−Ö¯Öê×�ÖŸÖ ¯ÖÖ×�úÃŸÖÖ−Ö ³Öê™ü †ÖÆêü. †Ö×%Ö µÖÖŸÖæ−Ö ´ÖÖê¤üß 

³ÖæŒŸÖÖ−Öß ¯ÖÖ×�úÃŸÖÖ−Ö �úÖÛ¿´Ö¸ü ¯ÖÏ¿−ÖÖ×¾ÖÂÖµÖß ¾ÖÖœü»Öê»Öß ˆŸ�ÓúšüÖ ´ÖÖ¡Ö ¯ÖšüÖ%Ö�úÖê™ü“µÖÖ †Ö�Îú´Ö%ÖÖ−ÖÓŸÖ¸ü —ÖÖ»Öê»Öß ³ÖÏ´Ö×−Ö¿ÖÖ“µÖÖ ÆüÖ 

ÃÖ÷ÖôûÖ ÃÖã�ÖÖ�ú›æü−Ö ¤ãü�ÖÖ�ú›êü •ÖÖ%ÖÖ¸üÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÃÖ ±úÖ¸ü �ú»Öê¿Ö¤üÖµÖ�ú ÆüÖêŸÖÖ. 
³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖß»Ö ¯ÖÏ´Öæ�Ö ¤üÆü¿ÖŸÖ¾ÖÖ¤üß Æü»»Öê : 

26 •Öæ»Öî 2008 ¸üÖê•Öß †Æü´Ö¤üÖ²ÖÖ¤ü µÖê£Öê —ÖÖ»Öê ‹�úÖê%Ö¾ÖßÃÖ ÃÖÖ¸ü¾Öôûß ²ÖÖò´²ÖÃ±úÖê™üÖŸÖ 49 »ÖÖê�ú ´ÖéŸµÖã ¯ÖÖ¾Ö»Öê ŸÖ¸ü 114 

»ÖÖê�ú •Ö�Ö´Öß —ÖÖ»Öê. 30 †ÖòŒ™üÖê²Ö¸ü ¸üÖê•Öß †ÖÃÖÖ´Ö´Ö¬Öß»Ö ÷Öã¾ÖÖÆüÖ¸üß µÖê£Öê —ÖÖ»Öê»µÖÖ ÃÖÖ�Öôûß ²ÖÖò´²ÖÃ±úÖê™üÖŸÖ 55 »ÖÖê�ú ´ÖéŸµÖã ¯ÖÖ¾Ö»Öê. 

ŸÖ¸ü †−Öê�ú »ÖÖê�ú •Ö�Ö´Öß —ÖÖ»Öê. 26 ŸÖê 29 −ÖÖê¾Æëü²Ö¸ü 2008 ¸üÖê•Öß ´ÖãÓ²Ö‡Ô¾Ö¸ü —ÖÖ»Öê»µÖÖ ¤üÆü¿ÖŸÖ¾ÖÖ¤üß Æü»»µÖÖŸÖ 172 »ÖÖê�ú ´ÖéŸµÖã 

¯ÖÖ¾Ö»Öê †Ö×%Ö 300 »ÖÖê�ú •Ö�Ö´Öß —ÖÖ»Öê. 13 ±êú²ÖÎã¾ÖÖ ü̧ß Æü»»µÖÖŸÖ 2010 ¸üÖê•Öß ¯Öæ%ÖÔ µÖê£Öß»Ö •Ö´ÖÔ−Ö ²Öê�ú¸üß´Ö¬µÖê —ÖÖ»Öê»µÖÖ 

²ÖÖò´²ÖÃ±úÖê™üÖŸÖ 40 »ÖÖê�ú ´ÖéŸµÖã ¯ÖÖ¾Ö»Öê †Ö×%Ö •Ö¾Öôû¯ÖÖÃÖ 60 »ÖÖê�ú •Ö�Ö´Öß —ÖÖ»Öê. 
¤üÆü¿ÖŸÖ¾ÖÖ¤ü £ÖÖÓ²Ö×¾Ö0µÖÖÃÖÖšüß �úÖÆüß ¯ÖÏ×ŸÖ²ÖÓ¬ÖÖŸ´Ö�ú ˆ¯ÖÖµÖµÖÖê•Ö−ÖÖ : 

ÃÖªÛÃ£ÖŸÖßŸÖ ÃÖÓ̄ Öæ%ÖÔ •Ö÷Ö“Ö ¤üÆü¿ÖŸÖ¾ÖÖªÖ“µÖÖ Æü´ÖêŸÖ †ÖÆêü. ŸµÖÖÓ−ÖÖ †−Öê�ú �úÖ¸ü%Öê �úÖ¸ü%Öß³ÖæŸÖ †ÖÆêüŸÖ. ŸµÖÖ´Ö¬µÖê ´ÖÆüÖÃÖ¢ÖÖ“Öê 
¤ãü™ü¯¯Öß ¸üÖ•Ö�úÖ¸ü%Ö, ¿ÖÃ¡ÖÖ»ÖÖ Ã¯Ö¬ÖÖÔ, ¬Ö´ÖÖÔ¬ÖŸÖÖ, ÃÖÖ´ÖÏÖ•µÖ ×¾ÖÃŸÖÖ¸ü, ¾ÖÓ¿Ö¾ÖÖ¤ü, •ÖÖŸÖßµÖŸÖÖ, ×¾Ö–ÖÖ−Ö, ŸÖÓ¡Ö–ÖÖ−Ö, ¤üôû%Ö¾Öôû%Ö, ÃÖã×¾Ö¬ÖÖ, 

²Öê¸üÖê•Ö÷ÖÖ¸üß, ÷Ö×¸ü²Öß ˆ¯ÖÖÃÖ´ÖÖ¸ü †¿Öß †−Öê�ú �úÖ¸ü%Öê ¤üÆü¿ÖŸÖ¾ÖÖ¤ü ¾ÖÖœüßÃÖ ´ÖÆü¢¾ÖÖ“Öß †ÖÆêü. ŸµÖÖÃÖÖšüß �úÖÆüß ˆ¯ÖÖµÖµÖÖê•Ö−ÖÖ. 

1. ¤üÆü¿ÖŸÖ¾ÖÖ¤ü×¾Öºþ¨ü »Öœü%µÖÖÃÖÖšüß ÃÖ¾ÖÔ ¸üÖÂ™ÒüÖÓ−Öß ‹�ú¡Ö µÖê‰ú−Ö ŸµÖÖÃÖÓ²ÖÓ¬Öß �ú¸üÖ¸ü �ú¸ü%Öê. 

2. µÖæ−ÖÖê, ÃÖÖ�Ôú, ‹×¿ÖµÖ−Ö, †ÖÓŸÖ¸üÖÂ™ÒüßµÖ −ÖÖ%Öê×−Ö¬Öß ÃÖÓ‘Ö™ü−ÖÖÓ−Öß �ú›ü�ú �úÖµÖ¤êü �úºþ−Ö ŸµÖÖ“Öß †´Ö»Ö²Ö•ÖÖ¾Ö%Öß �úšüÖê¸ü¯Ö%Öê �ú¸ü¾Öß. 

3. †®Ö¾ÖÃ¡Ö ¾Ö ¿ÖÃ¡ÖÖÃ¡ÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏÃÖÖ¸ü £ÖÖÓ²Ö×¾Ö%Öê ¾Ö ÃÖÓ²ÖÓ¬ÖßŸÖ ¤êü¿ÖÖ ×¾Öºþ¨ü �úšüÖê¸ü �úÖ¸ü¾ÖÖ‡Ô �ú¸ü%Öê. 

4. ×¿Ö�Ö%ÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏÃÖÖ¸ü �úºþ−Ö »ÖÖê�úÖÓ“Öß ¬Ö´ÖÖÔ¬ÖŸÖÖ, •ÖÖŸÖßµÖŸÖÖ, ¾ÖÓ¿Ö¾ÖÖ¤ü •ÖêÆüÖ¤üß ¯ÖÏ¾Öé¢Öß ¾Ö ¬ÖÖÙ´Ö�ú ŸÖêœü �ú´Öß �ú¸ü%Öê. 
5.  »ÖÖê�ú×³Ö´Öã�Ö ¬ÖÖê¸ü%Öê †Ö�Ö%Öê, ¤üÖ×¸ü¦ü¶, ²Öê�úÖ¸üß ˆ¯ÖÖÃÖ´ÖÖ¸üßÃÖÖ¸ü�µÖÖ ÃÖ´ÖÃµÖÖ ÃÖÖê›ü¾Ö%Öê. 

6.  ¤êü¿ÖÖŸÖß»Ö ŸÖºþ%Ö ²Öê¸üÖê•Ö÷ÖÖ¸üÖÃÖÖšüß ×¾Ö×¾Ö¬Ö µÖÖê•Ö−ÖÖŸÖæ−Ö −ÖÖê�ú·µÖÖÓ“Öß ×−ÖÙ´ÖŸÖß �ú¸üÖ¾Öß. ŸµÖÖŸÖæ−Ö ŸµÖÖ“Öß ˆ¤üÖÃÖß−ÖŸÖÖ ×−Ö¸üÖ¿ÖÖ 

‘ÖÖ»Ö¾Öæ−Ö ŸµÖÖ“µÖÖŸÖ ˆŸÃÖÖÆü ¾ÖÖœü¾ÖÖ¾ÖÖ. 

7. ¤üÆü¿ÖŸÖ¾ÖÖ¤üß ÃÖÓ‘Ö™ü−ÖÖÓ−ÖÖ †ÖÙ£Ö�ú  ÃÖÆüÖµµÖ ¤êü%ÖÖ·µÖÖ ¸üÖÂ™ÒüÖÓ¾Ö¸ü �ú›ü�ú �úÖ¸ü¾ÖÖ‡Ô �ú¸ü%µÖÖŸÖ µÖÖ¾Öß. 
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×−ÖÂ�úÂÖÔ : 

£ÖÖê›üŒµÖÖŸÖ 21 ¾µÖÖ ¿ÖŸÖ�úÖŸÖ †ÖÓŸÖ¸ü¸üÖÂ™ÒüßµÖ ¸üÖ•Ö�úÖ¸ü%Ö»ÖÖ −Ö¾Æêü ŸÖ¸ü ÃÖ´ÖÃŸÖ ´ÖÖ−Ö¾Ö•ÖÖŸÖß ¯Öæœêü ¤üÆü¿ÖŸÖ¾ÖÖ¤ü ÆüÖ ‹�ú ´ÖÆüŸ¾ÖÖ“ÖÖ 

•¾Ö»ÖÓ¤ü ¯ÖÏ¿−Ö ¯Ö›ü»Öê»ÖÖ †ÖÆêü. ŸµÖÖ´Öãôêû •Ö÷ÖÖŸÖß»Ö, ¯ÖÏÖ¤êü×¿Ö�ú¾ÖÖ¤ü, ³ÖÖÂÖÖ¾ÖÖ¤ü, ³ÖÏÂ™üÖ“ÖÖ¸ü, ÃÖ¢Öê“Öê ¸üÖ•Ö�úÖ¸ü%Ö †ÖÓŸÖ¸ü¸üÖÂ™ÒüßµÖ †ÃÖã¸ü×�ÖŸÖÖ 

†−Öê�ú †Ö¾ÆüÖ−Öê 21 ¾µÖÖ ¿ÖŸÖ�úÖŸÖ •Ö÷ÖÖÃÖ´ÖÖê¸ü †ÖÆêüŸÖ. ŸµÖÖ´Öãôêû ´ÖÖ−Ö¾Öß•Öß¾Ö−Ö †ÃÖã¸ü×�ÖŸÖ —ÖÖ»Öê †ÖÆêü. ´Æü%Ö•Öê“Ö •ÖÖ÷Ö×ŸÖ�ú ¿ÖÖÓŸÖŸÖÖ 

¬ÖÖêŒµÖÖŸÖ †Ö»Öß †ÖÆêü. ´Æü%Öæ−Ö •Ö÷ÖÖŸÖß»Ö ¯ÖÏŸµÖê�ú ¸üÖÂ™ÒüÖÓ−Öß •ÖÖ÷ÖŸÖß�ú †Ö¾ÆüÖ−Öê ÃÖÓ̄ ÖãÂ™üÖŸÖ †Ö%Ö%µÖÖÃÖÖšüß ¤üÆü¿ÖŸÖ¾ÖÖ¤ü ×¾Ö¸üÖê¬Öß »ÖœüÖ‡ÔŸÖ 
ÃÖ×�ÎúµÖ ÃÖÆü³ÖÖ÷Ö ‘ÖŸÖ»ÖÖ ¯ÖÖ×Æü•Öê. ¯Öæ¾Öá¯ÖÖÃÖæ−Ö “ÖÖ»ÖŸÖ †Ö»Öê»Öß ÃÖÖ´ÖÖ×•Ö�ú ×¾ÖÂÖ´ÖŸÖÖ ÃÖ¾ÖÔ Ã£Ö¸üÖŸÖß»Ö ×¾Ö×¾Ö¬ÖŸÖÖ, ×¾ÖÂÖ´ÖŸÖêŸÖæ−Ö 

†Ã¾Ö¿“ÖŸÖÖ, ¤üÆü¿ÖŸÖ¾ÖÖ¤ü, −Ö�Ö»Ö¾ÖÖ¤ü, ³ÖÏÂ™üÖ“ÖÖ¸ü ²ÖÆãü¯Ö�ÖßµÖ ¿ÖÖÃÖ−Ö ¯Ö¨üŸÖß´Ö¬Öæ−Ö —ÖÖ»Öê»Öß †ÛÃŸÖ¸üŸÖÖ µÖÖÃÖ¾ÖÔ ²ÖÖ²Öß´Öãôêû 

»ÖÖê�ú¿ÖÖÆüß¾Ö¸üß»Ö ×¾ÖÀ¾ÖÖÃÖÖŸÖ ÃÖÖ´ÖÖ−µÖ ´ÖÖ−ÖÃÖÖ“µÖÖ ´Ö−ÖÖŸÖ ‘Ö™ü ÆüÖê¾Öæ−Ö ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ »ÖÖê�ú¿ÖÖÆüß¾Ö ü̧ †−Öê�ú ‘ÖÖ¾Ö ‘ÖÖŸÖ»Öê. •Ö÷ÖÖŸÖß»Ö ¯ÖÏŸµÖê�ú 

¸üÖÂ™ÒüÖ−Öê ¸üÖ•Ö�úÖ¸ü%Ö Æêü ÃÖ´ÖÖ•Ö �úÖ¸ü%ÖÃÖÖšüß �ú¸ü%µÖÖ“Öß ³ÖÖ¾Ö−ÖÖ ´Ö−ÖÖŸÖ šêü¾Öæ−Ö •Ö¸ü ¤üÆü¿ÖŸÖ¾ÖÖ¤ü, −Ö�Ö»Ö¾ÖÖ¤üÖ»ÖÖ »Ö÷ÖÖ´Ö ‘ÖÖŸÖ»Öê −ÖÖÆüßŸÖ ü̧ 

ˆªÖ“Öê ³ÖÖ¸üŸÖÖ“Öê ³Ö×¾ÖÂµÖ ×¾Ö¤üÖ¸ü�ú ¾Ö ×¾Ö×“Ö¡Ö ×¤üÃÖê»Ö Æüß ÃÖªÛÃ£ÖŸÖß •Ö÷ÖÖÃÖ´ÖÖê¸ü µÖê‡Ô»Ö. 
ÃÖÓ¤ü³ÖÔ : 

1. †ÖŸÖÓ�ú¾ÖÖ¤ü �Öê¡Ö¾ÖÖ¤ü ‹¾ÖÓ ¸üÖÂ™ÒüßµÖ ‹�úß�ú¸ü%Ö, ›üÖò.ÃÖã̧ ëü¦ü ØÃÖÆü, ›üÖò.´Ö´ÖŸÖÖ “ÖÖî¬Ö¸üß •ÖµÖ¿Ö (2010). 
2. ¸üÖ•µÖ¿ÖÖÃ¡Ö, ¯ÖÏÖ.²Öß.²Öß.¯ÖÖ™üß, ¯ÖÏÖ.ÃÖÖî. ˆÙ´Ö»ÖÖ “Ö¾ÆüÖ%Ö ±ú›ü�êú ¯ÖÏ�úÖ¿Ö%Ö, �úÖê»ÆüÖ¯Öæ̧ ü. 
3. ÃÖÖî̧ ü³Ö ˆ¯ÖÖ¬µÖÖµÖ, ³ÖÖ¸üŸÖ ´Öë †ÖŸÖÓ�ú¾ÖÖ¤ü, ‡×¿Ö»ÖÖ ¯ÖÛ²»ÖØ¿Ö÷Ö ÆüÖ‰úÃÖ, •ÖµÖ¯Öæ̧ ü ³ÖÖ¸üŸÖ 2011. 
4. ³ÖÖ¸üŸÖ †Ö×%Ö •Ö÷Ö ¿Öî»Öê−¦ü ¤êü¾ÖôûÖ%Ö�ú¸ü 
5. ¤üÆü¿ÖŸÖ¾ÖÖ¤ü, ×¾Ö×�ú×¯Ö›üßµÖÖ 
6. ¤üÆü¿ÖŸÖ¾ÖÖ¤üÖ“ÖÖ ¬ÖÖê�úÖ, †÷ÖÏ»Öê�Ö ×¤ü¾µÖ ´Ö¸üÖšüß 
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Lokra™;ksRrj HkkjrkP;k d`’kh{ks=kr >kysyk fodkl o “ksrh ra=kr Lokra™;ksRrj HkkjrkP;k d`’kh{ks=kr >kysyk fodkl o “ksrh ra=kr Lokra™;ksRrj HkkjrkP;k d`’kh{ks=kr >kysyk fodkl o “ksrh ra=kr Lokra™;ksRrj HkkjrkP;k d`’kh{ks=kr >kysyk fodkl o “ksrh ra=kr 
>kysyk cny>kysyk cny>kysyk cny>kysyk cny----    

    
MkWMkWMkWMkW----    eerk Qqdseerk Qqdseerk Qqdseerk Qqds    

fiz;nf'kZuh f'k{k.k egkfo|ky;]lksusxkao] ukxiwj 
    

izLrkoukizLrkoukizLrkoukizLrkouk    % 
Lokra™;ksRrj HkkjrkP;k d̀’kh{ks=kr [kjp Qkj eksBk cny fnlwu ;srks- d`’kh fodkl gh cgqO;kih o 

loZlekos”kd v”kh ladYiuk vlwu rh fujarj o fn?kZdkG pky.kkjh izfØ;k vkgs- R;kpizek.ks d`’kh mRiknukr 
y{k.kh; ok< gks.ks ;kr visf{kr vlrs- d`’kh HkwxksykP;k vH;kl{ks=kr ^^d`’kh fodkl** ;k ladYiusyk egRokps 
LFkku izkIr >kys vkgs- Hkkjrns”kkr d`’kh fodkl gk lkj[;k izek.kkr >kysyk fnlwu ;sr ukgh- R;keqGs R;kr 
izknsf”kd fo’kerk vk<Grs- fof”k’V ra= o i/nrhpk okij d:u d`’kh fodklkP;k ikrGh fu”phr dj.ks o 
d`’kh fodkl izns”kkaps oxhZdj.k dj.ks vkf.k R;k izns”kkaph oSf”k’V;s o e;kZnk vH;kl.ks vko”;d vkgs- d`’kh 
fodklkrhy vlerksy deh dj.;klkBh “kkldh; o fue”kkldh;] lgdkjh o [kktxh {ks=k}kjs iz;Ru dsys 
tkrkr- tls e`nk lao/kZu] QGckxk] Ik”kqikyu] y?kqflapu ;kstuk] okgrwd o nG.koG.k lqfo/kk] dqj.k fodkl 
dk;ZØe] loZd’k ik.kyksV {ks= fodkl bR;knh- d`’kh fodkl Eg.kts “ksrh O;olk;kr Økarh ?kMowu vk.k.ks dh 
ts.ks d:u “ksrh Qk;ns”khj o i;kZoj.k vuqdwy jkghy-  

Xksiky fØ’.ku ;kaP;k ers] d`’kh fodkl Eg.kts d`’kh mRikndrk fofo/krk o O;kikjhdj.k ;k 
lanHkkZrhy d̀’kh i/nrhph xq.koRrk gks;- d`’kh {ks=krhy izxrh o ldkjkRed cny gksÅu d̀’khpk m/oZxkeh  
foLrkj  gks.ks Eg.kts d`’kh fodkl gks;-  

d`’kh mRikndrk gs d`’kh fodklkps izeq[k {ks= letys tkrs vkf.k Eg.kwup d`’khrKkaP;k ers d`’kh 
mRikndrsr ok< gks.ks Eg.kts d`’kh fodkl gks;- rlsp d`’kh fodklkoj fofo/k i;kZoj.kh; rkaf=d o laLFkkRed 
?kVdkapk ladfyr ifj.kke gksrks- R;kr Hkwjpuk] e`nspk iksr] gokeku] tyflapu lqfo/kk] jklk;fud [krkapk 
okij vf/kd mRiknu ns.kkÚ;k fidkaP;k tkrh] ;kaf=dhdj.k] O;kikjhdj.k] etwjiqjoBk] “ksrdÚ;kaph lk{kjrk] 
cktkjisBkaph miyC/krk] d`’kh irloaLFkk ;k loZ ?kVdkapk ,df=r ifj.kke d`’kh fodklkoj gksrks-  

Hkkjrh; d`’kh fodklkr fofo/k ?kVdkaps ;ksxnku Hkkjrh; d`’kh fodklkr fofo/k ?kVdkaps ;ksxnku Hkkjrh; d`’kh fodklkr fofo/k ?kVdkaps ;ksxnku Hkkjrh; d`’kh fodklkr fofo/k ?kVdkaps ;ksxnku %%%%    
 Lokra™;ksRrj izkIrhuarj HkkjrkP;k d`’kh fodkl >ikV;kus gksr xsyk- iapokf’kZd ;kstukae/;s Hkkjrh; 

d`’kh O;oLFkkiukl o O;olk;kl izk/kkU; fnys xsys- uoufou ;kstukaP;k  
ek/;ekrwu vUu/kkU; mRiknukr ok< dj.ks o rlsp laiq.kZ d`’kh{ks=kpk fodkl dj.ks vR;kvko”;d 

gksrs- ;klkBh ladfjr o lq/kkfjr ch & fc;k.ks] jklk;fud [krs] fdVduk”kds] vk/kqfud lyflapukP;k i/nrh-  
;kaf=dhdj.k d`’kh la”kks/ku o Hkw&laox/kZu v”kk vusd vk/kqfud ?kVdkaP;k ek/;ekrwu d`’kh fodkl ?kMwu  
;s.;klkBh iz;Ru dsys xsys- Hkkjrkr d̀’kh fodkl gks.;klkBh  gfjr Økarh] “osr Økarh] fuGh o ihr Øakrh] 
mrh lao/kZu] gfjr x`gs] vk/kqfud tyflapu i/nrh] bR;knh ?kVdkaps ;ksxnku egRoiw.kZ letys tkrs-   

x`fgrsdsx`fgrsdsx`fgrsdsx`fgrsds%%%%    
1½ ^HkkjrkP;k d̀’kh{ks=kr >kysY;k fodklkph ekfgrh ns.ks-  
2½ HkkjrkP;k d`’kh fodklkr fofo/k ?kVdkaps ;ksxnku letwu ?ks.ks-  
3½ fn?kZdkyhu d̀’kh O;olk;kpk fodkl gk yksdkfHkeq[k o varHkwr ?kVd eku.ks- 

mfn’Vmfn’Vmfn’Vmfn’Vssss    % 
;k la”kks/kukps mfn’Vs iq<hyizek.ks vkgsr- 
1½ HkkjrkP;k d`f’k{ks=kr >kysY;k fodklkph fdaok cnykph ekfgrh ns.ks-  
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2½ d`f’k fodklkph izeqq[k vaxkph ekfgrh ns.ks- 
       3½ Hkkjrkr d`’kh fodklkP;k ?kVdkaph ekfgrh ns.ks- 
       4½ fn?kZdkyhu d̀’kh O;olk;kpk fopkj djk;yk yko.;kar izo`Rr dj.ks-  

la”kks/ku  i/nrhla”kks/ku  i/nrhla”kks/ku  i/nrhla”kks/ku  i/nrh% 
ojhy la”kks/kukdjhrk o.kZukRed i/nrhpk okij dj.;kar vkyk vkgs-  

fo”ys’k.kfo”ys’k.kfo”ys’k.kfo”ys’k.k % 
Hkkjrkps gokeku ekUlwu izdkjps vlwu d̀’kh gk izeq[k O;olk; iqjkru dkGkiklwu vkgs- ns”kkP;k 

,dw.k yksdla[;sP;k 67% yksd laiw.kZr% d̀’khoj voyacwu vkgsr- “ksrhiklwu feG.kkjs mRiUu lokZr tkLr 
vlrs- lokZrhy dkGkr  “ksrhps Lo:Ik cnysys vkgs- iapokf’kZd ;kstusP;k dkGkiklwu R;ke/;s veqykxz cny 
gksr vkgsr- vkt “ksrhdMs ikg.;kpk n`’Vhdks.k izkeq[;kus mnjfuokZg lksMwu O;kikjh izdkjpk gksow ykxyk 
vkgs- fofo/k d`’khfo|kfiBkph LFkkiuk R;kaps osxosxGs iz;ksx o la”kks/ku xzkeh.k Hkkxkrhy “ksrdÚ;ki;Zar iksgkspr 
vlY;kus “ksrh izxr gksr vkgs- f”kok; “ksrhrhy lq/kkj.kk o cny T;kr lq/kkfjr  

 

ch&fc;k.ks izxr d̀’kh votkjs] d`f=e [krs] tyflapukP;k lqfo/kk o tarwuk”kds ;kapk okij gksÅ 
ykxY;kus d`’kh mRiknukr ok< gksr vkgs-  

Ikapokf’kZd ;kstuke/;s “ksrhyk egRo fnY;keqGs “ksrhps Lo:Ik gGwgGw cnyr xsys- o uarjP;k dkGkr 
gfjrØkarh >kyh-  

gfjr Økarh %gfjr Økarh %gfjr Økarh %gfjr Økarh %¼Green Revolution½ 
 gfjr Økarh ;k “kCnkpk mYys[k loZizFke “kkW- foY;e xkWM] ;k vesfjdu “kkL=Kkus b-lu 1968 e/;s 

okWfj;u ;sFks vkiY;k Hkk’k.kkr dsyk- gfjr Økarh ;k “kCnkiklwu nksu vFkZ izxV gksrkr- dkgh rKkauh ;k 
“kCnkpk mi;ksx fodlu”khy ns”kke/;s vUu /kkU;kph VapkbZ deh dj.;klkBh d`’kh {ks=kr eksB;k izek.kkoj 
ifjorZu ?kMowu vk.k.;klkBh dsyk- rj dkghauh tkLr mRiknu ns.kkÚ;k fof”k’V fidkaP;k tkrhph fufeZrh 
Eg.kts gfjr Øarh gks;- vk”kkoknh n`’Vhdksukrwu fopkj dsyk rj gfjr Økarh gh d`’kh {ks=krhy ,d egRoiw.kZ 
miyC/kh letyh tkrs- tkLr mRiknu ns.kkÚ;k tkrhpk lekos’k gksrks- tkLr mRinku ns.kkÚ;k ch&fc;kaukpk 
“kks/k] R;kaps vuqdj.k vkf.k izlkj o uohu d`’kh ra=Kku ;keqGs d`’kh Hkw&n`’;kar dzakrhdkjh cny >kysyk 
fnlwu ;srks vkf.k Eg.kwup laiw.kZ txkr gfjr ØkarheqGsp d`’kh {ks=kr tkx`rh fuekZ.k gksowu mRlkgkps  
okrkoj.k fodflr >kys- ;k ufou d`’kh uhrheqGs txkrhy fodluf”ky ns”kkef/ky nkfjnz;] miklekj] 
v/kZiks’k.k o d`iks’k.k bR;knh leL;ka lksMfo.;kalkBh enr gksbZy-  

 vUu/kkU;kP;k ckcrhr Lo;aiw.kZrk izkIr dj.;kBh Hkkjrh; d`’kh rKkauh vFkd ifjJe ?ksrys MkW-,l-
,l- LokehukFku ;kauh R;kaP;k iz;Rukrwu d`’kh mRiknu ok<hpk iz;ksx ;”kLoh d:u nk[koyk- Eg.kwu R;kauk 
Hkkjrh; ^^gfjr Økarhps** tud ekuys tkrs- QksMZ QkÅaMs”kuP;k rKkapk ,d xV Hkkjrkr vkyk o R;kauh d̀’kh 
{ks=krhy leL;k tk.kwu R;kojhy mik; lqpfoys- 1960&61 e/;s l/ku d`’kh ftYgk dk;ZØe ¼IADP½ 
vk[k.;kar vkyk- 1964&65 e/;s ^^l/ku d`’kh dk;ZØe ¼IAAP½ laiw.kZ ns’kkr jkcfo.;kar vkyk- 1965&66 o 
1966&67 e/;s imysY;k n`’dkGkeqGs vUu/kkU; mRiknu ok<fo.ks xjtsps gksrs- b-l- 1960 e/;s Tokjh] cktjh] 
edk ;k fuoMd fidkaps ladfjr ok.k okij.;kar lq:okr >kyh- 1963&64 e/;s esDlhdu xOgkps  rj 1965 
e/;s Hkkr fidkps foyk;rh ok.k okij.;kal lq:okr >kyh- vf/kd mRiknu ns.kkÚ;k tkrhP;k okijkeqGs 
vUu/kkU; mRiknukr eksB;k izek.kkoj ok<>kyh- tls 1961&66 ;k dkGkr vUu/kkU;kps ljkljh mRiknu gk 
81 n”ky{k Vuko:u 1970&71 e/;s 108 n”ky{k Vuki;Zar ok<ys- v”kkizdkjs laiw.kZ Hkkjrkr gfjr Økarh gksowu 
vUu/kkU; mRiknukP;k ckcrhr Hkkjr Lo;aiw.kZ >kyk-  
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gfjr Økarhps ?kVdgfjr Økarhps ?kVdgfjr Økarhps ?kVdgfjr Økarhps ?kVd    % 
1½ vf/kd mRiknu ns.kkÚ;k fc;k.kkaP;k tkrh- 2½ d`f=e tyflapu lqfo/kk] ¼3½ jklk;fud [krkapk 

okij] ¼4½ fdVduk’kds o r.kuk”kdkapk okij] ¼5½ Hkkjrh; d`’kh{ks=kyk vuqdwy v’kh d`’kh midj.ks o ;a= 
lkeqxzhpk okij] ¼6½ dtZ] iqjoBk ¼7½ d`’khtU; ekykP;k fdaerh lanHkkZrhy /kksj.k] ¼8½ lkBo.k lqfo/kk ¼9½ “ksr 
tfeuhps ,d=hdj.k-  

Hkkjrh; “ksrhoj gfjr Økarhpk izHkkoHkkjrh; “ksrhoj gfjr Økarhpk izHkkoHkkjrh; “ksrhoj gfjr Økarhpk izHkkoHkkjrh; “ksrhoj gfjr Økarhpk izHkko    % 
gfjr  ØkarheqGs “ksrh O;olk;kr veqykxz ifjorZu gksÅu “ksrhpk fodkl >ikV;kus gksr xsyk R;keqGs 

”ksrdÚ;kaps mRiUu ok<owu R;kapk thouLrj maapo.;kale enr >kyh vkgs- gfjr Økarhps ewY;ekiu dsY;kl 
d`’kh O;olk;koj >kysys nwjxkeh ifj.kke Eg.kts ¼1½ vUu/kkU; mRiknukr Hkj?kksl ok<] ¼2½ d`’kh ò/nh 
njok<h] ¼3½ ijaijkxr “ksrh i/nrhr cny] ¼4½nj gsDVjh mRikndrsr ok<] ¼5½ uohu d̀’kh ra=Kkukpk okij] 
¼6½ deh dkyko/khr ;s.kkjh fids] ¼7½ xzkeh.k jkstxkjkr ok<] ¼8½ osGsph cpr  

gfjr ØakrhP;k e;kZnkgfjr ØakrhP;k e;kZnkgfjr ØakrhP;k e;kZnkgfjr ØakrhP;k e;kZnk    % 
¼1½ HkkaMoyiz/kku d̀’kh i/nrh] ¼2½ ladfjr o lq/kkfjr fc;k.kkaph e;kZnk] ¼3½ ik;kHkwr lqfo/kkapk vHkko] 

¼4½ {kkj tfeuhr ok<] ¼5½ e`nk lqfidrspk Úgkl] ¼6½ izknsf’kd vlerksy] ¼7½ fid mRiknukr vlekurk-  
gfjrØkarhP;k e;kZnk vlY;k rjh R;kis{kk Qk;nsp tkLr >kysr o Hkkjr vUu/kkU;kP;k ckcrhr 

Lo;aiw.kZ >kkyk gs gfjr Øakrhps lokZr egRokps Qfyr vkgs-  

“osr Økarh“osr Økarh“osr Økarh“osr Økarh    % ¼White Revoluation½ 
nqX/kksRiknu O;olk;kpk fodkl Ogkok ;k dYiusrwu “osr Økarhpk ¼/koy dzakrh½ fopkj ekaM.;kar 

vkyk- 1960 rs 70 P;k n”kdkr Hkkjrkr “osr dzakrhyk lq:okr >kyh- MkW- oxhZl dqfj;u ;kauk “osrdzakarhps 
tud ekuys tkrks- Hkkjrkr nqX/kksRiknukr dzakarhdkjh ok< Ogkoh ;k gsrwus dsysY;k iz;Rukr “osr dzakarh vls  
Eg.krkr] “osr dzakarh ?kMowu vk.k.;klkBh 1964&65 lkyh ^^l?ku Ik”kq fodkl dk;ZØe** jkcfo.;kar vkyk- ;k 
varxZr Ik”kwaP;k vkjksX;kph fuxk o R;kaP;k nq/k ok<hlkBh iks’kd] Ik”kw vkgkj ;kc|yps izf”k{k.k ns.;kar vkys-  
;kpk iqf<y Hkkx Eg.kwu “osr Økarhph xrh] ok<fo.;klkBh tqyS 1970 e/;s vkWijs”ku IyM &I]  1980&85  
e/;s vkWijs”ku IyM &II o 1985&94 e/;s vkWijs’ku & IyM - III v”kk ;kstuk jkcfo.;kar vkY;k- “osr dzkarh 
i'kw iztuu o la”kks/kukP;k vk/kqfud {ks=Kkukoj vk/kkjysyh vkgs- vkWijs”ku IyM ;kstuk ;”kLoh dj.;klkBh  
jk’Vªh; Msvjh fodkl cksMZ] eukflag bfULVV;wV vkWQ Vªsfuax o th nslkbZ Vªsfuax bfULVV;qV ;sFks izf”k{k.k 
dsanzkaph  

LFkkiuk dj.;kar vkyh- Msvjh fodklklkBh “kklukus VsDukWykWth fe”kuph LFkkiuk dsyh- 
nqX/kksRiknukr Hkkjrkus vesfjdsyk ekxs Vkdwu vkt txkrhy lokZar eksBk nqX/kksmRiknd ns”k Eg.kwu vksG[kyk 
tkrks- “osr dzakrheqGs nqX/kksRiknukr rhu rs pkj iVhus ok<>kysyh fnlwu ;srs-  

ihr dzakrh %ihr dzakrh %ihr dzakrh %ihr dzakrh %¼Yellow Revoluation½  
rsyfc;kaP;k mRiknukr ok< d:u Hkkjrkyk Lo;aiw.kZ dj.;kP;k m|s”kkus th ;kstuk vk[k.;kar vkyh 

R;kl ^^ihr dzakarh vls Eg.krkr** HkwbZeqax] frG] lks;kfcu] lq;ZQqy] djMbZ] tol v”kk xfGrkaP;k fidkaP;k 
lq/kkfjr tkrh o ladfjr ok.k fodflr dj.;kar vkys- vuqdwy HkkSSxksfyd ifjfLFkrh vlysY;k ;k fidkaP;k 
ykxoM {ks=kr ok<>kyh- vyhdMs lks;kfcups {ks= [kqi ok<ys-  

fuGh dzakrh %fuGh dzakrh %fuGh dzakrh %fuGh dzakrh %¼Blue Revoluation½ 
Hkkjr ljdkjus o jkT;ljdkjus eRL;ksRiknu o brj lkxjlaiRrh ok<fo.;klkBh ts iz;Ru dsys o 

th ;kstuk vaeykr vk.kyh fryk ^^fuGh Økarh** vls Eg.krkr] vk/kqfud ra= o i/nrhpk okij d:u 
eklsekjh dsyh tkrs- R;keqGs leqnzfdukjh izns”k eksBeksB;k un;k] ljksoj o /kj.kkaeqGs r;kj >kysY;k 
tyk”k;kaP;k dkBh jkg.kkÚ;k yksdkauk eksB;k izek.kkoj jkstxkj miyC/k >kyk vkgs- ns”kkP;k vkfFkZd fodklkr 
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^^fuGh Økarhps LFkku egRoiw.kZ letys tkrs- eRlksRiknu ok<hlkBh la”kks/ku izf”k{k.k] iz;ksx”kkGk lqfo/kk 
iqjfo.;kar ;sr vkgsr-   

mrhmrhmrhmrh    lao/kZu %lao/kZu %lao/kZu %lao/kZu %    ¼ Tissue Culture½  
mrh lao/kZu ra=kpk okij d:u Qqy>kMkaph “kkL=h; i/nrhus vfHko`/nh dj.;kpk loZizFke ;”kLoh 

iz;Ru MkW- eksjy ;k QzkUle/khy “kkL=Kkus b-l- 1960 lkyh vkWfdM ;k Qqy>kMkae/;s dsyk o mrh lao/kZukps 
laiw.kZ ra=Kku fodflr dsys- bl- 1972 e/;s rSokue/khy “kkL=K MkW- ek- vkf.k ”kh ;kauh dsGhP;k mrh 
lao/kZukps ;”kLoh iz;ksx dsys MkW- eqjk”khus o Ldwx ;k vesfjdu “kkL=Kkauh b-lu- 1974 lkykiklwu mrh 
lao/kZu ;a=kpk QG>kMkaP;k vkf.k fidkaP;k vfHko`/nh o lq/kkj.kk ;klkBh ra=Kku fodflr dsY;kuarj txkr 
o Hkkjrkr lq/nk iz;ksx”kkGke/;s “kkL=Kkauh la”kks/ku d:u ;’k feGfoys- 1½ mRd`’V xq.k/keZ vlysY;k 
ekr`o`{kkaP;k MksG;kiklwu ukrhoar jksikaph fufeZrh eksB;k izek.kkr dj.ks “kD; gksrs- 2½ fujksxh jksikaph fufeZrh 
gksr vlY;keqGs uSlfxZd okrkoj.kkr R;kaph ok< pkaxyh gksrs o rlsp fidkaoj jksx iMr ukgh ¼3½ mrh 
lao/kZu ra=kuh r;kj dsysY;k tkrhoar jksikauk QG/kkj.kk yodj o mRd`’V izfrph gksrs ¼4½ mrh lao/kZu 
i/nrhus taxyh ouLirhaph vfHko`/nh dj.ks  

“kD; gksrs] ¼5½ mrh lao/kZu ra=Kku fodflr >kY;keqGs deh osGkr o deh [kpkZr vf/kd 
d`’khmRiknu feGfo.ks “kD; >kys vkgs- jk’Vªh; jklk;fud iz;ksx”kkGk iq.ks] HkkHkk v.kq”kDrh dsanz VªkWEcs] Hkkjrh; 
d`’kh la”kks/ku dsanz uoh fnYyh- d`’kh fo|kihBs] uW”kuy ckWVfudy fjlpZ bfULVV;qV] y[kukS b- e/;s mrh 
lao/kZu iz;ksx”kkGk dk;ZUohr vlwu fofo/k fidkaph vfHko`/nh dj.ks “kD; >kys vkgs Hkkjr ljdkjus mrh 
lao/kZu ;k tSora=Kkukl pkyuk ns.;klkBh ^^tSora=Kku eaMG** LFkkiu dsys vkgs mrh lao/kZu ra=Kku d̀’kh 
fodklklkBh ,d ojnkup Bjys vkgs-   

gfjr x`gs %gfjr x`gs %gfjr x`gs %gfjr x`gs %¼Green Houses½ 
dkp fdaok IykWfLVd iklwu cufoysY;k o R;kP;k vkfry okrkoj.k fu;af=r fdaok vfu;af=r  

dj.kkÚ;k x`gkl ^^gjhr x̀g** vls Eg.krkr-  
 fu;af=r okrkoj.kkr fof”k’V ouLirh ok<fo.;kpk izdkj jkseu dkGkr vk<Grks Hkkjrkr folkO;k 

“krdkP;k mRrjk/kkZr gfjrx`gs fodflr >kyh- gfjrx`gs nksu izdkjph vkgsr- okrkoj.k fu;a=hr gfjrx`gs o 
va”kr% okrkoj.k fu;a=hr gfjrx`gs- deh {ks=kr o gaxke ulrkaukgh d`’kh mRiknu ?ks.ks “kD; vkgs- dkgh 
fidkaps o’kZHkj mRinu ?ksrk ;srs- gjhrx`gke/;s lw;Zizdk”kkph rhozrk] rkieku] vknzZrk] ik.kh CO2 bR;knh 
?kVdkaps fu;a=.k fidkaP;k xjtsuqlkj dsys tkrs- R;keqGs fidkaP;k mRinukr eksB;k izek.kkoj ok< gksrs-  

vk/kqfud tyflapu i/nrhvk/kqfud tyflapu i/nrhvk/kqfud tyflapu i/nrhvk/kqfud tyflapu i/nrh    % 
rq’kkj flapu o fBacd flapu ;k tyflapukP;k izeq[k vk/kqfud i/nrh vfydMP;k dkGkr fodlhr 

>kysY;k vkgsr- rq’kkj flapu i/nrhykp Qokjk flapu vlsgh Eg.krkr- ;k i/nrhr QokjkP;k :ikkus ik.kh 
fidkaoj iMrs Qokjs uks>y fQjr vlY;keqGs loZ cktwauk ikolkizek.ks fidkaoj o tfeuhoj iMrkr o 
ik.;kps leizek.kkr forj.k gksrs- ;k i/nrhpk izeq[k Qk;nk Eg.kts 20 rs 30% ik.;kph cpr gksowu tkLr 
{ks= vksyhrk[kkyh ;sow “kdrs-  

 tfeuhpk iksr] fidkaps o;] rkieku] ck’ihHkoukpk osx fopkjkr ?ksowu fidkaP;k eqGktoG vko”;d 
rso<s ik.kh ikWyhfeuP;k uG;ka}kjs FksackFksackus fdaok Loa; o ckjhd /kkjsus ns.;kP;k vk/kqfud i/nrhyk ^^f<cd 
flapu** Eg.krkr- ;k i/nrhus ik.;kph eksB;k izek.kkoj cpr >kY;keqGs tkLr {ks= vksfyrk[kkyh vk.krk ;srs-  

    “kkLor d`’kh fodkl“kkLor d`’kh fodkl“kkLor d`’kh fodkl“kkLor d`’kh fodkl    % 
 i;kZoj.k ijfLFkrhdh o tSofofo/krk ;k lanHkkZr lao/kZu n`f’Vdksu fLodk:u fn?kZdkG fVd.kkjk 

fodkl Eg.kts “kk”or fodkl gks; “kk”or fodklkr fodkl o i;kZoj.k lao/kZu g;k nksUgh ckch ijLij iqjd 
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vkgsr- “kk”or fodklkeqGs ekuoh thoukph xq.koRrk lq/kkj.;kal enr gksrs- nh?kZdkGki;Zr d`’kh mRikndrk o 
mi;qDrrk lektklkBh fVdowu Bso.;kph {kerk gks;-   

tSofoKku  ra=KkutSofoKku  ra=KkutSofoKku  ra=KkutSofoKku  ra=Kku    % ¼Biotechnology½ 
tSohd vo;okaP;k i/nrhrwu mi;qDr iSnkl r;kj vl.kkÚ;k ra=kl tSofoKku ra=Kku vls  

Eg.krkr- ,dfolkos “krd gs tSofoKku ra=Kkukpsp “krd Eg.kwu vksG[kys tkrs- fofo/k {ks=ke/;s tSofoKku 
ra=Kkukpk izHkko tk.kor vlwu R;koj la”kks/ku gksr vkgs- 1992 P;k l=kr NBTB LFkkiu  dsyh- 1986 e/;s 
^fefuLVªh vkWQ lk;Ul vWUM VsDukWykWth* varxZr tSofoKku ra=Kku gs fMikVZesaV lq: dsys-  

lsafnz; “ksrhlsafnz; “ksrhlsafnz; “ksrhlsafnz; “ksrh    % ¼Organic Farming½  
d`f=e [krs u okijrk] jlk;us] laizsjd] jklk;fud fdVduk”kds o tarwuk”kds ;kapk okij u djrk 

dsysyh “ksrh Eg.kts lsafnz; “ksrh- fulxZ egku ekuokpk gLr{ksi u gksrk R;kps larqyu vkokghr jkfgy- 

lkjka{klkjka{klkjka{klkjka{k    %  
       fn?kZdkyhu d̀’kh vkfFkZd fodkl ;k ladYiuspk vf/kd [kksyoj fopkj dsY;kl vkfFkZd fodkl o 
d`’kh ;ke/khy ?kfu’B ijLij la?k’kZ Li’V gksrks- d`’kh fodklkpk eq[; vk”k; Eg.kts lektkP;k vkfFkZd xjtk 
Hkkxo.;klkBh uSlxhZd lk/kukapk okij djhr vlrkauk Hkfo’;dkyhu lektkP;k xjtk Hkkxfo.;kP;k {kersoj 
R;kpk vfu’V ifj.kke gksrk dkek u;s- ;ko:u d̀’kh  fodkl gh cgqO;kih o loZlekos’kd] fujarj o;ko:u d̀’kh  fodkl gh cgqO;kih o loZlekos’kd] fujarj o;ko:u d̀’kh  fodkl gh cgqO;kih o loZlekos’kd] fujarj o;ko:u d̀’kh  fodkl gh cgqO;kih o loZlekos’kd] fujarj o    fn?kZdkG fn?kZdkG fn?kZdkG fn?kZdkG 
pky.kkjh izfØ;k vkgs gs Li’V gksrspky.kkjh izfØ;k vkgs gs Li’V gksrspky.kkjh izfØ;k vkgs gs Li’V gksrspky.kkjh izfØ;k vkgs gs Li’V gksrs----        
lanHkZ %lanHkZ %lanHkZ %lanHkZ %    

1½ dsps- ds-,e- o lonh ,-ch- & d`’kh HkwfoKku] Jh- teuknkl vW.M da- eqacbZ-  
2½ izfeyk dqekj] Jhfoey “kekZ & d`’kh Hkwxksy] e/;izns”k fgUnh xzaFk vdkneh Hkksiky 
3½ frokjh vkj-lh- flag ch-,e& d’kh Hkwxksy] iz;kx iqLrd Hkou] bykgkckn-  
4½ vfgjjko o vkfy>kM & vkfFkZd Hkwxksy-  
5½ djejdj o xqIrs & vkfFkZd o O;kikjh Hkwxksy] 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Worldwide International Inter Disciplinary Research Journal (A Peer Reviewed Referred)                ISSN – 2454 - 7905 

³ÖÖ¸üŸÖÖ“µÖÖ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖ“Öß †´ÖéŸÖ ¾ÖÂÖÖÔ“µÖÖ ×¤ü¿Öê−Öê —ÖÖ»Öê»Öß ¾ÖÖ™ü“ÖÖ»Ö 
    Vol. I  - ISSUE – XXX                                        SJIF Impact Factor : 6.91                                               Page - 139 

Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖê¢Ö¸ü ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖß»Ö ¤üÖ×¸ü¦ü¶Ö“Öß ÛÃ£ÖŸÖß 
 

¯ÖÏÖ. ´ÖÓ•ÖãÂÖÖ ‹�ú−ÖÖ£Ö¸üÖ¾Ö �úÖê»Æêü 
•ÖµÖ×�úÃÖÖ−Ö ˆ““Ö ´ÖÖ¬µÖ×´Ö�ú ×¾ÖªÖ»ÖµÖ, ×»Ö´Ö»ÖÖ ŸÖÖ. ¯Öã%ÖÖÔ ×•Ö. ¯Ö¸ü³Ö%Öß 

 

¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö−ÖÖ : 

             ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖ ´ÖÖêšü¶Ö ¯ÖÏ´ÖÖ%ÖÖŸÖ ¤üÖ×¸ü¦ü¶ †ÖÆêü. ÷ÖÏÖ´Öß%Ö ³ÖÖ÷ÖÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü“Ö ¿ÖÆü¸üß ³ÖÖ÷ÖÖŸÖÆüß ¤üÖ×¸ü¦ü¶Ö“Öê ¯ÖÏ´ÖÖ%Ö †Öœüôæû−Ö µÖêŸÖê. 

Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖê¢Ö¸ü �úÖôûÖŸÖ ¤üÖ×¸ü¦ü¶Ö“µÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖ%ÖÖŸÖ ´ÖÖêšü¶Ö ¯ÖÏ´ÖÖ%ÖÖŸÖ ‘Ö™ü —ÖÖ»Öß †ÃÖ»Öß ŸÖ¸üß †•Öã−ÖÆüß ´ÖÖêšü¶Ö ¯ÖÏ´ÖÖ%ÖÖŸÖ ¤üÖ×¸ü¦ü¶Ö“Öê ¯ÖÏ´ÖÖ%Ö 

†ÖÆêü. †»¯Ö ×¾Ö�ú×ÃÖŸÖ¯Ö%ÖÖ Æêü ¤üÖ×¸ü¦ü¶Ö“Öê ¯ÖÏ´Öã�Ö �úÖ¸ü%Ö †ÖÆêü. †»¯Ö ×¾Ö�ú×ÃÖŸÖ¯Ö%ÖÖ´Öãôêû ±úÖ¸ü ´ÖÖêšü¶Ö »ÖÖê�úÃÖÓ�µÖê»ÖÖ ¤îü−ÖÓ×¤ü−Ö 

•Öß¾Ö−ÖÖŸÖß»Ö †Ö¾Ö¿µÖ�ú ÷Ö¸ü•ÖÖ ³ÖÖ÷Ö¾ÖŸÖÖ µÖêŸÖ −ÖÖÆüßŸÖ. ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖ ×¾Ö�ú×ÃÖŸÖ ¤êü¿ÖÖ“µÖÖ ŸÖã»Ö−ÖêŸÖ ¸üÖÂ™ÒüßµÖ ˆŸ¯Ö®Ö �ú´Öß †ÖÆêü ŸÖÃÖê“Ö ¸üÖÂ™ÒüßµÖ 

ˆŸ¯Ö®Ö ¾ÖÖœüß“ÖÖ ¾Öê÷ÖÆüß �ú´Öß †ÖÆêü. ³ÖÖ¸üŸÖ †•Öã−ÖÆüß ¿ÖêŸÖß¯ÖÏ¬ÖÖ−Ö ¤êü¿Ö ´Æü%Öæ−Ö ÷Ö%Ö»ÖÖ •ÖÖŸÖÖê. ¯Ö¸ÓüŸÖã ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖ»µÖÖ ¿ÖêŸÖß“Öß ¯ÖÏ÷ÖŸÖß —ÖÖ»Öß 
−ÖÃÖ»µÖÖ−Öê µÖÖ¯ÖÖÃÖæ−Ö ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ÆüÖê%ÖÖ·µÖÖ ˆŸ¯Ö®ÖÖ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖ%Ö �ú´Öß †ÖÆêü. ÃÖÖ´ÖÖ×•Ö�ú ÃÖê¾ÖÖ ÃÖã¾Öß¬ÖÖÓ“Öß ˆ¯Ö»Ö²¬ÖŸÖÖ �ú´Öß †ÃÖ»µÖÖ−Öê 

†Ö¾Ö¿µÖ�ú ÃÖê¾ÖÖ¯ÖÖÃÖæ−Ö †Ö•ÖÆüß ²Ö¸üß“Ö •Ö−ÖŸÖÖ ¾ÖÓ×“ÖŸÖ †ÖÆêü. ×¿Ö�Ö%ÖÖ“µÖÖ ÃÖã×¾Ö¬ÖÖ ¯Öã¸êü¯Öæ̧ ü ˆ¯Ö»Ö²¬Ö −ÖÃÖ»µÖÖ−Öê Ã¾ÖÖ¾Ö»ÖÓ²Öß •Öß¾Ö−Ö 

•Ö÷Ö%µÖÖŸÖ †›ü“Ö%Öß µÖêŸÖÖŸÖ. †×¿Ö×�ÖŸÖ¯Ö%ÖÖ´Öãôêû ¸üÖê•Ö÷ÖÖ¸üÖ“µÖÖ ÃÖÓ¬ÖßÆüß ×´ÖôûŸÖ −ÖÃÖ»µÖÖ−Öê ¤üÖ×¸ü¦ü¶ÖŸÖ ¾ÖÖœü —ÖÖ»µÖÖ“Öê ×¤üÃÖŸÖê. †¿ÖÖ 

×¾Ö×¾Ö¬Ö ÃÖÖ´ÖÖ×•Ö�ú ¾Ö †ÖÙ£Ö�ú �úÖ¸ü%ÖÖÓ´Öãôêû ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖß»Ö ¤üÖ×¸ü¦ü¶ÖŸÖ ¾ÖÖœü ÆüÖêŸÖÖÓ−ÖÖ ×¤üÃÖŸÖê.  
ÃÖÓ¿ÖÖê¬Ö−Ö ¯Ö¬¤üŸÖß : 

            ÃÖ¤ü¸üß»Ö ÃÖÓ¿ÖÖê¬Ö−ÖÖÃÖÖšüß ÃÖÓ�µÖÖŸ´Ö�ú, ÃÖ¾Öì�Ö%ÖÖŸ´Ö�ú, ×¾Ö¿»ÖêÂÖ%ÖÖŸ´Ö�ú ¾Ö ŸÖã»Ö−ÖÖŸ´Ö�ú ¯Ö¬¤üŸÖß“ÖÖ ˆ¯ÖµÖÖê÷Ö �ú¸ü%µÖÖŸÖ 

†Ö»ÖÖ †ÖÆêü.  
×¾ÖÂÖµÖ ¯ÖÏ×ŸÖ¯ÖÖ¤ü−Ö : 

             ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖ ¯ÖÏÖ£Ö×´Ö�ú ¾Ö ¤ãüµµÖ´Ö µÖÖ ¤üÖê−ÆüßÆüß ¯ÖÏ�úÖ¸ü“Öê ¤üÖ×¸ü¦ü¶ †ÖœüôûŸÖê. ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖ ¤ü¸ü›üÖê‡Ô ÃÖ¸üÖÃÖ¸üß ˆŸ¯Ö®Ö 2000 ¹ý. “µÖÖ 

†ÖÃÖ¯ÖÖÃÖ †ÖÆêü. µÖÖ¾Öºþ−Ö ¾µÖŒŸÖß“Öê ¸üÖê•Ö“Öê ˆŸ¯Ö®Ö 05 ŸÖê 06 ¹ý. ¯Ö›üŸÖê. µÖÖ ˆŸ¯Ö®ÖÖŸÖß»Ö ŸÖß †Ö¯Ö»µÖÖ †®Ö, ¾ÖÃ¡Ö, ×−Ö¾ÖÖ¸üÖ µÖÖ ÷Ö¸ü•ÖÖ 

�ú¿ÖÖ ¯Ö¨üŸÖß−Öê ¯Öã%ÖÔ �úºþ ¿Ö�êú»Ö µÖÖ“Öß �ú»¯Ö−ÖÖ µÖê¾Öæ ¿Ö�úŸÖê.³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖ 90% »ÖÖê�ú ¯ÖÖ»Öê³ÖÖ•µÖÖ, ŸÖã¯Ö, ¾Ö−ÖÃ¯ÖŸÖß ŸÖê»Ö, ¤ãü¬Ö ¾Ö ¤ãü¬ÖÖ“Öê 

¯Ö¤üÖ£ÖÔ, ´ÖÖ¿Öê, †Ó›üß, ±úôêû, ÃÖÖ�Ö¸ü ‡. †Ö¾Ö¿µÖ�ú ¯Ö¤üÖ£ÖÔ •µÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖ%ÖÖŸÖ †ÖÆüÖ¸üÖŸÖ šêü¾Ö%Öê †Ö¾Ö¿µÖ�ú †ÖÆêü ŸµÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖ%ÖÖŸÖ šêü¾Öæ ¿Ö�úŸÖ 

−ÖÖÆüß. ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖ ¾ÖÖÙÂÖ�ú ¤ü¸ü›üÖê‡Ô �úÖ¯Ö›üÖ“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü ±úŒŸÖ 18 ¾ÖÖ¸ü †ÖÆêü. ŸÖ¸ü ‡Ó÷»Ö›ü´Ö¬µÖê 40 ¾ÖÖ¸ü ¾Ö †´Öê×¸ü�êúŸÖ 60 ¾ÖÖ¸ü †ÃÖê �úÖ¯Ö›ü 

¾ÖÖ¯Ö¸ü%µÖÖ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖ%Ö †Öœüôæû−Ö µÖêŸÖê. ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖ ±úŒŸÖ 25 % »ÖÖê�ú •ÖÖê›êü ¾ÖÖ¯Öºþ ¿Ö�úŸÖÖŸÖ ŸÖ¸ü †−µÖ ¤êü¿ÖÖŸÖ ¤ü¸ü ´ÖÖ%ÖÃÖß ×�ú´ÖÖ−Ö ŸÖß−Ö 
•ÖÖê›ü (Pairs) ¾ÖÖ¯Ö¸ü»Öê •ÖÖŸÖÖŸÖ. 

             ´ÖãÓ²Ö‡Ô ÃÖÖ¸ü�µÖÖ ¿ÖÆü¸üÖŸÖ ‹�úÖ �ÖÖê»ÖßŸÖ ¸üÖÆü%ÖÖ·µÖÖ �ãú™æÓü²ÖÖ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖ%Ö 89 ™üŒ�êú ŸÖ¸ü •Ö²Ö»Ö¯Öæ¸ü †Öê�úÖµÖÖ µÖÖ ¿ÖÆü¸üÖŸÖ Æêü 

¯ÖÏ´ÖÖ%Ö 60 ™üŒ�êú †ÃÖ»µÖÖ“Öê †ÖœüôûŸÖê. µÖÖ¾Öºþ−Ö ¯ÖÏŸµÖê�ú ´ÖÖ%ÖÃÖÖÃÖ †Ö¾Ö¿µÖ�ú ŸÖê¾Öœß ¸üÖÆü%µÖÖ“Öß •ÖÖ÷ÖÖÆüß ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖß»Ö ²ÖÆãüÃÖÓ�µÖ 

»ÖÖê�úÖÓ−ÖÖ ×´Öôæû ¿Ö�úŸÖ −ÖÖÆüß †ÃÖê ×¤üÃÖæ−Ö µÖêŸÖê.  

             ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖß»Ö »ÖÖê�úÖÓ“µÖÖ ¤üÖ×¸ü¦ü¶Ö“Öß �ú»¯Ö−ÖÖ ¾Ö¸üß»Ö ×¾Ö¾Öê“Ö−ÖÖ¾Öºþ−Ö Ã¯ÖÂ™ü ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖ¾Öºþ−Ö µÖê£Öß»Ö »ÖÖê�ú, ×¿Ö�Ö%Ö, 

´Ö−ÖÖê¸Óü•Ö−Ö ¾Ö †−µÖ ÷Ö¸ü•ÖÖ ¯Öã ü̧¾Öæ ¿Ö�úŸÖ †ÃÖŸÖß»Ö µÖÖ“Öß †Ö¯Ö%Ö �ú»¯Ö−ÖÖ �úºþ ¿Ö�úŸÖÖê. ´Æü%Öæ−Ö“Ö µÖê£Öê †ÖŸµÖÖÓ×ŸÖ�ú ¤üÖ×¸ü¦ü¶Ö´Öãôêû 

†�úÖµÖÔ�Ö´ÖŸÖÖ •ÖÖÃŸÖ ×¤üÃÖæ−Ö µÖêŸÖê ¾Ö •ÖÖÃŸÖ †�úÖµÖÔ�Ö´ÖŸÖê´Öãôêû ¤üÖ×¸ü¦ü¶ ¾ÖÖœüŸÖ“Ö •ÖÖŸÖ †ÖÆêü. ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖ ×´Öôû%ÖÖ·µÖÖ Ø�ú¾ÖÖ �úÖ´Ö �úºþ 
¿Ö�ú%ÖÖ·µÖÖ ¾µÖŒŸÖß 42 ™üŒ�êú †ÖÆêüŸÖ ŸÖ¸ü ŸµÖÖ¾Ö¸ü †¾Ö»ÖÓ²Öæ−Ö ¸üÖÆü%µÖÖ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖ%Ö 58 ™üŒ�êú †ÖÆêü. »ÖÆüÖ−Ö ´Öã»Öê ¾Ö £ÖÖê›ü¶Ö ¯ÖÏ´ÖÖ%ÖÖŸÖ 

ÛÃ¡ÖµÖÖ µÖÖ −ÖîÃÖÙ÷Ö�ú †×ÁÖŸÖÖŸÖ µÖêŸÖÖŸÖ ¯Ö%Ö µÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ ¾Öé¬¤ü, ¸üÖê÷Öß, ¿ÖÖ¸üß×¸ü�ú ¾Ö ´ÖÖ−Ö×ÃÖ�ú †¯ÖÓ÷Ö, ×³Ö�úÖ¸üß , ÃÖÖ¬Öã, †Öôû¿Öß ÷Öã−Æêü÷ÖÖ¸ü 

¾Ö ÃÖÖ´ÖÖ×•Ö�ú †−µÖÖµÖÖ−Öê ×¯Ö›üßŸÖ †ÃÖê ×¾Ö×¾Ö¬Ö ŸÖ·Æê“Öê »ÖÖê�ú ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ¾Ö¸ü †¾Ö»ÖÓ²Öæ−Ö †ÃÖ»µÖÖ“Öê †Ö¯Ö»µÖÖ»ÖÖ †ÖœüôûŸÖê. •µÖÖ ¤êü¿ÖÖŸÖ 

ÃÖ¸ü�úÖ¸ü»ÖÖ ÃÖ´ÖÖ•Ö �ú»µÖÖ%Ö, ÃÖÖ´ÖÖ×•Ö�ú ´Ö¤üŸÖ, µÖÖ�ú¸üßŸÖÖ , •ÖÖÃŸÖßŸÖ •ÖÖÃŸÖ �Ö“ÖÔ �ú¸üÖ¾ÖÖ »ÖÖ÷ÖŸÖÖê. ŸµÖÖ ¤êü¿ÖÖŸÖ ¤üÖ×¸ü¦ü¶ ×ŸÖŸÖ�êú“Ö 

×ŸÖ¾ÖÎ †ÃÖŸÖê †ÃÖÖ ×−ÖÂ�úÂÖÔ †Ö¯Ö»µÖÖ»ÖÖ †Öœüôæû−Ö µÖêŸÖê." 
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            ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖß»Ö ¤üÖ×¸ü¦ü¶Ö“µÖÖ ÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖ ›üÖò. ¤üÖÓ›êü�ú¸ü †Ö×%Ö ›üÖò. ¸ü£Ö µÖÖÓ−Öß 1960-61 ŸÖê 1967-68 “µÖÖ ¤ü¸ü´µÖÖ−Ö 

³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖß»Ö ÷ÖÏÖ´Öß%Ö †Ö×%Ö −ÖÖ÷Ö¸üß ³ÖÖ÷ÖÖŸÖß»Ö ¤ü×¸ü¦üß »ÖÖê�úÖÓ“Öß †Ö�ú›êü¾ÖÖ¸üß ¯ÖÏ×ÃÖ¬¤ü �êú»Öß. ŸµÖÖ−ÖãÃÖÖ¸ü ÷ÖÏÖ´Öß%Ö ³ÖÖ÷ÖÖŸÖß»Ö ¤üÖ×¸ü¦üß 

»ÖÖê�úÖÓ“Öß ÃÖÓ�µÖÖ 13.5 �úÖê™üß ¾Öºþ−Ö 16.06 �úÖê™üß ‹¾Öœüß ¾ÖÖœü»Öß ŸÖ¸ü −ÖÖ÷Ö¸üß ³ÖÖ÷ÖÖŸÖß»Ö ÃÖÓ�µÖÖ 4.2 �úÖê™üß¾Öºþ−Ö 4.9 �úÖê™üß ‡ŸÖ�úß 

¾ÖÖœü»Öß ÆüÖêŸÖß. 1970 ´Ö¬µÖê ‹�æú%Ö »ÖÖê�úÃÖÓ�µÖêŸÖß»Ö ¤ü×¸ü¦üß »ÖÖê�úÖÓ“Öß ÃÖÓ�µÖÖ 52.4% ÆüÖêŸÖß ŸÖ¸ü 1988 ´Ö¬µÖê Æüß ÃÖÓ�µÖÖ 40% 

‡ŸÖ�úß �ú´Öß —ÖÖ»Öß. µÖÖ ¾ÖÂÖÖÔŸÖ ¤ü×¸ü¦üß »ÖÖê�úÖÓ“µÖÖ ™üŒ�êú¾ÖÖ¸üß´Ö¬µÖê ‘Ö™ü —ÖÖ»Öê»Öß ×¤üÃÖŸÖê, �úÖ¸ü%Ö 1970 ´Ö¬µÖê ¤ü×¸ü¦üß »ÖÖê�úÖÓ“Öß ‹�æú%Ö 
ÃÖÓ�µÖÖ 1990-91 “µÖÖ †£ÖÔÃÖÓ�ú»¯ÖÖŸÖ ¤üÖ×¸ü¦ü¶ ȩ̂üÂÖê�ÖÖ»Öß †ÃÖ%ÖÖ·µÖÖ »ÖÖê�úÖÓ“Öß ‹�æú%Ö ÃÖÓ�µÖÖ 30 �úÖê™üß ÃÖÖÓ×÷ÖŸÖ»Öß ÆüÖêŸÖß. ŸÖ¸ü 1992 

´Ö¬µÖê ‹�æú%Ö »ÖÖê�úÃÖÓ�µÖê“µÖÖ 29.09% »ÖÖê�ú ¤üÖ×¸ü¦ü¶ ȩ̂üÂÖê�ÖÖ»Öß †ÃÖ»µÖÖ“Öê ÃÖÖÓ÷Ö%µÖÖŸÖ †Ö»Öê ÆüÖêŸÖê. ´Æü%Ö•Öê 23.76 �úÖê™üß »ÖÖê�ú Æêü 

¤ü×¸ü¦üß †¾ÖÃ£ÖêŸÖ •Öß¾Ö−Ö •Ö÷ÖŸÖ ÆüÖêŸÖê. ŸÖ¸ü 1997 ´Ö¬µÖê †Ó¤üÖ•Öê 32 �úÖê™üß »ÖÖê�ú ¤üÖ×¸ü¦ü¶ ¸êüÂÖê�ÖÖ»Öß •Öß¾Ö−Ö •Ö÷ÖŸÖ ÆüÖêŸÖê. 

            ×›üÃÖë²Ö¸ü 1993 “µÖÖ †Ö�ú›êü¾ÖÖ¸üß−ÖãÃÖÖ¸ü ÃÖ¾ÖÖÔŸÖ •ÖÖÃŸÖ ¤üÖ×¸ü¦ü¶ Æêü ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖß»Ö †Öê×¸üÃÖÖ - ¸üÖ•µÖÖŸÖ ÆüÖêŸÖê. †Öê×¸üÃÖÖŸÖ 

¤üÖ×¸ü¦ü¶ ¸êüÂÖê�ÖÖ»Öß †ÃÖ%ÖÖ·µÖÖ »ÖÖê�úÖÓ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖ%Ö 44.7% ÆüÖêŸÖê. ×²ÖÆüÖ¸ü 40.8%, ´Ö¬µÖ ¯ÖÏ¤êü¿Ö 36.7% †Ö×%Ö ˆ¢Ö¸ü ¯ÖÏ¤êü¿Ö 

35.1% µÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖ%ÖÖŸÖ »ÖÖê�ú ¤üÖ×¸ü¦ü¶ ¸êüÂÖê�ÖÖ»Öß •Öß¾Ö−Ö •Ö÷ÖŸÖ ÆüÖêŸÖê. µÖã. ‹−Ö. ›üß. ¯Öß. −ÖãÃÖÖ¸ü ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖ ¤üÖ×¸ü¦ü¶ ¸êüÂÖê�ÖÖ»Öß †ÃÖ%ÖÖ·µÖÖ 

»ÖÖê�úÖÓ“Öß ÃÖÓ�µÖÖ 41 �úÖê™üß ÆüÖêŸÖß. ³ÖÖ¸üŸÖÖ“Öê ¸üÖÂ™ÒüßµÖ ˆŸ¯Ö®Ö ¾ÖÖœüŸÖ †ÃÖ»Öê ŸÖ¸üß ¾ÖÖœüŸµÖÖ »ÖÖê�úÃÖÓ�µÖế Öãôêû ¯ÖÏ×ŸÖ¾µÖŒŸÖß ˆŸ¯Ö®ÖÖŸÖ ×¾Ö¿ÖêÂÖ 
±ú¸ü�ú ¯Ö›ü»ÖÖ −ÖÖÆüß. ¾ÖÖœüŸµÖÖ ˆŸ¯Ö®ÖÖ“µÖÖ ŸÖã»Ö−ÖêŸÖ ŸÖã™ü ´ÖÖêšü¶Ö ¯ÖÏ´ÖÖ%ÖÖŸÖ †ÖÆêü ŸµÖÖ´Öãôêû ³ÖÖ¸üŸÖ ÆüÖ �ú•ÖÔ ²ÖÖ•ÖÖ¸üß ¤êü¿Ö ÆüÖêŸÖ †ÖÆêü. 

•ÖÖ÷Ö×ŸÖ�ú ²ÖÑ�êú−ÖãÃÖÖ¸ü 1991 ´Ö¬µÖê ³ÖÖ¸üŸÖ ÆüÖ •Ö÷ÖÖŸÖß»Ö 5 ¾µÖÖ �Îú´ÖÖÓ�úÖ“ÖÖ �ú•ÖÔ²ÖÖ•ÖÖ¸üß ¤êü¿Ö ÆüÖêŸÖÖ. 1994-95 ¸üÖÂ™ÒüßµÖ ˆŸ¯Ö®ÖÖ“µÖÖ 

26% �Ö“ÖÔ ÆüÖ �ú•ÖÖÔ¾Ö¸üß»Ö ¾µÖÖ•Ö ¤êü%µÖÖ´Ö¬µÖê �ú¸ü%µÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ. 1997-98 “µÖÖ †£ÖÔÃÖÓ»¯ÖÖ´Ö¬µÖê ¤êü�Öß»Ö 26% �Ö“ÖÔ ÆüÖ 

�ú•ÖÖÔ¾Ö¸üß»Ö ¾µÖÖ•Ö ¤êü%µÖÖÃÖÖšüß ÆüÖê%ÖÖ¸ü †ÃÖ»µÖÖ“Öê †Ö�ú›êü¾ÖÖ¸üß−ÖãÃÖÖ¸ü Ã¯ÖÂ™ü  �ú¸ü%µÖÖŸÖ †Ö»Öê ÆüÖêŸÖê. ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖß»Ö ¸üÖÂ™ÒüßµÖ ˆŸ¯Ö®ÖÖ“Öê 

×¾ÖŸÖ¸ü%Ö Æêü ×¾ÖÂÖ´Ö †ÖÆêü. ×²Ö»ÖÖÔ, ™üÖ™üÖ, †Ó²ÖÖ−Öß, ØÃÖ‘ÖÖ×−ÖµÖÖ, £ÖÖ¯Ö¸ü, ²Ö•ÖÖ•Ö, ´ÖÖê¤üß ‡. ˆªÖê÷Ö¯ÖŸÖß“µÖÖ ÃÖÓ¯Ö¢ÖßŸÖ ÃÖÖŸÖŸµÖÖ−Öê ¾ÖÖœü ÆüÖêŸÖ 

†ÖÆêü. 20% »ÖÖê�úÖÓ−ÖÖ ¸üÖÂ™ÒüßµÖ ˆŸ¯Ö®ÖÖ“µÖÖ •Ö¾Öôû¯ÖÖÃÖ 50% ³ÖÖ÷Ö ×´ÖôûŸÖÖê. ´Æü%Öæ−Ö ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖ ‹�úß�ú›êü ÁÖß´ÖÓŸÖ ¾Ö÷ÖÔ ÆüÖ †×¬Ö�ú 

ÁÖß´ÖÓŸÖ †Ö×%Ö ÷Ö¸üß²Ö ¾Ö÷ÖÔ †×¬Ö�ú ÷Ö¸üß²Ö ÆüÖêŸÖ †ÖÆêü." µÖÖŸÖæ−Ö ×¤ü¾ÖÃÖë×¤ü¾ÖÃÖ †ÖÙ£Ö�ú ×¾ÖÂÖ´ÖŸÖÖ ¾ÖÖœüŸÖ“Ö †ÖÆêü. 
             ŸµÖÖ“Ö²Ö¸üÖê²Ö¸ü "³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖß»Ö ¤üÖ×¸ü¦ü¶Ö“µÖÖ ÃÖ´ÖÃµÖê“Öß ŸÖß¾ÖÎŸÖÖ ›üÖò. ¤üÖÓ›êü�ú¸ü †Ö×%Ö ¸ü£Ö ŸÖÃÖê“Ö ×¾Ö¢Ö †ÖµÖÖê÷Ö, •ÖÖ÷Ö×ŸÖ�ú 

²ÖÑ�ú, ‡ŸµÖÖ¤üà−Öß �êú»Öê»µÖÖ †³µÖÖÃÖÖ¾Öºþ−Ö Ã¯ÖÂ™ü ÆüÖêŸÖê. ˆ¤üÖ. 1992 ÃÖÖ»Öß 26.09 �úÖê™üß ÷ÖÏÖ´Öß%Ö ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ»Öê ŸÖ¸ü 8.06 �úÖê™üß 

¿ÖÆü¸üß ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ»Öê ´Æü%Ö•Öê ‹�æú%Ö 35.05 �úÖê™üß »ÖÖê�ú ¤üÖ×¸ü¦ü¶ ¸êüÂÖê�ÖÖ»Öß ÆüÖêŸÖê. ŸÖ¸ü ¤ü¿ÖÖŸÖß»Ö ‹�æú%Ö »ÖÖê�úÃÖÓ�µÖê¿Öß ¤üÖ×¸ü¦ü¶ 

¸êüÂÖê�ÖÖ»Öß»Ö »ÖÖê�úÃÖÓ�µÖê“Öê ¿Öê�ú›üÖ ¯ÖÏ´ÖÖ%Ö 40.07 ‹¾Öœêü ÆüÖêŸÖê. ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖß»Ö ¤üÖ×¸ü¦ü¶Ö“µÖÖ ŸÖß¾ÖÎŸÖê“ÖÖ †³µÖÖÃÖ �ú¸üŸÖÖ−ÖÖ ŸµÖÖŸÖ �úÖÆüß 

†ÓŸÖ÷ÖÔŸÖ ×¾Ö¸üÖê¬ÖÖ³ÖÖÃÖ †ÖÆêü. †ÃÖê ¾ÖÖ™üŸÖê. ‹�æú%Ö •Ö÷ÖÖŸÖß»Ö †ÖîªÖê×÷Ö�ú ˆŸ¯ÖÖ¤ü−ÖÖ“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü �êú»ÖÖ ŸÖ¸ü ³ÖÖ¸üŸÖÖ“ÖÖ �Îú´ÖÖÓ�ú ÆüÖ 19 ¾ÖÖ 

»ÖÖ÷ÖŸÖÖê †Ö×%Ö ‹�æú%Ö ¸üÖÂ™ÒüßµÖ ˆŸ¯Ö®ÖÖ“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü �êú»ÖÖ ŸÖ¸ü ÆüÖ“Ö �Îú´ÖÖÓ�ú 12 ¾ÖÖ »ÖÖ÷ÖŸÖÖê †Ö×%Ö ŸÖ¸üßÆüß ³ÖÖ¸üŸÖÖ´Ö¬µÖê ´ÖÖêšü¶Ö ¯ÖÏ´ÖÖ%ÖÖ¾Ö¸ü 

¤üÖ×¸ü¦ü¶ †ÖÆêü. Æêü ¤üÖ×¸ü¦ü¶ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏŸµÖê�ú ÷Ö™üÖŸÖ ¾Ö ¤êü¿ÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏŸµÖê�ú ³ÖÖ÷ÖÖŸÖ ¯ÖÃÖ¸ü»Öê»Öê †ÖÆêü. Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖê¢Ö¸ü �úÖôûÖŸÖ †ÖÙ£Ö�ú 
¥üÂ™üß�úÖê−ÖÖ“µÖÖ ×¾Ö�úÖÃÖÖŸÖæ−Ö �úÖÆüß µÖÖê•Ö−ÖÖ ÆüÖŸÖß ‘Öê%µÖÖŸÖ †Ö»µÖÖ ÆüÖêŸµÖÖ ŸµÖÖ´Ö¬µÖê ¯ÖÏÖ´Öã�µÖÖ−Öê ˆªÖê÷Ö¬ÖÓªÖÓ−ÖÖ ¯ÖÏÖêŸÃÖÖÆü−Ö ¤êü%µÖÖŸÖ †Ö»Öê. 

Æü×¸üŸÖ �ÎúÖÓŸÖß, ÷Ö¸üß²Öß Æü™üÖ¾Ö ¾Ö ‡ŸÖ¸ü ×¾Ö�úÖÃÖÖ×³Ö´Öã�Ö �úÖµÖÔ�Îú´Ö †Ö�Ö»µÖÖ´Öãôêû ³ÖÖ¸üŸÖÖ“ÖÖ ×¾Ö�úÖÃÖ¤ü¸ü ¾ÖÖœü»ÖÖ Æêü �Ö¸êü †ÖÆêü. ¯Ö%Ö ŸµÖÖ“Ö 

¾Öêôûß ¤ü¸ü›üÖê‡Ô ˆŸ¯Ö®ÖÖŸÖ —Ö¯ÖÖ™ü¶Ö−Öê ‘Ö™ü —ÖÖ»Öß. ÃÖ´ÖãÆüÖ“ÖÖ ¸üÖÆü%Öß´ÖÖ−ÖÖ“ÖÖ ¤ü•ÖÖÔ �ÖÖ»ÖÖ¾Ö»ÖÖ. ˆ¤üÖ. 1981 ÃÖÖ»Öß •ÖÖ÷Ö×ŸÖ�ú ²ÖÑ�êú−Öê 

•ÖÖ÷Ö×ŸÖ�ú ×¾Ö�úÖÃÖÖ“ÖÖ ‹�ú †Æü¾ÖÖ»Ö ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü �êú»ÖÖ µÖÖ †Æü¾ÖÖ»ÖÖ´Ö¬µÖê •Ö÷ÖÖŸÖß»Ö ÃÖ¾ÖÖÔŸÖ ¤üÖ×¸ü¦üß †¿ÖÖ 10 ¤êü¿ÖÖÓ“Öß µÖÖ¤üß �êú»Öß ÆüÖêŸÖß. 

µÖÖ µÖÖ¤üß´Ö¬µÖê ²ÖÖÓ÷»ÖÖ¤êü¿Ö ¤ãüÃÖ·µÖÖ �Îú´ÖÖÓ�úÖ¾Ö¸ü ŸÖ¸ü ³ÖæŸÖÖ−Ö ÆüÖ ÃÖ¾ÖÖÔŸÖ ¿Öê¾Ö™üß ÆüÖêŸÖÖ. †Ö¿“ÖµÖÔ ´Æü%Ö•Öê ³ÖÖ¸üŸÖÖ“ÖÖ �Îú´Ö µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ 

�êú¾Öôû “Öß−Ö −ÖÓŸÖ¸ü“Ö −Ö¾Æêü ŸÖ¸ü ¯ÖÖ�úßÃŸÖÖ−Ö ¾Ö ÁÖß»ÖÓ�êú¯Öê�ÖÖÆüß �ÖÖ»Öß ÆüÖêŸÖÖ. µÖÖ ÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖ −Öê´Ö�êú ¤ü×¸ü¦üß �úÖê%ÖÖ»ÖÖ ´Æü%ÖÖ¾Öê µÖÖ ¯ÖÏ¿−ÖÖ“Öê 
ˆ¢Ö¸ü •ÖÖ%Öæ−Ö ‘µÖÖ¾Öê »ÖÖ÷ÖŸÖê. ÷ÖÏÖ´Öß%Ö ³ÖÖ÷ÖÖŸÖß»Ö ¤üÖ×¸ü¦ü¶Ö“µÖÖ ÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖ 1) ³Öæ´ÖßÆüß−Ö ¿ÖêŸÖ´Ö•Öæ¸ü, 2) 2.5 ‹�úü¸ü¯Öê�ÖÖ �ú´Öß •Ö´Öß−Ö 

†ÃÖ%ÖÖ¸êü ÃÖß´ÖÖÓŸÖ ¿ÖêŸÖ�ú¸üß, 3) 2.5 ŸÖê 5 ‹�ú¸ü¯ÖµÖÕŸÖ •Ö´Öß−Ö †ÃÖ%ÖÖ¸êü »ÖÆüÖ−Ö ¿ÖêŸÖ�ú¸üß, 4) ¯Ö¸Óü¯Ö¸üÖ÷ÖŸÖ ¸üÖê•Ö÷ÖÖ¸ü ÷Ö´ÖÖ¾Ö»Öê»Öê ÷ÖÏÖ´Öß%Ö 

�úÖ¸üÖ÷Öß¸,ü 5) ÷ÖÏÖ´Öß%Ö ˆªÖê÷Ö ¾Ö �úÖ¸üÖ÷Öß¸üÖÓ�ú›êü �úÖ´Ö �ú¸ü%ÖÖ¸êü ´Ö•Öæ¸,ü 6) ³Ö™üŒµÖÖ ¾Ö ´ÖÖ÷ÖÖÃÖ •ÖÖŸÖß“Öê »ÖÖê�ú, 7) †Ö×¤ü¾ÖÖÃÖß ¾Ö 

•ÖÓ÷Ö»ÖÖŸÖ ¸üÖÆü%ÖÖ¸êü »ÖÖê�ú Æêü ÷Ö¸üß²Ö ÃÖ´Ö•Ö»Öê •ÖÖŸÖÖŸÖ. ŸÖ¸ü −ÖÖ÷Ö¸üß ³ÖÖ÷ÖÖŸÖß»Ö ¤üÖ×¸ü¦üß »ÖÖê�úÖ´Ö¬µÖê ›üÖò. ¤üÖÓ›êü�ú¸ü ¾Ö ¸ü£Ö µÖÖÓ“µÖÖ ´ÖŸÖê 



Worldwide International Inter Disciplinary Research Journal (A Peer Reviewed Referred)                ISSN – 2454 - 7905 

³ÖÖ¸üŸÖÖ“µÖÖ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖ“Öß †´ÖéŸÖ ¾ÖÂÖÖÔ“µÖÖ ×¤ü¿Öê−Öê —ÖÖ»Öê»Öß ¾ÖÖ™ü“ÖÖ»Ö 
    Vol. I  - ISSUE – XXX                                        SJIF Impact Factor : 6.91                                               Page - 141 

´Öã�µÖŸÖ: ÷ÖÏÖ´Öß%Ö ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖæ−Ö −ÖÖ÷Ö¸üß ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ Ã£Ö»ÖÖÓŸÖ¸üßŸÖ —ÖÖ»Öê»µÖÖ »ÖÖê�úÖÓ“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö ÆüÖêŸÖÖê. −ÖÖ÷Ö¸üß ³ÖÖ÷ÖŸÖß»Ö ¤üÖ×¸ü¦ü¶ Æêü ÷ÖÏÖ´Öß%Ö 

¤üÖ×¸ü¦ü¶Ö“Öê †Ö¯ÖŸµÖ ÆüÖêµÖ. ¿ÖêŸÖß“µÖÖ ÆüÖê%ÖÖ·µÖÖ ¾ÖÖ™ü%µÖÖ, ¤ãüÂ�úÖôûß ¾Ö ²Öê³Ö¸ü¾Ö¿ÖÖ“Öß ¿ÖêŸÖß ˆŸ¯ÖÖ¤ü−Ö ¾Ö ¿ÖêŸÖ¤ü¸ü ´ÖÖ»ÖÖ“Öß †×−ÖÛ¿“ÖŸÖŸÖÖ, 

²Ö»ÖãŸÖê¤üÖ¸üß“ÖÖ ·ÆÖÃÖ ‡. �úÖ¸ü%ÖÖ´Öãôêû ÷ÖÏÖ´Öß%Ö ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖæ−Ö −ÖÖ÷Ö¸üß ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ ´ÖÖêšü¶Ö¯ÖÏ´ÖÖ%ÖÖ¾Ö¸ü »ÖÖê�ú ¯ÖÖê™üÖ¯ÖÖ%µÖÖÃÖÖšüß ¸üÖê•Ö÷ÖÖ¸üÖ“µÖÖ 

†Ö¿Öê−Öê Ã£Ö»ÖÖÓŸÖ¸üßŸÖ ÆüÖêŸÖÖŸÖ. ¯Ö%Ö µÖÖ ÃÖ¾ÖÖÕ−ÖÖ“Ö ¸üÖê•Ö÷ÖÖ¸ü ×´ÖôûŸÖÖê“Ö †ÃÖê −ÖÖÆüß. •µÖÖÓ−ÖÖ ¸üÖê•Ö÷ÖÖ¸ü ×´ÖôûŸÖÖê ŸÖÖê †£ÖÖÔŸÖ“Ö, †®Ö, ¾ÖÃ¡Ö, 

×−Ö¾ÖÖ¸üÖ, �ú¸ü´Ö%Öã�ú ‡ŸµÖÖ¤üß ÷Ö¸ü•ÖÖ ³ÖÖ÷Ö×¾Ö%µÖÖÃÖÖšüß ¯Öã ȩ̂üÃÖÖ ÆüÖêŸÖ −ÖÖÆüß. µÖÖ“ÖÖ ¯Ö×¸ü%ÖÖ´Ö ´Æü%Öæ−Ö −ÖÖ÷Ö¸üß ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ —ÖÖê̄ Ö›ü¯Ö™Ëü™ü¶Ö, 
÷Ö×»Ö“”û ¾ÖÃŸµÖÖ ¾ÖÖœüŸÖÖŸÖ. †Ö×%Ö †¿ÖÖ ¾ÖÃŸµÖÖŸÖæ−Ö ×¯Ö%µÖÖ“Öê ¯ÖÖ%Öß, ÃÖÖÓ›ü¯ÖÖ%Öß, Ã¾Ö“”ûŸÖÖ÷ÖéÆêü ‡ŸµÖÖ¤üß ²ÖÖ²ÖŸÖ †×ŸÖ¿ÖµÖ ¿ÖÖê“Ö×−ÖµÖ 

¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß †ÃÖŸÖê." ¤êü¿ÖÖŸÖß»Ö �úÖÆüß ¯ÖÏ´Öã�Ö ¸üÖ•µÖÖŸÖß»Ö ÃÖ−Ö 2009-10 ¸üÖ•µÖ×−ÖÆüÖµÖ ŸÖŒŸÖÖ �ÖÖ»Öß ×¤ü»ÖÖ †ÖÆêü. µÖÖ´Ö¬µÖê ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖß»Ö 

÷Öã%ÖÖê¢Ö¸ü ¾Ö ¤üÖ×¸ü¦ü¶ ¸êüÂÖê�ÖÖ»Öß»Ö »ÖÖê�úÃÖÓ�µÖÖ ¤üÙ¿Ö¾Ö»Öß †ÖÆêü. 

ŸÖŒŸÖÖ �Îú.1 
³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖß»Ö ÷Öã0ÖÖê¢Ö¸ü ¾Ö ¤üÖ×¸ü¦ü¶ ȩ̂üÂÖê�ÖÖ»Öß»Ö »ÖÖê�úÃÖÓ�µÖÖ 

†. �Îú. ¸üÖ•µÖ ´ÖÖ×ÃÖ�ú ¤ü¸ü›üÖê‡Ô �Ö“ÖÔ 

÷ÖÏÖ´Öß0Ö ¿ÖÆü¸üß 

1 †ÖÓ¬ÖÐ ¯ÖÏ¤êü¿Ö 693.8 926.4 

2 ×²ÖÆüÖ¸ü 655.6 775.5 

3 ÷Öã•Ö¸üÖŸÖ 725.9 951.4 

4 �ú−ÖÖÔ™ü�ú 629.4 908.0 

5 �êú¸üôû 775.3 830.7 

6 ´Ö¬µÖ ¯ÖÏ¤êü¿Ö 631.9 771.7 

7 ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü 745.7 961.1 

8 ¯ÖÓ•ÖÖ²Ö 830.0 960.8 

9 ¸üÖ•ÖÃ£ÖÖ−Ö 755.0 846.0 

10 ŸÖÖ×´Öôû−ÖÖ›æü 639.0 800.8 

11 ˆ¢Ö¸ü ¯ÖÏ¤êü¿Ö 663.7 799.9 

12 ¯ÖÛ¿“Ö´Ö ²ÖÓ÷ÖÖ»Ö 643.2 830.6 

13 †×�Ö»Ö ³ÖÖ¸üŸÖ 672.8 859.6 
Source : 1) Indian Govt. Planning Commission. 2) Tendulkar Commission Report, March 2012 

             ³ÖÖ¸üŸÖÖ»ÖÖ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ ×´ÖôûÖ»Öê ŸÖê¾ÆüÖ ¤üÖ×¸ü¦ü¶Ö“Öê ¯ÖÏ´ÖÖ%Ö ´ÖÖêšêü ÆüÖêŸÖê. ¤êü¿ÖÖŸÖß»Ö ¤üÖ×¸ü¦ü¶ �ú´Öß �ú¸ü%µÖÖÃÖÖšüß ×−ÖµÖÖê•Ö−ÖÖ“µÖÖ 

�úÖôûÖŸÖ ¿ÖêŸÖß, ˆªÖê÷Ö ¾Ö ÃÖê¾ÖÖ �Öê¡ÖÖ“µÖÖ ×¾Ö�úÖÃÖÖ¾Ö¸ü ³Ö¸ü ¤êü%µÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ. ²Öê�úÖ¸üß ×−Ö´ÖãÔ»Ö−Ö, »ÖÖê�úÃÖÓ�µÖÖ ×−ÖµÖÓ¡Ö%Ö †¿ÖÖ �úÖÆüß 

´ÖÆüŸ¾Ö¯Öæ%ÖÔ ˆ¯ÖÖµÖµÖÖê•Ö−ÖÖÆüß �ú¸ü%µÖÖŸÖ †Ö»µÖÖ. µÖÖ¾Öêôûß ¤üÖ×¸ü¦ü¶Ö“µÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖ%ÖÖ¾Ö¸ü ´ÖÖŸÖ �ú¸ü%µÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸ−Ö —ÖÖ»ÖÖ. ¸üÖê•Ö÷ÖÖ¸ü ×−Ö´ÖáŸÖß 

�ú¸ü%µÖÖÃÖÖšüß ÷ÖÏÖ´Öß%Ö ³Öæ´ÖßÆüß−Ö ¸üÖê•Ö÷ÖÖ¸ü Æü´Öß µÖÖê•Ö−ÖÖ, ¸üÖÂ™ÒüßµÖ ÷ÖÏÖ´Öß%Ö ¸üÖê•Ö÷ÖÖ¸ü �úÖµÖÔ�Îú´Ö, Ã¾Ö%ÖÔ•ÖµÖÓŸÖß ÷ÖÏÖ´Ö Ã¾ÖµÖÓ ¸üÖê•Ö÷ÖÖ¸ü µÖÖê•Ö−ÖÖ, 

•Ö¾ÖÖÆü¸ü ¸üÖê•Ö÷ÖÖ¸ü µÖÖê•Ö−ÖÖ, ÃÖÓ¯Öæ%ÖÔ ÷ÖÏÖ´Öß%Ö ¸üÖê•Ö÷ÖÖ¸ü µÖÖê•Ö−ÖÖ ‡. µÖÖê•Ö−ÖÖ †Ö´Ö»ÖÖŸÖ †Ö%Ö»µÖÖ ÷Öê»µÖÖ. 

            ŸÖë›ãü»Ö�ú¸ü ÃÖ×´ÖŸÖß−Öê 29 ´ÖÖ“ÖÔ 2012 “µÖÖ ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü �êú»Öê»µÖÖ ¯Ö¡Ö�úÖ´Ö¬µÖê ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖß»Ö ¯ÖÏ´Öã�Ö ¸üÖ•µÖÖŸÖß»Ö ×¿Ö¸ü×÷Ö%ÖŸÖß“Öê 

÷Öã%ÖÖê¢Ö¸ü †Ö×%Ö ¤üÖ×¸ü¦ü¶ ¸êüÂÖê�ÖÖ»Öß ¾µÖŒŸÖß“Öß ÃÖÓ�µÖÖ ×¤ü»Öß †ÖÆêü. ŸÖß ¯Öãœüß»Ö ŸÖŒŸµÖÖ¾Öºþ−Ö ×−Ö¤ü¿ÖÔ−ÖÖÃÖ µÖêŸÖê.  
ŸÖŒŸÖÖ �Îú.2 

³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖß»Ö ¯ÖÏ´Öã�Ö ¸üÖ•µÖÖŸÖß»Ö ×¿Ö¸ü×÷Ö0ÖŸÖß“Öê ÷Öã0ÖÖê¢Ö¸ü †Ö×0Ö ¤üÖ×¸ü¦ü¶ ȩ̂üÂÖê�ÖÖ»Öß»Ö ¾µÖŒŸÖà“Öß ÃÖÓ�µÖÖ 
†. 
�Îú 

¸üÖ•µÖ ×¿Ö ü̧×÷Ö%ÖŸÖß“Öê ÷Öã%ÖÖê¢Ö ü̧ ¾µÖŒŸÖß“Öß ÃÖÓ�µÖÖ (»ÖÖ�ÖÖŸÖ) 
1973- 74 1983 1993- 94 2004- 05 2009- 10 1973- 74 1983 1993-94 2004- 05 2009-10 

1 †ÖÓ¬ÖÐ ¯ÖÏ¤êü¿Ö 48.9 28.9 22.2 29.6 21.1 225.7 164.6 154.0 255.1 176.6 
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2 ×²ÖÆüÖ ü̧ 61.9 62.2 55.0 54.4 53.5 370.6 462.1 493.4 493.8 543.5 

3 ÷Öã•Ö ü̧ÖŸÖ 48.2 32.8 24.2 31.6 23.0 138.4 117.9 105.2 171.4 136.2 

4 �ú−ÖÖÔ™ü�ú 54.5 38.2 33.2 33.3 23.6 170.7 149.8 156.5 186.5 142.3 

5 �êú¸üôû 59.8 40.4 25.4 19.6 12.0 135.5 106.8 76.4 62.0 139.6 

6 ´Ö¬µÖ ¯ÖÏ¤êü¿Ö 53.2 49.8 42.5 48.6 36.7 276.3 278.0 295.5 315.7 261.8 

7 ´ÖÆüÖ ü̧ÖÂ™Òü 28.2 43.4 36.9 38.2 24.5 287.4 290.9 305.2 292.4 270.8 

8 ¯ÖÓ•ÖÖ²Ö 46.1 16.2 11.8 20.9 15.9 40.5 28.6 25.1 53.6 43.5 

9 ¸üÖ•ÖÃ£ÖÖ−Ö 54.9 34.5 27.4 34.4 24.8 128.5 126.8 128.5 209.8 167.0 

10 ŸÖÖ×´Öôû−ÖÖ›æü 57.1 51.7 35.0 29.4 17.1 239.5 260.1 202.1 194.1 121.8 

11 ˆ¢Ö¸ü ¯ÖÏ¤êü¿Ö 63.4 47.1 40.9 40.9 37.7 535.7 556.7 604.5 730.7 737.9 

12 ¯ÖÛ¿“Ö´Ö ²ÖÓ÷ÖÖ»Ö 54.9 54.9 35.7 34.2 26.7 299.3 318.7 254.6 288.3 240.3 

13 †×�Ö»Ö ³ÖÖ ü̧ŸÖ 61.8 44.5 36.0 37.2 29.8 3213.4 3229 3203.7 4072.2 3546.8 
Source : 1) Indian Govt. Planning Commission. 2) Tendulkar Commission Report, March 2012 

           ¤üÖ×¸ü¦ü¶Ö“Öß ÃÖ´ÖÃµÖÖ •Ö¿Öß ³ÖÖ¸üŸÖÖ»ÖÖ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ ×´Öôû%µÖÖ¯Öæ¾Öá ÆüÖêŸÖß ŸÖ¿Öß“Ö ŸÖß ³ÖÖ¸üŸÖÖ»ÖÖ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ ×´ÖôûÖ»µÖÖ−ÖÓŸÖ ü̧Æüß ŸÖß 
100% ´Æü%ÖÖ¾Öß ŸÖ¿Öß ÃÖÓ¯ÖãÂ™üÖŸÖ †Ö»Öß −ÖÖÆüß. Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ ¯Öæ¾ÖÔ �úÖôûÖŸÖ ŸÖ¸üß ÃÖ¢ÖÖ Æüß ¯Ö¸ü¤êü¿Öß »ÖÖê�úÖÓ¾Ö¸ü †¾Ö»ÖÓ²Öã−Ö ÆüÖêŸÖß �ú¤üÖ×“ÖŸÖ 

×¾Ö�úÖÃÖÖÃÖÖšüß ´ÖµÖÖÔ¤üÖ µÖêŸÖ †ÃÖÖ¾µÖÖŸÖ ¯Ö Ó̧üŸÖã �Ö ȩ̂ü ¯ÖÖÆüŸÖÖ Æüß ¯Ö¸üßÛÃ£ÖŸÖß Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖ−ÖÓŸÖ¸ü ²Ö¤ü»ÖÖ¾ÖµÖÖÃÖ Æü¾Öß ÆüÖêŸÖß ¯Ö Ó̧üŸÖã ŸÖÃÖê ‘Ö›ü»Öê −ÖÖÆüß 

Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖ“µÖÖ 65 ¾ÖÂÖÖÔ−ÖÓŸÖ¸ü Æüß ³ÖÖ¸üŸÖÖ»ÖÖ ¤üÖ×¸ü¦ü¶ µÖÖ ÃÖÖ¸ü�µÖÖ ÃÖ´ÖÃµÖê»ÖÖ ÃÖÖ´ÖÖê¸êü •ÖÖ¾Öê »ÖÖ÷ÖŸÖê Æêü ±úÖ¸ü ¤ãü¤ðü¾Ö †ÖÆêü. 2007 “µÖÖ 

×−ÖµÖÖê•Ö−Ö †ÖµÖÖê÷ÖÖ“µÖÖ ¯ÖÖÆü%ÖßŸÖ ÷ÖÏÖ´Öß%Ö ¾Ö ¿ÖÆü¸üß ³ÖÖ÷ÖÖŸÖß»Ö ¤üÖ×¸ü¦ü¶Ö“Öß ¯Öãœüß»Ö ™üŒ�êú¾ÖÖ¸üß ÃÖÖÓ÷Ö%µÖÖŸÖ †Ö»Öß †ÖÆêü. 

ŸÖŒŸÖÖ �Îú.3 
÷ÖÏÖ´Öß0Ö ¾Ö ¿ÖÆü¸üß ³ÖÖ÷ÖÖŸÖß»Ö ¤üÖ×¸ü¦ü¶Ö“Öß ™üŒ�êú¾ÖÖ¸üß 

 

†.�Îú. 

 

¾ÖÂÖÔ 

³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖß»Ö ÷ÖÏÖ´Öß%Ö ³ÖÖ÷ÖÖŸÖß»Ö 

¤üÖ×¸ü¦ü¶ ¸êüÂÖê�ÖÖ»Öß»Ö »ÖÖê�úÖÓ“Öê 
¯ÖÏ´ÖÖ%Ö 

³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖß»Ö ¿ÖÆü¸üß ³ÖÖ÷ÖÖŸÖß»Ö 

¤üÖ×¸ü¦ü¶ ¸êüÂÖê�ÖÖ»Öß»Ö »ÖÖê�úÖÓ“Öê 
¯ÖÏ´ÖÖ%Ö 

³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖß»Ö ‹�æú%Ö 

¤üÖ×¸ü¦ü¶ ¸êüÂÖê�ÖÖ»Öß»Ö 
»ÖÖê�úÖÓ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖ%Ö 

01 1973 56.40 49.0 54.90 

02 1977 53.10 45.20 51.30 

03 1983 45.70 40.80 44.50 

04 1987 39.10 38.20 38.90 

05 1993 27.10 32.30 36.0 

06 2000 37.30 23.60 26.10 

07 2004 28.30 25.70 27.50 
Source:  1) Indian Govt. Economical Survey 2009-10, 2010-11. 

2) Indian Govt., Planning Commission, Tenth Five Year Plan. 

           ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖ ¤üÖ×¸¦ü¶ Æüß ÃÖÓ�ú»¯Ö−ÖÖ ¤ü¸ü›üÖê‡Ô ˆ¯Ö³ÖÖêŒŸÖÖ �Ö“ÖÖÔ¾Ö¸ü †Ö¬ÖÖ×¸üŸÖ †ÖÆêü. ŸµÖÖ´Ö¬µÖê †®ÖÖ¾Ö¸üß»Ö �Ö“ÖÖÔ×¿Ö¾ÖÖµÖ ‡ŸÖ¸üÆüß 

•Öß¾Ö−ÖÖ¾Ö¿µÖ�ú ²ÖÖ²Öà¾Ö¸üß»Ö �Ö“ÖÖÔ“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö �êú»ÖÖ •ÖÖŸÖÖê. Global Hunger Index : †Æü¾ÖÖ»Ö 2017 −ÖæÃÖÖ¸ü 119 ¤êü¿ÖÖÓ“µÖÖ 

µÖÖ¤üß´Ö¬µÖê ³ÖÖ¸üŸÖÖ“ÖÖ �Îú´ÖÖÓ�ú 100 †ÖÆêü. ¾ÖÂÖÔ 2016 ´Ö¬µÖê ³ÖÖ¸üŸÖÖ“ÖÖ �Îú´ÖÖÓ�ú 97 ¾Ö¸ü ÆüÖêŸÖÖ. †¿ÖÖ ¯ÖÏ�úÖ¸êü ³ÖÖ¸üŸÖÖ“Öß ¸Ñü�ú 3 Ø²Ö¤ãÓü−Öß 
‘ÖÃÖ¸ü»Öß †ÖÆêü. 
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ŸÖŒŸÖÖ �Îú. 4 
•ÖÖ÷Ö×ŸÖ�ú ×−Ö¤ìü¿ÖÖÓ�úÖŸÖ ³ÖÖ¸üŸÖÖ“Öß Ņ̃ü�ú 

†.�Îú. ¾ÖÂÖì ÃÖÆü³ÖÖ÷Öß ¤êü¿ÖÖÓ“Öß ÃÖÓ�µÖÖ ³ÖÖ¸üŸÖÖ“ÖÖ ¸Ñü�ú ³ÖÖ¸üŸÖÖ“ÖÖ ×−Ö¤ìü¿ÖÖÓ�ú 

1 2007 118 94 25.3 

2 2008 120 98 23.70 

3 2009 121 102 23.90 

4 2010 122 105 24.10 

5 2011 122 108 23.70 

6 2012 120 106 22.90 

7 2013 120 105 21.30 

8 2014 120 99 17.80 

9 2015 117 93 29.00 

10 2016 118 97 28.50 

11 2017 119 100 31.40 
              Resource : Global Hunger Index, 12

th
 report published by IFPRI, 2017. 

ÃÖÖ¸üÖÓ¿Ö (×−ÖÂ�úÂÖÔ) : 

             ˆ¯Ö¸üÖêŒŸÖ ×−Ö ü̧ß�Ö%ÖÖ¾Ö¹ý−Ö †ÃÖê ×¤üÃÖæ−Ö µÖêŸÖê �úß, 0 ×−Ö¤ìü¿ÖÖÓ�ú ´Æü%Ö•Öê“Ö ˆ¯ÖÖÃÖ´ÖÖ¸ü ¿Öæ−µÖ †ÃÖ%Öê ÆüÖêµÖ †Ö×%Ö 100 

×−Ö¤ìü¿ÖÖÓ�ú ´Æü%Ö•Öê 100% ˆ¯ÖÖÃÖ´ÖÖ¸ü. ŸµÖÖ´Öæôêû ÆüÖ ×−Ö¤ìü¿ÖÖÓ�ú �ú´ÖßŸÖ-�ú´Öß †ÃÖÖ¾ÖµÖÖÃÖ ¯ÖÖ×Æü•Öê. ³ÖÖ¸ŸÖÖ“µÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ 2017 µÖÖ 

×−Ö¤ìü¿ÖÖÓ�ú ´ÖÖ÷Öß»Ö 10 ¾ÖÂÖÖÔŸÖ ÃÖ¾ÖÖÔŸÖ †×¬Ö�ú †ÖÆêü ŸÖ¸ü ¾ÖÂÖÔ 2014 −ÖÓŸÖ¸ü ŸµÖÖŸÖ ÃÖÖŸÖŸµÖÖ−Öê ¾ÖÖœü —ÖÖ»Öê»Öß ×¤üÃÖæ−Ö µÖêŸÖê. ´ÖÖ÷Öß»Ö 10 

¾ÖÂÖÖÔŸÖ ÃÖ¾ÖÖÔŸÖ �ú´Öß ×−Ö¤ìü¿ÖÖÓ�ú 2014 ´Ö¬µÖê ÆüÖêŸÖÖ ŸÖÖê 17.80 ‹¾ÖœüÖ †ÖÆêü. ¾Ö¸üß»Ö¯ÖÏ´ÖÖ%Öê −Ö´Öæ¤ü �ú¸ü%µÖÖŸÖ †Ö»Öê»µÖÖ 119 ¤êü¿ÖÖÓ̄ Öî�úß 

±úŒŸÖ 33 ¤êü¿Ö Normal ÷Ö™üÖŸÖ †ÖÆêüŸÖ †Ö×%Ö ˆ¾ÖÔ×¸üŸÖ 86 ¤êü¿Ö ¾Öê÷Ö¾Öê÷ÖôûµÖÖ ŸÖß¾ÖÎŸÖê“µÖÖ ˆ¯ÖÖÃÖ´ÖÖ¸üß“µÖÖ ÷Ö™üÖÓ´Ö¬µÖê †ÖÆêüŸÖ. µÖÖ−ÖæÃÖÖ ü̧ 

³ÖÖ¸üŸÖ ÃÖ¬µÖÖ Serious ÷Ö™üÖŸÖ ´ÖÖê›üŸÖ †ÖÆêü. ŸµÖÖÃÖÖšüß ¾Öêôûß“Ö šüÖêÃÖ †¿ÖÖ ˆ¯ÖÖµÖµÖÖê•Ö−ÖÖ �ú¸ü%Öê †Ö¾Ö¿µÖ�ú †ÖÆêü. 
ÃÖÓ¤ü³ÖÔ ÃÖæ“Öß : 
1. Global Hunger Index, 12th Report, based on Multi-dimensional Index, Published by IFPRI, 2017 

2. ¯ÖÖ™êü ÃÖã´Ö−Ö, ÃÖÖ´ÖÖ×•Ö�ú ÃÖ´ÖÃµÖÖ, ×¾ÖªÖ ¯ÖÏ�úÖ¿Ö−Ö, −ÖÖ÷Ö¯Öæ̧ ü, 2009. 
3. †Ö÷Ö»ÖÖ¾Öê ¯ÖÏ×¤ü¯Ö, †Ö¬Öã×−Ö�ú ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖß»Ö ÃÖÖ´ÖÖ×•Ö�ú ÃÖ´ÖÃµÖÖ, ×¾ÖªÖ ¯ÖÏ�úÖ¿Ö−Ö, −ÖÖ÷Ö¯Öæ̧ ü, 2010. 
4. ¤êüÃÖÖ‡Ô ÁÖß.´Öæ. ¾Ö ³ÖÖ»Öê¸üÖ¾Ö ×−Ö´ÖÔ»ÖÖ, ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ †£ÖÔ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ, ×−Ö¸üÖ»Öß ¯ÖÏ�úÖ¿Ö−Ö, ¯Öã%Öê, ¯ÖÖ“Ö¾Öß †Ö¾Öé¢Öß, 2004. 
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भारतीयभारतीयभारतीयभारतीय    रा ीयरा ीयरा ीयरा ीय    एका मताएका मताएका मताएका मता    वववव    धमधमधमधम    
 

ा. ए. बी. राऊत    
कमवीर आबासाहबे तथा ना. म. सोनवण ेमहािव ालय सटाणा    

    

भारत वतं  झा यापासून  धा मक िविवधता ही रा ीय एका मते समोरील एक आ हान हणून उभी 
रािहलेली आह.े वातं याबरोबरच हदु थानची धमा या आधारावर फाळणी झालेली आप याला दसून येत.े 
वातं यानंतर काि मरमधील दहशतवाद, पंजाब मधील खिल तानवादी चळवळ ईशा य भारतातील अनेक 

अिल तावादी गट यांची सम या भारतापुढे िनमाण झालेली आह.े पंजाब मधील व ईशा य भारतातील सम यांची 
ती ता कमी झाली असली तरी का मीरचा  आजही मो ा माणात धगधगत आह.े भारतात आजही इ लािमक 
दहशतवाद मो ा माणात दसून येत आह.े यातूनच धा मक दगंलीचे माण वाढलेले दसत.े एका धमाची संघटना 
िनमाण झाली क  याला पयायी दसु या धमाची संघटना भारताम य े िनमाण झालेली दसून येत.े यातूनच आर 
.एस. एस. व इतर संघटना िनमाण झाले या आहते. यामुळे धा मक दगंली जातीय दगें मो ा माणात होताना 
दसून येतात. आिण धा मक व राजक य नेत े आप या वाथासाठी खतपाणी घालतात. या सम या ह े  जर 

संपवायचे असतील यासाठी आधुिनक दिृ कोनाच ेआचरण क न रा ीय वा पुढे धम जात या गो ी गौण मानणे 
आव यक आह.े तरच भारतीय रा वाद वाढीस लाग याची शक्यता आह.े 
            रा वाद ही एक मानिसक भावना आह ेती येक रा ातील या मनाम ये असते व या रा वादतूनच 
रा ीय एका मता आकारास येत असते. रा वादा या िन मतीम ये येक दशेात वेगवेगळे घटक ह े भावी असलेले 
आप याला दसून येतात. याम ये मु यतः समान भू दशे, भािषक एकता, सं कृितक एकता, इितहास ,समान 
राजक य मह वकां ा इ यादी घटक कारणीभूत ठरतात .भारतीय रा वाद व रा ीय एका मता ही समान सं कृती, 
समान राजक य मह वकां ा या घटकांवर आधा रत असलेली आपणाला दसून येते. भारतात अनेक धमा या 
चाली रती ढी था परंपरा यात िभ ता आह.े यामुळे अनेक वेळा यातून वाद िनमाण होतात यातून रा ीय 
एका मतेला तड ेजातअसलेले दसूनयेतात. 
सशंोधनाचासशंोधनाचासशंोधनाचासशंोधनाचा    उ शेउ शेउ शेउ शे 
  1.भारतीय रा वादतील धमाचा भाव तपासणे 
  2.भारतातील वाढ या धा मक फुटीरतावादी चळवळी मागील कारणांचा आढावा घेणे 
  3.रा ीय एका मते या वाढीसाठी    उपाययोजना सुचवणे. 
           भारतातील रा वाद हा कोण याही एका घटकांमुळे िनमाण झालेला नाही. यासाठी अनेक घटक ह े
कारणीभूत असलेले दसून येतात. आ मीयता हा भारतीय रा वादाचा गाभा आह ेभारताम य ेरा वादाची िन मती 
ही अ यंत संथपणे झालेली दसून येत.े आज भारताम ये जगातील सव धमाचे लोक दसून येतात. भारतातील 
ब सं य असणारा हदधूम हा िविवध  सं दाय जाती याम ये िवभागलेला दसून येतो. भारताम य ेफार पूव पासून 
सां कृितक एकता अि त वात होती. पण या एकतेच ेरा ीय एका मतेत पांतर इं ज राजवट आ यावर झाले. असे 
हणणे चुक च े ठरणार नाही. ई ट इंिडया कंपनीन े भारतात एकछ ी अंमल सु  केला आिण यातूनच रा ीय 

एका मतेला सु वात झालेली दसून येत.े रा ीय एका मतलेा खालील घटकांमुळे खतपाणी िमळत गेले. 
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• ि टशांनी राजवट करताना सव भारतीयांना सु वाती या काळाम ये समान मानले. यातूनच भारतीय 

लोकांम ये आपण एक आहोत एकाच कारे ि टशांकडून आपली फसवणूक होत आह.े आपले शोषण होत 

आह ेअशी भावना िनमाण झाली 
• ि टशांनी भारतीयानंा रा वाद उदारमतवाद जबाबदार शासन प ती यांचे ान झाले . 

• दळणवळणा या सोयी मुळे दशेांतगत  मु पणे लोकाचंा संचार सु  झाला यातूनच समाजसुधारक कवी 
िव ान यांना आपले िवचार समाजात पसरव यास मदत झाली.  

• रा ीय वाचा िवकासात इं जी भाषेचाही मोठा वाटा आह ेएक समान भाषा हणून ितन ेकाय केले. 

• याच बरोबर राजा राम मोहन राय दादाभाई नवरोजी महादवे गो वद रानड े यांचे पुरोगामी िवचार 
इं जांनी आणलेला नवीन दृ ीकोण यातून एक भारतीय ही भावना वाढीस लागली 

वातं यवातं यवातं यवातं य    चळवळीतचळवळीतचळवळीतचळवळीत    धमाचीधमाचीधमाचीधमाची    भिूमकाभिूमकाभिूमकाभिूमका : 

            भारतीय वातं य चळवळी म ये लोकां या म ये एका मता िनमाण कर यासाठी धमाचा वापर केला 
गेला. टळकांनी िशवजयंती व गणेशो सवा या मा यमातून लोकांम ये एकता िनमाण कर याचा य  केला 

खिलफा चळवळीला पा ठबा दऊेन महा मा गांध नी मुि लमांना रा ीय वाहांत ओढ याचा य  केला. पण असे 

असले तरीही इं जांनी बंगालची फाळणी क न फोडा आिण झोडा या नीतीचा वापर क न हद ूआिण मुि लम 
यां यात दगंली लाव याचा य  केला. यातूनच भारताची िवभागणी होऊन भारत आिण पा क तान ह ेदोन दशे 

िनमाण झाले व भारतीय उपखंडात कायम व पी अशांतता िनमाण झालेली दसून येते. 

वातं यानतंरवातं यानतंरवातं यानतंरवातं यानतंर    रा ीयरा ीयरा ीयरा ीय    एका मताएका मताएका मताएका मता    वववव    धमधमधमधम : 

फाळणीतनूफाळणीतनूफाळणीतनूफाळणीतनू    वातं यवातं यवातं यवातं य : 

            भारताला वातं य ह े फाळणीतून िमळाले व यामुळे वातं यानंतर मो ा माणात हद-ूमुि लम दगें 

झाले आिण यातूनच हदूचंा भारत आिण मुि लमांचा पा क तान ही संक पना अि त वात आली व भारतीय 
एका मतेला तड ेजा यास सु वात झाली 
का मीरचाका मीरचाका मीरचाका मीरचा     : 

            का मीरचा राजा ह र सग याला भारत कवा पा क तानम य ेसामील न होता वतं  राहायच ेहोत.े पण 

पा क तानन ेमुजािह ीन पाठवून का मीर िगळंकृत कर याचा य  केला यावेळी राजा ह र सग याने भारताकड े
मदतीची मागणी केली. भारतान े पा क तान म ये सै य पाठवले. पण सै य पोहच े पयत अधा का मीर हा 

पा क तानी काबीज केला होता. या का मीरला आता पाक ा  का मीर असे हटले जात.े तर पा क तान याला 

आझाद का मीर असे हणत.े ते हापासनू पा क तान का मीर म ये दहशतवादी कारवाया करत आलेले दसून येते. 

यासाठी धमा या नावाखाली का मीरमधील त णांना भडकव याचे काम करत.े आता का मीरला वतं  दजा 

दणेारे 370  कलम र  केले. असले तरीही का मीरम ये शांतता िनमाण झालेली दसून येत नाही. का मीरमधील 

पंिडत आजही का मीर म ये जा यास तयार नाहीत. का मीरमधील त णांना सै यावरती दगडफेक कर यासाठी 

पैसे दले जातात. का मीरमधील अनेक राजक य नेत ेह े फुटीरतावा ानंा सहा य करताना दसून येतात. यामुळे 
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धमा या नावाखाली  भारतीय एका मतेला धोका िनमाण झालेला आह.े 

पजंाबचापजंाबचापजंाबचापजंाबचा        ::::    

                                                    दशेा या फाळणी या काळापासून खिल तानचा  िनमाण झालेला आह.े इं जांनी भारताची फाळणी 
केली. यामुळे वतं  पा क तानची िन मती झाली. याचवेळी काही शीख ने यानंी ‘खिल तान’ नावाने वतं  

रा याची िन मती कर याची मागणी केली. वातं यानंतर पंजाबम ये पा क तान या धत वरच खिल तानची 
िन मती हावी अशी मागणी सु  झाली. िशखांची वत:ची मातृभूमी असावी या या मागचा हतेू होता. ‘पंजाबी 

सूबा आंदोलन’ हणूनही ह े आंदोलन ओळखलं जात.ं पा क तान या िन मतीनतंर वतं  रा याची मागणी 

कर यासाठी हीच यो य वेळ आह,े असं पंजाबमधील ने यांना वाटलं. यामुळे वतं  रा याची मागणी कर यासाठी 

पंजाबम ये चंड हसक आंदोलनेही झाली. यात अनेकाचंा मृ यूही झाला. 

             1971 म ये गजती सग चौहान यानंी अमे रकेत जाऊन तेथील वृ प ांम ये खिल तान रा ा या नावान े

जािहरात दली. तसेच या जािहरातीतनू या आंदोलनासाठी िनधी दे याचं आवाहनही केलं. यानेच ‘खिल तान’ 

श दाचा वापर केला. यानतंर म ये 1980 यांनी ‘खिल तान रा ीय प रषद’ेची थापना केली आिण या संघटनचेा 

अ य  हणून वत:ला घोिषत केलं. लंडनम ये यानचे खिल तान दशेाचं ितक टही जारी केल.ं 1978 म य े

जगजीत सग चौहानने अकाल शी हातिमळवणी क न वतं  खिल तान दशेा या िन मतीसाठी आनंदपूर 
सािहब या नावाने ‘संक प प ’ जारी केलं होतं. 

            80 या दशकात खिल तान आंदोलन अिधक हसक आिण ापक होत होतं. दर यान पंजाबम य े

दहशतवादी घटना मो ा माणात वाढ या. याचवेळी ‘दमदमी टकसाल’चे जनरल सग भडरावाले ह े

खिल तानचे नतेे हणून उदयास आले. यां या िचथावणीखोर भाषणांमुळे संपूण पंजाब पेटून उठला होता. 
1984म ये ‘ऑपरेशन लू टार’ या मा यमातून सै य कारवाई कर याचा िनणय घेतला. 1 जून 1984 क  

सरकारन े‘ऑपरेशन ल ू टार’ सु  क न सुवण मं दरात सै य घुसवले. बराच काळ ह ेऑपरेशन सु  होत.ं यात 

भडरावाले मारले गेले. तसेच याचे शेकडो समथकही मारले गेले. खिल तान आंदोलन िनि य झालं आह.े 
पंजाब या शहरी आिण ामीण भागात या आंदोलनाबाबत आज या िपढीत काहीच आकषण नाही. मा , 

भारता या बाहरे राहत असले या शीख समुदायात या आंदोलनाचा भाव दसून येतो. अधूनमधून या चळवळीच े
नारेही ऐकायला येतात. काही िवदशेी श ारे या आंदोलनाला हवा दे याचा य ही केला जातो. भारतात 
असंतोष िनमाण करणे हा यामागचा हतेू असतो. स या भारतात ही चळवळ मृताव थेत असली तरी ती संपलेली 
नाही.  
अयो यचेाअयो यचेाअयो यचेाअयो यचेा     :- 

 अयो या म ये असलेली बाबरी मशीद ही बाबरान े राम मं दरा या जागेवरती बांधली असे हदूचंे मत 
आह.े तर मुि लम ते मानावयास तयार नाहीत यातूनच भारतीय जनता प  व बजरंगदल आरएसएस यां या 

पुढाकारान े सोरटी सोमनाथ त े आयो या अशी रथया ा लालकृ ण अडवाणी यां या िनयं णाखाली आयोिजत 
कर यात आली. यातून हदूमं ये राम मं दरा बाबत जागृती िनमाण होऊन भारतीय जनता प ाची होटबँक 
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वाढलेली दसून येते. पुढे कार सेवकांनी बाबरी मशीद उ व त केली व यातून मंुबईम ये व दशेात इतर  मो ा 

माणात दगें झाले’ धा मक दगंली झा या मंुबईम ये बॉ ब फोट झाले. यातून हद-ूमु लीम वैर वाढीस लागले, 

मुि लमांना दशे ोही ठरव यात आले पुढे यायालयाने या जागेबाबत िनणय द यामुळे हा वाद आता तरी िमटलेला 
दसून येतो. पण यातूनच हद-ूमु लीम म ये वैर िनमाण झालेले दसून येते. 

वाढतावाढतावाढतावाढता    धा मकधा मकधा मकधा मक    भावभावभावभाव 
हदूहदूहदूहद ू   धमवादधमवादधमवादधमवाद 

             स या या आधुिनक वै ािनक युगा म ये सु ा भारतीय जनतेवर धमाचा भाव मो ा माणात वाढत 
असलेला दसून येतो 60 ते 80 दशकात धमाचा भाव कमी होत असलेला दसून येतो मा   नंतर शी या 

दशकानंतर भारताम य े धा मक  भाव वाढत असलेला दसून येतो रा ीय वयंसेवक संघ बजरंग दल संभाजी 
ि गेड  या सं थांनी व संघटनांनी हद ूरा वाद हा वाढीस लावलेला दसून येतो . यातूनच एक कारे समाजाम य े

िवभागणी होत असलेली आपणास दसून येते. 

मिु लममिु लममिु लममिु लम        धमवादधमवादधमवादधमवाद 
            भारतामधील मुि लमांम ये सु ा मो ा माणात धा मकता ही वाढीस लागलेली दसून येते. आज 

जवळजवळ 90 ट े  पे ा जा त मुि लम आपला पारंप रक धा मक पेहरावा हणजेच िहजाब वापरत असलेली 

दसून येतात. मुि लम मिहला बुरखा वापरताना दसून येतात तीन तलाक या िव  जे हा सरकारन े कायदा 

कर याचा सु वातीला य  केला. ते हा कायदा र  कर याचा िनणय घे यासाठी अनेक क र मुि लमांनी यां या 

मिहलांना काय ािवरोधात आझाद मैदानावर आंदोलन कर यास वृ  केले हा कायदा कसा श रयत या िव  
आह.े ह ेसांग याचा य  केला आज मु ला मौलवी मुि लमांचे एक वेगळी ओळख िनमाण कर याचा य  करत 

आह.े अनेक मदरशांम ये क र धा मक िश ण दऊेन एक कारे रा ीय एका मतेला धोका िनमाण कर याचा य  

केला जात आह.े ऑग ट  म ये उ ेन शहरात एका धा मक काय मात तािलबान जदाबाद पा क तान जदाबाद 

या घोषणा द या जात आहते .वाढत जाणारी धा मकता भारतीय एका मतेला कती हािनकारक आह ेह ेयाव न 

ल ात येत.े 

उपायोजनाउपायोजनाउपायोजनाउपायोजना : 

• इितहासातील मान-अपमान गो ी यांना मह व न दतेा वतमान काळातील गरजा व व था यांना मह व 

दऊेन धा मक भाव कमी केला पािहज.े  

• धा मक िश ण दणेा या िश ण सं था वरती बंधने घालून यांना रा ीय एका मतेला  पूरक िश ण दे यास 
भाग पाडले पािहजे. 

• भारतीय रा यघटनेनसुार येक समुदायाला आप या िश ण सं था काढ याचा अिधकार आह े पण या 
अिधकाराचा गैरवापर होऊन का िश ण सं थांमधून समाज िवघातक िश ण दले जात.े यामुळे अशा 

िश णसं था वर बंधन ेघालून कवा तो अिधकारच काढून घेऊन रा ीय एका मतेला पूरक असे िश ण दले 
गेले पािहजे 
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• मूलभूत  ह ाबाबत पु हा एकदा िवचार क न दशे िवघातक समाज िवघातक  ह  नाग रकांना कतपत 
ावेत या दृ ीने िवचार केला पािहज े

• काय ा या आधारे जनतेम ये वै ािनक दिृ कोन हा िनमाण केला पािहज े
• िविवध धा मक थांन पे ा रा यघटनेला जा त मह व दे याचा िवचार जनतेम ये जवला पािहज े
• धम ही वैयि क पूजा कर यापुरती बाब क ीत ठेवली पािहजे ,तरच भारताची रा ीय एका मता वाढीस 

लागू शकते अ यथा भारताच ेिवघटन हो यास वेळ लागणार नाही 
सदंभसदंभसदंभसदंभ    थंथंंथथं : 
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भारतभारतभारतभारत    पा क तानपा क तानपा क तानपा क तान    युययुुयु     : : : : कारणेकारणेकारणेकारणे    आिणआिणआिणआिण    प रणामप रणामप रणामप रणाम    
    

सभुाषसभुाषसभुाषसभुाष    अढावतकरअढावतकरअढावतकरअढावतकर    
मंुबई 

    

भारतभारतभारतभारत    ––––    पा क तानपा क तानपा क तानपा क तान    सघंषसघंषसघंषसघंष    : : : :     
             हदु थाना या फाळणीनंतर पा क तानन ेभारतावर १९४७ त े१९८१ या कालखंडात चार वेळा आ मणे 
क न भारताला आपले सावभौम व अबािधत ठेव यासाठी यु ास भाग पाडले. यांपैक  दोन यु  े का मीर 
सम येव न, एक भारताची यु मता अजमाव यासाठी व एक बांगला दशेा या मु साठी झाले.  
पिहलेपिहलेपिहलेपिहले    युययुुयु     ::::        
              (२० ऑ टोबर १९४७ – १ जानेवारी १९४९). हदू थान या फाळणीची घोषणा ३ जून १९४७ रोजी 
ि टश सरकारन े केली. फाळणी या काय मानुसार हदू थानी सं थािनकांना यां या इ छेनुसार भारतात वा 
पा क तानात सामील हो याचे वातं य दलेले होत े व या संदभात योग्य त े करार कर याचा यांना अिधकार 
होता. सध ू नदी या उ रेकडील काशमीरचा एक अिवभा य भाग िगलिगट ांत हा ि टशांनी का मीराच े
महाराज ह र सग यां या हवाली केला. जुलै १९४७ म ये तेथील मुि लमांनी तेथील ि टश अिधका या या संमतीन े
िगलिगट व या या पूवकडील बि ट तान हा दशे ता यात घेतला यामुळे का मीर या संर णा या दृ ीन े
मह वा या दशेावर पा क तानी कमत थापन झाली. बि ट तानमधील काडू येथे सधू नदीवर पूल बांध यात 
आला. का मीरात मुि लम ह ेब सं याक अस यान े याच ेपा क तानम येच िवलीनीकरण करणे अिनवाय आह,े असे 
महमंद अली िजनांच े मत होत.े १५ ऑग ट १९४७ पयत ह रिसगांनी िवलीनीकरणाचा िनणय घेतला न हता 
तथािप यांनी पा क तानशी जैसे थे करार केला. भारताला इतर तातडी या सम यांमुळे तसा करार करणे वा 
यासंबंधी िवचार करणे श य झाले नाही. जुल ै-ऑग टम ये पंूच व मीरपूर ांतांत मुि लमांनी सश  उठाव केले. 
यांनी पंूच येथे ‘आझाद का मीर’ थापले. पंूच-मीरपूरला लागून असले या पा क तानी बाजूकडून यांना पठाणांच े

माणूसबळ व श ा े तसचे पा क तानची मदत व श ा े गु पणे िमळू लागली. जैस े थ े करारांनतर लगेच 
पा क तानन ेका मीरची  आ थक व वाहतुक  नाकेबंदी केली. ३ स टबरपासून पा क तानी बाजूकडून का मीरा या 
पि मी सीमा दशेावर भुरटे ह ल े हो यास सु वात झाली. का मीरा या सेनापतीन े या ह यांचा िनषधे 
पा क तानी उच्च सैिनक  कायालयाकड े न दिवला. पा क तानी अिधका यां या मता माणे का मीर या 
अ पसं याक हद ूव शीख राजवटीिव  ह े वंय े रत उठाव व ह ले होत ेतथािप अशाही दडपणाखाली ह र सग 
नमले नाहीत. २० ऑ टोबर रोजी पा क तानन ेपठाणांमाफत का मीरवर उघड आ मण सु  केल.े पेशवारपासून 
िनघाले या महसूदा अ डी व विझरी पठाणां या झंुडीने मुझफराबाद गावावर ह ला केला. स.ु ३०० 
मोटारगा ांतून ५,००० पठाण व तथाकिथत रजेवर असलेले पा क तानी सैिनक या झंुड – ह यात होत.े 
आ मणांचे माग पुढील माणे होत:े (१) झेलम नदी खो यातून मरी-मुझफराबाद, डोमेल-उरी, बारमूल त े ीनगर 
(२) कशनगंगा खो यातून  मरी मुझफराबाद- टटवाल-बां दपूर त े ीनगर (३) मरीकोहला-रावळकोट-उरी त े

ीनगर (४) मीरपूरमाग पंूच- रयासी टेक ांव न, पीर पंजाल ड गरराशीतील बिनहाल घाटमाग ीनगर (५) 
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मरी ते हाजीपीर घाट (पीर पंजाल ड गरराशी) – बडगाम त े ीनगर, मीरपूर न पंचूनदी खो यातून कोटलीमाग 
पंचूकड ेआिण (६) झोजी खडीतून ीनगरकड.े  

पठाणी झंुडीचा व पा क तानी सैिनकांचा नेता पा क तानी ख ा सै याचा मेजर जनरल अकबरखान 
(कृतक नाव ‘ता रक’) हा होता. या झंुडीने २२ ऑ टोबर १९४७ रोजी मुझफराबाद घेऊन ते उजाड केले. 
डोमेलपाशी का मीरी ि गेिडअर राज दर सग यांनी पठाणी झंुडीचा ितकार केला तथािप का मीरी मुसलमान 
सैिनक फतूर झा यामुळे यांना लढत लढत उरीपयत माघार यावी लागली. यांनी केवळ ११२ सैिनकां या 
बळावर तीन दवस उरी लढिवली. या ल ात राज दर सग व यांचे ब तांश सैिनक गारद झाले. राज दर सग या 
या खर ितरोधामुळे ीनगर राजधानीचा बचाव झाला. उरीजवळ या म रा वीजक ांचा पठाणांनी नाश 
के यामुळे ीनगरचा वीजपुरवठा बंद पडला. २६ ऑ टोबरला पठाणी झंुडीने बारमूलवर ह ला क न ३,००० 
का मीरी जनांची क ल केली. ि यांवर बला कार झाले व अनेक ि या मृ यूमुखी पड या. मुझफराबाद ते बारमूल 
या र यावरील गावांची जाळपोळ, लूटालूट, ि यांवरील बला कार करीतच झंुडीने माग पार केला.  

जवाहरलाल नेह  व ग हर्नर जनरल माउंटबॅटन यांना का मीरांतील या घटनांची पुसट मािहती २४ 
ऑ टोबर या रा ी िमळाली. २५ ऑ टोबर १९४७ रोजी सकाळी भारताचा सरसेनापती जनरल रॉबट 
लोखाट  यान,े पा क तानी सैिनक  कायालयाकडून आले या पठाणी आ मणाची मािहती नेह  व माउंटबॅटन यांना 
दली. खबरीची तारीख, वेळ व उगम थान यु  -घटनां या दृ ीने ल णीय ठरत.े पा क तानी आ मणाची वेळ व 

मिहना असा होता क , का मीरचे र ण कर यास भारतास अश य ाय हावे थंडीमुळे बिनहाल व इतर घाट 
संघ टत भारतीय सै या या वाहतुक स िन पयोगी ठरावेत िहमवृ ी सु  हो यापूव च झेलम खोरे, ीनगर व 
मीरपूर िज हा पा क तान या हातात पडले िवशेषतः ीनगर या पाडावानंतर येथील एकमेव िवमानतळावर 
भारतीय सै यांची कुमक उतरिवणे अश य होईल भारतीय सै याला, मग ज मू न खु क  मागाने ीनगरकड ेलढत 
लढत कूच करावी लागेल, अशी पा क तानी आ मकांची अटकळ होती. पा क तानी आ मण पूविनयोिजत होत ेह े
त कालीन हगंामी पा क तानी सरसनेापती जनरल ेसी यांनी पुढे उघड केले या मािहतीव न िनि त होते. 

ेसी या हण या माणे २७ ऑ टोबर १९४७ रोजी िजनांनी यांना बारमूल व ीनगर काबीज कर यास, तसेच 
मीरपूर िज ांत सै य घुसिव याची आ ा केली होती तथािप ती आ ा िझडकार याचे ेसी हणतात.  

भारत सरकारन े२५ ऑ टोबरला सव सेनापत ना , िवमानांनी व खु क  मागाने का मीरला सैिनक  मदत-
आव यक झा यास-कशी व कती ावी, यािवषयी िवचार कर याची आ ा दली.सेनापत नी या माणे चौकशी 
क न २६ ऑ टोबरला तातडीची योजना तयार केली. याच दवशी महाराजा ह र सग यांनी भारत शासनाकड े
भारतात का मीर सामील कर याचा करार समंतीसाठी पाठिवला. याचबरोबर रीतसर का मीर सं थानच े
भारतात िवलीनीकरण झा याने पा क तानी आ मण परतवून लाव यासाठी यानंा सैिनक  मदतही मािगतली 
वा तिवक िवलीनीकरण झाले नसत,े तरीही शेजारील रा यात चाललेले ह याकांड व लुटालुट यामुळे भारता या 
सुरि ततेला िनमाण झाले या धो याची भारताला चता वाटणे म ा च होते. का मीर या िवलीनीकरण-
करारानंतर व मदती या िवनंतीनतंरच सै य पाठिव याचा िनणय भारत शासनान े घेतला. का मीरातील 
प रि थतीच ेगांभीय ल ात घेऊन जवळपास उपल ध असलेले सै य का मीरात पाठिव याचे ठरले. फाळणीकाय 
चालू अस यामुळे, संघ टत सनेाबल सजज्ही न हत.े का मीर-र ण सम या अनपेि त अस यान ेप  यु योजनाही 
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न हती. सैिनक दले जसजशी हाताशी आली, तसतशी ती का मीरात पाठिवणे भाग पडले. २७ ऑ टोबर रोजी 
सकाळी ३२९ सैिनकांची शीख पलटण ीनगरकड े िवमानांनी रवाना झाली. वायुसेनेची आिण खाजगी नागरी 
िवमाने या अपूव वाहतुक त दशे ेमाने सहभागी झाली. जगात अशा तोडीचे व वरेन े केलेले वायुगामी काय 
घड याचे आपणास ठाऊक नाही, असे गौरवोदग्ार माउंटबॅटन यांनी काढले आहते. ीनगर िवमानतळावर 
सैिनकानंा िन व पणे उतरिवणे श य आह ेक  नाही, याचीही चता होती. बारमूलची लूटमार, जाळपोळ कर यात 
पा क तानी दगं झा यामुळे, यांची ीनगरकड ेकूच कर यात दरंगाई झाली. ीनगर तळावर उतर यानंतर (२७ 
ऑ टोबर १९४७) लगोलग शीख पलटण बारमूलकड े िनघाली. सं याकाळ पड यापूव  ीनगरपासून केवळ ८ 
कमी. अंतरावर पा क तानी सै याशी शखांनी लढा दऊेन आ मण थोपिवले. या ल ांत शीख पलटणीचे अिधपती 

कनल रॉय ठार झाले. २६ ऑ टोबर रोजी ीनगर येथे िजना नमाज पढणार आहते, ही आ मकांची बढाई फोल 
ठरली.  

दसुरेदसुरेदसुरेदसुरे    युययुुयु ::::        
            (९ एि ल १९६५ – ३० जून १९६५). क छ रणात ह ेदसुरे भारत -पा क तान यु  झाले.  
पा भमूीपा भमूीपा भमूीपा भमूी::::        
             पिह या यु ात, का मीरला भारतापासून तोडून याचा पा क तानम ये समावेश कर याचा िजनाचा 

यत्न फसला. अयुबखानां या कारक द तच (१९५८ – ६९) अमे रका े रत ‘म य आिशयाई रा युती’ (सटो) व 
‘आग्नेय आिशयाई रा युती’ (सीटो) या संर णा मक करारात पा क तान सामील झाले. या युत चे उ  व 
काय म क युिन टिवरोधी होत.े या करारात सामील झाले या रा ांना अमे रका आ थक व श ा ांची मदत 
दे याचा संभव होता. मे १९५४ म ये पा क तानला २०० ‘पॅटन’ व काही ‘शमन्’ रणगाडे, १५० वनातीत टार 
फायटर व अव वनी सेबर जेट लढाऊ िवमाने, ३० कॅनबेरा बाँबफेक  िवमाने, भारी व म यम तोफा आिण एक 
पाणबुडी (गाझी) अशी सु. १५० कोटी डॉलर कमतीची भावी श ा े अमे रकेन े पुरिवली.भारताची श ा  े
सं येन ेजा त असली, तरी फारशी प रणामकारक न हती. १९६२ सालापासून पा क तानन े५ १/२ पायदळी व 
िचलखती िडि हजन न ान ेतैनात के या. ब दन (दि ण सध), िमरपूर, सरगोधा व पेशावर या ठकाणी आधुिनक 
िवमानतळ बांधले. यु े ाला सोयी कर अशा न ा १४ छाव या उ या के या. ा सकडून ‘शफ ’ ह े हलके 
रणगाड ेखरेदी केल.े अमे रकेकडून ेपणा े व बाँब खरेदी केले. पा क तानी नौसेनते १४ न ा यु नौकांची भर 
पडली. भारताला काही रा ांकडून श ा े िमळ याची आ ासन ेिमळाली होती. टार फायटर या तोडीची बारा 
िमग – २१ िवमाने रिशयाकडून भारताला िमळाली. अमे रका व ेट ि टन यां याकडून संदशेवहन साधने तसेच 
ड गरी पायदळाला लागणारी हलक  श ा े (सु. आठ कोटी डॉलर कमतीची) िमळाली.  

भु ो या खटपटीने चीन-पा क तान मै ीकरार घडून आला. सटो, सीटो व हा करार यांमुळे भारतावर 
राजक य दडपण आले भरीसभर दोन आघा ांवर एकाच वेळी यु ास त ड दे याची सम या उभी ठाकली. मुि लम 
रा ांकडून (ईिज  व मलेिशया वगळता) पा क तानला राजक य पा ठबा आिण ल करी साहा य िमळ याची 
पा क तानी ने यांना खा ी होती.  
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भारतात १९६२ या भारत-चीन संघषात राजक य व सैिनक  पीछेहाट तसेच नामु क  प करावी लागली. 
या वेळी आ क -आिशयाई अिल तावादी रा ांचा पा ठबा भारतास उघडपणे िमळाला न हता. २७ मे १९६४ 

रोजी जवाहरलाल नेह ं च े िनधन झाले व लालबहादरू शा ी पंत धानपदी आले या वेळी भारताच े राजक य 
नेतृ व दबुळे झाले आह े ते हा सैिनक  बल दशन के यास लालबहादरूशा ी पडखाऊ भूिमका घेतील, असा 
पा क तानी रा यक याचा अंदाज  होता. का मीरम येही शेख अ दु ला यांची वतणूक व व े भारतिवरोधी 
दसत होती. िशखांची असंतोषदशक चळवळ सु  झाली होती. या सव घटनां या संदभात पा क तानला अनुकूल 

असे राजक य बदल घडवून आण यात यश िमळेल असा अयुबखान व यांचे स लागार यांनी िन कष काढला.  
या पा भूमीवर पा क तानने भारतािव  १९६५ म ये दोन यु  े (एक क छच ेरणात व दसुरे का मीर 

पंजाब या भागात) लादली. क छ रणातील या संघषास ायोिगक कवा पुढे का मीर-पंजाबात होणा या खर 
यु ाची नांदी हणणे अवा तव ठरणार नाही. क छच ेरण ह ेभारता या ादिेशक बाजूकडून यु ाला ितकूल आह.े 
सध या दि ण दशेकडून मा  ते अनुकूल आह.े मे – नो हबर या काळात ह ेरण जलमय राहत.े बाक या काळात 
यावर वाळू व िमठाचे थर जमतात. रणातील बेटे – छाड, िबयार, ‘८४’ उंटवटा इ यादी – उंचव ा या जागा या 

सैिनक  दृ ीने मह वा या ठरतात. भौगोिलक व ऐितहािसक न दी व शासक य कागदप ांव न क छच े रण हा 
दलदलीचा व वाळवंटी भू दशे ठरतो. फाळणी या वेळी २४ रेखांशाला समांतर, उ रेस ३८ कमी. अंतरावर क छ 
सं थानच ेस मा - तंभ होत.े क छेच ेरण भू दशे नसनू भू दशेांतगत समु  (इ लँड सी) आह े हणून आंतररा ीय 
काय ा माणे याचा अधा भाग (२४ अ ांशापयत) पा क तानचा आह,े असा पा क तानी दावा होता.  

पा क तानी सैिनकानंी क छ या रणातील छाड बेट अं कत के याचे, गुजरात रा य पोिलसांना १९५६ या 
आरंभी अवगत झाले. २५ फे ुवारी रोजी त े बेट रकामे के याचे, गुजरात पोिलसांना दसले. भारतान ेक छ या 
सीमा िनि त कर यासंबंधी पा क तान सरकारबरोबर १९६३ पयत प वहार चालू ठेिवला होता. तरीही 
पा क तानन ेया संदभात तोपयत काही कळिवले नाही. १२ मे १९६४ रोजी, भारत दशेांतगत कांजरकोटपाशी 
काही पा क तानी आढळले. यांना तेथून सकािव यात आले. २५ जानेवारी रोजी, गुजरात पोिलसांना, २४ 
रेखांशालगतचा सु, २३ कमी. लांब व २.५ कमी. ं दीचा दशे पा क तानी सै याने ापलेला आढळला.१० 
फे ुवारी १९६५ रोजी कांरजकोट पा क तानी सैिनकांनी परत ापले. या अ या य कारवायांिवषयी 
िवचारिविनमय कर यास पा क तानन े नकार दला. ९ एि ल १९६५ रोजी पहाटे पा क तानन े सरदारकोटवर 
तुफानी ह ला क न तो काबीज केला. यानंतर क छ रणा या संर णाकायास खडे सै य घाड यास भारतान ेआरंभ 
केला. ११ एि ल रोजी सरदारकोट भारत सै याने परत ह तगत केला. पा क तानन े रणांगणावर एक पायदळ 
िडि हजन, पॅटन व शफ  रणगाडे, म यम तोफा आणून सरदारकोट, ि हगोकोट, छाड बेट व ‘८४’ उंचवटा यांवर 
ह ले चढिवणे. २६ एि ल रोजी िबयार बेटावरील ह ला भारतीय सै याने उधळून लावला. २८ एि ल रोजी, जर 
पा क तान आप या आ मक कारवाया चालू ठेवणार असेल, तर भारतीय सै य वरा ाचे संर ण करील आिण 
यासाठी यो य ती संर णयोजना, मनु यबळ व साधने उपयोगात आण याचा िनणय घेईल, असे लालबहादरू 

शा नी २८ एि ल रोजी घोिषत केले. क छ रणावरील पा क तानी आ मणाला चीनन े पा ठबा दला. मे 
मिह यात, ीनगर-लेह या माग वरील दळणवळणास का गलपाशी पा क तानी सै यान ेउप व दे यास आरंभ केला. 
लेह-लडाख येथील भारतीय सै याला सां ािमक व नागरी पुरवठा या मागाने केला जाई. मे-नो हबर या काळात 
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ितकूल हवामानामुळे पुरवठयं णा बंद पडते. मे मिह या या आधीच पुढील सहा मिह यांचा पुरवठा करावा 
लागतो. पुरवठा बंद झाला, तर लडाखमधील सै याची संर ण मता दबुल होऊन िचनी सै याशी लढणे अश य 
हो याची भीती होती. पा क तानी उप व बंद पाड यासाठी का गल येथील पा क तानी पहाडी मो यावर काळा 
पहाड, भारत पहाड, काफ र पहाड व पयाण यांवर ह ल ेचढवून ते िनवर कर यात आले. २८ एि ल रोजी ि टश 
पंत धान िव सन यां या यु बंदी व सीमा  लवादामाफत िमटवावा या सूचनेला लालबहादरू शा ी व अ य  
अयुबखान यांनी मा यता दली. या सूचनेवर िवचार चालू असतानाच पा क तानन े क छम ये िबयार बेट व 
ि हगोकोटवर ह ल ेकेले तथािप ह ेह ले िन फळ ठरले. १७ जून रोजी लंडनम ये लालबहादरूशा ी व अयुबखान 
यांची भेट झाली. ३० जून रोजी पंत धान िव सन या सूचनेला दोघांनी लेखी संमती दली. पा क तान आ मक 
असताना लालबहादरू शा ीनी समझोता के याब ल भारतात असंतोष कट झाला. लवाद िनणया माणे 
पा क तानला सु. २,७०० चौ. कमी.क छ दशे िमळाला.  
सघंषाचीसघंषाचीसघंषाचीसघंषाची    सु वातसु वातसु वातसु वात::::    ((((११११    स टबरस टबरस टबरस टबर    ––––    २२२२२२२२    स टबरस टबरस टबरस टबर    १९६५१९६५१९६५१९६५). ). ). ).     
             १ स टबर १९६५ पासून पा क तानन ेका मीरवर दसुरे आ मण सु  केले. बावीस दवसां या यु ानतंर 
२२ स टबरला यु बंदी अंमलात आली. भारतात या दसु या आ मणास ‘बावीस दवसांच ेयु ’ आिण पा क तानात 
‘पहला दौर’ हटल ेजात.े वा तिवक ५ ऑग ट १९६५ पासूनच पा क तानन ेगिमनीका ाच ेछुपे आ मण सु  केले 
होत ेतथािप गिनमीका ान ेउ  सा य होत नस यान ेपा न १ स टबर रोजी पा क तानी ख ा सै याने उघडपणे 
यु  सु  केले. या भारत – पा क तान यु ाचे िववेचन पुढे दहा भागांत केले आह े : (१) पा भूमी, (२) 
पा क तानचा यु हतेू व उ  आिण भारताची ित या, (३) दो ही प ांचे सैिनक  बल, (४) 
पा क तानी  घुसखोरी, (५) पा क तानी ख ा सै याचे आ मण, (६) भारताच े ितकारा मक काय व यु ा या 

मुख घटना, (७) यु थिगती, (८) यु मीमांसा, (९) ता कंद करार आिण (१०) यु ो र प रि थती.  
पा भमूीपा भमूीपा भमूीपा भमूी    ::::  
             भारत – पा क तान संघष पिहले यु  व क छ रणातील आ मण यां या संदभात या दसु या यु ा या 
पा भूमीचे िववरण ब तांश आले आह ेतथािप काही अितमह वाचे मु े पुढील माणे आहते: १९६२ मधील भारत 
– चीन संघषात भारताला पड खावी लागली होती. चीनची भारतिवरोधी भूिमका ल ात घेऊन १९६३ साली 
पा क तानचा नवा पररा मं ी भु ो याने चीनबरोबर आ थक व राजक य संबंध घिन  कर याच ेधोरण अंमलात 
आणले. १९६३ या माच मिह यात, चीनबरोबर सीमाकरार क न का मीर- स यांग या सीमेवरील भारताचा 
सु. ३,२०० चौ. कमी. दशे चीनला दे यात आला. िडसबर १९६३ म ये भारत-पा क तान यां यात यदाकदािचत 
संघष उदभ्वला, तर पा क तानला मदत कर याच े आ ासन चीनन े दले. िडसबर १९६४ म ये भारत-चीन 
सीमेवर चीनन े १४ ते १५ पायदळ िडि हजन ख ा के याच े त कालीन र ामं ी यंशवंतराव च हाण यांनी 
लोकसभेत सांिगतल.े २७ मे १९६३ रोजी हजरतबालव न का मीरात दगें सु  झाले. संयु  रा ा या सभेत भु ोन े
फे ुवारी १९६४ रोजी का मीरातील धा मक असंतोष ह े बंडच आह.े असे सांिगतले. पा क तान या आगामी 
यु पटात या तथाकिथत बंडाचा यु ासाठी उपयोग केला जा याची श यता िनमाण झाली. १९६४ म ये सु. सात 
ल  िबगर मुि लम पूव पा क तान (स याचा बांगला दशे) मधून भारता या आ यास आले. १९५३ ते १९६४ या 
काळात का मीरच ेनेत ेशेख अ दलुा थानब  होत.े १९६४ ते १९६५ या काळात त े मु  होत.े मे १९६५ म ये 
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यांना परत ऊटकमंड येथे चीनन े साहा य मागणे, पा क तान-चीन सीमाकरार मा य करणे वगैरे भारतिवरोधी 
कृ यांसाठी थानब  कर यात आले. पा क तानी व तथाकिथत आझाद का मीर यांना गिनमी यु तं ाचे िश ण 
चीन या साहा यान े दले जात अस याचा पुरावा १९६५ म ये याच गिनमांकड े सापडले या कागदप ांव न 
िमळाला. मे १९६५ म ये भारत – पा क तान सीमेवर पा क तानी सै य खड ेअस याचे व पूव -पा क तानात िचनी 
िवशेष  अस याचे र ामं ी यशवंतराव च हाण यांनी लोकसभेत जाहीर केल.े भारताची संर ण मता ठसूळ 
कर याक रता सीमा-अित मण, वायु दशेाित मण इ. कार पा क तानन ेसु  केले (१९६३ साली : ४४८ १९६४ 
साली : ५२२ जुलै १९६५ अखेर: १,८०० – अशी अित मणा या संगांची आकडवेारी होती). ११ मे १९६५ 
रोजी िशलाँग येथील पा क तानी दु यम आयु  कायालय भारतान े बंद करिवल.े चीनन े १९६४ ऑ टोबरम य े
मॅकमहोन रेषे या दि णेकडील ८०,००० चौ. कमी. दशेावरील ह ाची परत घोषणा केली. १६ ऑ टोबर 
१९६४ रोजी चीनन े पिह या आि वक साधनाचा फोट के याचे जाहीर केले. पा क तानन े परत मे मिह यात 

ीनगर – लेहमाग का गल येथे तोड याचा यत्न केला. जून १९६५ म ये भारतान े ितचढाई क न तेथील 
पाक ा  पवतावरील दोन मोच काबीज केले. आ याची बाब हणज ेअमे रकेन ेपा क तानची बाजू घेऊन भारतान े
ते माच पा क तानला परत यावेत, अशी सूचना केली. पा क तानी सै य परत तो माग तोडणार नाही अशी हमी 
िमळा यावर ते मोच भारतान े रकामे केले. भारतान े ही चूक केली ह े यु  सु  झा यावर उमगले. पा क तानन े
भारता या सीमेवर सै य आण यामुळे भारतानेही तेथे आपले सै य खडे केले. पा क तानला ह ेपरवडणारे न हते, 
हणून दो हीही रा ांनी आपाप या सेना काढून घे याचे ठरले. या माणे जुलै मिह या या आरंभी दोघांचेही 

सै य तेथून काढून घे यात आले. पा क तानन ेतेथील सै य का मीर या ह ीवर तैनात केले.  
युययुुयु     ––––    हतेूहतेूहतेूहतेू    वववव    उ ेउ ेउ ेउ :े:::        
              का मीर जकून यास पा क तानात िवलीन कर याचा यत्न पिह या यु ात फसला होता. का मीरचा 
एक तृतीयांश भाग मा  पा क तानन ेपादा ांत केला. १९६३ सालापासून बदलत चाललेली भू-राजनैितक (रिशया 
– चीन संघष, भारत -चीन संघष व पा क तान-चीन िम व) तसेच भू-साम रक प रि थती पा क तानला १९६५ 
सालात अनुकूल वाटू लाग या. भारताला दोन आघा ांवर यु  कर यास भाग पाड याने का मीर ता यात येईल, 
असा पा क तानचा दिृ कोन होता. का मीर जक यासाठी यु ाला मुि यु  व ‘िजहाद’ असे व प दे यात आले. 
ज मू-का मीर भारताचा अिवभा य दशे अस याने याचे संर ण करणे ह ेभारताच ेउ  होत.े जुलै ते ५ ऑग ट 
या काळात झेलम खो यात मुजा हदाची काही टोळक  घुसली होती. पा क तान या दृ ीने आ मण सु  कर याची 
वेळ आली. ५ ऑग टपासून मुजािहद गिनमांनी घुसखोरी सु  केली. पा क ताननी यु योजने माणे मुजािहदी 
सै याला पुढील माणे कामे दली होती : (१) ५ – ८ ऑग ट : गुरेस, का गल टटवाल, हाजीपार इ. माग 
का मीरात घुसणे घातपात करणे का मीर रा य घातपातान ेबेजार असताना हाजीपीर घाटातून सलाउ ीन गिनम 
द याने ८ ऑग ट रोजी ीनगरात वेशणे व या दवशी ीनगरात पीर द तीगीरसाहबे ऊ सा या चंड 
मेळा ात सश  िमसळणे. (२) ९ ऑग ट रोजी का मीर वयंिनणय संघटने या कृितसिमतीन,े शेख अ दलुा 
अटक दनािनिम  एक जंगी िमरवणूक काढ याच े ठरिवले होत.े या िमरवणुक त तथाकिथत मुजािहदांनी सश  
भाग  घेणे. (३) िमरवणुक या ग धळात सश  बंडाची घोषणा क न धूमधाम उडिवणे. (४) आकाशवाणी, टपाल 
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-तार खाते, पोिलस क  ेव कायालये ता यात घेणे, आिण (५ ) शेवटी थािपत ज मू-का मीर सरकारच े थान 
बळकावणे.   
भारताचीभारताचीभारताचीभारताची    ितकारितकारितकारितकार    ––––    योजनायोजनायोजनायोजना::::    
           गिनमी आ मणाचा ितकार कर याची भारताची योजना पुढील माणे होती. येक गिनम टो यांचा वा 
टोळ यांचा नायनाट कर याऐवजी पाक - ा  आझाद का मीरातील यां या मु य तळापासून यांना अलग पाडणे 
ही योजना होती. त पूव  सरकारी कायालये, जीवनोपयोगी सं थापने व सैिनक  कायालये इ याद ना सुरि त करणे 
आव यक होत.े २४ ऑग टपयत ज मू-का मीरातील कायालय े व क  े सुरि त के यावर २५ ऑग ट रोजी 
हाजीपीरवर उ रेकडून उरीमाग व दि णेकडून पंूचमाग रणिजत  दयाळ (आता ले. जनरल) यां या तुकडीन ेदधुारी 
ह ला केला व हाजीपीर घाट व उभारा काबीज केला (२८ ऑग ट). यानंतर ीनगर खो यातील घुसखोरी व 
घातपात मो ा माणात कमी झाले. हाजीपीर माणे, उरी या वाय ेला असले या टटवाल गावाला मह व आह.े 
टटवाल या पि मेस असले या मुझफराबाद गावी गिनमांचा मोठा तळ होता. टटवाल-बारमूलामाग ीनगर 

खो यात गनीम घुसत असत. २४ ऑग ट रोजी टटवाल गाव काबीज कर यात आले. यामुळे घुसखोरी व घातपात 
बंद झाले. का मीरी जनतेनहेी सै याला घुसखोर व गिनमांचा मािहती वेळोवेळी पुरिवली होती. पा क तानन े
चीनकडून घेतलेल े माओ - से-तुंग णीत तथाकिथत ‘जनतामुि  यु ’ कवा ांितयु  णाली मुळातच उखडली 
गेली.   
यु मीमासंायु मीमासंायु मीमासंायु मीमासंा::::        
              बांगला दशेीयांची चाललेली ससेहोलपट पहात असताना व अस  आ थक ताण पडत असताना भारतान े
बांगला दशेातील सैिनक  राजवटीिव  ताबडतोब (२६ माच नंतर) यु  का केले नाही, असे िवचार यात आल े
होत.े ताबडतोब यु  का सु  केले नाही याची कारणे पुढील माणे दतेा येतात: (१) सामोपचारे आिण जागितक 
राजक य मतान ेपा क तानला ता यावर आणणे हा मह वाचा थम उपाय होय. यु  हा अखेरचा उपाय असतो. 
(२) यु ाची ा ी बांगला दशेापुरतीच मया दत ठेवणे आव यक होत े नपे ा अमे रका व चीन यांना ह त ेप 
कर याची संधी िमळून याची प रणती अमयाद यु ात हो याची दाट व गंभीर सम या उभी झाली असती. (३) 
१९६५ म ये (भारत पा क तान संघष १ – २२ स टबर) चीन जरी य  यु ात उतरला न हता, तरी १९७१ 
म ये याची भूिमका धम या दे यापिलकड ेजाणार नाही अशी प रि थती न हती. १९७१ या जूनम ये रा ा य  
िन सन याचे स लागार हे ी क सजर या या खटपटीमुळे अमे रका व चीन यां यातील संबंध घिन  हो याचा 
पाया घातला गेला. (४) दोन आघाडी यु ांची तयारी करणे अ याव यक होत े िशवाय यु काळात यु साम ी 
अखंिडत व इि छत सं येन ेिमळ याची आव यकता होती. रिशयाशी झाले या मै ीकरारामुळे (ऑग ट १९७१) हा 

 बराचसा सोपा झाला. (५) भारताची पंचवा षक संर ण िवकास योजना (१९६४ – ६९) पूणपणे कायाि वत 
झाली नाही. यास कारण अमे रकेन े १९६५ पासून मदत दे याचे बंद केल,े ह े होय. रिशयान े बरीच रणसाम ी 
भारताला पुरिवली तरीही नवीन रणसाम ी आ यानंतर ितला पचनी पाड यास ब याच कालावधीची गरज होती. 
(६) भारतातंगत प रि थतीमुळे (पि म बंगाल, नागालँड, िमझोराम येथील अशांतता व पंुडावे) दोन िडि हजन 
अंतगत सुर ाकायात गंुत या हो या. (७) बांगला दशेातील यु कायासाठी सोयी कर असे हवाई तळ उपल ध 
न हत,े उदा., कंुभी ाम (िसलचर). (८) बांगला दशेा या यु ासाठी पि म पा क तान, का मीर, राज थान, भारत 
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चीन सरह  व बांगला दशे या पाच आघा ांवर फौजफाटा, रसद इ. संघ टत कर यास व यांची पखरण कर यास 
बराच कालावधी लागला. (९) एि ल मेपासूनचे बांगला दशे आिण पूव भारतावरील हवामान व पयावरण ल ात 
घेता, माच त े ऑ टोबर यांमधील काल यु  लढिव यास ितकुल होता. िशवाय माच ते ऑ टोबर अखेर 
िहमालया या घाट खडी हालचालीस यो य अस याने चीनला ह त ेप सुलभपणे करता आला असता. (१०) बांगला 
दशे मुि सं ाम हा बांगला दशेीयांनीच करावयाचा अस यान े यां या मुि वािहनीची यु स ता पूण होणे 

थमतः आव यक होते. (११) नो हबर कवा िडसबरपासूनचा काळ यु कायाला अनुकूल ठरतो, असे भारता या 
पूव िवभागाचे याकाळच ेजनरल अरोरा यांचे मत होत.े 
समारोपसमारोपसमारोपसमारोप    : : : :     
           संर ण मता दढृ कर यासाठी पा क तान चीनकड ेव भारत रिशयाकड ेवळले. जोपयत भारत-पा क तान 
यां यातील  सुटणार नाहीत, तोपयत श ा वाढीची पधा चालू राहील, असा इशारा रा ा य  अयुबखानानी 
दला. पा क तानला चीनन े२७० रणगाड ेव १२५ िमग-१९ िवमाने पुरिवली, अशी बातमी यावेळी सृत झाली 

होती. चीनन े मे १९६६ म ये स यांग- झंा-िगलिगट र ता खुला केला. िगलिगट येथे पा क तानचा मोठा 
िवमानतळ आह.े  
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आ थक सुधारणा काय म    
ा....    डॉ....    केशव    द राव ितडके    

लोक शासन िवभाग मुख, जनिवकास महािव ालय बनसारोळा, ता.केज, िज. बीड 
तावनातावनातावनातावना::::    

 वातं यपूव काळात ि टशांनी भारतीय िवकासासाठी पुढाकार घेतला नाही. भारताच े आ थक शोषण 
करणे हाच उ शे यांनी डो यासमोर ठेवून शासक य स ा थािपत केली. यामुळे भारतीय अथ व था 
कोलमडली. उ ोगां या वाढीसाठी पोषक धोरणाची िन मती केली नाही. वातं य ा ीनंतर भारत सरकारन े
िविवध औ ोिगक धोरणाची िन मती केली. या औ ोिगक धोरणा या अंमलबजावणीवर िनयं ण थािपत केले. 
आ थक आिण औ ोिगक धोरण ह े समाजवाद आिण क याणकारी रा या या नावाने अनेक िनयं णे आिण 
परवा या या व पात होती. सावजिनक आिण खाजगी े  अशा कारची िवभागणी कर यात आली. यामुळे 
भारतीय औ ोिगक े ातील ापाराची पीछेहाट झाली असे हटले जात.े इ.स. १९८० पासून ापार  
उ ोगावरील ही िनयं णे कमी केली जावीत अशी मागणी पुढे आली. इ.स. १९९१ पासून ख या अथाने औ ोिगक 
आिण आ थक धोरणाला ारंभ झाला. याचे कारण हणजे भारतीय अथ व थेवर आलेले आ थक संकट होय. परंत ु
यापूव ही आ थक संकट आले होत.े याम ये ामु याने इ.स. १९६२ चे भारत चीन यु , इ.स. १९६५ चे भारत 
पा क तान यु , १९७२ म ये आले या नसै गक सकंटयामुळे भारतीय शेतीचा िवकास थांबला होता. परंतु अस े
असले तरीही इ.स. १९९१ चे नवीन आ थक सुधारणा धोरण ह ेवेगळे होत.े पूव या औ ोिगक धोरणाला आलेल े
अडथळे अकाय मता िव ीय तोटा अपु या मतेचा वापर या सम या िनमाण झा या हो या परक य चलनाचा वेग 
कमी होणे, राजक य अि थरता, परदशेी ापारातील तटू वाढिवणे, आंतररा ीय िव  सं था, भारताची पत कमी 
करणे, कज न िमळणे या सव प रि थतीचा िवचार करता भारताला नवीन आ थक धोरणाचा वीकार करावा 
लागला. 
शोधिनबधंाची उ ेशोधिनबधंाची उ ेशोधिनबधंाची उ ेशोधिनबधंाची उ  े   ::::    

१) नवीन आ थक सुधारणा काय माचा अ यास करणे. 
२) जागितक करणाचा आढावा घेणे. 
३) सावजिनक औ ोिगक े ाचा अ यास करणे. 
४) भारतीय अथ व थेचा अ यास करणे. 
५) खाजगीकरण धोरण प दतीचा आढावा घेणे. 

गिृहतकृ य ेगिृहतकृ य ेगिृहतकृ य ेगिृहतकृ य े::::    
१) परक य भांडवल रा ीय उ ोगातील ससंाधनात वाढ होत आह.े 
२) सावजिनक े ातून खाजगीकरणाला ो साहन द यामुळे उप म काय मतेत वाढ होत आह.े 
३) सावजिनक े ातील बंद पडले या उ ोगाला न ान ेचालना िमळत आह.े 
४) आ थक सुधारणा काय म ह ेभांडवलशाहीचे िहत जोपासताना दसनू येत आह.े 
५) नवीन आ थक सुधारणा धोरणामुळे लघु उ ोगांवर प रणाम होत आह.े 
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सशंोधन प ती सशंोधन प ती सशंोधन प ती सशंोधन प ती ::::        
तुत संशोधन अ यासासाठी ि तीयक संशोधन प तीचा वापर कर यात आलेला आह.े याक रता 

संदभ ंथ, वतमानप े, मािसके यांचा उपयोग कर यात आला आहे    
नवीन आ थक धोरणाची विैश य़ ेनवीन आ थक धोरणाची विैश य़ ेनवीन आ थक धोरणाची विैश य़ ेनवीन आ थक धोरणाची विैश य़ े::::        
१) ) ) ) औ ोिगक परवाना प त:    

 नवीन आ थक धोरणा या मा यमातून परवाना प ती समा  कर याकड े वाटचाल आह.े कारण 
उ ोजकां या िववेक  िनणयानुसार भांडवल गंुतणूक कर याचे वातं य या धोरणानुसार दलेले आह.े सात यान े
बदलणारे औ ोिगक वातावरण यामुळे अि थरता िनमाण होऊ शकते. खाजगी े ाची वाढ कर यासाठी यांना 

ो साहन दे यासाठी सरकारने पुढाकार घेतलेला आह.े अठरा उ ोग वगळता इतर औ ोिगक वसाय 
कर यासाठी परवाना घे याची गरज नाही. यातून मोठय़ा उ ोगांना िवकासासाठी चालना िमळत आह.े परंतु छोटे 
उ ोग संकटात सापडत आहते. 
२) िनगुतवणूक : 

  सावजिनक े ातील गंुतवणुक तून शासनाला फारसा नफा िमळत न हता. मो ा उ ोगांतील नवीन 
क प उभे कर यासाठी चंड गंुतवणूक करावी लागत होती. पूव  िवदशेी गंुतवणूक कर यासाठी सरकारची 

परवानगी यावी लागत होती. ही परवाना यतेील िवलंब करणारी होती. इ.स. १९९६ म ये िनगुतवणूक 
आयोगाची िन मती केली. या आयोगाने सरकारी मालक या ४९% सहभागाची गंुतवणूक करावी. परंतु ५१% 
गंुतवणूक कर यासाठी परवानगीची गरज नाही. असे सूिचत कर यात आल.े िनगुतवणु कमुळे सरकारला नफा 
िमळेल िव ीय तूट कमी होईल यातून उ पादकाची गुणा मकता वाढू शकेल. 
३) ) ) ) सावजिनक े ावर मयादा :     

 भारताम ये सु वातीला आ थक िवकासासाठी सावजिनक े ाला मह व दले होते. सावजिनक े ान े
औ ोिगक करणाचा पाया घातला होता. मागास भागात उ ोगधंद ेसु  केले होत.े परंतु िनयोजना या अभावामुळे 
ब तांश उ ोगधंद े तोटय़ात चालत होत.े उ पादन मतेचा अपुरा वापर अकाय मता सरकारी े ात िनमाण 
झाली. यामुळे नवीन आ थक सुधारणा काय माची अंमलबजावणी कर यात आली. 
४) ) ) ) आधुिनक करण :    

  नवीन आ थक सुधारणा काय मात आधुिनक करणाला ो साहन दले गेल.े नवीन तं ानाला मह व 
दऊेन वसायीकरण िवकिसत करणे  हा उ शे ामु याने पुढे आला. आ थक सुधारणांना चालना दे यात आली. 
गितशीलता वाढिव यासाठी उ  तं ान आयात कर या या कराराला सूट दे याचा िनणय घे यात आला.  
५) ) ) ) सावजिनक े ाचे धोरण :     

 सावजिनक उ ोगांना थोड े बाजूला सा न नवीन भाडंवलशाही व खाजगी े ाला पुढे आनल े आह.े 
सावजिनक े ातील राखीव ठेव यात आले या सतरा उ ोगांची सं या कमी क न ती सहा पयत कर यात आली. 
सावजिनक े ाचा उ शे फ  सेवा दणेे हाच असला पािहजे. आजारी उ ोग बंद केले जातील आिण िनणय 
घे यासाठी औ ोिगक संरचना मक मंडळ थापन कर यात येईल. सरकार पुढील काळात कोण याही उ ोगाचं े
रा ीयीकरण करणार नाही. 
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६) ) ) ) राजकोषीय सुधारणा :     
 राजकोषीय तोटा कमी कर यासाठी या धोरणात अनेक सुधारणा सुचिव यात आ या आहते. सावजिनक 

खचावर िनयं ण करारात वाढ सावजिनक े ातील उ ोगातील शेअसची िव    उ पादन कमतीतील वाढ 
याम ये ामु याने कर णालीला अिधक यो य व प दणेे िवदशेी कंप यांचा लाभ कमी करणे अनेक व तूंवरील 
उ पादन दर कमी करणे आ थक मदत करणे याचा िवचार कर यात आला. 
७) ) ) ) िव ीय व बँ कग सुधारणा:      
      बँकानंा अिधक वाय ता दणेे बँकांना  वसायाचे परवाने दणेे. 
      बँकांवरील दहुरेी िनयं ण कमी करणे व आर.बी.आय.ला िनयं ण ठेव याचा अिधकार दला. 
      िव  िनयम व िवकास ािधकरणाची थापना करणे. 
      ाजदराच ेिनधारण कर याचा अिधकार रझ ह बँकेला न दतेा याचे िनधारण बाजारपेठे या आधारे करणे. 
      बँकां या लेखा णालीत सुधारणा करणे.   
      बँ कग या कायप तीची पुनरचना करणे. 
      बँकानंा काय कर यासाठी अिधक वातं य दणेे. 
नवीन आ थक नवीन आ थक नवीन आ थक नवीन आ थक सधुारणा काय माच ेमू यमापन सधुारणा काय माच ेमू यमापन सधुारणा काय माच ेमू यमापन सधुारणा काय माच ेमू यमापन ::::    

 नवीन आ थक धोरणाचा िवचार करता या धोरणा या मा यमातून सुधारणा काय म राबिव यात आला. 
या नवीन धोरणा या मा यमातून उदारीकरण जागितक करण आिण खाजगीकरणाचा अवलंब झाला. 
भांडवलशाही या अंतगत वदशेी िव द िवदशेी आिण लघु उ ोगांवर चचा मो ा माणात कर यात आली. 
यातून भारतीय अथ व थते सुधारणा हो यास मदत झाली. परंतु या धोरणाचा िवचार केला तर पूव या 
औ ोिगक धोरणापे ा वेगळे धोरण आह.े खाजगी े ावरील बंधने दरू कर यात आली. परवाना प दती िवदशेी 
तं ाना या आयातीसाठी यावयाची परवानगी उ ोगाची थान िनि ती या तरतुदी र  कर यात आ या. 
िवदशेी गंुतवणुक ला  अित र  मह व दले गेले. यामुळे पूव या भारतीय उ ोगधं ात पधा िनमाण झा यामुळे 
िविवध  िनमाण झाले. जागितक बँक आंतररा ीय नाणेिनधी या जागितक यं णे या दबावामुळे सरकारन ेह े
धोरण वीकारल.े 

या धोरणामुळे आठ ा पंचवा षक योजने या दर यान िवकासदर ६.७ ट े  एवढा झाला होता. तो दहा ा 
पंचवा षक योजनेत २७ ट े  रािहला. िवदशेी चलन वाढले महसूल या ि थतीत सधुारणा झाली िनणयाच े माण 
वाढले इतर दशेांनी भारतात गंुतवणूक कर यासाठी अनुकूलता दाखवली क  सरकार आिण रा य सरकारची 
आ थक ि थती सुधारली. 
दोष दोष दोष दोष ::::    

1.1.1.1. आ थक सुधारणा काय मातून सामािजक उ शेाची ा ी झाली नाही. खाजगी उ ोगां या हातातील 
आ थक क ीकरण थांबवू शकले नाही सामािजक असंतुलन कमी झाले आह.े\    

2.2.2.2. सावजिनक े  बंद कर याऐवजी याचे मह व िव तार याचा सवागीण िवचार क न या या व थापन 
प तीत सुधारणा कर याचा िनणय घेतला पािहज.े    

3.3.3.3. नवीन आ थक सुधार काय मा या अनुषंगान ेघे यात आले या िनणयाची मू यमापन के यानतंर अस े दसून 
येते क  बेरोजगारीचे माण वाढले आह.े    
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4.4.4.4. नवीन आ थक धोरणांमुळे जागितक करणाचा वीकार कर यात आला यामुळे भारतातील पारंप रक उ ोग 
बंद होत आहते.    

5.5.5.5. भारतातील आयात धोरणाला परवानगी द यामुळे पूव चे अित र  उ प  िनमाण होत आह.े यातून आ थक 
िवकास गतीला ितबंध बसत आहते.    

6.6.6.6. गरीब जनतेला या धोरणामुळे फारसा फायदा झाला नाही.    
7.7.7.7. कृषी े ाचा िवचार केला तर कृषी े ातील गंुतवणूक कमी झालेली आह.े    
8.8.8.8. परक य गंुतवणूकदारांना या दीघकालीन सुिवधा द या जात आहते यामुळे दशेाला हानी पोहोचू शकत.े    

िन कष िन कष िन कष िन कष ::::    
नवीन आ थक धोरणा या अंतगत खाजगीकरण उदारीकरण आिण जागितक करणाचा वीकार कर यात 

आला. मु  बाजारपेठ ापार वाढिव यासाठी या सम या येत हो या या दरू करणे हा उ शे नवीन आ थक सुधार 
काय मातून सा य कर यात आला. अथ व थेचे जागितक करण क न मु  बाजारपेठ वीकार यात  आली. 
यातून सरकारी िनयं णे र  झाली. आयातीवरील िनबध कमी कर यात आल.े सावजिनक े ाम ये फायदा होत 
असतानाही ती बंद क न यातील भांडवल काढून घेतले. अनेक उ ोगांचे िनगुतवणुक करण कर यात आले काही 
उ ोगांना आ थक सुधारणा कर याची संधी उपल ध क न दली नाही. अ यंत अ प कमतीत सावजिनक उ ोग 
खाजगी े ाला दे यात आले. यािशवाय नवीन आ थक धोरणातनू ादिेशक िवषमता दखेील कमी झालेली नाही. 
जे ादिेशक रा य िवकसीत आहते याच रा यात उ ोजकांनी  उ ोग िन मती केली. मागास दशेाचा िवकास होऊ 
शकला नाही. यािशवाय भारताम ये या धोरणांमुळे आ थक िवषमता वाढत गेली. मानव िवकास िनदशांक 
जागितक तरावर भारताचा मांक फार कमी दसून येतो. शासन व सावजिनक सेवा सुिवधांशी िनगिडत असलले े
असं य  तसेच रािहलेले आहते. 
सदंभसचूी सदंभसचूी सदंभसचूी सदंभसचूी ::::        
                            ११११) ) ) ) ा. ए. आर.रायखेलकर, औ ोिगक अथशा , िव ा बु स पि लशस, औरंगाबाद,२००५, पृ.२४३. 
       २) ा.ल मण कोताप ले, भारताचे आ थक धोरण आिण शासन, िव ा बु स पि लशस, औरंगाबाद, २०१७, पृ.२१२. 
       ३) डॉ. क याण लगानी, औ ोिगक अथशा , िच मय काशन, औरंगाबाद, २०१४, पृ.१२१. 
       ४) ा.सुरेश खेडकर, औ ोिगक अथशा , िव ा बु स पि लशस, औरंगाबाद,२०१४, पृ.१४३. 

       ५) ा. के. आर. बंग, िव ीय शासन, िव ा बु स पि लशस, औरंगाबाद, २००६, पृ.१०३.    
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भारत भारत भारत भारत ----    जपान सबंधं एक दिृ पेजपान सबंधं एक दिृ पेजपान सबंधं एक दिृ पेजपान सबंधं एक दिृ पे    
 

ा. डॉ. एस. एम. वाघ    
एस. घोलप आिण जी. पवार महािव ालय िशवळे, मंुबई िव ापीठ 

तावना तावना तावना तावना ::::    
                                            जपानम ये बौ  धमाची ओळख झाली ते हा जपान आिण भारत यां यातील दवेाणघेवाण सहा ा 
शतकात सु  झा याचे सािंगतले जाते. भारतीय बौ  ध मसं कृतीचा जपानी सं कृतीवर मोठा प रणाम झाला 
आह.े आिण जपानी लोकां या भारताशी जवळीक कर या या हा मोठा दवुा आह.े 

दसु या महायु ानंतर १९४९म येभारताच े पंत धान जवाहरलाल नेह  यानंी टो कयोमधील युएनो 
ािणसं हालयाला एक भारतीय ह ी दान केला. यामुळे जपानी लोकां या जीवनात काशाचा एक करण आला 

जो अजूनही यु ातील पराभवातून सावरलेला न हता. जपान आिण भारताने २८ एि ल १९५२ रोजी शांतता 
करारावर वा री केली आिण राजनैितक संबंध थािपत केले. हा करार जपानने ि तीय िव यु ानंतर वा री 
केले या पिह या शांतता करारापैक  एक होता. 

राजनैितक संबंध थािपत झा यापासून दो ही दशेांम ये सौहादपूण संबंध आहते. दसु या 
महायु ानंतर या काळात, भारता या लोह खिनजान ेजपानला िवनाशातनू सावर यास मोठी मदत केली. जपानचे 
पंत धान नोबसकेु कशी यां या १९५७ या भारत भेटीनंतर, जपानन े१९५८ म ये जपान सरकारन ेभारतासाठी 
येन कज दे यास सु वात केली आिण जपान भारत संबंधास सु वात झाली. 
सशंोधन प दती सशंोधन प दती सशंोधन प दती सशंोधन प दती ::::    

दु यम साधनांचा वापर करणे. याम ये िविवध ंथ, संदभ ंथ, मािसके, सदर िवषयावरील 
वतमानप ातील लेख इ यादी. 
गहृीतके गहृीतके गहृीतके गहृीतके ::::    

१) भारत जपान संबंध मै ीपूण दसून येतात. 
२) भारत जपान संबंधात वाढ झा याचेच दसून यतेे. 

उ  ेउ  ेउ  ेउ  े: : : : भारत भारत भारत भारत ----    जपान सबंधंावर दिृ ेप टाकणेजपान सबंधंावर दिृ ेप टाकणेजपान सबंधंावर दिृ ेप टाकणेजपान सबंधंावर दिृ ेप टाकणे....    
भारत जपान संबंध पारंपा रकपणे मजबूत आहते.भारत आिण जपान ह ेसां कृितक दवेाणघेवाणात गंुतलेले 

दशे आहते. बौ जे अ य पणे भारतातून जपानपयत चीन आिण को रया माग पसरलेले आहते. भारत आिण 
जपानचे लोक बौ  धमा या सामाियक वारसासह सामा य सां कृितक परंपरां ारे मागदशन करतात आिण 
लोकशाही, सिह णुता, ब लवाद आिण खु या समाजां या आदशाशी दढृ बांिधलक   करतात. भारत आिण 
जपानआिशयातील सवात मो ा आिण सवात जु या लोकशाह पैक  दोनराजक य, आ थक आिण धोरणा मक 
िहतसंबंधांच ेउ  माण असलेलेएकमेकांना जागितक आिण ादिेशक आ हानानंा जबाबदार असलेले आिण स म 
असणारे भागीदार हणून पाहतात. 

जपान आिण भारत ह े शांततेचे भागीदार आहते,आिशयाची सुर ा,ि थरता आिण समृ ी तसचे 
आंतररा ीय शांतता आिण या य िवकासास ो साहन दे यासाठी समान िहत आिण पूरक जबाबदारीसह२१ ा 
शतका या सु वातीसजपान आिण भारतान े यांच ेि प ीय संबंध गुणा मक नवीन तरावर ने याचा संक प केला. 
जपानचे पंत धान ी योिशरो मोरी आिण भारताच े पंत धान ी अटल िबहारी वाजपेयी यांनी ऑग ट २००० 
म ये २१ ा शतकात जागितक भागीदारी थापन कर यासाठी ी मोरी यां या भारत दौ-यादर यान सहमती 
दशिवली ते हा याची पायाभरणी झाली. ते पुढील माणे – 
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भारत आिण जपान शांती,ि थरता आिण सामाियक समृ ीचे वैि क दिृ कोनशा त िवकासावर आधा रत 
आहते. सामाियक लोकशाही मू ये आिण मानवािधकार,ब लवाद, खुला समाज आिण काय ाच े शासन या दोन 
दशेांमधील जागितक भागीदारीला आधार दतेील. 

भारत आिण जपान यां यातील जागितक भागीदारी यां या दीघकालीन राजक य, आ थक आिण साम रक 
िहतसंबंध, आकां ा, उ  ेआिण चता यांच े ापक अिभसरण दशवेल. 

जपान आिण भारत दोघेही एकमेकांकड ेभागीदार हणून पाहतात. यांना यां या जागितक भागीदारी या 
अनुषंगाने जागितक आिण ादिेशक आ हानानंा जबाबदार आिण स म आहते. हणूनच एक मजबूत, समृ  आिण 
गितशील भारत जपान या िहतासाठीआह.े 

वरील संदभात आिण स याची आंतररा ीय प रि थती पाहता, जपान आिण भारत यां यातील जागितक 
भागीदारीचे धोरणा मक ल  क त कर याचा िनणय घे यात आला. २००५ म ये पंत धान जुिनिचरो 
कोइझुमी या भेटीदर यान ह ेमा य कर यात आल ेक , दो ही दशे आपले सहकाय आणखी मजबूत करतील आिण 
ि प ीय संबंधां या सवागीण आिण ापक िवकासाचा पाठपुरावा करतील, आ थक संबंध मजबूत कर यासाठी 
िवशेष आिण व रत ल  क त क न, यां या अथ व थांम ये सहकाय करतील. 

आिशयाम ये शांतता, ि थरता आिण समृ ी, लोकशाही आिण िवकासाला चालना दे यासाठी आिण 
आिशयातील जवळ या ादिेशक सहकायासाठी नवीन संबंध तािपत करणा याचा शोध घे यासाठी दो ही दशे 
जवळचा संवाद आिण सहयोग िवकिसत कर याचा य  करतील असा िनणय घे यात आला. 

दो ही दशे पयावरण, ऊजा,िनःश ीकरण, सुर ा अशा िविवध े ांम ये सहकाय मजबूत करतील. याचा 
फायदा घेऊन आिण यां या धोरणा मक अिभसरणावर अिधक वाढ करतील यावरही सहमती झाली. 

या संबंधांची गितशील वाढ िनयिमत अंतराने होत असले या उ तरीय मं ी आिण संसदीय 
दवेाणघेवाणी या सं येत दसून येते. दो ही दशेांम ये वसाय आिण उ ोगाची एक समांतर या आह.े यामुळे 
संध ची दखल घेतली जाते यामुळे ावसाियक िश मंडळां या दवेाणघेवाणीत ती  वाढ झालेली आह.े 
भारत भारत भारत भारत ----    जपान आ थक सबंधंजपान आ थक सबंधंजपान आ थक सबंधंजपान आ थक सबंधं    : : : :     

२०१२ ह े वष भारत आिण जपान यां यातील राजनैितक संबंधां या आिण ि प ीय संबंधांम य े ि थर 
गती झाली. 

३० एि ल २०१२  रोजी नवी द ली येथे पिहला भारत-जपान मंि तरीय आ थक संवाद आयोिजत 
कर यात आला. आ थक सवंाद हा भारत-जपान संबंधांचा मूलभूत घटक आह.े भारत जपानी अिधकृत िवकास 
सहा य (ODA) ा  करणारा सवात मोठा दशे आह.े आ थक वष २०११ - २०१२ म येअिधकृत िवकास सहा यचे 
िवतरण यने १३९.२२ अ ज (अंदाजे ८४९७ कोटी पये) या िव मी उ ांकावर पोहोचल.े भारतातील अनके 
मह वा या क पांम ये याचा वापर केला जात आह,े मु य वे िविवध महानगरांम ये मे ो रे वे क पांसार या 
पायाभूत सुिवधां या क पामं ये. 

जपानने सम पत े ट कॉ रडॉर वे टन ोजे ट फेज II आिण चे ई मे ो रेल ोजे ट या दोन क पांसाठी 
येन १८४.८१  अ ज (अंदाजे ११००० कोटी पये) ओडीए कजाची घोषणा केली. 

पेशल इकॉनॉिमक पाटनरिशप इिनिशए ट ह (SEPI) हा िडसबर 2006 म ये पंत धानां या जपान 
दौ याचा एक मह वाचा प रणाम होता. पेशल इकॉनॉिमक पाटनरिशप इिनिशए ट ह या मु य घटकांम ये 
डिेडकेटेड े ट कॉ रडॉर-वे ट (DFC-W) क प, द ली-मंुबई इंडि यल कॉ रडॉरचा समावेश आह.े (DMIC) 

क प, ब -उ पादन िवशेष आ थक े / ल टरची थापना, िनवडक ठकाणी मु  ापार आिण वेअरहाऊ सग 
झोन, आिण जपानी कंप यांनी भारतातील गंुतवणूक ला ो साहन दले, यात सेझ आिण औ ोिगक वसाहत शी 
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संबंिधत पायाभूत सिुवधां या िवकासात मदत समािव  आह.े २०१२ म य ेभारत-जपान या पायाभूत सुिवधां या 
क पांनी ि थर गती केली. मंुबई आिण द ली दर यानचा डिेडकेटेड े ट कॉ रडॉर (पि म) चालू योजने या 

कालावधीत २०१७ म ये पूण हो या या मागावर आह.े २३ ऑग ट २०१२ रोजी जपान बँक फॉर इंटरनॅशनल 
कोऑपरेशन (JBIC) ारे पेशल पपज हइेकल DMIC डे हलपमट कॉप रेशन (DMICDC) म ये २६% इ टी 
भागभांडवल मंजूर क न द ली मंुबई इंडि यल कॉ रडॉर (DMIC) क प पुढे गेला आह.े 

डीएमआयसी क पाबाबत २०११ म ये जपानी बाजूने िवनतंी केले या भांडवली िनयमांम ये आिण 
िनयं णाम ये िशिथलता मो ा माणावर वीकारली आिण अंमलात आणली गेली. 
भारतभारतभारतभारत----    जपान कृषीजपान कृषीजपान कृषीजपान कृषी,,,,    अतंराळअतंराळअतंराळअतंराळ, , , , रे व ेरे व ेरे व ेरे व ेआिण आिण आिण आिण पायाभतू सिुवधा े ापायाभतू सिुवधा े ापायाभतू सिुवधा े ापायाभतू सिुवधा े ातततत    सहकायसहकायसहकायसहकाय    ::::    

भारत आिण जपानन े आज ि प ीय संबंध अिधक दढृ कर यासाठी पायाभतू सिुवधा आिण रे वेम य े
जपानी गंुतवणूक आिण अंतराळ आिण कृषी यांसार या े ात पर पर सहकाय वाढव यासाठी दहा नवीन 
करारांवर वा री केली.    

या करारांपैक  एक हणज े रे वे आिण वाहतकू े ात पायाभूत सुिवधा िवकास,बंदरे, टोल र त,े 
िवमानतळ आिण शहरी िवकास अशा े ात सहकाय आिण गंुतवणूक वाढवणे. यावर भारताची एज सी नॅशनल 
इ हे टमट अँड इ ा चर फंड िलिमटेड (NIF) आिण जपान ओ हरसीजइ ा चर इ हे टमट कॉप रेशन 
फॉर ा सपोट अँड अबन डे हलपमट (JOIN) यांनी वा री केली आह.े 

या कराराअंतगत, NIF आिण JOIN संयु  गंुतवणूक िनधी तयार कर याची श यता शोधू शकतात.पररा  
मं ालयाने एका िनवेदनात हटले आह.े यािशवाय अंतराळ तं ान े ात सहकाय वाढव यासाठी दोन करार 
कर यात आले आहते. यापैक , भारतीय अंतराळ संशोधन सं था (इ ो) आिण जपान एरो पेस ए स लोरेशन 
एज सी (JAXA) यां यात उप ह मागदशन आिण बा  अवकाशातील खगोलशा ीय शोधात सहकाय 
वाढव यासाठी करार कर यात आला आह.े यात संयु  अंतराळ मोिहमा आिण भू-आधा रत उप ह णाल चा 
संयु  वापर समािव  असेल. 

संयु  सव ण आिण संशोधनाम ये सहकाय वाढव यासाठी भारताचा पृ वी िव ान मं ालय आिण 
जपानची महासागर-पृ वी िव ान एज सी यां यात आणखी एक करार झाला आह.े या अंतगत दो ही बाजचूे 
संशोधक आिण त  एकमेकां या सं थानंा भेट दऊे शकतील. 

पंत धान नर  मोदीजपानचे शजो आबे यां यातील ि प ीय चचनंतर दो ही दशेांनी नागरी आि वक 
सहकायावरील करारावर वा री केली. यामुळे दो ही दशेांमधील आ थक आिण सुर ा े ात ि प ीय संबंध दढृ 
हो याची अपे ा आह ेआिण अमे रकन कंप यांना भारतात अणु क प उभार यास मदत होईल. 

या नागरी अणु करारामुळे जपान भारताला अणु तं ान िनयात क  शकणार आह.े जपानन े अशा 
करारावर वा री केलेली अ व  अ सार करारावर वा री न करणारा भारत हा पिहला दशे आह.े ५५ अ ज 
डॉलसची थेट िवदशेी गंुतवणूक (FDI) गे या दोन वषात भारतात आली आह.े 

यािशवाय दो ही दशेांनी कृषी े ात सहकायासाठी करारही केले आहते. अ  उ ोग आिण कृषी े ात 
सहकाय वाढव यासाठी दो ही दशेांनी केले या करारातंगत,कृषी उ पादनां या अ  मू य साखळी या नेटवकवर 
आिण उ पादनां या भौगोिलक ओळख सकेंत (जीआय) या संर णाकडहेी ल  दल ेजाईल. लोकि य अ पदाथाच े
मूळ ठकाण ओळख यासाठी GI चा वापर केला जातो.यािशवाय 'मेक इन इंिडया' आिण 'ि कल इंिडया'साठी 
करारही कर यात आल ेआहते. 
िन कष िन कष िन कष िन कष ::::    

गृहीतक एक भारत जपान सबंंध मै ीपूण दसून येतात. आिण दोन भारत जपान संबंधात वाढ झा याचेच 
दसून येत.े ह ेगृहीतकेआपणस पुढील िन कषाव न िस  झालेले दसून येतात. पंत धान नर  मोदी आिण शजो 

आबे यां यासोबत २०१४ म ये सु  झाले या चीन या िवरोधात सतंुिलत सरु ा धोरण सु  ठेव याची अपे ा 
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करता येईल. कारण ी सुगा यांनी चीनमधील "एकतफ " कृतीब ल  चता  केली. अव या एका दशकात, नवी 
द ली आिण टो कयोने उ तरीय मं ी आिण नोकरशाही संपकाचा िव तार केला आह.ेसंयु  ल करी कवायती 

आयोिजत के या आहते आिण अिध हण आिण ॉस-स ह सग करार (एसीएसए) रसद करार यासार या ल करी 
करार केले  आहते. िशवायकोणतीही बैठक नवी द ली आिण टो कयो या मु  आिण खु या इंडो-पॅिस फक या 
पा ठ यािशवाय पूण होणार नाही आिण दो ही रा ां या सुर ा धोरणांचा म यवत  तंभ हणून वेगान ेउदयास यते 
असले या ाडसह काम कर याची सतत इ छा यामुळे सरु ा तं ानातील ि थतीचा आढावा घे याच ेउ ी  असले 
आिण संर ण तं ान आिण िनयातीवरील ि थर सहकायावर ते असतील. 

दसुरे हणज,े दो ही श  सायबरसुर ा आिण उदयो मुख तं ानासार या े ात सहकाय वाढव याचा 
य  करतील. िश झो अबे यांनी वषा या दर याननवी द ली आिण टो कयोने िडिजटल संशोधन आिण 

नावी यपूण भागीदारी केली. याने AI आिण 5G पासून इंटरनेट ऑफ थ ज आिण पेस रसच पयत तं ानाचा 
िव तार केला. यूएस-जपान िशखर प रषद माणेच, ी सुगा आिण ी मोदी संशोधन सं थांमधील सहकाय 
वाढव यासाठी आिण चीन या उपरो  तं ान गंुतवणूक काय मात िनधी वाढव याचा िवचार क  शकतात. 
तसेच आ थक संबंध आिण पायाभूत सुिवधांचा िवकास ही नवी द ली आिण टो कयो या अज ावर शीष थानी  
अस याची श यता आह.े गे या दोन दशकांम ये जपानन ेभारतीय अथ व थेत सुमारे 34 अ ज डॉलसची गंुतवणूक 
केली आह.े तर जपान हा भारताचा बारावा सवात मोठा ापारी भागीदार आह.े मोदी-सुगा िशखर प रषद 'मेक 
इन इंिडया' आिण जपान इंडि यल टाऊनिशपसार या मह वा या उ पादन उप मांना जपान या समथनाची पु ी 
करेल. यापुढे, ईशा य आिण अंदमान आिण िनकोबार बेटांवर स या सु  असले या साम रकदृ ा मह वा या 
कनेि टि हटी क पांम ये पायाभूत गंुतवणूक ची सुरि तता राख यासाठी भारत उ सुक आह.े 
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³ÖÖ¸üŸÖ ¾Ö †´Öê×¸ü�úÖ ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö 
 

›üÖò. ÃÖÓ•ÖµÖ ÷ÖÖµÖ�ú¾ÖÖ›ü 
ÃÖÆüÖµµÖ�ú ¯ÖÏÖ¬µÖÖ¯Ö�ú ¾Ö ÃÖÓ¿ÖÖê¬Ö−Ö ´ÖÖ÷ÖÔ¤ü¿ÖÔ�ú ¸üÖ•µÖ¿ÖÖÃ¡Ö ×¾Ö³ÖÖ÷Ö ¯ÖḮ Öã�ÖÁÖß.µÖÖê÷ÖÖ−ÖÓ¤ü Ã¾ÖÖ´Öß �ú»ÖÖ ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖµÖ, ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖµÖ, ¾ÖÃÖ´ÖŸÖ ×•Ö.×ÆÓü÷ÖÖê»Öß 

¯ÖÏÖ. ›üÖò. ÃÖÓŸÖÖêÂÖ �úÖê»Æêü 
¸üÖ•µÖ¿ÖÖÃ¡Ö ×¾Ö³ÖÖ÷Ö, –ÖÖ−ÖÖê̄ ÖÖÃÖ�ú ×¿Ö�Ö%Ö ´ÖÓ›üôûÖ“Öê �ú»ÖÖ, ¾ÖÖ×%Ö•µÖ ¾Ö ×¾Ö–ÖÖ−Ö ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖµÖ, ¯Ö¸ü³Ö%Öß 

 

¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö−ÖÖ: 
          Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ¯Öæ¾ÖÔ �úÖôûÖŸÖ ³ÖÖ¸üŸÖ †Ö×%Ö †´Öê×¸ü�úÖ µÖÖÓ“Öê ´Öî¡Öß¯Öæ%ÖÔ ¸üÖ•Ö�úßµÖ ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö ÆüÖêŸÖê †ÃÖê ×¤üÃÖæ−Ö µÖêŸÖ −ÖÖÆüß. ´ÖÖ¡Ö 

†´Öê×¸ü�êúŸÖß»Ö ×¾Ö«üÖ−ÖÖ“µÖÖ ×¾Ö“ÖÖ ü̧Ö“ÖÖ ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ “Öôû¾ÖôûßŸÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö ¯Ö›ü»µÖÖ“Öê ×¤üÃÖæ−Ö µÖêŸÖê. ŸÖÃÖê“Ö µÖê£Öß»Ö ÃÖ´ÖÖ•Ö�úÖ¸ü%ÖÖ´Ö¬µÖê 

÷Ö×ŸÖ´ÖÖ−ÖŸÖÖ †Ö»µÖÖ“Öê ×¤üÃÖŸÖê. ˆ¤üÖ. ×¾Ö»Ö ›æü¸üÖÓ™ü, −ÖÖò´ÖÔ−Ö £ÖÖÑ´ÖÃÖ ‡. µÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ŸÖŸ¾Ö–ÖÖ−ÖÖ−Öê ÃÖã¬¤üÖ †´Öê×¸ü�ú−Ö ×¾Ö“ÖÖ¸ü¾ÖÓŸÖ 

¯ÖÏ³ÖÖ×¾ÖŸÖ —ÖÖ»Öê ÆüÖêŸÖê. 1941 ÃÖÖ»Öß †´Öê×¸ü�ú−Ö †¬µÖ�Ö ¹ý—Ö¾Öê»™ü µÖÖÓ−Öß ×²ÖÎ™üß¿Ö ¯ÖÓŸÖ¯ÖÏ¬ÖÖ−Ö “ÖÙ“Ö»Ö µÖÖÓ−ÖÖ ³ÖÖ¸üŸÖÖ»ÖÖ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ ¤êü%µÖÖ“Öê 

†Ö¾ÆüÖ−Ö �êú»Öê ÆüÖêŸÖê. ŸÖë¾ÆüÖ ³ÖÖ¸üŸÖ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖ¯Öæ¾Öá ³ÖÖ¸üŸÖ †Ö×%Ö †´Öê×¸ü�úÖ ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö †ÛÃŸÖŸ¾ÖÖŸÖ ÆüÖêŸÖê. ¤üÖê−Æüß ´ÖÆüÖµÖã¨üÖŸÖß»Ö †´Öê×¸ü�êú“µÖÖ 

µÖÖê÷Ö¤üÖ−ÖÖ´Öãôêû ¾Ö »ÖÖê�ú¿ÖÖÆüßŸÖß»Ö ×¾ÖÀ¾ÖÖÃÖÖ´Öãôêû µÖÖ ¤êü¿ÖÖ×¾ÖÂÖµÖß ³ÖÖ¸üŸÖÖ“µÖÖ ´Ö−ÖÖŸÖ †Ö¯Öã»Ö�úß“Öß ³ÖÖ¾Ö−ÖÖ ×−Ö´ÖÖÔ%Ö —ÖÖ»Öß. ¯Ö×Æü»µÖÖ 

´ÖÆüÖµÖã¨üÖŸÖ †´Öê×¸ü�êú“Öê †¬µÖ�Ö ¾Öæ›ÒüÖê ×¾Ö»ÃÖ−Ö µÖÖÓ−Öß ¯Öã¸üÃ�éúŸÖ �êú»Öê»µÖÖ Ã¾ÖµÖÓ×−Ö%ÖÔµÖÖ“µÖÖ ×ÃÖ¨üÖÓŸÖÖ“ÖÖ ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ “Öôû¾Öôûß»ÖÖ 
�Öæ¯Ö ±úÖµÖ¤üÖ —ÖÖ»ÖÖµÖ †¿Öß ³ÖÖ¾Ö−ÖÖ ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ »ÖÖê�úÖÓŸÖ ×−Ö´ÖÖÔ%Ö —ÖÖ»Öß. ŸµÖÖ“ÖÖ ¯Ö×¸ü%ÖÖ´Ö ´Æü%Öæ−Ö ×¾Ö÷ü»Ö³ÖÖ‡Ô ¯Ö™êü»Ö, ÃÖ¸üÖê×•Ö−Öß −ÖÖµÖ›æü ‡. 

−ÖêŸµÖÖÓ−Öß †´Öê×¸ü�êú´Ö¬µÖê •ÖÖ¾Öæ−Ö ³ÖÖ¸üŸÖÖ“µÖÖ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ »Öœü¶Ö“ÖÖ ¯ÖÏ“ÖÖ¸ü �êú»ÖÖ. †´Öê×¸ü�êú»ÖÖ ³ÖÖ¸üŸÖÖ×¾ÖÂÖµÖß ÃÖÆüÖ−Öã³ÖæŸÖß †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû 

³ÖÖ¸üŸÖÖ−ÖêÆüß µÖÖ ¤êü¿ÖÖ�ú›êü †Ö¯Ö»µÖÖ ÃÖÆü�úÖµÖÖÔ“ÖÖ ÆüÖŸÖ †Ö×%Ö ´Ö¤üŸÖß“Öß †¯Öê�ÖÖ šüêü¾Ö»Öß. 
¯ÖÖ×�úÃŸÖÖ−Ö ¾Ö �úÖ¿´Öß¸ü ¯ÖÏ¿−ÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ †´Öê×¸ü�êú“Öß ³Öã×´Ö�úÖ :  

³ÖÖ¸üŸÖ Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö —ÖÖ»µÖÖ−ÖÓŸÖ¸ü ³ÖÖ¸üŸÖ-¯ÖÖ�ú ÃÖÓ²ÖÓ¬ÖÖŸÖ �úÖÛ¿´Ö¸ü ¯ÖÏ¿−Ö ×•Ö¾ÆüÖóµÖÖ“ÖÖ ²Ö−Ö»ÖÖ. ŸµÖÖ´Öãôêû ³ÖÖ¸üŸÖ †Ö×%Ö ¯ÖÖ×�úÃŸÖÖ−Ö 

µÖÖ ¤üÖê−Ö ¤êü¿ÖÖÓŸÖ ÃÖÓ‘ÖÂÖÔ —ÖÖ»ÖÖ. −ÖêÆüºÓþ−Öß ÆüÖ ¯ÖÏ¿−Ö µÖã−ÖÖê ´Ö¬µÖê −Öê‰ú−Ö ÃÖÖê›ü¾ÖÖ¾ÖÖ †ÃÖê ¯ÖÏµÖŸ−Ö �êú»Öê. ŸÖê¾ÆüÖ¯ÖÖÃÖæ−Ö ÆüÖ ¯ÖÏ¿−Ö †ÖÓŸÖ¸ü ü̧ÖÂ™ÒüßµÖ 

Ã¾Öºþ¯ÖÖ“ÖÖ —ÖÖ»ÖÖ. †´Öê¸üß�êú−Öê �úÖÛ¿´Ö¸ü ¯ÖÏ¿−Ö Ã¾ÖŸÖ:“Öê ×ÆüŸÖ ÃÖÖ¬µÖ �ú¸ü%µÖÖÃÖÖšüß †Ö×%Ö †Ö×¿ÖµÖÖ �ÖÓ›üÖŸÖ †Ö¯Ö»ÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö †×¬Ö�ú 
×¾ÖÃŸÖÖ× ü̧ŸÖ �ú¸ü%µÖÖÃÖÖšüß ×“Ö‘ÖôûŸÖ šêü¾Ö%µÖÖ“Öê ¬ÖÖê¸ü%Ö Ã¾Öß�úÖ¸ü»Öê. ŸµÖÖ−ÖÓŸÖ ü̧Æüß µÖÖ ¯ÖÏ¿−ÖÖÃÖÓ¤³ÖÖÔ−Öê ¿ÖßŸÖµÖã¨ü �úÖ»Ö�ÖÓ›üÖŸÖ ¯ÖÖ×�úÃŸÖÖ−Ö“µÖÖ 

²ÖÖ•Öã−Öê“Ö †Ö¯Ö»ÖÖ �ú»Ö šêü¾Ö»ÖÖ. ¿ÖßŸÖµÖã ü̈ �úÖ»Ö�ÖÓ›üÖ−ÖÓŸÖ¸ü ´ÖÖ¡Ö †´Öê×¸ü�úÖ ¾Ö ³ÖÖ¸üŸÖ ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö Æêü ²Ö-µÖÖ“Ö ÃÖ�úÖ¸üÖŸ´Ö�ú Ã¾Öºþ¯ÖÖ“Öê —ÖÖ»Öêê 

†ÖÆêü. 

µÖÖ �úÖ»Ö�ÖÓ›üÖ´Ö¬µÖê †´Öê×¸ü�ú−Ö ¯Ö¸ü¸üÖÂ™Òü ¬ÖÖê¸ü%ÖÖŸÖæ−Ö“Ö ¯ÖÖ×�úÃŸÖÖ−Ö“Öê ´ÖÆü¢¾Ö �ú´Öß —ÖÖ»Öê †Ö×%Ö ³ÖÖ¸üŸÖÖ“µÖÖ ˆ¯ÖµÖãŒŸÖŸÖê“Öß 

•ÖÖ%Öß¾Ö †´Öê×¸ü�êú»ÖÖ —ÖÖ»Öß. 1998 ÃÖÖ»Öß ³ÖÖ¸üŸÖ †Ö×%Ö ¯ÖÖ×�úÃŸÖÖ−Ö µÖÖ ¤üüÖê−Æüß ¤êü¿ÖÖÓŸÖ µÖÖ¯Öæ¾ÖáÆüß µÖã¨êü —ÖÖ»Öß ÆüÖêŸÖß. •Ö´´Öæ †Ö×%Ö 

�úÖÛ¿´Ö¸ü µÖÖ ¯ÖÏ¿−ÖÖ¾Ö¸ü ¯Ö ü̧ŸÖ ‹�ÖÖ¤êü µÖã¨ü —ÖÖ»Öê ŸÖ¸ü ÃÖÓ¯Öæ%ÖÔ ¤ü×�Ö%Ö †Ö×¿ÖµÖÖŸÖß»Ö ¿ÖÖÓŸÖŸÖÖ³ÖÓ÷Ö ¯ÖÖ¾Öê»Ö, ŸÖë¾ÆüÖ ÆüÖ ¯ÖÏ¿−Ö †´Öê×¸ü�êúÃÖÖšüß 

Ø“ÖŸÖê“ÖÖ ²Ö−Ö»ÖÖ. 
11 ÃÖ¯™ëü²Ö¸ü 2001 −ÖÓŸÖ¸ü †´Öê×¸ü�êú“ÖÖ ³ÖÖ¸üŸÖÖ�ú›êü ¯ÖÖÆü%µÖÖ“ÖÖ¥üÂ™üß�úÖê−Ö ¯Öæ%ÖÔ¯Ö%Öê ²Ö¤ü»Öæ−Ö ÷Öê»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ŸµÖÖ»ÖÖ �úÖ¸ü%Ö 

¯ÖÖ×�úÃŸÖÖ−ÖÖŸÖß»Ö ¤üÆü¿ÖŸÖ¾ÖÖ¤üß ÃÖÓ‘Ö™ü−ÖÖ •µÖÖÓ“ÖÖ £Öê™ü ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö �úÖÛ¿´Ö¸ü ¯ÖÏ¿−ÖÖ¿Öß µÖêŸÖ ÆüÖêŸÖÖ. ³ÖÖ¸üŸÖÖ−Öê µÖÖ ÃÖ´ÖÃµÖê�ú›êü †´Öê×¸ü�êú“Öê »Ö�Ö 

¾Öê¬Ö»Öê. †´Öê×¸ü�êú−Öê †¿ÖÖ �úÖÆüß ¤üÆü¿ÖŸÖ¾ÖÖ¤üß ÃÖÓ‘Ö™ü−ÖÖÓ“Öß µÖÖ¤üß“Ö ‘ÖÖê×ÂÖŸÖ �êú»Öß. µÖÖÃÖÖê²ÖŸÖ“Ö †´Öê×¸ü�êú−Öê ¤üÖê−ÆüßÆüß ¸üÖÂ™ÒüÖÓ−ÖÖ •Ö´´Öæ ¾Ö 

�úÖÛ¿´Ö¸ü �Öê¡ÖÖŸÖß»Ö ÃÖß´ÖÖ¸êüÂÖÖ †¬ÖÖê¸êü×�ÖŸÖ �ú¸üÖµÖ»ÖÖ ³ÖÖ÷Ö ¯ÖÖ›ü»Öê. ŸÖÃÖê“Ö �úÖÛ¿´Ö¸ü ¬ÖÖê¸ü%ÖÖ×¾ÖÂÖµÖß ³Ö›ü�ú ¾ÖŒŸÖ¾µÖ �ú¸ü%µÖÖÃÖ ŸÖÖ�úß¤ü 

×¤ü»Öß †Ö×%Ö �úÖÛ¿´Ö¸ü ÆüÖ ¯ÖÏ¿−Ö µÖã¨üÖ“µÖÖ ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖŸÖæ−Ö −Ö ÃÖÖê›ü×¾ÖŸÖÖ ŸÖÖê “Ö“Öì“µÖÖ ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖŸÖæ−Ö ÃÖÖê›ü×¾Ö»ÖÖ •ÖÖ¾ÖÖ µÖÖÃÖÖšüß ¯ÖÏµÖŸ−Ö �ú¸üŸÖ 

¸üÖÆüÖµÖ»ÖÖ Æü¾Öê †ÃÖê ¬ÖÖê¸ü%Ö šêü¾Ö»Öê. 
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¿ÖßŸÖµÖã¬ÖÖê¢Ö¸ ³ÖÖ¸üŸÖ ¾Ö †´Öê×¸ü�úÖ ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö :  

1990 −ÖÓŸÖ¸ü ÃÖÖêÛ¾Æü‹™ü ¸ü×¿ÖµÖÖ“Öê ×¾Ö‘Ö™ü−Ö —ÖÖ»Öê ¾Ö ³ÖÖ¸üŸÖÖ“ÖÖ ³ÖŒ�ú´Ö ¯ÖÖšüß¸üÖ�ÖÖ ¸ü×¿ÖµÖÖ ÆüÖ �ú´Ö�ãú¾ÖŸÖ ²Ö−Ö»ÖÖ. µÖÖ“Ö 

�úÖôûÖŸÖ ÃÖÓ¯Öæ%ÖÔ •Ö÷ÖÖ“µÖÖ ¸üÖ•Ö�úÖ¸ü%ÖÖ“Öß ÃÖæ¡Öê †´Öê×¸ü�êú�ú›êü ÷Öê»Öß. ŸµÖÖ´Öãôêû •Ö÷ÖÖŸÖß»Ö ¯ÖÏŸµÖê�ú ÃÖ´ÖÃµÖê“Öê ×−Ö¸üÖ�ú¸ü%Ö †´Öê×¸ü�êú“µÖÖ 

¯ÖÏ³ÖÖ¾ÖÖ�ÖÖ»Öß ÆüÖê‰ú »ÖÖ÷Ö»Öê. �úÖê%ÖŸÖÖÆüß ¤êü¿Ö µÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾ÖÖ¯ÖÖÃÖæ−Ö †×»Ö¯ŸÖ ¸üÖÆæü ¿Ö�ú»ÖÖ −ÖÖÆüß. ŸµÖÖÃÖ ³ÖÖ¸üŸÖÆüß †¯Ö¾ÖÖ¤ü −Ö¾ÆüŸÖÖ. µÖÖ“Ö 

�úÖôûÖŸÖ −Ö¾Öß−Ö †ÖÙ£Ö�ú ¬ÖÖê¸ü%ÖÖ“Öê ¾ÖÖ¸êü ¾ÖÖÆæü »ÖÖ÷Ö»Öê. µÖÖ ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖßŸÖ Ã¾ÖŸÖ:“Öê †ÃŸÖßŸ¾Ö ×™ü�ú¾ÖÖ¾ÖµÖÖ“Öê †ÃÖ»µÖÖÃÖ ³ÖÖÓ›ü¾Ö»Ö¿ÖÖÆüß 
¸üÖÂ™ÒüÖÓ“ÖÖ“Ö †Ö¬ÖÖ¸ü ‘µÖÖµÖ“ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ŸµÖÖ´Öãôêû ³ÖÖ¸üŸÖÆüß †Ö¯ÖÖê†Ö¯Ö“Ö †´Öê×¸ü�êú�ú›êü †Öêœü»ÖÖ ÷Öê»ÖÖ. 

          ¿ÖßŸÖµÖã¬¤üÖê¢Ö¸ü �úÖ»Ö�ÖÓ›üÖŸÖ ³ÖÖ¸üŸÖ †Ö×%Ö †´Öê¸üß�úÖ µÖÖÓ“µÖÖŸÖß»Ö ÃÖÓ²ÖÓ¬ÖÖŸÖ “Öœü-ˆŸÖÖ¸ü µÖêŸÖ ÷Öê»Öê. ŸÖ%ÖÖ¾Ö ×−Ö´ÖÖÔ%Ö �ú¸ü%ÖÖ-µÖÖ 

÷ÖÖêÂ™üà´Ö¬µÖê 1990 ÃÖÖ»Öß †´Öê×¸ü�êú−Öê ¯ÖÖ×�úÃŸÖÖ−Ö»ÖÖ ‹±ú - 16 Æüß »ÖœüÖ‰ú ×¾Ö´ÖÖ−Öê ×¤ü»Öê. ŸÖÃÖê“Ö �úÖóµÖÖ ²ÖÖ•ÖÖ¸üÖŸÖæ−Ö †ÖÛ%¾Ö�ú ŸÖÓ¡Ö–

ÖÖ−Ö ¯ÖÖ×�úÃŸÖÖ−Ö ×´Öôû¾ÖŸÖ ÆüÖêŸÖÖ, µÖÖ ÷ÖÖêÂ™üß�ú›êü †´Öê×¸ü�êú−Öê •ÖÖ%Öß¾Ö¯Öæ¾ÖÔ�ú ¤ãü»ÖÔ�Ö �êú»Öê. †´Öê×¸ü�úÖ ÃÖŸÖŸÖ �úÖ¿´Öß¸ü ¯ÖÏ�ú¸ü%Öß ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ 

»ÖÂ�ú¸üÖ�ú›æü−Ö ´ÖÖ−Ö¾Öß †×¬Ö�úÖ¸üÖ“Öê ˆ»»ÖÓ‘Ö−Ö ÆüÖêŸÖê †ÃÖÖ †Ö¸üÖê¯Ö �ú¸üßŸÖ †Ö»Öê»ÖÖ †ÖÆêü. ŸµÖÖ´Öãôêû ³ÖÖ¸üŸÖ ÆüÖ †´Öê×¸ü�êú»ÖÖ µÖÖ ¯ÖÏ¿−Öß 

¤üÖê−Ö ÆüÖŸÖ ¤æü¸ü šêü¾Ö%µÖÖ“ÖÖ“Ö ¯Ö×¾Ö¡ÖÖ ‘ÖêŸÖÖê. 

†%¾ÖÃ¡Ö ¯ÖÏÃÖÖ¸ü ²ÖÓ¤üüß ¾Ö ÃÖß. ™üß. ²Öß. ™üß. ¾Ö¸ü Ã¾ÖÖ�Ö¸üß �ú¸ü%µÖÖÃÖ ³ÖÖ¸üŸÖÖ−Öê ×¤ü»Öê»ÖÖ Ã¯ÖÂ™ü −Ö�úÖ¸ü ÆüÖ †´Öê×¸ü�êú“µÖÖ ×•Ö¾ÆüÖ¸üß 
»ÖÖ÷Ö»Öê»ÖÖ †ÖÆêü. µÖÖŸÖæ−Ö“Ö 1998 ÃÖÖ»Öß ³ÖÖ¸üŸÖÖ−Öê �êú»Öê»µÖÖ †%Öæ “ÖÖ“Ö%µÖÖ´Öãôêû †´Öê×¸ü�êú−Öê ³ÖÖ¸üŸÖÖ¾Ö ü̧ †ÖÙ£Ö�ú ×−Ö²ÖÕ¬Ö »ÖÖ¤üü»Öê. 

†´Öê×¸ü�úÖ −ÖêÆü´Öß ÃÖã¸ü�ÖÖ ÃÖ×´ÖŸÖßŸÖ ³ÖÖ¸üŸÖÖ»ÖÖ �úÖµÖ´Ö ÃÖ¤üÃµÖŸ¾Ö ¤êü%µÖÖ“µÖÖ ×¾Ö¸üÖê¬Öß †ÖÆêü. †ÖÓŸÖ¸ü̧ üÖÂ™ÒüßµÖ ÃŸÖ¸üÖ¾Ö¸üß»Ö ¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸ü%ÖßµÖ 

ÃÖ´ÖÃµÖÖ ¾µÖÖ¯ÖÖ¸üÖÃÖÓ²Ö¬Öß ×−ÖµÖ´ÖÖ¾Ö»Öß ´ÖÖ−Ö¾Öß †×¬Ö�úÖ¸ü †Ö×%Ö ²ÖÖ»Ö�úÖ“Öê ¯ÖÏ¿−Ö µÖÖ ´ÖãüªÖ¾Ö¸ü ˆ³ÖµÖ ¤êü¿ÖÖ´Ö¬µÖê ¯ÖÏ“ÖÓ›ü ´ÖŸÖ³Öê¤ü †ÖÆêüŸÖ 
³ÖÖ¸üŸÖÖ“Öê †0¾ÖÃ¡Ö ¬ÖÖȩ̂ ü0Ö ¾Ö †´Öê×¸ü�êú“Öß ³Öæ×´Ö�úÖ :  

          †´Öê×¸ü�úÖ Æüß −ÖêÆü´Öß †Ö×¿ÖµÖÖ �ÖÓ›üÖŸÖß»Ö ¸üÖÂ™ÒüÖÓ¾Ö¸ü †Ö¯Ö»ÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö ×−Ö´ÖÖÔ%Ö �ú¸ü%µÖÖ“ÖÖ“Ö ¥üÂ™üß�úÖê−Ö šêü¾ÖŸÖê. ´ÖÖ¡Ö           

ŸÖÓ¡Ö–ÖÖ−ÖÖŸÖß»Ö ÷Ö×ŸÖ´ÖÖ−Ö ÛÃ£ÖŸµÖÓŸÖ¸üÖ´Öãôêû ŸÖê �úšüß%Ö ÆüÖê‰ú−Ö ÷Öê»Öê»Öê †ÖÆêü. •Ö÷ÖÖ´Ö¬µÖê ÃÖÓÆüÖ¸ü�ú ¿ÖÃ¡ÖÖÓ“Öß Ã¯Ö¬ÖÖÔ »ÖÖ÷Ö»Öê»Öß †ÖÆêü. ŸµÖÖ´Ö¬µÖê 

†ÖÛ%¾Ö�ú ¿ÖÃ¡Öê Æüß †ŸµÖÓ×ŸÖ�ú ÃÖÓÆüÖ¸ü�ú †ÖÆêüŸÖ, ŸµÖÖ †ÖÛ%¾Ö�ú ¿ÖÃ¡ÖÖ“ÖÖ ×¾Ö¬¾ÖÓÃÖÖ¯Öê�ÖÖ ×¾Ö�úÖÃÖÖÃÖÖšüß ˆ¯ÖµÖÖê÷Ö �ú¸ü%µÖÖ�ú›êü †´Öê×¸ü�úÖ 
¤êü�Öß»Ö —Öã�ú»Öê»Öß ×¤üÃÖŸÖê. ŸµÖÖ´Öãôêû ŸÖß †−Öê�ú ¸üÖÂ™ÒüÖÓ¿Öß †%Öã�ú¸üÖ¸ü �ú¸üŸÖÖÓ−ÖÖ ×¤üÃÖŸÖê. ŸµÖÖŸÖ †÷ÖÏ�Îú´ÖÖÓ�úÖ¾Ö¸ü ³ÖÖ¸üŸÖ µÖÖ ¤êü¿ÖÖ“ÖÖ 

ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö †ÖÆêü. 
³ÖÖ¸üŸÖÖ“Öê †ÖÛ0¾Ö�ú ¬ÖÖê¸ü0Ö :  

1962 ¾Ö 1965 µÖã¨üÖ−ÖÓŸÖ¸ü ³ÖÖ¸üŸÖÖ−Öê ÃÖã¸ü�ÖÖ ¾µÖ¾ÖÃ£Öê�ú›êü †ŸµÖÖ×¬Ö�ú »Ö�Ö ¤êü%µÖÖÃÖ ÃÖã¹ý¾ÖÖŸÖ �êú»Öß. ŸµÖÖ“ÖÖ“Ö ¯Ö×¸ü%ÖÖ´Ö 

´Æü%Öæ−Ö 1974 ÃÖÖ»Öß ¯ÖÖê�Ö¸ü%Ö µÖê£Öê †%ÖãÃ±úÖê™ü ‘Ö›ü×¾Ö»ÖÖ. µÖÖ“ÖÖ ¯Ö×¸ü%ÖÖ´Ö ´Æü%Öæ−Ö ³ÖÖ¸üŸÖÖ¾Ö¸ü †−Öê�ú ×−Ö²ÖÕ¬Ö »ÖÖ¤ü»Öê ÷Öê»Öê. †¿ÖÖ 

¯ÖÏ�úÖ¸ü“Öß †%Öã“ÖÖ“Ö%Öß ‡ŸÖ¸üÖÓ−Öß �úºþ −ÖµÖê. ´Æü%Öæ−Ö †Ö¾Ö¿µÖ�ú †ÃÖ»Öê»Öê ‡Ó¬Ö−Ö ‡ŸÖ¸üÖÓ−ÖÖ ×´Öôæû −ÖµÖê, µÖÖÃÖÖšüß µÖã ü̧Öê×¯ÖµÖ−Ö ‡Ó¬Ö−Ö ×−ÖµÖÖÔŸÖ 

�ú¸ü%ÖÖ“µÖÖ ¤êü¿ÖÖÓ“Öê ÃÖÓ‘Ö™ü−Ö �ú¸ü%µÖÖŸÖ †Ö»Öê. ŸµÖÖ»ÖÖ †ÖÛ%¾Ö�ú ¯Öã¸ü¾ÖšüÖ ÃÖÓ‘Ö (NSG) †ÃÖê ´Æü%ÖŸÖÖŸÖ. ‹¾Öœêü —ÖÖ»µÖÖ−ÖÓŸÖ¸üÆüß ³ÖÖ¸üŸÖÖ−Öê 
1998 »ÖÖ ¤ãüÃÖ¸üß †%Öã“ÖÖ“Ö%Öß �êú»Öß. ŸÖ¸üßÆüß •Ö÷ÖÖ−Öê ³ÖÖ¸üŸÖÖ»ÖÖ †%¾ÖÃ¡Ö¬ÖÖ¸üß ¸üÖÂ™ÒüÖ“ÖÖ ¤ü•ÖÖÔ ×¤ü»ÖÖ −ÖÖÆüß. µÖÖ“Ö¾Öêôûß ³ÖÖ¸üŸÖÖ−Öê ‘ÖÖê×ÂÖŸÖ 

�êú»Öê �úß, †Ö´Æüß ¯ÖÏ£Ö´Ö †%¾ÖÃ¡ÖÖ“ÖÖ ˆ¯ÖµÖÖê÷Ö �ú¬ÖßÆüß �ú¸ü%ÖÖ¸ü −ÖÖÆüß. ‹−Ö. ¯Öß. ™üß. †Ö×%Ö ÃÖß. ™üß. ×²Ö. ™üß. �ú¸üÖ¸üÖ“µÖÖ ¾Öêôûß ³ÖÖ¸üŸÖÖ−Öê 

ÃÖÖÓ×÷ÖŸÖ»Öê �úß, †%¾ÖÃ¡Ö¬ÖÖ¸üß ¸üÖÂ™Òêü •ÖÖê¯ÖµÖÕŸÖ †Ö¯Ö»Öß †%¾ÖÃ¡Öê ™ü¯µÖÖ™ü¯µÖÖ−Öê −ÖÂ™ü �ú¸ü%ÖÖ¸ü −ÖÖÆüßŸÖ ŸÖÖê ¯ÖµÖÕŸÖ ³ÖÖ¸üŸÖ µÖÖ �ú¸üÖ¸üÖ¾Ö¸ü ÃÖÆüß 

�ú¸ü%ÖÖ¸ü −ÖÖÆüß. 
†0Öãˆ•ÖÖÔ �ú¸üÖ¸üÖ“Öê Ã¾Öºþ¯Ö :  

• †´Öê×¸ü�êú�ú›æü−Ö ³ÖÖ¸üŸÖÖ»ÖÖ µÖã ȩ̂ü×−ÖµÖ´Ö ×´Öôêû»Ö.  

• ¾ÖÖ¯Ö¸ü»Öê»Öê ‡Ó¬Ö−Ö ¯Öã−ÆüÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü%µÖÖÃÖÖšüß ³ÖÖ¸üŸÖÖ»ÖÖ †´Öê×¸ü�êú“Öß ¯Öæ¾ÖÔ̄ Ö¸ü¾ÖÖ−Ö÷Öß ‘µÖÖ¾Öß »ÖÖ÷Öê»Ö.  

• ³ÖÖ¸üŸÖÖ»ÖÖ †ÖÛ%¾Ö�ú ŸÖÓ¡Ö–ÖÖ−Ö †Ö×%Ö †ÖÛ%¾Ö�ú ÃÖã×¾Ö¬ÖÖ ‡ŸÖ¸ü ÃÖã™êü ³ÖÖ÷Ö ×¤ü»Öê •ÖÖŸÖß»Ö.  

• �ú¸üÖ¸ü ÃÖÓ¯Ö%µÖÖ¯Öæ¾Öá ‹�úÖ ¾ÖÂÖÖÔ“Öß †Ö÷ÖÖ¾Öæ ÃÖæ“Ö−ÖÖ ¤êü%µÖÖ“Öß ŸÖ¸üŸÖæ¤ü †ÖÆêü. 
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†0Öãˆ•ÖÖÔ �ú¸üÖ¸ü (2008) :  

2008 ´Ö¬µÖê ³ÖÖ¸üŸÖÖ“Öê ŸÖŸ�úÖ»Öß−Ö ¯ÖÓŸÖ¯ÖÏ¬ÖÖ−Ö ›üÖò. ´Ö−Ö´ÖÖêÆü−ÖØÃÖ÷Ö †´Öê×¸ü�úÖ ³Öê™üß¾Ö¸ü †ÃÖŸÖÖÓ−ÖÖ ³ÖÖ¸üŸÖ ¾Ö †´Öê×¸ü�úÖ 

µÖÖÓ“µÖÖŸÖß»Ö “Ö“ÖÖÔ †%Öãˆ•ÖÖÔ �ú¸üÖ¸üÖ¾Ö¸ü“Ö —ÖÖ»Öß. µÖÖ �ú¸üÖ¸üÖ»ÖÖ ŸÖÖÛŸ¾Ö�ú ´ÖÖ−µÖŸÖÖ ¤êü%µÖÖŸÖ †Ö»Öß. µÖÖ−ÖãÃÖÖ¸ü ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖß»Ö 22 

†%Öã³Ö™Ëü™ü¶ÖÓ¯Öî�úß 14 †%Öã³Ö¼üµÖÖ −ÖÖ÷Ö¸üß †Ö×%Ö 08 †%Öã³Ö™ü¶Ö »ÖÂ�ú¸üß †¿Öß ×¾Ö³ÖÖ÷Ö%Öß �úºþ−Ö 14 »ÖÂ�ú¸üß †%Öã³Ö™Ëü™ü¶Ö 

†ÖÓŸÖ¸ü̧ üÖÂ™ÒüßµÖ †ÖÛ%¾Ö�ú ˆ•ÖÖÔ ÃÖÓÃ£ÖÖ (†ÖµÖ.‹.‡Ô.‹.) µÖÖÓ“µÖÖ ×−ÖµÖÓ¡Ö%ÖÖŸÖ šêü¾Ö%µÖÖŸÖ †Ö»Öê. 2007 ´Ö¬µÖê †%Öã�ú¸üÖ¸üÖ»ÖÖ 123 �ú¸üÖ¸ü 
¾Ö ÆüÖ‡Ô›ü †ÑŒ™ü −ÖãÃÖÖ¸ü ¤üÖê−Æüß ¸üÖÂ™ÒüÖÓ−Öß ÃÖÆü´ÖŸÖß ×¤ü»Öß. 1 †Öò÷ÖÃ™ü 2008 »ÖÖ †ÖµÖ. ‹. ‹. −Öê. ´ÖÖ−µÖŸÖÖ ×¤ü»µÖÖ−ÖÓŸÖ¸ü ‹−Ö. ‹ÃÖ. •Öß. 

“µÖÖ ´ÖÖ−µÖŸÖê“Öß †Ö¾Ö¿µÖ�úŸÖÖ ÆüÖêŸÖß. ‹−Ö. ‹ÃÖ. •Öß. ´Ö¬µÖê “Öß−Ö−Öê ³ÖÖ¸üŸÖÖ»ÖÖ ×¾Ö¸üÖê¬Ö �êú»ÖÖ. ¿Öê¾Ö™üß †´Öê×¸ü�êú−Öê ´Ö¬µÖÃ£Öß �êú»µÖÖ−ÖÓŸÖ¸ü 

06 ÃÖ¯™ëü²Ö¸ü 2008 »ÖÖ ‹−Ö. ‹ÃÖ. •Öß. “Öß ´ÖÖ−µÖŸÖÖ ×´ÖôûÖ»Öß ÆüÖ �ú¸üÖ¸ü †Ó×ŸÖ´ÖŸÖ: ´ÖÓ•Öæ¸ü —ÖÖ»ÖÖ. 

‡. ÃÖ. 2008 −ÖÓŸÖ¸ü ³ÖÖ¸üŸÖ †Ö×%Ö †´Öê×¸ü�úÖ µÖÖ ¤üêü¿ÖÖÓ´Ö¬µÖê †−Öê�ú ´ÖÖ÷ÖÖÔ−Öß ÷ÖãÓŸÖ¾Ö%Öæ�ú ¾ÖÖœü»Öß ¤üüÖê−Æüß ¤êü¿ÖÖÓŸÖ»ÖÖ ¾µÖÖ¯ÖÖ ü̧ 

¾ÖÖœü»ÖÖ µÖÖ“Ö �úÖôûÖŸÖ †´Öê×¸ü�êú´Ö¬µÖê ‹�ú »ÖÖ�Ö ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ−ÖÖ ×¿Ö�Ö%Ö ‘Öê%µÖÖ“Öß ÃÖÓ¬Öß ×´ÖôûÖ»Öß. −ÖÖê¾Æëü²Ö¸ü 2010 †Ö»Öß 

†´Öê×¸ü�êú“Öê ¸üÖÂ™ÒüÖ¬µÖ�Ö ²Ö¸üÖ�ú †Öê²ÖÖ´ÖÖ µÖÖÓ−Öß ³ÖÖ¸üŸÖÖ»ÖÖ ³Öê™ü ×¤ü»Öß †Ö×%Ö ÃÖÓÃÖ¤êü“µÖÖ ÃÖÓµÖãŒŸÖ ²Öîšü�úß»ÖÖ ÃÖÓ²ÖÖê×¬ÖŸÖ �êú»Öê. µÖÖ¾Öêôûß 

ŸµÖÖÓ−Öß †ÃÖê ´ÖŸÖ ¾µÖŒŸÖ �êú»Öê �úß, ³ÖÖ¸üŸÖÖ»ÖÖ µÖã. ‹−Ö. “µÖÖ ÃÖã¸ü�ÖÖ ÃÖ×´ÖŸÖß´Ö¬µÖê �úÖµÖ´Ö ÃÖ¤üÃµÖŸ¾Ö ×´ÖôûÖ¾Öê. ‡. ÃÖ. 2009 ÃÖÖ»Öß 
²Ö¸üÖ�ú †Öê²ÖÖ´ÖÖ µÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖ−Ö �úÖ»Ö�ÖÓ›üÖŸÖ“Ö 21 ×²Ö»ÖßµÖ−Ö ›üÖò»Ö¸ü ¯Öß 8 ×¾Ö´ÖÖ−Öê ¤êü%µÖÖŸÖ †Ö»Öß ŸÖÃÖê“Ö 5 ×²Ö×»ÖµÖ−Ö ›üÖò»Ö¸ü“Öê 

²ÖÖê‡Õ÷Ö ÃÖß - 17 ×´Ö×»Ö™ü¸üß ¾ÖÖÆü−ÖÖ�ú �ú¸ü%ÖÖ-µÖÖ ×¾Ö´ÖÖ−ÖÖÓ“ÖÖ �ú¸üÖ¸ü �ú¸ü%µÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ. 

×¾Öª´ÖÖ−Ö ¯ÖÓŸÖ¯ÖÏ¬ÖÖ−Ö −Ö¸ëü¦ü ´ÖÖê¤üß µÖÖÓ“µÖÖ �úÖôûÖŸÖ ³ÖÖ¸üŸÖ ¾Ö †´Öê×¸ü�úÖ ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö ²Ö¸êü“Ö ÃÖã¬ÖÖ¸ü»Öê»Öê ×¤üÃÖŸÖÖŸÖ. −Ö¸ëü¦ü ´ÖÖê¤üß µÖÖÓ−Öß 

†´Öê×¸ü�êú»ÖÖ ³Öê™ü ×¤»Ößü. †´Öê×¸ü�ú−Ö ˆªÖê÷Ö¯ÖŸµÖÖÓ¿Öß “Ö“ÖÖÔ �êú»Öß ¾Ö ŸµÖÖ“ÖÖ ¯Ö×¸ü%ÖÖ´Ö †´Öê×¸ü�êúŸÖß»Ö †−Öê�ú ˆªÖê•Ö�úÖÓ−Öß ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖ £Öê™ü 

÷ÖãÓŸÖ¾Ö%Öæ�ú �êú»Öê»Öß †ÖÆêü. 
ÃÖÖ¸üÖÓ¿Ö :  

           ¸üÖ•Ö�úÖ¸ü%ÖÖŸÖ �úÖê%ÖŸÖÖÆüß ¤êü¿Ö �úÖµÖ´Ö“ÖÖ ¿Ö¡Öæ †£Ö¾ÖÖ �úÖµÖ´Ö“ÖÖ ×´Ö¡Ö †ÃÖŸÖ −ÖÖÆüß. µÖÖ ˆŒŸÖß ¯ÖÏ´ÖÖ%Öê †´Öê×¸ü�úÖ ¤êü�Öß»Ö 
‹�êú�úÖôûß ³ÖÖ¸üŸÖ ×¾Ö¸üÖê¬Öß ³Öã×´Ö�úÖ ‘ÖêŸÖ ÆüÖêŸÖÖ. ´ÖÖ¡Ö ²Ö¤ü»ÖŸµÖÖ ¸üÖ•Ö×�úµÖ ¯Ö¸üß�Öê¡ÖÖ´Ö¬µÖê ¤ü×�Ö%Ö †Ö×¿ÖµÖÖ‡Ô ¸üÖ•Ö�úÖ¸ü%ÖÖ“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü �ú¸üŸÖÖ 

³ÖÖ¸üŸÖÖ“Öê ´ÖÆü¢¾Ö •ÖÖ%Öæ−Ö †−Öê�ú ¤êü¿ÖÖÓ−Öß ³ÖÖ¸üŸÖÖ¿Öß ÃÖ»Ö÷Öß �êú»µÖÖ“Öê ¯ÖÏµÖŸ−Ö �ú¸üŸÖÖÓ−ÖÖ ×¤üÃÖŸÖ †ÖÆêü. 
ÃÖÓ¤ü³ÖÔ : 
         1.  ¤êü¿Ö¯ÖÖÓ›êü ÁÖß�úÖÓŸÖ ¾Ö ‡Ó¤Ö ü¯Ö¾ÖÖ¸ü, †ÖÓŸÖ¸ü¸üÖÂ™ÒüßµÖ ÃÖÓ‘Ö™ü−Ö, ´ÖÓ÷Öê¿Ö ¯ÖÏ�úÖ¿Ö−Ö, −ÖÖ÷Ö¯Öæ̧ ü 1994  
         2.  ‡Ó÷ÖÖê»Öê ¾Æüß. ‹−Ö. ¾Ö †Ö¸ü. ›üß. ÃÖÖ²Öôêû, ³ÖÖ¸üŸÖÖ“Öê ¯Ö¸ü¸üÖÂ™ÒüßµÖ ¬ÖÖȩ̂ ü%Ö, �ú»¯Ö−ÖÖ ¯ÖÏ�úÖ¿Ö−Ö, −ÖÖÓ¤êü›ü 1993  
         3.  ´ÖêÆü¡Öê ›üß. ‹“Ö., ³ÖÖ¸üŸÖÖ“Öê ¯Ö¸ü¸üÖÂ™ÒüßµÖ ¬ÖÖȩ̂ ü%Ö, �Îúß‹×™ü¾Æü ¯ÖÛ²»Ö�êú¿Ö−ÃÖ, −ÖÖÓ¤êü›ü 2012 
        4.   ×¤ü¾ÖÖ%Ö “ÖÓ¦ü¿Öê�Ö¸ü, ³ÖÖ¸üŸÖÖ“Öß ×¾Ö¤êü¿Ö −ÖßŸÖß, ×¾ÖªÖ ¯ÖÏ�úÖ¿Ö−Ö, −ÖÖ÷Ö¯Öæ¸ü 1992. 
        5.   ¤êü¾ÖôûÖ%Ö�ú¸ü ¿Öî»Öë¦ü, ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ¯Ö¸ü¸üÖÂ™Òü ¬ÖÖê¸ü%Ö, ¯ÖÏ×ŸÖ´ÖÖ ¯ÖÏ�úÖ¿Ö−Ö, ¯Öã%Öê 2007. 
        6.   ³ÖÖ¸üŸÖÖ“Öê ¯Ö¸ü¸üÖÂ™Òü ¬ÖÖȩ̂ ü%Ö, ‹´Ö.‹. ×«üŸÖßµÖ ¾ÖÂÖÔ ¸üÖ•µÖ¿ÖÖÃ¡Ö, †³µÖÖÃÖ�Îú´Ö ¯ÖãÃŸÖ�ú, �ÖÓ›ü-6, ¤æü¸ü×¿Ö�Ö%Ö ×¾Ö³ÖÖ÷Ö, Ã¾ÖÖ.¸üÖ.ŸÖß.´Ö.×¾Ö. −ÖÖÓ¤êü›, 

2018.ü 
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वातं यो र काळातील भारतीय मु ािच ण कलचेा वासवातं यो र काळातील भारतीय मु ािच ण कलचेा वासवातं यो र काळातील भारतीय मु ािच ण कलचेा वासवातं यो र काळातील भारतीय मु ािच ण कलचेा वास    
    

डॉडॉडॉडॉ. . . . सिचन रामराव हजारेसिचन रामराव हजारेसिचन रामराव हजारेसिचन रामराव हजारे    
पी. आर. पाटील कॉलेज ऑफ आ कटे चर, अमरावती. 

तावना तावना तावना तावना         
 या माणे भारतीय िच कलेला कोण याच कालखंडा पुरते मया दत ठेवता यते नाही याच माणे 

‘मु ण’ कला कारचा इितहास हा वातं य पूव कवा वातं यो र कालखंडा पुरताच िसिमत नसून या कला 
कारची सु वात ारंिभक व पात ागैितहािसक काळात गुहांमधील भत वरील कोरीव िच ां या पातझाली 

अस याचेपुरावे िमळतात.तर आज २१ ा शतकात मु ािच ण हा कला कार केवळ भत वरील एक िच  
एव ाचसंिश  अथाने ततु होत नसून अनके संभावना मु ािच कलाकारान ेआजवर याम ये शोधले या आहते.  

    वातं य ा ी नंतर भारतीय मु ािच ण िव ात जे िविवध अंगी बदल आपणास पहावयास िमळतात त े
मु ािच ण कलेकरीताच नाही तर भारतीय कलािव ा या दृ ीने फार मह वाचे आहते.याच दीघ वासा या 
दर यान िविवध घडामोड चा अ यास येथे कर यात आला आह.े 
सशंोधन प तीसशंोधन प तीसशंोधन प तीसशंोधन प ती    

सदर संशोधना क रता वणना मक प तीचा अवलंब कर यात आला आह.े पुरातन काळापासून त ेआधुिनक 
काळापयतचे संबंिधत िवषयांचे मु ािच ांचा, मु णकलेसबंधी पु तकाचा, शोध बंधाचा, कला मािसके, वृतप े, 
िनयतकािलके, इंटरनेटवरील संदभाचा अ यास येथ ेकर यात आला आह.े मु ािच ण कलेिवषयी जाणकार शी 
चचा, यांनी तयार केले या मु ािच ांचा सं ह व यावंर कािशत झाले या सािह यांचा अ यास सु ा अंितम 
िन कषापयत पोहच यासाठी व िवषयाचे व तुिन  आकलन हो याक रता येथे कर यात आला आह.े 
गहृीतकेगहृीतकेगहृीतकेगहृीतके    

मु ािच ण कला ही आज लिलत कलेचा एक मुख कार आह.े 
मु ािच ण कला ही योगा मक कला आह.े 
मु ािच ण कला ही समाज, परंपरा, सं कृती यांना जोडणारी कला आह.े 
मु ािच ण कला ह ेसंवादाचे भावी मा यम आह.े 

उ ेउ ेउ ेउ  े   
भारतीय मु ािच ण कले या े ात वातं यो र काळात झाले या िविवध घडामोड चा अ यास करणे. 
मु ािच णकलेचा वाह काळानुसार सतत बदलत आलाह े प  करणे. 
मु ािच ण कला ही योगा मक कला आह ेह ेिस  करणे. 

िवषयाच ेिव षेणिवषयाच ेिव षेणिवषयाच ेिव षेणिवषयाच ेिव षेण    
अ यास िवषय जरी ‘ वातं यो र काळातील भारतीय मु ािच ण कलेचा वास’ हा असला तरी याची 

पाये मुळे ही वातं य पूव मु ण कले या इितहासात रोव या गेली आह.े यामुळे यावरथोड यात का होईना काश 
टाकणे गरजेचे आह.े आधुिनक मिशनी यं ाचा वापर क न मु ण कर याची सु वात १५५६ ई. म ये झाली. या 
वेळी मु ण प तीचा उपयोग हा धम सारा या उ शेाने गो ा म ये पोतुगाल ि नअनुयायांकडून कर यात 
आला ह ेमह वाचे. या पुढे ही पु तके, ंथ, वृ प े, कॅलडर ह े ावसाियक दृ ीकोनातून छाप या जात होते. िहच 
परंपरा १८५० म य े डॉ.एले जडर हटंर यां या नतेृ व खाली थापन झाले या म ास मधील पिह या कला 
महािव ालयाची याच माणे १९५७ ला ि टशान कडून मंुबई म ये थापन केले या जे. जे कूल ऑफ आट एडं 
इंड ी’नामक कला िव ालयची होती. काही थो ा फरकाने िहच प रि थती कलक ा, लाहोर व लखनऊ कला 
िव ालया या थापने पयत कायम होती. प रि थती म ये बदल झा याचे ल ात येते ते १९८० या सुमारास 
रंगीत िलथो ाफ  तं ाचा मु ािच ण ( टमे कग) कले म ये उपयोग सु  झाला ते हा पासून बंडोपा याय बॅनज  ह े
पिहले कलाकार होत,े यानंी आप या तैलिच ाला सन १९८३ म ये िलथो ाफ म ये प रव तत केले होते. 
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साधारणता हाच तो काळ होता या वेळी सामािजक प रवतना या चळवळीला सु वात झाली होती. उपि थत 
प रि थती प रणाम व प राजा रिव वमा सार या जगिव यात कलाकारान ेसु ा भारतीय िवषयावर आधा रत 
दवेी दवेतांचे िच े ऑिलओ ाफ  मा यमात क न घरा घरात पोहचिवल.े एक कारेसमाज, परंपरा, सं कृती यानंा 
जोड याचे काम राजा रिव वमा कडून मु ािच ां यामा येमातून घडले असे हणायला हरकत नाही. तर दसुरी कड े
बंगाल म ये १९०५ म ये कोलक ा येथे ‘इंिडयन सोसायटी ऑफ ओ रयंटल आट’ आिण १९१२ म ये ‘कला भवन’ 
(शांितिनकेतन) ची थापना तर सन १९१५ म ये टागोर प रवारांनी आप या पूवजां या घरात जोरासाकोम य े
‘िविच  लब’ ची थापना केली. या सग या कला मक घडामोडीमुळे मु ािच ण कलाजगतात एका कारे ांतीची 
मशाल भडकली.मुकुलचं  ड,े गगने नाथ, नंदलाल बोस, सुमरे नाथ गु ा सार या कलाकारांनी दशेात व िवदशेात 
जाऊन अनेक योग मु ािच ण कला े ात करायला सु वात केली. गगने नाथ टागोर ह ेपिहला िच कार यांनी 
पारंप रक िच  बनिव या या बंधना या बाहरे पडून यांनी मु ण कलेत जीवन मू यांकना क रता वतं  योगाच े
छापे बनिवले. मु णकलेला योगा मक प तीने ावसाियक उपयोिगते या पलीकड ेकला मक, स दया मक योग 
कर याचे ेय िव  भारतीय कला भवनाला जात,े याच ेनेतृ व नंदलाल बोस करीत होते. 

हाच तो काळ होता यावेळी महा मा गांधी, सुभाषचं  बोस, मंगल पांड,े भगत सग, सार या अनके 
वातं यसेनानी यां या अथक य ांमुळे भारताला वतं  िमळ या या येला गती आली होती. तर याच 

काळात भारतीय कला सु ापा ा य भावापासून मु  होऊन पाहत होती.जबाबदारी आता लिलत मोहन सेन, 
वाइ. के. शु ल, िबनोद िबहारी मुखज , राम ककर बैज, सुर नाथ कार, सुम नाथ गु ा, िच ो साद भ ाचाय व 
हरेनदास सार या कलाकारांनी स म पणे आप या खां ांवर घेतली होती. यां याच य ांचे फल व प 
वातं यो र कालखंडातील त ण कलाकाराचंी िपढी मु ािच ण कलेचा इितहास घडिव यास स म झाली. 

१५ ऑग ट १९४७ हा दवस भारतीय इितहासातील असा दवस आह ेजो सव भारतीयांसाठी एक रा ीय 
सन हणून साजरा के या जातो. सव भारतीयच नाही तर कला सु ा जवळ जवळ १५० वषा या गुलाम गीरीतनू 
मु  होऊन आता मोक या अवकाशात उतुंग भरारी घे यासाठी मोकळी होती. परंत ुउपि थत प रि थती कले या 
जडण घडणीसाठी अगदी िवपरीत होती. दशेाची आ थक, राजक य व सामािजक प रि थती अगदी नाजकू 
अव थेतून जात होती. एक कड े डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरां या खां ांवर भारतीय संिवधानाचा मसुदा तयार 
कर याची जबाबदारी आली होती. एक मु ािच ण प तीत काम करणारा कलाकार हणून नंदलाल बोस व यां या 
सहकायानी सु ा यावेळी मह वाची भूिमका बजावली होती यामुळे कलाकारानंा सु ा आप यावर आले या 
जबाबदारीची जाणीव झाली. वातं  िमळा यानंतर वेगवेग या रा यात आधुिनक भारतीय कलेिवषयी गहन 
चतन होऊन बरेच त ण कलाकार एक  येऊन कले या पुढील वाटचालीची दशा ठरिव याक रता आपले योगदान 

दऊे लागलेतर यातील काही कलाकारांचे ल  ह ेपूणपणे मु ािच णकले या वतं  घडणीवर क त होते. याम य े
ामु याने सोमनाथ होर सार या कलाकाराची भूिमका मह वाची होती यानंी मु ािच कार हणून तर काय केलचे 
या सोबतच वेगवेग या रा यातील कलािश ण सं थानांम ये एक मु ण कला िश क हणून सु ा काय करीत 

अनेक ितभावंत मु ण कलाकार मु ाची कार घडिवले आहते. जे आजही दशेात व िवदशेात मु ािच ण कला े ात 
उ लेखनीय काय करीत आहते. अस ेअनके मु ाची कार आहते यांनी अथक प र मातून वतःची वेगळी शैली व 
अि त व घडून दशेातच नाही तर परदशेात सु ा भारतीय मु ािच ण कलेला मानाचे थान िमळवून दले. याम य े
कृ णा रे ी, सनद कर जगमोहन चोपडा, अनुपम सूद, ल मा गौड, योती भ , के. जी. सु म यम,आर. बी. 
भा करन, वाय. के शु ल, जे. डी. ग धळेकर, एन. एस. ब ,े जयराम पटेल, दवेयानी कृ ण, रीणी धुमाळ, सहुास 
रॉय, सैलेन िम ा, शामल द  रे, लालू साद, अिमत बॅनज सु ासार या अजूनही ब याच मु ाची कारांचायथे े
उ लेख करता ये यासारखे आह.े मु ािच ण कलेचा हा िवकास एका रा यापुरता मया दतनसनू भारता या िविवध 
भागातील कलाकारांचे नावे या काळात पुढे येतात यांनी कधी एकल तर कधी सामुिहक य ातनू तर कधी 
शासना या सहकायातून ब याच उप मांना सु वात केली होती. याच कला मक घडामोडी या काळात नो हबर 
१९४७ म ये ीनगर येथ े थम कला सं था ‘नॅशनल क चरल ं ट’ नावाने थापन झाली. या सं थेच ेपिहले अ य  
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पी. एन. काच  ह ेहोते. पुढे एका वषा या आत या सं थेचे नाव ‘ ो ेिस ह आ ट ट असोिसएशन’ असे कर यात 
आले. 

याच काळात हणजचे फाळणीनंतर तीन िश ण कला सं था ामु याने िनमाण झा या. यामधील दोन 
िश ण कला सं था उ र भारतात सु  झा या. यातील पिहली कला सं था िशमला येथे ‘ग हनमट कूल ऑफ आट 
अँड ा ट’ नावाने सु  कर यात आले. बिघतले तर ही ितचा िश ण सं था आह ेिजची थापना १८७५ म ये ‘मायो 
कूल ऑफ आट लाहोर’ नावाने इं जां या काळात झाली होती. परंतु लाहोर ह ेशहर फाळणी नंतर पा क ताम ये 

गेले यामुळे आज ही कला सं था पा क तानम य ेअसून, ितचे आजचे नाव ‘नॅशनल कॉलेज ऑफ आट लाहोर’ आह.े 
याच पा भूमी याआधारावर भारताम ये पंजाब सरकार ारे िशमला येथे ‘ग हनमट कूल ऑफ आट अॅ ड ा ट’ 
नावाने कलािश ण सं था १६ ऑग ट १९५१ ला सु  कर यात आली. याच काळात दसुरी सं था जी आज ‘ द ली 
कॉलेज ऑफ आट’ नावाने सु  असून, िजचे सु वातीचे नाव ‘ द ली पॉिलटे क कला िवभाग’ होते. ितसरी िश ण 
सं था याच काळात ‘फॅक टी ऑफ फाईन आट’ नावानेपूव पासूनच थािपत असले या महाराजा सयाजीराव 
िव िव ालयाअंतगत सु  कर यात आली. या ित ही सं थांनी भारतीय कलेचे भिव य घडिव याम ये मह वाचे 
काय आजही करीत आहते. या सग या सं थानांम य ेिच कला िवषयासोबत सु वाती या काळात मु ािच णकला 
( टमे कग) एक िवषय हणून िशकिव या जाऊ लागला होता.तर आज इथे पद ु र पदिवका मु ािच ण 
कलाषयात दे याची सोय आह.े तर आज दशेभरात अनेक रा यात शासक य कला सं थांन ित र  खाजगी िश ण 
सं था सु ा आह े या मु ािच ण कला िवषयाम ये पद ु र पदिव द या जाते.  

जगमोहन चोपडा ह ेअसे कलाकार आह े यांनी िव ालयाम ये शेवट या वषाला िशकत असणा या काही 
त ण कलाकारानंा सोबत घऊेन १९६८ म ये ‘ ुप -८’ ची थापना द ली येथे केली होती. याचा उ शे भारतीय 
मु ािच ण ( टमे कग) व िच कलेला स मानाचे थान िमळवून दे याचा होता या दृ ीने यांनी अनके उप म 
राबवायला सु वात केली अस याचे ल ात येते. या पुढील काळात सु ा ब याच संघटना मु ािच ण ( टमे कग) 
कला े ात काम कर याक रता संघटीत झाले या दसून येतात यातील ‘ द ली िश पी च ’,‘दी इंिडयन ट 
मेकर’तर कलक ा म ये ‘सोसायटी ऑफ कंटे पररी आ ट ट ऑफ कलक ा’ याच माणे  के.सी.एस पिनकर यानंी 
िव ा याना आिण कलाकारांना सोबत घेऊन चे ई जवळ ‘चोलामंडळ’ ा कला नगरीची थापना केली. मंुबई 
म ये सु ा द ‘ ो ेिस हआ ट ट’ ुप व ‘िशलालेख’ या काय शाळेची थापना एम. एफ. सने व ही. एस. गायत ड े
सार या कलाकारांनी पुढाकार घेऊन इतर कलाकारां या सहकायाने केली. यानतंर या काळात सु ा िविवध 
रा यात मु ण कला संघटना खाजगी मु ािच ण कायशाळा या े ात काम करतांना दसून येतात. सामुिहक र या 
कामकर याची ही परंपरा  आजही नागपूर सार या ठकाणी काही त ण मु ािच कारांनी ‘छापखाना’ सारखे 

ुप या मा येमातून टकून ठेवली आह.े 
मु ािच णकला े ात नवीन अ यायाची सु वात झाली ती भारत सरकार कडून १९५४ म ये द ली येथ े

लिलत कला अकादमीची थापना कर यात आली ते हा पासून या संघटने या थापनचेा मूळ उ शे भारतीय कललेा 
ो साहन दणेे व भारतीय िविभ  कलांना जागितक पातळीवर ओळख िमळवून दणेे हा होता. ित या या कायात ही 

सं था आज २०२१ म ये बघता यश वी झाली आह,े असे हटले तरी अयो य ठरणार नाही. कारण आजपयत 
वेळोवेळी भारतीय कलेला पोषक ठरतील अस े पाऊल या सं थेमाफत उचल यात आले आहते. दरवष  अनेक 
कायशाळांचे आयोजन या सं थेकडून कर यात येत असनू येक वयोगटातील कलाकारांना ो साहन दे यासाठी 
तसेच कलेला ो साहन दे यासाठी िश यवृ ी दान करते. समकालीन कलागितिवधीची मािहती सव 
कलाजगताला हो या या दिृ कोनातून वेळोवेळी पु तकांचे काशनसु ा कर यात येते. दरवष  एक रा ीय कला 

दषनी आयोिजत केली जाते. याम ये िच , िश प व मु ािच ण व छायािच ण कलांचा समावेश असतो. दर 
ितस या वष  आतंररा ीय कला दशनी‘ि वा षक भारत’ नावाने भरिवली जात होते. वष २०१८ पासून 
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सं थेमाफत मु ािच ण कललेा ो साहन दे याकरीता मु ािच कलेची वतं  दशनी‘ थम ट ि वा षक ’ नावान े
सु  केले आह.े वष १९७१ या खोसला आयोगा या अहवाला नंतर आज भुवने र, चे ई, बगलोर, गडी ( द ली), 
कलक ा, लखनऊ, िशमला, यासार या दषेा या वेगवेगळîया रा यात ादिेशक लिलत कला क ाची थापना 
कर यात आली असनू िजथे मु ण कला व इतरही कला काराम ये कलाकारांना काम कर या क रता लागणा या 
सोयी उपल ध क न द या गे या आहते. 

आज भारत सरकार कडून ब तके महानगरां या ठकाणी शासक य कलादालने व शासक य कला 
सं हालयाची थापना कर यात आली आह.े याचा फायदा कला जगताशी जुळून असणा या समूहाला न च होत 
आह.े इतकेच नाहीतर यामुळे जागितक पयटक सु ा आज भारतीय कलेकड ेआक षत होत आहते. खरेतर आज २१ 

ा शतकातील भारतीय मु ािच ण कागदावर छापलेले एक िच े एव ा संिश  अथाने तुत होत नसून. 
मु ािच कार अनेक योगा मक मु ािच े पारंपा रक मु ािच ण प तीला स मान दते करतांना दसनू येत आहते. 
याम ये ामु याने द ा े आपटे, झरीना हा मी, रिवकुमार काशी, ए. बालसु म यम, आर. एम. पलानी अ पन, 

बैजू पाथन, पॉला सेन गु ा, अचना हांड,े रयाज कोमू, अनुपम च वत , तर आज अगदी त ण मु ािच कारान 
म ये सिचन ब ड,े चं शेखर वाघमारे, द ा पटवा, दवेश गाडकेर, दपक िशनकर, ीिनवास हे ,े िवण गाडे 
सारखे अजुनी काही त ण कलाकार सु दा इ टॉलेशन, ि हडीओ, ऑडीओ आट, िडिजटल ट, 3D टग, 
क पचर, नैस गक ऊजा अशा अपारंपा रक मा यमाचा वापर क न ेयोगा मक मु िच े घडिव यात त आहते. 

िन कषिन कषिन कषिन कष    
भारतीय मु ािच ण कलेची सु वात जरी पा ा य कलाकारां या मदतीने झाली असली तरी वातं य ा ी 

नंतर मु ािच ण कला ‘ व’ अि त व िनमाण कर यात यश वी झाली आह.ेएवढेच नाहीतर ती आज जागितक 
पातळीवर आपला वतं  ठसा उमटिव यात सु ा यश वी झाली आह.ेवेळो वेळी मु ािच ण कलेने समाज, परंपरा, 
सं कृती यानंा जोडणारी काम सु ा केले आह.े त ण मु ाची कारांकडूनआज सु ा रोज नवनवीन सभंावना 
मु ािच ण मा यमात शोध याचा य  मु णकला जगतात होत आह ेही भारतीय मु ािच ण कले या दृ ीन ेसुखद 
बाब आह.ेआज भारतीय मु ािच ण कला सु ा िच कले मानेचलिलत कलेच ेस म व वतं  मा यम हणून थान 
िमळव यात यश वी झाली आह.े 
सदंभ सचूीसदंभ सचूीसदंभ सचूीसदंभ सचूी::::    

1. A History of Graphic Art , James Cleave , Greenwood Press 1969 
2. The Art of Then Book in India, Jeremiah P. Losty, The British Library Publishing Division 1982 
3. Graphic Art in India Since 1850  AmitMukonopadnaya&Nirmalandy Das, Lalit Kala Akademi1985 
4. India Printmaking Today, Jehangir Art Gallery Publication 1985 
5. The Printmaking story and History, BhavanaKakar, Art & Deal, 2007 
6. Printmaking in Bangal, A quick sarvey by Pranabranjan Roy, Lalit Kala Academy New Delhi 

7. ागिैतहािसक भारतीय िच कलाागिैतहािसक भारतीय िच कलाागिैतहािसक भारतीय िच कलाागिैतहािसक भारतीय िच कला, डॉडॉडॉडॉ. . . . जगदीश गुजगदीश गुजगदीश गुजगदीश गु , नशेनल पा ली शग हाउसनशेनल पा ली शग हाउसनशेनल पा ली शग हाउसनशेनल पा ली शग हाउस, द लीद लीद लीद ली 
8. भारितय िच कला का इितहासभारितय िच कला का इितहासभारितय िच कला का इितहासभारितय िच कला का इितहास, अिवनाष बहादरू वमाअिवनाष बहादरू वमाअिवनाष बहादरू वमाअिवनाष बहादरू वमा, काश बुक डीपोकाश बुक डीपोकाश बुक डीपोकाश बुक डीपो, बरेली बरेली बरेली बरेली  

9. भारतीय छापािच  कला आदी स ेआधिुनक काल तकभारतीय छापािच  कला आदी स ेआधिुनक काल तकभारतीय छापािच  कला आदी स ेआधिुनक काल तकभारतीय छापािच  कला आदी स ेआधिुनक काल तक, डॉडॉडॉडॉ. . . . सनुील कुमारसनुील कुमारसनुील कुमारसनुील कुमार, भरतीय कला काशकभरतीय कला काशकभरतीय कला काशकभरतीय कला काशक, द लद लद लद ल 
10. समकालीन कलासमकालीन कलासमकालीन कलासमकालीन कला, अकं अकं अकं अकं 14141414, लिलत कला अकादमीलिलत कला अकादमीलिलत कला अकादमीलिलत कला अकादमी, रव  भवनरव  भवनरव  भवनरव  भवन, , , , द ली                 द ली                 द ली                 द ली                  
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वातं यो रवातं यो रवातं यो रवातं यो र    काळातीलकाळातीलकाळातीलकाळातील    वनवनवनवन    कायदेकायदेकायदेकायदे    वववव    आ दवास चेआ दवास चेआ दवास चेआ दवास चे    आ थकआ थकआ थकआ थक    जीवनजीवनजीवनजीवन    
 

संशोधन िव ा थनी 

सृ ीसृ ीसृ ीसृ ी    मणचकेरमणचकेरमणचकेरमणचकेर    
मागदशक 

डॉडॉडॉडॉ. . . . अमोलअमोलअमोलअमोल    गायकवाडगायकवाडगायकवाडगायकवाड    
अथशा  िवभाग, सम वयक व िवभाग मुख, केटीएचएम कॉलेज, नािशक 

    

तावनातावनातावनातावना: 
          आज आपण एकिवसा ा शतकात वाटचाल करत आहोत आिण आप याला संपूण भारत देशाची सवागीण गती 
झालेली दसत आह.े मो ा शहरांचा वेगान े िवकास होतो आह,े राहणीमानाचा तर उंचावत आह,े नवनवीन तं ानाचा 
आपण वापर करतो आहोत. यामुळे वरवर दसणारे ह ेिच  आशादायक आिण भिव याकडे उंच झेप घेणारे दसत आह.े परंत ु
एखा ा देशा या गतीचा जे हा िवचार केला जातो ते हा ही गती फ  दसून चालत नाही तर ती य ात असावी लागते. 
अशा वेळी सम ा कडून सू म कडे हीच वाटचाल करताना समोर येणारे स य कदािचत िवचार िवदारक अस याची श यता 
असत.े भारता या वैिश पूण भौगोिलक थानामुळे याचा पाया हा अजूनही कृिष धान सं कृतीचा आह.े ामीण भागातील 

ाम थ आ दवासी लोक या मो ा माणावर शेतीवरच अवलंबून आहते आिण हणूनच या आ दवासी लोकांना ाम थांना 
िवकासाची संधी दली, ामािणकपण े मदतीचा हात दला तर संपूण देशाची गती फ  ' दस या ऐवजी 'ती 'खरीखुरी 
'असेल. अगदी सु वातीचा कृषी सं कृतीचा ारंभ हा वनांम ये झाला. शेतीसाठी वनांची तोडणी क न शेतीसाठी जमीन 
उपल ध क न दली. कालांतरान े जंगलात वा त  करणारे आ दवासी लोकही या वनां या आिण शेती या आजूबाजूला 
थाियक झालेत. वनांना कोण याही कारचे नुकसान न होऊ देता याच माणे यांची वि थत िनगराणी क न ह ेलोक 

ितथेच थािपत झाले.  
          औ ोिगकरणा या नावाखाली जंगलांचे अभयार यअभयार यअभयार यअभयार य बनवले गले े आिण हजारो वषात असून वा त  करणा या 
आ दवास ना येथूनच परागंदा केल ेगेल.े तसेच यां यावर आ मण करणारे हणूनही ठपका ठेवल ेजात होता. हणूनच वनांचे 
िनयोजन करताना यातील फ  झाडे झुडपे आिण वेली यांचे संगोपन कर याची गरज नसत.े तर या या आजूबाजूला आिण 
यावर अवलंबून राहणा या मानवी व तीचा हणजेच आ दवास या ही िवचार करणे खूपच जा त गरजेचे असते. कारण 

वनांवर सग यात जा त अिधकार यांचाच आह.े पयत वातं यापूव  आिण वातं यानंतर ही अनेक वष यां या 
प रि थतीम ये फारसा फरक पडला नाही. परंत ु आधुिनक काळात मा  िवसा ा शतका या सु वातीला भारत सरकारन े
आ दवासी लोकांची ि थती सुधार यासाठी अनेक मह वपूण वनकायदे केलेत. या वनकाय ांचा भाव यां या सामािजक 
आ थक सां कृितक ि थती वर मो ा माणावर झाला आिण यातून यांची उ ती झा याचे दसत आह.े या वनकाय ा ारे 
यां यावर शतकानुशतके होणा या अ याया या अंध:काराचा नाश होत आह े आिण वातं याची नवीन पहाट यां या 

आयु यात उगवू पाहत आह.े 
उ ी ेउ ी ेउ ी ेउ ी :े 

१. आ दवासी जमात या आ थक व सामािजक सम यांचा अ यास करण.े 
२. शासनाने आ दवास या िवकासा करीता आखले या वनिवभागा या योजनांचा परामश घेण.े  
३. वनिवकास योजनांचा आ दवासी समाजावर कोणता आ थक प रणाम होतो ह ेअ यासण े
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गिृहतकेगिृहतकेगिृहतकेगिृहतके::::    
१. भारत सरकार या वनिवभाग योजनांमुळे आ दवासी समाजा या राहणीमान उंचावले आह.े 
२. भारत सरकार या वनिवभाग योजनांमुळे आ दवासी समाजाला रोजगारा या अनेक संधी उपल ध झा या आहते 

सशंोधनसशंोधनसशंोधनसशंोधन    प दतीप दतीप दतीप दती    ::::    
           तूत अहवालासाठी िव ेषणा मक संशोधन प तीची िनवड कर यात आली आह.े  या संशोधन िवषयाचे ाथिमक 
आिण दु यम ोतांचे सखोल िव ेषण क न तकिन  िन कष काढ याचा संशोधकांचा  आह.े  या संशोधना ारे स ि थतीची 
मािहती िमळिवणे एवढेच अपेि त नसून या मािहतीचे िव ेषण करण,े अथिनवचन करण ेव उपयोिगता ठरवणे अिभ ेत आह.े 
याच माणे सामा य वाचकालाही संशोधन िवषयाचे आकलन हावे यासाठी शोध बंधाची मांडणी करतांना वणना मक 

प दतीचा देखील अवलंब केला जाईल. संशोधनासाठी लागणारी मािहती िमळिव यासाठी ाथिमक ोत व दु यम ोतांचा 
आधार  आला आह.े 
िवषयिवषयिवषयिवषय    िववचेनिववचेनिववचेनिववचेन::::----    
भारतीय वन काय ांचा वास -  

इितहासात भारतीय वन काय ाचे ठळकपण ेदोन भागात िवभाजन होताना दसून येत.े 
1)1)1)1) वातं यवातं यवातं यवातं य    पवू चापवू चापवू चापवू चा    इितहासइितहासइितहासइितहास    
2)2)2)2) वातं यानतंरचावातं यानतंरचावातं यानतंरचावातं यानतंरचा    इितहासइितहासइितहासइितहास    

                                                    पूव या राजा, महाराजां या, सुलतानां या उ प ाचा ोत जंगल आिण या पासून िमळणारे उ प  हा एक 
मह वाचा ोत होता. अित ाचीन ंथांम ये चाण य िलिखत कौ टलीय अथशा ा या थंातही याने जंगलात संबंधी या 
कराराची मािहती आिण िनयम थािपत केलेल ेहोते. उदाहरणाथ उपा य  नावा या वतं  करणात यांनी जंगल खात े
याचे िन हान ेआिण याचे संर ण कसे करावे याब ल अनमोल मािहती दलेली आह.े अलीकडील फॉरे ट इि ट ूट आिण 

उपा य  चे काय ह े सारखेच अस याचे दसून येत.े याच माणे मु लीम आ मकांनी पासून बचाव कर यासाठी या या 
रा यातील जनतेन े मो ा सं येन े जनत े ने जंगलाम ये पलायन केल े आिण ितथेच आसरा घेतला जंगलाम ये वा त  
कर याची सु वातीस मानली जाते.    
                                            भारताम ये ि टशांचे जे हा आगमन झाले ते हा या कालावधीम ये वृ ां या आिण जंगलांची अमाप क ल कर यात 
आली. याम ये मु यतः चंदन, साल यांसार या आ थक फायदा देणा या वृ ांचा मो ा माणात समावेश होता. कारण 
यां या िव तून चंड महसूल ा  होत होता. फ  आ थक फाय ासाठीच नाहीतर राजेशाही उंची राहण े मानासाठी 
सैिनकां या िश णासाठी, दा गो या या सुरि ततेसाठी, घो ां या पागा यांसाठी आिण कुरणां या जागांची व था 
कर यासाठी ितकडचे जंगल ेतोडून साफ केल ेगेल.े यामुळे जंगल े  आिण आवाका हळूहळू कमी होत गेल.े सा ा य जसजसे 
वाढले नैस गक साधनसंप ीची गरज मो ा माणावर भासू लागली. तसेच भारताबाहरे उ ोगधंदे आिण वाहतुक साठी 
लागणा या वनोपजां या तुटव ा या िभतीमुळे यां या वापर यावर देखील बंदी घातली गेली. परंत ु यामुळेच वनांम ये 
राहणा या आ दवासी लोकांना मो ा माणावर उपासमारीची वेळ आली. याच कालावधीम ये ि टशांनी भारताम ये 
रे वेचे ि लपर घाल याची सु वात झाली होती. इ.स.१८६९ त े इ.स.१९१० या ५० वषा या काळाम ये जवळजवळ 
५०,३९० कलोमीटर चा रे वे माग बांध यात आला. यासाठी रे वे लीपर या बांधकामासाठी मो ा माणात साल 
वृ ांची क ल कर यात आली आिण याचे दु प रणाम दसायला सु वात झाली होती. हणूनच इसवीसन १८०० म ये 
मलबार टेक ां या देखभाल यासाठी आिण संर णासाठी तसेच सागा या संवधनासाठी एका जंगल अिधका याची नेमणकू 
केली गेली इसवीसन १८०६ म ये ई टई टई टई ट    इंिडयाइंिडयाइंिडयाइंिडया    कंपनी याकंपनी याकंपनी याकंपनी या म ास सरकारन ेकॅ टनकॅ टनकॅ टनकॅ टन    वॅटसनवॅटसनवॅटसनवॅटसन    यांची जगंलजगंलजगंलजगंल    आयुआयुआयुआयु  हणून िनयु  
केली. इसवीसन १८४७ म ये भारतात सव थम मंुबई ांतात गी सनगी सनगी सनगी सन यांची वनसरं कवनसरं कवनसरं कवनसरं क हणून िनवड केली. इसवीसन १८५५ 
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म ये संपूण देशाम ये जंगलां या संर णासाठी एक िनयमावली लॉड डलहौसी यांनी तयार केल ेआिण वनसंवधना या कायाला 
प तशीरपण ेसु वात केली. इ.स.१८५६ म ये म ास आिण इतर ांतात वतं  वन अिधकारी नेमल ेगले े यापैक  डाय ीकडाय ीकडाय ीकडाय ीक    

ाडंीसाडंीसाडंीसाडंीस ह ेजमन वन शा ांची भारताचेभारताचेभारताचेभारताचे    पिहलेपिहलेपिहलेपिहले    ववववनननन    महािनरी कमहािनरी कमहािनरी कमहािनरी क    म्हणून १८६४ साली िनयु  झाली. यांना आधुिनक 
वनीकरणाचा पाया घालणारे हणूनही ओळखल ेजाते तसेच भारतीयभारतीयभारतीयभारतीय वनीकरणाचेवनीकरणाचेवनीकरणाचेवनीकरणाचे    जनकहीजनकहीजनकहीजनकही यांना हणतात. सा ा य यु  
आिण क ामाल या तीनही गो ी सा य कर यासाठी तसेच जंगला या वापरावर िनयं ण ठेव यासाठी संवधनासाठी यांनी 
१८६४ साली वनिवभागाची थापना केलेला अथात हा वनिवभाग इं जां या फाय ासाठीच िनमाण झालेला होता. १८७८ 
ला भारतीय वन अिधिनयम या माणे जंगलांचे कामकाज यो यपण ेजा यासाठी यांचे राखीव जंगलेसंरि त जंगल ेगाव जंगल े
खाजगी जंगल ेअसे चार भागात िवभाजन केल ेहोते. ह ेसगळे कायदे आप यालाच पुरेपूर कसे लाग ूहोतील या प तीने यां या 
सग या तरतुदी इं जांकडून कर यात आ या हो या. अथात आ दवास या हरवले या रोजीरोटी मुळे यांचा रोष आप यावर 
ओढवून नये हणून यांनाही अगदी नग य फायदा दला गलेा होता. शेवटी रोजीरोटी या संघषाथ इं ज आिण आ दवासी 
यां यात अनेक चकमक  होऊ लाग या १९२७ या काय ाचे उगम थान याच कालखंडात दर यान आह.े हा कायदा आजही 
XVI XVI XVI XVI ––––    १९२७१९२७१९२७१९२७    चाचाचाचा    भारतीयभारतीयभारतीयभारतीय    वनकायदावनकायदावनकायदावनकायदा हणून अि त वात आह.े    
वातं यानतंरचावातं यानतंरचावातं यानतंरचावातं यानतंरचा    कालखडंकालखडंकालखडंकालखडं::::----    

            वातं य ा ी या अनेक वषानंतरही कृषी े  आिण वनिवभाग एक च कायरत होते. . . . इइइइ. . . . सससस. . . . १९५२१९५२१९५२१९५२    म येम येम येम ये    वतंवतंवतंवतं     
भारतातीलभारतातीलभारतातीलभारतातील    पिहलेपिहलेपिहलेपिहले    वनधोरणवनधोरणवनधोरणवनधोरण राबवले  गेल े या काय ाने पारंपा रक व संर णासाठी थािनकांचा अिधकार अंशतः मा य 
कर यात आला.  
            यात पयावरणा या संदभात िवचार क न एकूण जिमनीपैक  ‘‘‘‘३३३३३३३३    ट ेट ेट ेट े     ेे ेे     वन ावन ावन ावन ा ’ ’ ’ ’ असल े पािहजे ह े ल य 
िनधा रत कर यात आल.े ह ेधोरण िन फळ ठर याची कारण े– 

1. ह ेधोरण जंगलां या े ा या े फळाचा िव तार कर यास असमथ ठरल.े  
2. वने हा रा याचा िवषय मानला गेला यामुळे आपण वतः न यांचे संवधन आिण संगोपन करावयास हवे असे 

कोणालाही वैयि क पातळीवर वाटले नाही. 
3. याच कालावधीत पंचवा षक योजनांचा पाया रचला जात होता, उ  ेठरवली जात होती. ावसाियक दिृ कोनाचा, 

आ थक न याचा जा तीत जा त िहशोब मांडला जात होता. यामुळे जंगलां या नुकसानीची, यां या पुन न मतीची 
तमा न बाळगता मोठमोठया उ ोग सं था िनमाण कर यात आ यात.  

4. यामुळे जंगलांचे र ण, संर ण, संवधन या संक पना िव मरणात गे यात.  
            हणूनच पुढील कालावधीत वन संप ीचा बचाव व वृ दी कर या या दृ ीकोनातून नवीन ूहरचना तयार कर यात 
आली व इ.स. १९५२ या रा ीय वन कायदयात सुधारणा क न इ.स. १९८८ वन धोरण अि त वात आल.े यासाठी –  

1. इ.स. १९६९ – म ये महारा ात वन िवभागांतगत एक खास ‘ वनिवकास मंडळ’ थापून वन रोपणा या कायाला 
चालना दली. 

2. इ.स. १९७६ – भारतीय कृषी आयोग - या आयोगान ेवनांची जमीन, वनांचे वग करण, वन उदयोग, व यजीव, वन 
संशोधन कायदे, ठेकेदारीचा नायनाट, इ यादी घटकांसंबंधी िववेचन केले आह.े   

3. इ.स. १९८० – या वष  वाय  कवा वयंशािसत वन िवभागाची थापना झाली. तसेच ‘वन (संवधन) अिधिनयम – 
१९८०’ हा कायदा लाग ूक न िनविनकरणा या येला आळा घातला आह.े या कायदयानुसार आरि त वनातील 
जंगलतोड, जमीन साफ क न या े ाला आग लावण,े गुरे चर यास बंदी, वृ  तोड, लाकडे गोळा करण,े पान े
गोळा करण,े खाणकाम, वनौपज गोळा करण ेयावर बंदी घाल यात आली. या करता ५०० पये दंड कवा िश ेची 
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तरतूद कर यात आली. यामुळे उपजीिवकेसाठी फळे, फुले, पाने, कंदमुळे, लाकूड, वैरण, इ यादी तोड यास व वा न 
ने यास बंदी घातली गलेी. यामुळे आ दवासी आणखीनच आ थक अडचणीत आला.  

4. इ.स. १९८५ – वन िवभागाला वतं  मं ालयाचा दजा ा  झाला. 
5. इ.स. १९८८ – ह ेरा ीय वनधोरण पूव या सव धोरणांपे ा अिधक सुधा रत आिण िवकिसत मानल ेजात होते.  
6. ४.५(२) या कलमानुसार, जंगला या व थापनात आ दवास चा सहभाग हा फ  नावापुरताच नसावा तर तो स य 

असावा, आ दवासी व वने यां या एकमेकां या सहकायानेच िवकासास मदत हावी अशा प  सूचना द या होता. 
यामुळे आ दवास नीही वन िवकासात वतः न सहभाग दशवला व यां या सहभागाला कायदेशीर पाठबळ िमळाले. 
जंगलांचे अनिभिष  राजे असले या आ दवासी लोकां या पारंपा रक िवशेषािधकारांना या  कायदया ारे अिधकृत 
मा यता दली गलेी. 

7. इ.स. १९९० चा कायदा - पयावरण आिण वन मं ालय (MOEF – The Ministrey of Environment and 
Forest Government of In वनौपजांदवारे िमळणा या िन वळ िव या उ प ावर लोकांना यांचा िह सा 
दे याचे ितपादन केले गेल.े या व थापनातनू अनेक थािनक लोकांना आ थक फायदा िमळाला. तर वन 
कमचा यांना जंगलां या सह व थापकाचे पद िमळाले. तसेच जंगलातील अिधकृत े ातील लाकूड कापणीतून वन 
वासीयां या आ थक परता ाला बळकटी दली गेली होती. 

8. इ.स. १९९२ – या वष  कर यात आले या ७३ ा व ७४ ा घटना दु तीत पंचायत रा याची संक पना मांडली 
गेली. यादवारे रा य सरकारला थािनक पंचायतीदवारे वनांचे संर ण कर याचे अिधकार दे यात आलेत. थािनक 
वन संसाधनांचे सिनयं ण कर याचा अिधकार पंचायतीकडे सोपवला. 

9. नंतर इ.स. १९९०, इ.स. २००० इ.स. २००३ साली कर यात आले या कायदयात वन व थापनात थािनकां या 
सहभागाचा उ लेख आह.े इ.स. २००३ म ये महारा  शासना या िनणयांम ये थािनकांचा सहभाग वन 

व थापनात वाढवा असे िनदश दले आहते.  
10. इ.स. १९९६ – पंचायत िव तार अिधिनयम –( PESA – Panchayat Extention to Schedule Areas ACT) 

– २४ िडसबर, १९९६ रोजी पंचायत िव तार ( अनुसूिचत ेतर् ) अिधिनयम, १९९६( पेसा ) या कायदयाची 
िन मती झाली. महारा , गुजरात, आं दशे, म य देश, झारखंड, ओ रसा, छ ीसगड, िहमाचल देश, राज थान 
व तेलंगाणा अशा एकूण दहा रा यांचा समावेश ा काय ांतगत केलेला आह.े भारतीय रा य घटने या कलम २४४ 
या पाच ा अनुसूचीमधील पाच ा प र छेदातील उपप र छेद (१) नुसार एच. डी. देवेगौडा पंत धान असताना 

३० ऑ टोबर २०१४ रोजी जाहीर केले या अिधसूचने ारे महारा  ामपंचायत अिधिनयम (III) १९५६ म ये 
बदल घडवून आणला आह.े यानुसार ०९ एि ल, २०१५ रोजी झाले या बैठक त पेसा े ातील ामपंचायत ना ५ 
ट े  िनधी थेट व पात दे याचे ठरवल ेगेल ेआह.े ५४ तालुके असले या नािशक िज ातील १३ तालुके ह ेअंशतः 
आिण ८ तालुके ह े पूणतः अनुसूिचत े ात येतात. या तालु यातील १२४४ ामपंचायतीत ा कायदयाचे 
अवलोकन केल ेजाते. या कायदयाचे दोन उप म सांगता येतील – 

            हा कायदा अनुसूिचत े ातील आ दवासी लोकांशी संबंिधत आह.े यामुळे याचा मु य उ ेश आ दवास या था - 
परंपरा - सं कृती – कला यांचे जतन, संर ण, संवधन करण ेहा आह ेतसेच या काय ां ारे –  

१) ामसभे या मा यमातून आ दवास ची वयंशािसत णाली थािपत करण.े 
२)  आ दवास या परंपरागत सं कृती, था, परंपरा, यांचे जतन करण.े 
३) संबंिधत गावां या उ कषासाठी, िवकासासाठी भ म उपाय योजनेची व था करण.े 
४) शासनाकडून पा रत केले या िनधीचे सुयोग्य उपयोजन करण.े 
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५)   शासनाने गावां या आिण वनां या उ कषासाठी आखून दले या आराखडयासाठी उिचत लाभाथ ना 
ाधा य देणे.  

11. इ.स. १९९९ – (NFAP – National Forest Action Programme )- ९ ऑग ट, १९९९ म ये पयावरण आिण वन 
मं ालयाने इ.स. २००२ पासून सु  होणा या NFAP जाहीर केला आह े (दहावी पंचवा षक योजना). या 
काय ामांतगत थािनक जनसमुदाय, भागधारक आिण या योजनेत अंतभूत असणा या सव सद यां या हातभारान े
वृ ारोपण, आधीच अि त वात असले या रोपांचे संवधन, कृषी व सामािजक वनीकरण यां यावर आधा रत 
असले या काय ामांतगत रोजीरोटीची तसेच एक कायम आ थक मोबद याची पण सोय केली आह.े  

12. इ.स. २००० – २००१ (FDA – Forest Development Association ) वनिवकास सं था – पयावरण आिण वन 
मं ालयाने जंगलां या आसपास असणा या सग या गावांना ( जवळ जवळ ७५ ल  ) या योजनेत सामील क न 
घेतल ेआह.े या सेट - अप अंतगत अनेक नवीन मागदशक व ायोिगक योजना राबव यात आ या आहते. यातील दोन 
मह वा या योजना हणजे –  
एकाि मक गाव वनीकरण  
इको डे लपमट उप म  

13. इ.स. २००६ – FRA ( Forest Rights Act ) – भारताला के या जाणा या सग या वन िवभागा या काय ांचा 
िस दांत हा ि टीशांनी िनमाण केले या ‘इ.स. १९२७ चा भारतीय वनकायदा’ आिण ‘इ.स. १९७२ चा व य ाणी 
संर ण कायदा’ यांवर आधा रत आह.े   यांना रा ीय उदयाने, ा क प असे  ग डस नामकरण क न संरि त 
केल.े परंत ु२५० दशल  लोक जे या वनांम ये राहत होते तसेच जवळजवळ १०० दशकोटी आ दवासी जे या वनांवर 
चराईसाठी, वनौपजांसाठी, पा यासाठी, शेतीसाठी अवलंबून होते यांचा िनवारा, रोजीरोटी िहरावली गेली. या 
कारणामुळे यां यात आिण सरकार म ये ठणगी पडली. २९ िडसबर, २००६ रोजी हा कायदा तयार कर यात 
आला. ३१ िडसबर, २००७ रोजी या कायदयाचा आरंभ झाला आिण ०१ जानेवारी, २००८ पासून िमिन ी ऑफ 
ायबल अफेयस न ेयां या िनयमांचे अनुसर यास सु वात केली.  

            इ.स. २००६ म ये FRA या अंमलबजावणी पूव  भारतातील वन कायदयाने वनो पादनांचे ( NTFP’s – Non-
Timber Forest Products ) रा ीयीकरण केल.े यातून लाकूड वगळ यात आल.े या कायदयामुळे NTFP वर आ दवास चा 
मालक  ह  िन ीत झाला आिण तोही कायदेशीर र या. बारा ा पंचवा षक योजनतगत सव गौण - वनौपजांवर व यां या 
िचरंतन व थापना ब ल अहवाल तयार केला गलेा. जवळजवळ २७५ दशल  लोक या गौण – वनौपजांवर अवलबूंन 
आहते. यां या खरेदी-िव तून वषाकाठी ६००० कोट ची उलाढाल होते. हा सगळा नफा, परतावा, गरीब, अिशि त 
काटकसरी आिण ामािणक आ दवासी बांधवांना िमळावा यासाठी ा कायदयाची िन मती कर यात आली. थमच 
आ दवासी लोकांना क थानी ठेऊन एखादा कायदा वतं  भारतात तयार कर यात आला आह ेयाम ये –  

• आ दवासी या जिमनीवर राहतात आिण शेती करतात या जिमनीवर यांचा ह  मंजूर करण,े लहान वनौ पादन 
गोळा करण,े वनां या व थापनात यांचा समावेश क न घेणे याचा अंतभाव आह.े 

• गौण वनो पादन गोळा करण े व यावर या क न यांचे प या व तूंम ये पांतरीत करण े या येत 
रोजगारा या अनेक संधी उपल ध असून यांचे आकलन आ दवास ना क न देण.े उदाहरणाथ औषधी वन पत पासून 
उटणे तयार करण,े बांबू पासून अनेक उ पादने तयार करण,े खैरा या झाडापासून काथ तयार करण,े पळसा या 
फुलांपासून रंग तयार करणे, आवळा, ओक या झाडांपासून टॅिनन तयार करण ेइ यादी.  

          Rights and resources initiative (२०१५ ) या अहवालानुसार FRA चे िनयोजन व अंमलबजावणी यो य 
कारे आिण काटेकोरपण े वतःचा फायदा बाजूला ठेवून ामािणकपण ेकेली तर ०१,७०,००० पे ा अिधक खे ातील ४० 
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ल  हे टर वनभूमीवर कमान १५० दशल  वनवास ना यांचा ह ाचा आधार िमळेल व २० त े४० ट े  वा षक उ प  
यातूनच यांना िमळेल. आ दवास या रोजीरोटीचा  संपव यासाठी, आ थक िवकास हो यासाठी, अनुसूिचत जमात साठी 
या काय ात तरतूद कर यात आली होती. या कायदयाला आतंररा ीयआतंररा ीयआतंररा ीयआतंररा ीय    िनदशनिनदशनिनदशनिनदशन    िमलिेनयमिमलिेनयमिमलिेनयमिमलिेनयम    डे लपमटडे लपमटडे लपमटडे लपमट    गोलगोलगोलगोल    ची पा भूमी 
होती. यासव काय ांची व िनयमांची भावीपणे आखणी व अंमलबजावणी कर यासाठी वन संघटना आिण वन व थापन 
तसेच संयु  वन व थापन सिमती भावी असणे अ यंत मह वाचे आह.े कारण या सािम यांिशवाय या काय ांची कायवाही 
करण ेअश य आह.े  
भारतातीभारतातीभारतातीभारतातीलललल    वनवनवनवन    सघंटनासघंटनासघंटनासघंटना    ––––    
            भारताचे वन महािनरी क यां याकडे क शािसत देशातील अर ये, सव वन महािव ालयांचे िनयं ण व शासन 
तसेच देहराडूनची वन संशोधन सं था यांचे अ य पद भूषव याची जवाबदारी असते. क शासना या पयावरण आिण वन 
मं ालयात पदिस द िवशेष सिचव हणूनही काय करतात. ते भारतीय वन सेवेतील सव  अिधकारी अस याचा मान 
यां याकडेच जातो.   

वनवनवनवन    महािनरी काचीमहािनरी काचीमहािनरी काचीमहािनरी काची    कायकायकायकाय    ––––    
            जंगलांिवषयी सव िनयमांचे, काय ांचे शासनाचे िवशेष स लागार व भारतीय वन सेवेचे मुख हणून यां यावर 
असणारी जवाबदारी यो य र या िनभावणे. येक रा यातील शासन व व थापन ह े या रा यातील मु य वन संर का या 
हाताखाली असत.े काही रा यांम ये जंगल े  मोठे अस यान ेएका न जा त वन र काची पदे असतात. यातील मुख वन 
संर कावर ही जवाबदारी असते. रा य शासनासाठी  वने आिण व य ाणी यां या संर णा ब लची उपाययोजना आखण ेव 
ती कायाि वत करण.े आंतररा यीय वन िवषयक चचापीठांम ये, प रषदांम ये आप या रा याचे ितिनिध व करण ेह ेकाय ही 
यांनाच करावे लागत.े मु य वन संर का या िनयं णाखाली वनसंर ण, वनिवकास, वन व थापन व वन शासन यांची 

जवाबदारी असणा या ‘वन संर क’ नावाचे अिधकारी असतात. यांना यो य मागदशन करणे हे यांचे काम असते. येक वन 
संर काला पाच त ेसहा िज हा तरीय वन अिधका यांचे सहकाय लाभते. यांना ‘िवभागीय अिधकारी’ हणतात. िवभागीय 
अिधकारी भारतीय वन सेवे या वर या ेणीतील अिधकारी असतात. या या िवभागात करायची वन िवषयक व व यजीव 
िवषयक असणारी सव कामे, जे  अिधकारी हणजेच वन संर का या सूचना, अंदाजप काची मंजुरी, कायाचे यो य िनयोजन 
व आयोजन करणे, िवकास क पांची वेळ या वेळी अंमलबजावणी करण,े कती वनोपज गोळा झाला आह ेयाची आकडेवारी 
मांडण,े वनोपजां या िव चा ताळेबंद महालेखाकडे जमा करणे ही अितशय मह वाची कामे यांना िनभवावी लागतात. 
            इ.स. १९८७ म ये जागितक तरावर झाले या टूलडँटूलडँटूलडँटूलडँ येथील प रषदेत िचर थायीिचर थायीिचर थायीिचर थायी    िवकासाचीिवकासाचीिवकासाचीिवकासाची    सकं पनासकं पनासकं पनासकं पना    मांडली 
गेली. “भावी िपढी या गरजांशी तडजोड न करता वतमान काळातील िपढी या गरजा भागव याचे व थापन हणजेच 
िचर थायी िवकास होय.”  याचाच आधार घेऊन वन िवभागाने या या भागात राहणारे आ दवासी, या गावात राहणारे, 
या वनां या लगत राहणारे, तेथ ेव ती करणारे आ दवासी यांचं गरजांचा िवचार केला. वरील दोन उ ां या सहा यान े

वनांचा िवकास घडवून आणण ेव वनांचा िवकास झाला क , या िवकासाचा वाटा कवा ेय आ दवास ना देण ेही संक पना 
राबव याचे ठरवल.े यालाच सयंुसयंुसयंुसयंु     वनवनवनवन    व थापनव थापनव थापनव थापन    हणतात.  
महारामहारामहारामहारा     रा याचेरा याचेरा याचेरा याचे    वनवनवनवन    धोरणधोरणधोरणधोरण    ::::        
            भारतीय संिवधाना या कलम ४८अ मधील “िनदशक त वानुसार“ पयावरण, वन ेव व यजीव यां या संर णाची व 
संवधनाची सव जवाबदारी रा यांकडे सोपव यात आली होती. क ीय पयावरण आिण वन  मं ालय, नवी द ली यां या 
दनांक ०७ िडसबर, १९८८ या िनणया माण ेभारत सरकारन ेरा ीय वन िनती – १९८८ घोिषत केली आह.े याचे मुख 
येय “सव जीिवतमा , मानव ाणी व वन पती यां या अि त वासाठी आव यक असललेी पयावरण िवषयक ि थरता व 

परीि थतीक य संतुलन टकवून ठेवून वातावरणातील समतोल थािपत करण“े असे आह.े 
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मू यमापनमू यमापनमू यमापनमू यमापन:  
            आजुबाजूचे जंगल हे आपल ेआह,े आपण याची काळजी घेतली पािहजे, आपण ते वाढवले पािहजे, याची जोपासना 
केली पािहजे ही भावना यां यात जागृत होते. ही भावना जे हा िनमाण होते ते हा सहभागाचा ितसाद हा वतः न 
असतो.‘वनबंध ूक याण योजनतगत (VKY) एकाि मक आ दवासी िवकास सं था (ITDA) आिण एकाि मक आ दवासी िवकास 

क प (ITDPs) यां यामाफत योजना सु  के या आहते. या योजनेमाफत रा यांम ये करकोळ वन उ पादनाचे जा तीत 
जा त वन िव मू य सुरवातीपासूनच दले जात आह.े या वनो पादानांची बाजारभावातील  कमतीची मािहती दे यासाठी 
एका वेबपोटल ची रचना केली आह.े यात तदपूान,े बांबू, म आचे बीज, सालिबज, सालप ा, लाख, चीर जी, जंगली मध, 
मायरोबालन, चच, डक, कारंजी अ या अनेक उ पादनांचा समावेश आह.े या योजनेस आ दवासी जा त पसंती देत आहते.  
           यातूनच आपलेपणाची भावना िनमाण होते. आजुबाजूचे जंगल ह ेआपल ेआह,े आपण याची काळजी घेतली पािहजे, 
आपण ते वाढवले पािहजे, याची जोपासना केली पािहजे ही भावना यां यातजागृत होते. ही भावना जे हा िनमाण होत े
ते हा सहभागाचा ितसाद हा वतः न असतो. यांना बळजबरी करावी लागत नाही. अनके बैठकांम ये यो य अयो य याची 
उलटसुलट चचा होते. नवीन मु े मांडल ेजातात, नवीन संक पना पुढे येतात व समूहकायाची भावना िनमाण होते. अनेक 
आ दवास नी यात वतः न सहभाग घेत यामुळे यांचा इतर ामीण लोकांशी, त ांशी, मागदशकाशी जवळून संबंध येतो. 
यामुळे यांची िवचारश , कौश ये, आ मिव ास वाढीस लागतो. यां या आ थक प रि थतीत सुधारणा कर याचा य  
यांनी अनेक पैलूंमधनू, अनेक योजनांमधून कर याचा य  केला आह.े  

          काही अंशी हा य  यश वी झाला आह.ेिनर रता कमी कर यासाठी कौश य िवकासासोबतच गरजांवरच आधा रत 
देश िनहाय िश णाला ाधा य असावे, यांना यां या बोली भाषेतून िश ण दयावे, शाळकरी मुलांना िवशेष सवलती 

असा ात, ‘ जमीन ह ’ उपभोगता यावा हणून जमीन वाटपात भूिमहीन शेतक यांना तसेच आ दम लोकांना अ म दयावा, 
आ दवासी युवकांची िश क हणून िनयु  केली जावी, वनौपजांचा वापर यांना करता यावा हणून सरकारन ेअनेक तरतुदी 
के या आहते. यां या आ थक उ तीसाठी शासन, शासन अिवरत यास करत आह.े धोरण ेव कायदे श यतो आ दवास या 
च बाजूने कर यात आलले े आह.े एकूणच वनिवभागावर वनांचे संर ण, संवधन कर यासोबतच वनांवर आधा रत 
वनवासीयां या कवा आ दवास या आ थक िवकासाकडे ल  पुरवण,े आ थक िवकास घडवून आणण ेअशी दहुरेी आिण मोठी 
जवाबदारी आह.े 
सदंभसदंभसदंभसदंभ    ::::    

1. रसेल आिण िहरालाल, (१९१६) The Tribes and Castes of the Central Provinces of  India, Macmillan & Co. Ltd., London 
Vol. I & II 

2. नारोळकर वसंत व नारोळकर कुसुम (१९५५) ‘जंगलाचे राजे’ ीमौनी िव ापीठ, गारगोटी, को हापूर. 
3. जाधव सुदाम, (२००२) सातपु ातील आ दवासी, सुलबा काशन, औरंगाबाद.  
4. मांडे भाकर, (२००३), ‘भारतीय आ दवासी : िवकासा या सम या’, गोदावरी काशन, औरंगाबाद,  थम आवृ ी-२००३. 
5. गारे गो वद, (२००४), महारा ातील आ दवासी जमाती, कॉि टने टल काशन, पुणे. 
6. मांडे भाकर, (२००३), ‘भारतीय आ दवासी : िवकासा या सम या’, गोदावरी काशन, औरंगाबाद. 
7. गारे गो वद, (२००४), महारा ातील आ दवासी जमाती, कॉि टने टल काशन, पुणे. 

2.2.2.2.संशोधनसंशोधनसंशोधनसंशोधन    िवषया यािवषया यािवषया यािवषया या    संबिंधतसंबिंधतसंबिंधतसंबिंधत    िविवधिविवधिविवधिविवध    खालीलखालीलखालीलखालील    शासक यशासक यशासक यशासक य    अहवालाचंाअहवालाचंाअहवालाचंाअहवालाचंा    आढावाआढावाआढावाआढावा    घतेलाघतेलाघतेलाघतेला. . . .     
1.1.1.1. Tribal Research & Training Institute, Pune (1977), “A Study of the Benefits Accrued by the Tribal People from Waghed Irrigation 

Project of Nashik District.    
2.2.2.2. महारा  शासन, आ दवासी िवकास िवभाग, (१९८९) ‘आ दवासी भागातील िवशेषतः ड गराळ व अितदगुम भागातील िवकास काय मांचा आढावा घे यासाठी 

नेमले या सिमतीचा (बामणी सिमती) अहवाल.      
3.3.3.3. आ दवासी संशोधन व िश ण सं था, पुणे, (२०१०), ‘महारा  रा य सहकारी आ दवासी िवकास महामंडळामाफत आ दवासी जमात साठी राबिव यात येणा या 

खावटी कज योजनेचे मू यमापन’. 
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वातं यानतंरचीवातं यानतंरचीवातं यानतंरचीवातं यानतंरची    भारतीयभारतीयभारतीयभारतीय    अथ व थाअथ व थाअथ व थाअथ व था    ::::    एकएकएकएक    दिृ पेदिृ पेदिृ पेदिृ पे....    
 

ा....    डॉ.... िवजय मांटे    
अथशा  िवभाग ताप महािव ालय अमळनेर 

    

तावनातावनातावनातावना::::    
१५ ऑग ट १९४७ या दवशी भारत वतं  झाला. या ऐितहािसक घटनेला ७४ वष पूण झाली आहते. भारतीय 

वातं या या अमृत महो सवी वषाला १५ ऑग ट पासून सुरवात झाली आह.े वातं याचा हा काळ तसा खूप मोठा आह.े 
वातं य िमळाले ते हा अनेक व े आिण आकां ा देशवािसयांनी उराशी बाळग या हो या. वतं  भारतात जनतलेा सुखाचे 
दवस येतील, रोजीरोटी या परेुशा संधी िमळतील, गरजे पुरता पैसा, अंगझाकायला कपडा व िनवारा िमळेल, अशा कमान 

अपे ा लोकांना हो या. ७४ वषात भारतान े गतीचे अनेक ट पे पार केल ेआहते. िविवध ने यांची सरकारे देशान ेअनुभवली. 
या सरकारां या कार कद त अनेक िवकास योजना आकारास आ या. र यांचेजाळे िवणल ेगेले. रे वे सेवेचा िव तार झा यान े
गतीला अिधक वेग आला आह.े ह रत ांती झाली. कालांतरान े अ धा या या बाबतीत देश वयंपूण झाला. िश णह  

काय ामुळे गोरग रबांची मुल ेिश ण वाहात आली आहते. िव ान – तं ानातील देशाची गती उ लेखनीय आह.े अतंराळ 
े ातील ‘इ ो’ ची झेप देशाची शान व ित ा वाढवणारी ठरली आह.े अमे रका, रिशया, जपान, ि टन सार या अनेक गत 

देशांशी भारताचे सलो याचे संबंध थािपत झाल े आहते. संर ण स तेमुळे शेजारी देशांसह जगात भारताचा दबदबा 
वाढला आह.े रे वेसेवेत आधुिनकता आणली जात आह.े गत देशां या धत वर भारतात बुलटे ेनचा योग सु  झाला आह.े 
अ धा य, फळे, भाजीपाला, औ ोिगक, इले ॉिनक उ पादने, लहान – मोठी वाहने आदी अनेक कारची िनयात भारतातून 
केली जाते. 
            को हीड काळात भारतात िन मत व उ पा दत लस चा पुरवठा अनेक छो ा – मो ा देशांना कर यात आला. 
को हीडशी दोनहात करताना देशाची अथ व था अडचणीत आली आह.े मा  क , रा यसरकारे तसेच संबंिधत सव 
घटकां या य ांमुळे अथ व था पु हा हळूहळू सावरत आह.े आधुिनक भारताची ओळख जगाला झाली आह ेअसे असल ेतरी 
अथ व थेतील दा र , बेरोजगारी आिण आ थक िवषमता या सम या कमी झाले या नाही याउलट जागितक करणा नंतर 
उ पनातील िवषमता वाढत आह ेया पा भूमीवर तुत शोधिनबंधात अथ व थते वातं या पासून आज पयत झाले या 
बदलाचा आढावा घे यात आला आह.े 
सशंोधनाचीसशंोधनाचीसशंोधनाचीसशंोधनाची    उ ेउ ेउ ेउ :े:::    
         1) वातं यानंतर अथ व थेत झाले या बदलाचा आढावा घेण.े 
         2)  नवीन आ थक धोरणाची पा भूमी अ यासणे. 
         3) जागितक करण खाजगीकरण उदारीकरण फायदे तोटे अ यासण े
सशंोधनसशंोधनसशंोधनसशंोधन    प तीप तीप तीप ती::::    

तुत संशोधन लेखासाठी वणना मक व िव ेषणा मक प तीचा वापर केलेला आह ेव मािहती संकलनासाठी दु यम 
साम ीचा आधार घेतला आह.े याम ये इंटरनेट, वतमान प ामधील लेखांचा तसेच िविवध संकेत थळावरील, संशोधन लखे व 
जनलचा समावेश आह े याच माणे आ थक िवकासा या िविवध िनकषांचा तुलना मक अ यास कर यात येणार आह.े 
अथ व थचेीअथ व थचेीअथ व थचेीअथ व थचेी    पा भमूीपा भमूीपा भमूीपा भमूी::::    

वातं य ातीनंतर लगेचच देशाची फाळणी झा यामुळे देशातील बराच मोठा भूभाग पा क तानम ये गे यान ेअनेक 
आ थक  िनमाण झाले होते. याच माण े१७ ा शतका या उ राधा पासून ते १९४७ पयत सु वातीला १८५७ पयत 
ई ट इंडीया कंपनीन ेव नंतर ि टश सरकारन े ामु याने ापारी दिृ कोण समोर ठेऊन भारतीय अथ व थेचा एक वसाहत 
हणून वापर केला होता. डॉ जे एस िमल यां या मते, यावेळची भारतीय अथ व था वसाहतवादी, सरंजामशाही, मागास व 
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ि थर व पाची होती. या पा भूमीवर ि टशांकडून आ थकदृ ा शोिषत,  िमकांची कमी उ पादकता, पारंपा रक 
उदयोग रचना, कृषी े ात जमीनदारांचे वच व असललेी अथ व था अशी वैिश  े दसून येतात. 
सवसमावशेकसवसमावशेकसवसमावशेकसवसमावशेक    आ थकआ थकआ थकआ थक    िवकासाचेिवकासाचेिवकासाचेिवकासाचे    धोरणधोरणधोरणधोरण::::    

देशाम ये समाजवादी समाजरचना थापना कर याचे उ  समोर ठेऊन पंचवा षक योजनां या मा यमातून 
िनयोजनाचा माग वीकार यात आला याम ये सामािजक व आ थक याय थािपत करणे हा उ ेश होता. याच माण े
भयावह दा र य, मागासलेली शेती, पारंपा रक व आजारी उ ोग, िनर रता या आ हनांना सामोरे जात देशाने आपली 
वाटचाल सु  केली. यानुसार पिह या पंचवा षक योजनेत शेती या िवकासावर भर दे यात आला या नंतर या दसु या 
योजनेम ये मूलभूत व अवजड उ ोगां या िवकासावर भर दे यात आला. ितस या योजने पासून सात ा योजने पयत 
भारता या िनयोजनाची मुख उ े दा र य िनमूलन, रोजगार िन मती, आ थक िवकास, ादेिशक िवषमता कमी करणे, 
लघ ुव कुटीर उ ोगांचा िवकास करणे तसेच ामीण िवकास करण ेही होती. १९५१ त े१९९० याकाळात सावजिनक े ात 
मो ा माणात गुंतवणूक कर यात आली यासाठी आव यक भांडवल कजा या व पात आंतररा ीय तराव न 
उभार यात आल.े याचा प रणाम हणून भारतावर कजाचा बोजा िनमाण झाला. चौ या पंचवा षक योजनेत िनि त 
कर यात आलेल े“ थैयासह आ थक िवकास” हे उ  भारतात "सवसमावेशक आ थक िवकास"  कर या या दृ ीन ेमह वाचे 
पाऊल होते. 
            पाच ा पंचवा षक योजनेत ग रबी हटाव तसेच २० कलमी काय म ह े दा र  िनमूलन आिण समाजा या 
राहणीमानात सुधारणा घडवून आण या या दृ ीने मह वाचे उप म होते. रोजगार वृ ी या दृ ीने  महारा ा सार या 
घटकरा यात १९७२ म ये सु कर यात आलेली रोजगार हमी योजना देशपातळीवर वीकारली गलेी. देशातील अकुशल 

ना रोजगारा या संधी ा  क न देण ेतसेच यां या खरेदी श त वाढ घडवून आणणे यासाठी ही योजना मह वाची 
ठरत आह.े १९८० नंतर लघ ुआिण कुटीर उ ोगा या िवकासात ामीण व शहरी भागात  िनमाण होणा या रोजगार संधी या 
शा त िवकासाला ेरक ठरत आहते या बरोबरच योजना काळात सरकारने शै िणक धोरणात सवसमावेशकते या 
दिृ कोनातून काही बदल केले आहते आर णाचे धोरण, पंचायत राज व थेचा वीकार, मिहलांना शासक य नोक यांम ये 
आर ण इ यादी उप म राबिवल ेआहते. गे या साडेसात दशकात सवसमावेशक िवकासा या दृ ीन ेिविवध कार या योजना 
शासक य पातळीवर राबिव याचा य  केला आह े याम ये इं दरा आवास योजना, कामासाठी अ  योजना, संजयगांधी 
िनराधार योजना, आ ािसत रोजगार योजना, अं योदय योजना, एकाि मक ामीण िवकास काय म, जवाहर रोजगार 
योजना, धानमं ी ाम उ ोग योजना, भारत िनमाण काय म, सू म िव  पुरवठा, क षत शेती िवकास योजना, मु ा लोन 
योजना,  टाटअप इंिडया काय म या योजनांचा समावेश होतो या सव योजनांचा उ ेश रोजगाराम ये वाढकरणे व शा त 
िवकास करण ेहा रािहला आह.े   
कृषीकृषीकृषीकृषी    े ातीले ातीले ातीले ातील    बदलबदलबदलबदल:::: 

१९४७ ला भारत वतं  झाला ते हा कृषी े ाची अव था अ यंत दयनीय होती. ब तांश शेतकरी वग हा सावकारी 
पाशात अडकललेा होता. शेतीकर याचे तं  व प ती अ यंत मागास व परंपरागत होती. शेतकरी वग िनर र, दैववादी, 
अंध ाळू, अस यान ेनवीन तं ानाचा अभाव कृषी े ाम ये होता. शेती ही पावसावर अवलंबून अस यामुळे उ पादकता 
फारच कमी होती आिण अिधक लोक य  व अ य  पणे या े ावर अवलंबून होते. वातं यानंतर अ धा य उ पादन 
करणारा मोठा देश फाळणी झा याने पा क तानात गलेा या िशवाय बांगलादेश व पा क तानातून आले या लाखो 
िनवािसतांना आ य ावा लागला. १९६० या दशकात देशाला दु काळी संकटांना सामोरे जावे लागल े प रणामी 
एकाबाजूला लोकसं या भार आिण दसु या बाजूला दु काळयामुळे याकाळात अ धा याची आयात करावी लागली याचा 
प रणाम हणून देशाला अ धा य उ पादनात वयंपूण बन या या उ ेशाने कृषी े ात अनेक जमीन सुधारणा काय म 
राबिवले गेल े याम ये कुळकायदा व कमाल जमीन धारणा कायदा यांचा समावेश होतो. जल सचनासाठी देशपातळीवर 
भा ानांगल व दामोदर खोरे यासारखी मोठी धरण ेबांध यात आली. कृषी े ाला िव पुरवठा हा रा तदरात व वेळेवर हावा 
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यासाठी शासन व सहकारी सं था यां या सम वयातून य  कर यात आल.े ितस या पंचवा षक योजनेम ये ह रत ांती या 
मा यमातून उ पैदास देणा या िबयाणांचा काय म राबिवला गेला. सचना या सोयी, आधिुनक यं े व अवजारे, शा शु  
वै ािनक प तीचा वापर, अिधक उ पादन देणारे िबयाणे, क टकनाशके, जंतूनाशके यांचा वापर कर यात आला यामुळे शेती 
उ पादनात ल णीय वाढ घडून आली. िवशेषतः ग  तांदळू कापूस ऊस िपका या उ पादनात िव मी वाढ झाली यातूनच 
शेतकरी वगाचे उ प  वाढवून यां या राहणीमानाचा दजा उंचावत गेला परंत ुयातून वरील फायदे झाले असल ेतरी काही 

 ही िनमाण झाले ह रत ांतीचा फायदा काही िविश  रा यांनाच झाला यातून िवषम िवकास, गरीब- ीमंत दरी, 
भांडवली शेती इ यादी  ही उभे रािहल.े १९८० या दशकाम ये ह रत ांतीचा भाग हणून सर “वग सकु रअन” यां या 
नेतृ वा खाली ांती घडून आली. १९९१ या आ थक धोरणानंतर शेतीम ये भांडवलीकरणाला ारंभ झाला याम ये 
फलो पादन, फळबाग लागवड ापारी व नगदी िपके ही ामु याने या उ ोग व िनयाती या उ ान े घेतली जाऊ 
लागली. शेतीतील भांडवलीकरण व यांि क करणाने रोजगार संधी कमी होऊन बेरोजगारी वाढली शेती उ पादनाचा खच 
वाढला. रा ीय उ प ातील शेती े ाचा वाटा अ यासताना असे दसून येते क  १९५०-५१ म ये रा ीय उ प ातील कृषीचा 
वाटा ५९.५% होता १९९०-९१ म ये ३४ ट े वर आला आिण आज २०२०-२१ या आकडेवारी नुसार तो १५ ट े  झालेला 
आह.े १९५० म ये शेतीवर अवलंबून असणा यांचे माण ७० ट े  ते आज फ  ५० पयत होते कमी झाले आह.े १९५०-५१ 
म ये िनयातीम ये शेती े ाचा वाटा ७० ट े  होता आज ह े माण १२ ट े  पयत कमी झाल ेआह ेथोड यात नवीन आ थक 
धोरणानंतर खाजगी े  व भांडवलीकरणान ेकृषी े ाम ये िविवध रचना मक बदल घडून आल.े 
औ ोिगकऔ ोिगकऔ ोिगकऔ ोिगक    े ातीले ातीले ातीले ातील    बदलबदलबदलबदल::::    

भारतात औ ोगीकरणाला ि टश राजवटीतच ारंभ झाला होता मा  या े ाचा िवकास हो यासाठीचे य  
वातं य ा ीनंतर सु  झाले. वातं यापूव  टाटा, िबला, कल कर यां या य ातून मंुबई व गुजरात या ठकाण या 

कापडिगर यां या उभारणीतून औ ोिगक िवकासाला सु वात झाली होती. अथ व थेतील औ ोिगक िवकासाचा अ यास 
करताना असे दसून येते क  १९५१ ते १९६५ हा औ ोिगक िवकासाचा पाया भूतकाळ होता. या काळाम ये पिह या तीन 
पंचवा षक योजनां या मा यमातून औ ोिगक े ाला आव यक अशा पायाभूत संरचनेची िन मती कर यावर भर दला गेला. 
देशा या औ ोिगक िवकासाला दशा व गती दे याचे काय ख या अथान े दसु या पंचवा षक योजनेत केल ेगेल े या योजना 
काळात भांडवली व त ूउ ोग व अवजड तसेच पायाभूत उ ोग यां या संरचना मक िवकासावर भर दला गलेा. याम ये 
लोह, पोलाद, यं सामु ी इ यादी उ ोगांम ये मोठी गुंतवणकू केली गेली यातून देशा या औ ोिगक े ातील उ पादनाला 
चालना िमळाली. 

१९६५ नंतर औ ोिगक व तू या उ पादन वाढीचा दर हा कमी झाला. पिह या तीन पंचवा षक योजना काळात 
भांडवली व तू उ ोगाची वाढ चांगली झाली होती याकाळात भांडवली व तू उ ोगा या वाढीचा दर जो ४.१ ट े  होता तो 
१९६५ नंतर २.६ ट े  पयत कमी झाला. मूलभूत उ ोगा या बाबतीत देखील हीच ि थती होती याचे मह वाचे कारण 
शेती े ाम ये याकाळात अ प उ पादकता दसून आली यामुळे क या मालाचा पुरवठा घटला या िशवाय सरकारचे चुक चे 
धोरण, परवाना प त, लाल फतीचा कारभार ही कारण ेजबाबदार होती. 

१९८० त े१९९१ याकाळात औ ोिगक सुधारणा तसेच औ ोिगक े ात संरचना मक बदल होऊ लागल ेयाकाळात 
ही भांडवली व तू या उ पादन वाढीचा दर सु वातीला अिधक होता तो १९९० म ये कमी झाला. मुलभूत व त ूउ पादना या 
वाढीचा दर ६.१% फ  खाली आला तर उपभो य व तू या आिण टकाऊ व तू या उ ोगा या दरात वाढ झाली.  

१९९१ नंतर उदारीकरणा या धोरणाचा अवलंब कर यात आला यातून औ ोिगक परवाना धोरण िशिथल झाले 
सावजिनक े ाची म े दारी असलले ेउ ोग खाजगी े ासाठी खुले झाल.े उ ोगांम ये िवदेशी भांडवलाला मु  वेश दला 
जाऊ लागला. १९९० या दशकात चलन तुटव ामुळे उ ोगांना अनेक संकटांना सामोरे जावे लागल.े १९९१ म ये पयाचे 
अवमू यन झाले याचा ही प रणाम उ ोगावर झाला आिण मंदी िनमाण झाली. १९९३ -९४ नंतर मा  प रि थती सुधारत 
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गेली औ ोिगक े ाला उ ेजन देणारी धोरणा मक चौकट आकाराला येऊ लागली. २००० वषापयत औ ोिगक वाढीचा दर 
चांगला रािहला पण पु हा औ ोगीक घसरण सु  रािहली. अिलकडील काळात मूलभूत उ ोग, धातू उ पादने, यं े, रसायन,े 
पे ोकेिमक स, वाहन उ ोग याम ये वेगान ेवाढ होत गेली यांचे मह व वाढले. आ थक े ात देखील नव वतन सु  झाल े
रोजगारा या न ा संधी िनमाण होत गे या यात मािहती तं ान (आयटी) े ाचा उ लखे करता येईल परंत ुगे या काही 
वषात लघ ुव कुटीर उ ोगांचा हास झाला. 

रोजगार संधी असून ही कौश य अभावी बेरोजगारीचे माण वाढले. रा ीय उ प ातील औ ोिगक े ाचा वाटा हा 
३० ते ३५ ट े  पयत आज दसून येतो जो वातं य ा ी या वेळी कमी होता. मा  गे या दीडवषात को हीड संकटामुळे 
औ ोिगक े ावर खूप मोठा ितकूल प रणाम होऊन बेरोजगारी िनमाण झा याचे िच  दसत आह.े थोड यात 
वातं य ा ी पासून आजपयत औ ोिगक े ाने खूप मोठे चढ – उतार अनुभवल ेआहते.  

सेवासेवासेवासेवा    े ातीले ातीले ातीले ातील    बदलबदलबदलबदल::::    
अथ व थेचा एकूण वास पािहला असता असे दसून येत ेक  १९८० या दशकापयत सेवा े ाला फारसे मह व 

न हत े यामुळे याचा फारसा िवकास ही झाला नाही परंत ुतरी ही १९५०-५१ त े१९७९-८० या कालखंडात सेवा े ाची 
वाढ ४.६% झाली. पुढ या पधंरावषात १९८०-८१ ते १९९५-९६ पयत या े ाचा िवकास दर ६.५ ट े  रािहला यानंतर 
२०१०-११ म ये तो वाढून ९.५ ट े  एवढा झाला. रा ीय उ प ातील सेवा े ा या वाटयाचा िवचार करता हा वाटा 
सवािधक ६० ट े  एवढा रािह याचे दसते याचे मह वाचे कारण आ थक सुधारणा काळात वाहतूक, दळणवळण, पायाभूत 
सुिवधा, मािहती तं ान, िश ण, आरो य, बँक ग व िवमा याम ये चंड गती झाली. आ थक उदारीकरणा नंतर याम ये 

ापारी े ा या गतीची देखील भर पडललेी दसते. एकूणच सेवा े  ह ेवेगाने िव तार याचे दसून येते. 
नवीननवीननवीननवीन    आ थकआ थकआ थकआ थक    धोरणधोरणधोरणधोरण    ::::    

खासगी े  हणजे कामगारांचे शोषण करणारे, वाजवी न अिधक नफा कमावणारे, समाज िहता या िवपरीत काम 
करणारे, नफा कमावणे हणजे गु हा या िवचार सरणीन ेदेशाचे नेतृ व भारावून गेल ेहोते. यामुळे वातं य ा ी नंतरची 
पिहली चाळीस वष समाजवादाची मुळे भारतात जिव यात गलेी. उ ोजकांनी आपला वसाय वाढवला तर बँकांचे जसे 
१९६९ ला रा ीयीकरण झाले तसे सरकार उ ोग चालवायला घेईल ही भीती अस यामुळे खाजगी उ ोगाचा िव तार झाला 
नाही. असे असल ेतरी ही ते हा या समाजवादी िवचार सरणीत ही (मालम ेवर समाजाची मालक  असणं)  प रि थती अशी 
होती क  ७३% संप ी केवळ १% भारतीयांकडे एकवटली होती. भारताने जी डी पी वाढीचा दर हा वषानुवष १% त े३% 
या दर यान राखला होता. याकाळी जगात या अथशा ांनी यादराला " हद ू ोथ रेट" अशी सं ा देऊन भारताची हटेाळणी 
सु  केली होती. भारताचा परक य चलनाचा साठा इतका कमी झाला होता क  पंधरव ानंतर लागणारे परक य चलन सु ा 
रझ ह बँकेकडे िश लक न हते. आप या कडील ४७ टन सो याचा साठा जागितक बँकेकडे तारण ठेवावा लाग याची नामु क  

भारता पुढे ओढवली होती. अशा अगितकते या प रि थतीतनू माग काढ यासाठी जागितक बँकेकडून कज घेण ेभाग होते. 
यावेळी कज देतांना आंतररा ीय मु ाकोष (IMF) आिण जागितक बँकेने घातले या अटी मा य कर यावाचून भारताला 

ग यंतर न हते. परिमट राज संपिवणे, खाजगी े ावरील िनबध उठवणे, उ ोगातील सरकारचा ह त ेप कमी करण,े इतर 
देशांबरोबर ापार करतांना घातलले े िनबध कमी करण,े िवदेशी गुंतवणुक स ो साहन देण ेअशा काही अट वर भारताला 
यावेळी कज पुरवठा झाला. राजक य इ छा श चा अभाव असून देखील अ यंत नाईलाजान े नवीन आ थक धोरण 
वीकारावे लागल ेअसे हट यास गैर होणार नाही. 

१९९११९९११९९११९९१    नतंरनतंरनतंरनतंर    झाललेेझाललेेझाललेेझाललेे    बदलबदलबदलबदल::::    
समाजवादी दशेने गेली ४० वष अथ व थेची सु  असललेी वाटचाल बदलून उदारीकरण, खाजगीकरण आिण 

जागितक करण या दशेने वास सु  झाला. अथ व थे या सवच े ात नवीन आ थक धोरणाला अनुस न बदल झाले आिण 
याचा गे या ३० वषात अथ व थेत जो बदल झाला तो पुढील माण ेदशिवता येईल. 
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जीजीजीजी    डीडीडीडी    पीपीपीपी    वाढीचावाढीचावाढीचावाढीचा    दरदरदरदर-  
नवीन धोरणापूव  असललेा ३ ते ३.५ % आिण नंतर ८० या दशकात ५ % झालेला दर २००० वषानंतर ८ त े१० 

% पयत पोहचला मा  अलीकडील काळात तो पु हा ६ त े७ % झा याचा दसून येत आह े. को हीड १९ मुळे यात अजून 
घसरण होत आह ेपरंत ुएकूणच नवीन आ थक धोरणाचा प रणाम हणून यात वाढ झा याचे दसून येत.े 
उ ोगउ ोगउ ोगउ ोग    ेे ेे ::::    

१९९१ पूव  उ ोग सु  कर यासाठी लायस स कवा परवा याची गरज असे. तो िमळव यासाठी तु ही कोणत े
उ पादन घेणार, कती घेणार, कामगार कती ठेवणार, ही सव मािहती द यावर उ ोग िनरी क उ ोग सु  कर यास 
परवानगी देत असे याम ये उ ोग िनरी काला लाच द या िशवाय परवाना िमळत नसे. १९९१ म ये नवे औ ोिगक धोरण 
जाहीर झाले आिण याम ये अमुला  बदल झाला. अनेक िनबध हटिवले गले,े "इ पे टरराज" मधून मालकांची सुटका झाली, 
उ ोग परवाना न घेताही अनके उ ोग सु  कर याची मुभा िमळाली. 
करकरकरकर    िवषयकिवषयकिवषयकिवषयक    सुधारणासुधारणासुधारणासुधारणा::::    

य  आिण अ य  करांचे दर कमी कर यात आल.े याच माणे कर भर या या प तीम ये सुलभता आण यात 
आली. वैयि क उ प  कराचा दर ३० % पयत कमी कर यात आला यािशवाय महामंडळकर २५ % पयत कमी झाला. 
२०१७ पासून अ य  कराम ये मोठी सुधारणा होऊन व तू व सेवा कराची अमलबजावणी सु  झाली या सवाचा प रणाम 
हणून कर संकलन वाढले स या दरमहा १ लाख कोटी एवढा कर महसूल क  सरकारला िमळतो. 

बँ कगबँ कगबँ कगबँ कग    े ातीले ातीले ातीले ातील    सधुारणासधुारणासधुारणासधुारणा::::    
बँ कग े ाची पुनरचना कर यासाठी सावजिनक े ातील बँकांची सं या कमी कर यात येत आह.े यासाठी टेट 

बँक ऑफ इंिडया म ये इतर टेट बँकांचे िवलीनीकरण कर यात आल ेतसेच रा ीयीकृत बँकांची सं या कमी कर यात आली. 
बँकांचे िवलीनीकरण झा याने अनु पा दत खचात आिण अनु पा दत कजात कमी हो याची श यता आह.े दोन सरकारी 
बँकांची िव  कर याची घोषणा कर यात आली आह.े आय डी बी आय बँकेतील िह सेदारी आधी कमी क न आता ती बँक 
पूणपण ेखाजगी कर या या हालचाली सु  आहते. महारा  बँक, बँक ऑफ इंिडया, स ल बँक ऑफ इंिडया आिण इंिडयन 
ओ हरसीज बँक या बँकांचे यथावकाश खाजगीकरण क न सरकार या बँकांमधील आपली िह सेदारी पूणपण ेकाढून टाकणार 
आह.े 
िवमािवमािवमािवमा    े ातीले ातीले ातीले ातील    सधुारणासधुारणासधुारणासधुारणा::::    

िवमा कंप यां मधील िवदेशी गुतंवणूक ची मयादा वाढवून ७४ % कर यात आली. सरकारी वािम वा या साधारण 
िवमा कॉप रेशन (GIC ) आिण यूइंिडया इ शुर स कंपनी यांची शेअर बाजारात न दणी कर यात आली. यावष या शवेट या 
ितमाहीत एल आय सी चा आय पी ओ (IPO) येऊ घातला आह.े या िनगुतवणुक  ारे सरकार . ८०,००० ते १००००० 
कोटी उभे करेल असे दसते. ही आता पयतची सवािधक रकमेची ारंिभक िव  हो याची श यता आह.े एल. आय. सी. ची 
न दणी भांडवली शेअर बाजारात झा यावर न दणी झाले या कंप यांम ये एल आय सी चे भांडवली बाजार मू य सवािधक 
अस याची श यता आह.े तसेच पुढील पाच वषात सरकार एल आय सी तील आपली िह सेदारी २५ ट यांनी कमी करणार 
आह.े 
िवदेशीिवदेशीिवदेशीिवदेशी    िविनमयातीलिविनमयातीलिविनमयातीलिविनमयातील    सधुारणासधुारणासधुारणासधुारणा::::    

१९९१ म ये पयाचे अवमू यन के यान े िवदेशी िविनमयातील तूट कमी झाली. पया – डॉलरचा िविनमय दर 
(Exchange Rate) पूव  िनयंि त असे, तो बाजार मू याशी िनगिडत झाला. रझ ह बँकेचा िविनमय दरातील ह त ेप कमी 
झा याने मो ा माणात शेअर बाजारात, यु युअल फंडात, बँकात, िवमा कंप यात, उ ोगात िवदेशी गुंतवणूक होऊ 
लाग यान े१९९१ साली केवळ १५ दवस पुरेल इतका हणजे ६ िबिलयन डॉलर परक य चलनाचा साठा होता तो वाढून 
६०० िबिलयन डॉलर इतका झाला. िनयातीवरील कर पूणतः काढून टाक यान े१९९१ म ये असलले े४ िबिलयन डॉलरचे 
उ प  वाढून १६५ िबिलयन डॉलर इतके झाले.    
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िन कषिन कषिन कषिन कष::::    
नवीन आ थक धोरणानंतर अनेक े ात िवकासा या थलू पातळीवर सकारा मक बदल झाला असला तरी अनेक 

नवीन  सु ा अथ व थेत िनमाण झाल ेआहते याम ये बेरोजगारी आिण उ पनातील िवषमता याबाबी कषाने दसून 
येतात. याच माण ेइतर देशाशी िवशेषतः चीनशी तुलना करता अनेक िनकषांम ये आपण अजून खूप मागे अस याचे दसून 
येते. आपण हे धोरण अवलंबल ंते हाच इतर देशही सु ा या वाटे व न गले ेहोते. चीनने उदारीकरणा या तीस वषात जेवढी 

गती केली या या िन मीपण आपण क  शकलो नाही. रोजगार िन मती या माणात हायला हवी होती, या न खूपच 
कमी माणात रोजगार िन मती झाली. मोठे उ ोग धंदे सु  झाले नाहीत दरडोई उ प  वाढल ंअसल ंतरीत ेअजून कमान 
दु पट वाढायला हवं होतं. कर णालीत अजूनही सुसू ता आणण ेगरजेचे आह.े लोकां या मानिसकतेत बदल घडवण ेज री 
आह े यासाठी मो ा माणावर संवाद साधायला हवा. "सरकारने बँका िवकायला काढ या आहते," ही मानिसकता बदलून 
अशा सुधारणांची आव यकता आम जनतेला पटवून देण ेगरजेचे आह.े चीनन ेआप या आधी केवळ १३ वष हणजे १९७८ 
पासून उदारीकणाला सु वात केली ते हा भारताचे आिण चीनचे दरडोई उ प  जवळ पास सारखे होते. आज िमतीस चीनचे 
दरडोई उ प  भारता पे ा ५ पटी न अिधक आह ेयाचे मह वाचे कारण दो ही देशां या अथ व थते असलेला फरक ह ेआह.े 
परंत ुअसे असल ेतरी वातं य ा ी वेळी असणारी आपली अथ व था आिण आजची अथ व था आज पूणपण ेवेगळी आह े
खरेदी श या आधारावर आज जगातील अमे रका आिण चीन नंतर ितसरी मोठी अथ व था हणून ितची ओळख आह.े 
ये या काळात दा र य, बेरोजगारी, आ थक िवषमता िह अगोदरच सोबत असणारी आ हान ेसमोर ठेऊन जागितक पटलावर 
पुढे यावे लागणार आह.े 
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tkxfrdhdj.k o xzkeh.k fodkltkxfrdhdj.k o xzkeh.k fodkltkxfrdhdj.k o xzkeh.k fodkltkxfrdhdj.k o xzkeh.k fodkl    
    

MkWMkWMkWMkW----    mYgkl mYgkl mYgkl mYgkl jketh jkBksMjketh jkBksMjketh jkBksMjketh jkBksM    
Ukkjk;.kjko dkGs Le`rh ekWMsy dkWyst dkjatk¼?kk-½] ft- o/kkZ & 442203 

izLrkouk izLrkouk izLrkouk izLrkouk %%%%    
       1991 P;k dkGkr Hkkjrkoj vkfFkZd ladV vkY;keqGs R;k fLFkrhrwu ekxZ dk<.;klkBh uohu 
vkfFkZd furh Lohdkj.;kr vkyh- R;ke/;s tkxfrdhdj.k] [kktxhdj.k o mnkjhdj.k ;k rhu 
?kVdkauk fo”ks’k egRo izkIr >kys- ;k ?kVdkP;k ek/;ekrwu ns”kkP;k vkfFkZd fodklkpk osx 
ok<fo.;lklkBh iz;Ru  dj.;kP;k n`’Vhdks.kkrwu dkgh ik;kHkqr lqfo/kkapk fodkl d:u Hkkjrkrhy 
vlysY;k leL;kaoj ekr dj.;klkBh iz;Ru dj.;kr vkys- R;ke/;s izeq[k y{; Eg.kts xzkeh.k 
fodkl] jkstxkj ok<] nkfjnz; fueqZyu d:u thouekukr ok< dj.;kps mÌh’V Bso.;kr vkys- 
R;kdjhrk tkxfrdhdj.k dj.ks gk izHkkoh mik; ;kstY;k xsyk- R;kdjhrk tkxfrdhdj.k dj.ks gk 
izHkkoh mik; ;kstY;k xsY;k- R;kdjhrk tkxfrdhdj.kkpk vFkZ ikg.ks vko”;d vkgs- 
tkxfrdhdj.k Eg.kts dk;tkxfrdhdj.k Eg.kts dk;tkxfrdhdj.k Eg.kts dk;tkxfrdhdj.k Eg.kts dk;\\\\    

^^tkxfrdhdj.k Eg.kts] ^^tkxfrd cktkjklkBh ns”kkph vFkZO;oLFkk [kqyh d:u ns.ks gks;**- 
;ke/;s ns”kkyk varjjk’Vªh; cktkjisBsr Li/kkZ dj.;kph “kDrh izkIr djkoh ykxrs- Eg.ktsp ns”kkps 
mRiknu O;kikj vkf.k foRrh; O;ogkj ;k laca/kh fodlhr ns”kklh gks.kkjh vkarjfØ;k Eg.ktsp 
tkxfrdhdj.k gks;- tkxfrdhdj.kkeqGs fodlu”khy ns”kkyk izxrh dj.;kP;k vusd la/kh izkIr 
gksrkr- R;kp cjkscj vkOgkuslq/nk mHkh vlrkr- R;kauk ;”kLohi.ks rksaM n;kos ykxrs- fodlu”khy 
ns”kkyk Li/ksZyk leksj tk.;klkBh {kerk ok<okoh ykxrs- 

Tkkxfrdhdj.kke/;s O;kikj] foRr] jkstxkj] ra=Kku] nG.koG.k] fons”kh LFkykarj.k] Ik;kZoj.k 
jkgh.keku] “kklu] lektO;oLFkk] laLd`rh v”kk loZ {ks=ke/;s :ikarju ?kMwu ;sr vlrs- foRrh o 
Hkkaxoy ;kaP;k ekydhr cny gksrks- cktkjkr Li/kkZ ?kMwu ;srs- la”kks/ku o Kku ;kauk layXu ra=Kku 
fuekZ.k gksrs- uo&uO;k oLrq}kjk miHkksx o jkg.khekukps vk/kqfudhdj.k ?kMwu ;srs- laiw.kZ txkfo’k;h 
tk.kho fuekZ.k gksrs- jktdh; layXurk ok<rs- tkxfrd ftouekukph {kerk o O;oLFkkiuk ;k lokZaoj 
izHkko iMrks- v”kkizdkjs tkxfrdhdj.k gs vkfFkZd] jktdh; o lkaLd`frd {ks=kauk O;kiwu Vkd.kkjs 
vlrs- vkarjjk’Vªh; eqnzk fu/khP;k ers] tkxfrdhdj.k Eg.kts oLrq] lsok o vkarjjk’Vªh; HkkaMoy izokg 
vfrtyn o izlj.k iko.kkjs ra=Kku ;kaps ok<rs izek.k rlsp fofo/krk ;kaP;k lgk¸;kus tkxfrd 
ns”kke/;s lrr ok<r tk.kkjs ijLijkoyacu gks;- 

vk;-,e-,Q- pk eq[; mn~ns”k tkxfrd “kkarrk o lqO;oLFkk fuekZ.k dj.ks vlwu la?k’kZjr 
ns”kkauk ijLijkoyachP;k ek/;ekus “kkarrsP;k ekxkZoj vk.k.ks gs gksrs- tkxfrdhdj.kkph dYiuk uohu 
ukgh- jkek;.k] egkHkkjrklkj[;k egkdkO;ke/;slq/kk brj ns”kk”kh gksr vlysY;k O;kikjkpk mYys[k 
vk<Grks- vk/kqfud dkGkr 1970 P;k dkGkiklwu flfFkyhdj.k o mnkjhdj.kkyk lq:okr >kyh- 
cgqjk’Vªh; daiU;k o vesfjdsP;k iq<kdkjkus vkarjjk’Vªh; eqnzk fu/kh o tkxfrd vf/kdks”k ;kaP;k 
vFkZlkg; ns.;kP;k fØ;srwu mnkjhdj.kkph dk;Zokgh dj.;kr ;sr vkgs- ljdkjh {ks=kps Lo:I cnyys] 
ljdkjus f”k{k.k] vkjksX; o ekuo fodkl ;k {ks=kdMs y{k nsowu mRiknd] fuekZ.kd m|ksx LFkki.ks o 
pkyfo.ks gs [kktxh {ks=kdMs n;kos vkf.k [kktxh {ks=kyk laiRrh o jkstxkj ok<fo.;kl izksRlkgu 
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feGsy vls okrkoj.k fuekZ.k djkos- foKku o ra=Kku ;kr fo”ks’k xqaro.kwd dj.ks miHkksxR;kps ghr 
lk/kk.kkjh Li/kkZ fujksxh Bso.;klkBh cktkj O;oLFkk ;ksX; rÚgsus dk;Z dj.;klkBh fu;eu dj.ks o 
ns[kjs[k O;oLFkk fuekZ.k dj.ks gs ljdkjps {ks= vkgs- f”kfFkyhdj.k fdaok mnkjhdj.k gs [kktxh {ks=kyk 
izksRlkgu ns.kkjs lk/ku vkgs- tkxfrdhdj.kkrwu laiw.kZ txkph vkfFkZd mUurh dj.ks gs uO;k ;qxkps 
mÌh’V vkgs-  
tkxfrdhdj.kkyk ns”kkdMwu Lohdkgk;Zrk feG.;kph dkj.ks %tkxfrdhdj.kkyk ns”kkdMwu Lohdkgk;Zrk feG.;kph dkj.ks %tkxfrdhdj.kkyk ns”kkdMwu Lohdkgk;Zrk feG.;kph dkj.ks %tkxfrdhdj.kkyk ns”kkdMwu Lohdkgk;Zrk feG.;kph dkj.ks %    

¼1½ tkxfrdhdj.kkeqGs cktkjisBspk foLrkj gksrks-  
¼2½ uSlfxZd lal/kukpk ;ksX; okij gksrks-  
¼3½ O;kikj pØkrwu lqVdk dj.;kr enr feGrs-  
¼4½ LoLrkr mRiknus feGrkr-  
¼5½ yksdkaph Ø;”kDrh ok<owu thouekukpk ntkZ mapkors  
¼6½ tkxfrdhdj.kkeqGs vk/kqfud ra=Kku O;oLFkiu dkS”;Y;] lq/kkjhr mRiknu ;k xks’Vh ns”kh 

daiU;kuk miyC/k gksrkr-  
¼7½ ijLijkoyachRo ok<rs  
¼8½ mRiknu [kpZ ?kVY;keqGs brj ns”kkps vkd’k.kZ ok<rs- 

Hkkjrke/;s vkfFkZd lq/kkj.kk dj.;kekxhy rkfdZdrk %Hkkjrke/;s vkfFkZd lq/kkj.kk dj.;kekxhy rkfdZdrk %Hkkjrke/;s vkfFkZd lq/kkj.kk dj.;kekxhy rkfdZdrk %Hkkjrke/;s vkfFkZd lq/kkj.kk dj.;kekxhy rkfdZdrk %    
¼1½ lkoZtfud {ks= lek/kkudkjd izxrh djr uOgrs- 
¼2½ [kkMh ;q/nkeqGs fons”kh fofue; gs [kkyP;k ikrGhoj xsys gksrs- o ns”k dtkZP;k tkG;kr     

lkiMyk gksrk- 
¼3½ HkkaMoy xqaro.kwd Ik;kZIr uOgrh- 
¼4½ lkE;oknh ns”kkP;k vFkZO;oLFkk Mc?kkbZl vkY;k gksR;k- 

Tkkxfrdhdj.kkph mfn~n’V;s %Tkkxfrdhdj.kkph mfn~n’V;s %Tkkxfrdhdj.kkph mfn~n’V;s %Tkkxfrdhdj.kkph mfn~n’V;s %    
¼1½ tkxfrdhdj.kkP;k ek/;ekrwu cfgxZr {ks=kojhy fu;a=.k f”kfFky dj.ks-  
¼2½ fons”kh fofue;kP;k jk[kho lkB;kr ok< dj.ks-  
¼3½ vkfFkZd LFkS;Z LFkkiu dj.ks  
¼4½ cktkj vFkZO;oLFksyk izk/kkU; nsowu lalk/kukps vkoaVu dj.ks- 

tkxfrdhdj.kkdjhrk Hkkjrkus dsysY;k mik;;kstuk %tkxfrdhdj.kkdjhrk Hkkjrkus dsysY;k mik;;kstuk %tkxfrdhdj.kkdjhrk Hkkjrkus dsysY;k mik;;kstuk %tkxfrdhdj.kkdjhrk Hkkjrkus dsysY;k mik;;kstuk %    
¼1½ V;qMh Qzh fjIysfu”kesaV lfVZfQdsV Ldhe % ¼1½ V;qMh Qzh fjIysfu”kesaV lfVZfQdsV Ldhe % ¼1½ V;qMh Qzh fjIysfu”kesaV lfVZfQdsV Ldhe % ¼1½ V;qMh Qzh fjIysfu”kesaV lfVZfQdsV Ldhe %     
        ;ke/;s fu;kZrd O;kikÚ;kyk iDdk eky r;kj dj.;kdjhrk tsk vko”;d dPpk eky 
fosns”kkrwu vk;kr djkok ykxrks R;koj eqyHkwr lhek “kqYd o fo”ks’k tkLrhps “kqYd yko.;kr ;sr 
ukgh- QDr ,d&lkbZt M;qVh ,o<h dLVe M;qVh vk;krhP;k osGh yko.;kr ;srs-  
¼2½ M;qVh ,tVk;VyesaV ¼2½ M;qVh ,tVk;VyesaV ¼2½ M;qVh ,tVk;VyesaV ¼2½ M;qVh ,tVk;VyesaV iklcqd Ldhe % iklcqd Ldhe % iklcqd Ldhe % iklcqd Ldhe %     
       T;k fu;kZrdkyk ijokU;kP;k >atsVhr u iMrk ,sfPNd loyr ns.;kr ;srs- R;ke/;s fu;kZr 
eky r;kj dj.;kdjhrk th vk;kr djkoh ykxrs R;k vk;krhojhy flek”kqYdkpk Hkkj deh gksrks- 
¼3½ vk;krhps mnkjhdj.k % ¼3½ vk;krhps mnkjhdj.k % ¼3½ vk;krhps mnkjhdj.k % ¼3½ vk;krhps mnkjhdj.k %     
       ;ke/;s vk;kr oLrqojhy ijokuki/nrh o vH;ka”k fu;a=.ks dk<wu Vkd.;kr vkyh- 
2000&2001 P;k fu;kZr vk;kr /kksj.kkuwlkj 714 ckchojhy ek=kRed fu;a=.ks gVfoyh xsyh rjhi.k 
cÚ;kp oLrwojhy 35VDds eqyHkwsr vk;kr iz”kqYd vtqugh vkgs- 
¼4½ iz”kqYdkps f”kfFkyhdj.k % ¼4½ iz”kqYdkps f”kfFkyhdj.k % ¼4½ iz”kqYdkps f”kfFkyhdj.k % ¼4½ iz”kqYdkps f”kfFkyhdj.k %  
        Hkkjr ljdkjus mPpRre vk;kr “kqYd 20 VDds o:u 35 VDds dsys o vk;kr “kqYdkpk tks 
ljkljh nj 50 VDds gksrks rks 25 VDds vk.kyk- HkkaMoyh oLrqojhy vk;kr iz”kqYd 85 VDds o:u 
25 VDds dsys- 
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¼5½ Hkkjr czWaUM lerkdks’k VªLV % ¼5½ Hkkjr czWaUM lerkdks’k VªLV % ¼5½ Hkkjr czWaUM lerkdks’k VªLV % ¼5½ Hkkjr czWaUM lerkdks’k VªLV %     
       11 tqyS 1996 e/;s ;k VªLV ph LFkkiuk dj.;kr vkyh- T;k czWUM~luk tkxfrd xq.koRrk 
izkIr vkgs v”kk czWUM~luk fons”kh cktkjkr lgk¸; o ikBhack fnyk tkrks- rls 5 rs 7 o’kkZi;aZr dtZ 
fnY;k tkrs- R;kp cjkscj gk VªLV vkarjjk’Vªh; mUurh ;kstus}kjs Hkkjrkrhy mRre ntkZP;k oLrwauk 
fons”kh cktkjisBse/;s ;”kLohi.ks mrjfo.;kps dk;Z djrks- 
¼6½ Hkkjrh; O;kikj mUurh la?kVuk % ¼6½ Hkkjrh; O;kikj mUurh la?kVuk % ¼6½ Hkkjrh; O;kikj mUurh la?kVuk % ¼6½ Hkkjrh; O;kikj mUurh la?kVuk %     
       fu;kZr laoa/kZukdjhrk gh la?kVuk Hkkjrkrhy laca/khr m|ksx o O;kikj laLFkkauk eksB;k izek.kkr 
lks;h loyrh miyC/k d:u nsowu fu;kZrhdjhrk enr djrs-  
¼7½ d`’kh fu;kZr foHkkxkph LFkkiuk % ¼7½ d`’kh fu;kZr foHkkxkph LFkkiuk % ¼7½ d`’kh fu;kZr foHkkxkph LFkkiuk % ¼7½ d`’kh fu;kZr foHkkxkph LFkkiuk %     
       “ksr ekykyk vkarjjk’Vªh; cktkj miyC/k Ogkok Eg.kwu o “ksrdÚ;kauk lrr mRiUu feGkos ;k 
djhrk iz;Ru dj.ks-  
¼8½ fu;kZr izsj.kk ;qfuV ;kstuk % ¼8½ fu;kZr izsj.kk ;qfuV ;kstuk % ¼8½ fu;kZr izsj.kk ;qfuV ;kstuk % ¼8½ fu;kZr izsj.kk ;qfuV ;kstuk %     
       gh 1971 e/;s lq: dj.;kr vkyh o fu;kZr lao/kZu foHkkxkyk iqjd v”kh vkgs- 2001 e/;s ;k 
;kstus[kkyh 1536 ;qfuV~l dke djrk gksrs- 
¼9½ fu;kZr izØh;u foHkkx % ¼9½ fu;kZr izØh;u foHkkx % ¼9½ fu;kZr izØh;u foHkkx % ¼9½ fu;kZr izØh;u foHkkx %     
        fu;kZr mRiknukdjhrk “kqYd fojghr okrkoj.k fuekZ.k dj.;kdjhrk ;k foHkkxkph LFkkiuk 
dj.;kr vkyh- Hkkjr ljdkj.ks uks;Mk] pUubZ] QYVk o fo”kk[kkiV~Vue~ ;k pkj fBdk.kh LFkki.kk 
dsyh vkgs- 
¼10½ fo”ks’k vkfFkZd foHkkx % ¼10½ fo”ks’k vkfFkZd foHkkx % ¼10½ fo”ks’k vkfFkZd foHkkx % ¼10½ fo”ks’k vkfFkZd foHkkx %     
        31 ekpZ 2000 P;k vk;kr&fu;kZr /kksj.kkuqlkj fu;kZr lao/kZukdjhrk ;k foHkkxkph LFkkiuk 
dj.;kr vkyh- ;ke/;s lkoZtfud] [kktxh] l;qDr {ks= fdaok jkT;ljdkjrQsZ iz;Ru djrkr- 
fu;kZrx`g o O;kikjx`g fu;kZr o`/nhdjhrk loksZPp o mPp O;kikjx`gs 50] okikjx`gs 378] fu;kZrx`gs 
2546] 2000&2001 e/;s gksrh- 
Hkkjrkrhy xzke¼[ksMs½%Hkkjrkrhy xzke¼[ksMs½%Hkkjrkrhy xzke¼[ksMs½%Hkkjrkrhy xzke¼[ksMs½%    

Hkkjr gk ns”k vlwu ,dw.k yksdla[;siSdh rhu prqFkkZa”k yksdla[;k xzkeh.k Hkkxkr fuokl djrs- 
R;keqGs xzkeh.k fodklkf”kok; ns”kkpk fodkl dj.ks “kD;p gks.kkj ukgh- xzkeh.k Hkkxkph vk/kkjHkwr 
y{k.ks Eg.kts d`’kh O;olk; ;ke/;s xzkeh.k yksdla[;spk toGikl 74-28 VDds Hkkx d`’kh”kh laca/khr 
vkgs- xzkeh.k {ks=kr O;olk;ke/;s fo”ks’khdj.kkpk vHkko fnlwu ;srks- vf/kdak”k yksd d`’kh O;olk;koj 
vkJ;hr vlwu loZizdkjps dk;Z djrkauk fnlrkr- xzkeh.k {ks=ke/;s la;qDr dqVqaci/nrh vlwu 
fulZxkoj voyacwu vkgs- xzkeh.k Hkkxke/;s tula[;sps ?kuRo deh vlwu xzkeh.k lektkr ltkrh;rk 
fnlwu ;srs- xzkeh.k lektkps thou vf/kd LFkk;h Lo:ikps vkgs- xzkeh.k {ks=krhy yksdkauk “kS{kf.kd 
lqfo/kkapk vHkko vlY;keqGs xrh”khyrk deh fnlwu ;srs- tkrh; O;oLFksyk fo”ks’k egRo xzkeh.k Hkkxkr 
vk<Grs- /kkfeZd fopkjkaph iz/kkurk xzkeh.k tuthoukr fnlwu ;srs- L=h;kauk fuEu fLFkrh vlwu 
Hkkx;fo/krk n`f’Vdks.k xzkeh.k lektkr vkgs- Hkkjrke/;s ,dw.k 5]58]088 xkao 1991 P;k uqlkj gksrh- 
mRrj izns”kkr lokZf/kd xkaos vlwu lokZar deh xkos flDdhe o ukxkyWUMe/;s fnlwu ;srs-  
xzkeh.k {ks=ke/khy izeq[k leL;k ¼iz”u½xzkeh.k {ks=ke/khy izeq[k leL;k ¼iz”u½xzkeh.k {ks=ke/khy izeq[k leL;k ¼iz”u½xzkeh.k {ks=ke/khy izeq[k leL;k ¼iz”u½    

 xzkeh.k leqgkps fo?kVu gh lokZr egRoiw.kZ lkekftd leL;k vlwu R;krwu izeq[k lkeftd 
leL;k ¼iz”u½ fopkjkr ?;kos ykxrkr- Hkkjrh; [ksM;kae/;s xzkeh.k leqnk;kr izeq[k lkekftd leL;k 

¼1½ dtZcktkjhi.kk]  
¼2½ nkfjnz;kph leL;k]  
¼3½ fuj{kjrsph leL;k]  
¼4½ vkjksX;kph leL;k]  
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¼5½ ?kjkaph leL;k]  
¼6½ csjkstxkjhph leL;k]  
¼7½ d`’kh mRikndrsph leL;k]  
¼8½ ik;kHkwr ;ks;haph leL;k]  
¼9½ HkkaMoykph leL;k ]  
¼10½ d̀f’koj yksdla[;spk ok<rk Hkkj  
 bR;knh xzkeh.k leL;k vk<Gwu ;srkr- ;koj ekr dj.;klkBh o xzkeh.k {ks=kpk fodkl 

dj.;lkBh tkxfrdhdj.kkyk fdrir egRo vkys vkgs gs tkxfrdhdj.kkP;k Qk;n;k&rksV;ko:u 
dGwu ;srs- 
tkxfrdhdj.kkpk Hkkrh; vFkZO;oLFksoj izHkko %tkxfrdhdj.kkpk Hkkrh; vFkZO;oLFksoj izHkko %tkxfrdhdj.kkpk Hkkrh; vFkZO;oLFksoj izHkko %tkxfrdhdj.kkpk Hkkrh; vFkZO;oLFksoj izHkko %    

¼1½ HkkaMoykP;k gkypkyhr ok<>kyh-  
¼2½ uohu ra=KkukPkk fodklu”khy ns'kkr okij >kY;keqGs vkfFkZd izxrhpk osx ok<yk-  
¼3½ HkkaMoyh cktkjkpk fodkl >kY;keqGs cÚ;kp izek.kkr HkkaMoykP;k leL;k lqVY;k-  
¼4½ fons”kh fofue; cktkjisBspk fodkl >kY;keqGs fons”kh fofue;kP;k leL;k lqV.;kr lgk¸; 

>kys-  
¼5½ vkarjjk’Vªh; O;kikjkps lkeF;Z ok<ys-  
¼6½ cktkjisBkapk foLrkj o fodkl >kyk-  
¼7½ vkS|ksfxd fodklkyk pkyuk feGkyh-  
¼8½ laLd`rhph nsok.k&?ksok.k >kY;keqGs vkpkj fopkjkr ifjorZu ;sÅu ,dkRersph Hkkouk 

ok<yh-  
¼9½ miHkksx ikrGhr ok<>kyh-  
¼10½ jkstxkjkP;k la/kh miyC/k >kY;k-  
¼11½ jkg.khekukP;k ntkZr lq/kkj.kk >kyh-  
¼12½ fofo/k O;kikj CyWDl o eqDr O;kikj foHkkx txkr vfLrRokr vkys- 
Okjhy tkxfrdhdj.kkps Qk;ns ns”kkyk feGr vlys rjh ;k tkxfrdhdj.kkps dkgh rksVsgh Okjhy tkxfrdhdj.kkps Qk;ns ns”kkyk feGr vlys rjh ;k tkxfrdhdj.kkps dkgh rksVsgh Okjhy tkxfrdhdj.kkps Qk;ns ns”kkyk feGr vlys rjh ;k tkxfrdhdj.kkps dkgh rksVsgh Okjhy tkxfrdhdj.kkps Qk;ns ns”kkyk feGr vlys rjh ;k tkxfrdhdj.kkps dkgh rksVsgh 

vkgsvkgsvkgsvkgs----    
¼1½ “kks/ku”ks’kkoj izfrdqy ifj.kke gksrks-  
¼2½ lkoZtfud [kpkZr ok<>kyh-  
¼3½ vk;krhojhy iz”kqYdkph lekIrh >kyh-  
¼4½ [kktxhdj.kkP;k foLrkjhdj.kkdjhrk ncko ok<yk-  
¼5½ Jhear o xjhc oxkZrhy vkfFkZd fo"kersph njh ok<yh-  
¼6½ fons'kh enrhph vko';drk ok<wu ijkoyachRokr ok<>kyh-  
¼7½ Lons”kh m|ksxkauk /kksdk fuekZ.k >kyk-  
¼8½  csjkstxkjhr ok<>kyh-  
¼9½ ns”kkP;k lkoZHkkSeRokyk /kksdk fuekZ.k gksrks-Tkkxfrdhdj.kkps ojhy rksVs lq/nk ;ksX; i/nrhus 

u gkrkGY;kl vlerksy fnlwu ;srs-  
tkxfrdhdj.kkpk xzkeh.k {ks=kP;k fodklktkxfrdhdj.kkpk xzkeh.k {ks=kP;k fodklktkxfrdhdj.kkpk xzkeh.k {ks=kP;k fodklktkxfrdhdj.kkpk xzkeh.k {ks=kP;k fodklkoj >kysyk ifj.kke %oj >kysyk ifj.kke %oj >kysyk ifj.kke %oj >kysyk ifj.kke %    
¼1½ foHkDr dqVqac i/nrh % ¼1½ foHkDr dqVqac i/nrh % ¼1½ foHkDr dqVqac i/nrh % ¼1½ foHkDr dqVqac i/nrh %     
       tkxfrdhdj.kkeqGs vkS|ksfxdj.kkr ok< gksowu m|ksxkyk ykx.kkjs Jfed xzkeh.k Hkkxkrwu tkr 
vlY;keqGs rlsp ik”pkR; laLd`rhP;k izHkkokeqGs vkS|ksfxdj.kkyk iks’kd v'kh foHkDr dqVqaci/nrh 
xzkeh.k Hkkxkr fnwlu ;sr vkgs- 
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¼2½ xzkeh.k {ks=krhy yksdkaps “kgjh {ks=kr LFkykarj.k % ¼2½ xzkeh.k {ks=krhy yksdkaps “kgjh {ks=kr LFkykarj.k % ¼2½ xzkeh.k {ks=krhy yksdkaps “kgjh {ks=kr LFkykarj.k % ¼2½ xzkeh.k {ks=krhy yksdkaps “kgjh {ks=kr LFkykarj.k %     
        tkxfrdhdj.kkeqGs 'kgjh {ks=kr dsanzhd`r >kysys m|ksx/kan;kaeqGs xzkeh.k Hkkxkrhy yksd 
“kgjh Hkkxkr LFkykarjhr gksow ykxys vkgsr- R;keqGs “kgjh Hkkxkr vusd leL;k fuekZ.k gksr vkgs- 
3½ miHkksx izo`Rrhr ok< % 3½ miHkksx izo`Rrhr ok< % 3½ miHkksx izo`Rrhr ok< % 3½ miHkksx izo`Rrhr ok< %     
        izn”kZudkjh izHkko o laidZ izHkkokeqGs xzkeh.k {ks=krhy yksdkaP;k miHkksx izo`Rrhr ok<>kyh 
vkgs- uohu&uohu oLrq vkiY;kdMs vlkO;k vls izR;sdkyk okVrs- R;keqGs R;k feGfo.;klkBh vusd 
pkaxY;k okbZV ekxkZpk voyac djrkr- R;keqGs lektkr ,dizdkjs la?k’kZ fuekZ.k gksrks- 
¼4½ csjkstxkjh % ¼4½ csjkstxkjh % ¼4½ csjkstxkjh % ¼4½ csjkstxkjh %     
       xzkeh.k {ks=kr d`’khoj vk/kkfjr jkstxkj O;oLFkk vlY;keqGs d`’khyk ykx.kkjh ,dw.k loZ 
lk/kus vkS|ksfxd {ks=krwu izkIr gksr vlY;keqGs xzkeh.k {ks=kr lqIr csjkstxkjh] [kqyh csjkstxkjh] 
fo”ks’kRokus vk<Gwu ;srs- 
¼5½ y?kq o dqVhj m|ksxkpk Úgkl % ¼5½ y?kq o dqVhj m|ksxkpk Úgkl % ¼5½ y?kq o dqVhj m|ksxkpk Úgkl % ¼5½ y?kq o dqVhj m|ksxkpk Úgkl %     
        vkS|ksfxdj.k o ra=Kku fodklkeqGs m|ksxkps “kgjh Hkkxr dsanzhdj.k >kys o xzkeh.k 
{ks=krhy y?kq o dqVhj m|ksx ;ksX; lks;hlqfo/kk ulY;keqGs y?kq o dqVhj m|ksxkpk Úgkl gksr vkgs- 
¼6½ rhoz Li/kkZ % ¼6½ rhoz Li/kkZ % ¼6½ rhoz Li/kkZ % ¼6½ rhoz Li/kkZ %     
       tkxfrdhdj.kkeqGs Hkkjrh; vFkZO;oLFksps nksu Hkkx iMys vkgs- ¼1½ 'kgjh o ¼2½ xzkeh.k rlsp 
cktkj ;a=.kseqGs rhoz Li/kkZ fuekZ.k >kyh vkgs- R;keqGs xzkeh.k {ks= fodklkP;k n`’Vhus fnolsafnol ekxs 
iMr vkgs-  
¼7½ fujk”kk o oSQY; xzLrrk % ¼7½ fujk”kk o oSQY; xzLrrk % ¼7½ fujk”kk o oSQY; xzLrrk % ¼7½ fujk”kk o oSQY; xzLrrk %     
        yksdakuk vkfFkZd fo’kerseqGs ;ksX; xjtk iw.kZ u d: “kdY;keqGs dkSVqafcd la?k’kkZrwu fujk”kk 
o oSQY; xzLrrk tk.kor vkgs- R;keqGs xzkeh.k {ks=kr vkRegR;kps izek.k ok<r vkgs- rlsp xqUgsxkjh 
izo`Rrhpk Úgkl gksr vkgs- 
Lkkjka”k % Lkkjka”k % Lkkjka”k % Lkkjka”k %     
       tkxfrdhdj.kkeqGs Hkkjrkrhy xzkeh.k {ks=kpk T;k xrhus fodkl gksÅu larqyu ?kMwu ;k;yk 
gos gksrs rls u gksrk xzkeh.k {ks=kr vusd leL;k fuekZ.k >kY;k o R;keqGs jkstxkj foghr miHkksx 
izo`Rrhr ok< gksowu lkaLd`frd ] lkekftd ifjorZus lq/nk ?kMwu ;sr vlY;kps fnlwu ;srs- rlsp 
uSjk”; o xqUgsxkjhr ok< gksÅu xzkeh.k lektO;oLFkk la?k’kZe; thou txr vkgs- tkxrhdhdj.kkP;k 
“kDrhpk tks Ik;Zar foosdiw.kZ okij gks.kkj ukgh rks Ik;Zar xzkefodkl gksbZyp vls Eg.krk ;sr ukgh- 
tkxfrdhdj.kkrwu jkstxkj ok<] dkS'kY;fodkl] vkjksX;fo"k;d lks;hpk fodkl] thouekukP;k ntkZr 
ok< vkf.k brj “kgjhHkkxkizek.ksp xzkeh.k Hkkxkr vkd"kZd lks;h lqfo/kk fuekZ.k gks.kkj ukgh rksi;Zar 
tkxfrdhdj.k xzkeh.k {ks=klkBh vlQy jkghy- 
lanHkZxzaFklanHkZxzaFklanHkZxzaFklanHkZxzaFk % 

1- Hkkjrh; vFkZO;oLFkk & oh-ds-iqjh] ,l-ds feJh 
2- Hkkjrh; vFkZO;oLFkk & MkW- lq/kkdj “kkL=h] MkW- furhu dkoMdj 
3- Hkkjrh; vFkZO;oLFkk fodkl o Ik;kZoj.kkRed vFkZ'kkL= & MkW-th-,u->kejs 
4- HkkjrkP;k vkfFkZd leL;k & MkW- e/kqlqnu lkBs 
5- vkfFkZd fodkl vkf.k fu;kstu & MkW- e/kqlqnu lkBs 
6- xzkeh.k lekt'kkL= & MkW- latho egktu 
7- xzkeh.k o ukxjh lekt”kkL= & izk- ,u-vkj- jktiqr 
8- lkekftd leL;k & jk- t- yksVs 

 

 



Worldwide International Inter Disciplinary Research Journal (A Peer Reviewed Referred)                ISSN – 2454 - 7905 

³ÖÖ¸üŸÖÖ“µÖÖ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖ“Öß †´ÖéŸÖ ¾ÖÂÖÖÔ“µÖÖ ×¤ü¿Öê−Öê —ÖÖ»Öê»Öß ¾ÖÖ™ü“ÖÖ»Ö 
    Vol. I  - ISSUE – XXX                                        SJIF Impact Factor : 6.91                                               Page - 190 

भारतातीलभारतातीलभारतातीलभारतातील    जागितक करणाचेजागितक करणाचेजागितक करणाचेजागितक करणाचे    उ ातेउ ातेउ ातेउ ाते    पीपीपीपी. . . . हीहीहीही. . . . नर सहरावनर सहरावनर सहरावनर सहराव    : : : : एकएकएकएक    
िचक सकिचक सकिचक सकिचक सक    अ ययनअ ययनअ ययनअ ययन    

    

डॉडॉडॉडॉ. . . . सभुाषसभुाषसभुाषसभुाष    दौलतरावदौलतरावदौलतरावदौलतराव    उपातेउपातेउपातेउपाते    
सहयोगी ा यापक, रा यशा  िवभाग मुख आदश कला, वािण य व िव ान महािव ालय,  दसेाईगंज (वडसा) िज. गडिचरोली – 

441207 

तावनातावनातावनातावना    ::::    
िवसावे शतक हा भांडवलशाही या आ यंितक िवजयाचा काळ ठरतो.इं लंड, ा स, जमनी ही युरोपीय 

रा  ेयुनायटेड टे स ऑफ अमे रका आिण पूव आिशयातील जपान ही या शतकात अ ग य रा  ेठरली.‘‘औ ोिगक 
ांती नंतर रा वादाचा उदय, िव ानाचा िवकास, नवे तं ान प रणामी उ पादनात वाढ होत 

गेली.दळणवळणा या साधनांमुळे रा ांचे पर पर संबंध वृ द गत झाले. ारंभी इं लंड ा स नंतर सव युरोपखंड, 
युनायटेड टे स ऑफ अमे रका आिण जपाण यांचाही समावेश झाला.होकायं ामुळे पर पर प रचयातनू ापार 
वृ दी झाली. आिशयातील जुनी रा ये भारत, िचन, तुक  सा ा यातील दशे आिण इराण ही या जागितक करणात 
प रघावरची रा  े हणून सािमल झाली’’1 ‘‘माशल योजनेनुसार अमे रकेच े शेतीतील उ पादन युरोपीय रा ांनी 
िवकत यावे या अटीमुळे अमे रके या उ पादन वाढीला हातभार लागला व अमे रका ह ेजगातील सवात ीमंत व 
बलवान रा  हणून पुढे आले. आंतररा ीय नाणेिनधी , जागितक बँक आिण आंतररा ीय ापार संघटना यावर 
अमे रकेचा वाढता भाव प रणामी जागितक करणाच ेधोरण गरीब रा ांना ि वकारावे लागले.2 

1991 साल या लोकसभे या िनवडणूक नंतर क ाम ये नर सहराव यां या नेतृ वाखाली काँ ेसचे सरकार 
अि त वात आले आिण दशेा या वातं यानंतर त कािलन पंत धान जवाहरलाल नहे  यांनी पुर कृत केलेले व 
अनेक वष चाल ू असलेल े आ थक िनयोजनाच े धोरण सोडून यांनी नवीन आ थक धोरण ि वकारल.े 20 ा 
शतकातील ह ेशेवटचं दशक वातं यो र काळातील सवािधक आ हाणा मक दशक ठरलं.“युिनयन ऑफ सो हीयत 
सोशािल ट रपि लक” (USSR) या सा यवादी दशेाचे रा ा य  िमखाईल गोरबाचे ह यांनी 25 िडसबर 1991 
ला आप या पदाचा राजीनामा दला आिण 26 िडसबर 1991 रोजी या दशेाचं िवघटन झालं. एकंदरीत राजक य 
समीकरणच बदलली आिण जगातील स ा / संतुलनही ढळलं.1991 म येच नर सह राव पंत धान पदी असतांनाच 
मनमोहन सग अथमं ी झाले आिण भारतान े उघडपणे खु या अथ व थेच ं व उदारीकरणाचं धोरण 
ि वकारलं.“ वातं यानंतर जवळजवळ चार दशकं समाजवादाची कास धरणा या भारतान े 1990 या दशकात 
खासगीकरणाचा ि वकार क न आप या आ थक सुकाणूची दशा बदलली ; यामागे सो हीयत युिनयन च ेपतन ह े
एक मह वाच ंकारण आह.े”3 
सशंोधनसशंोधनसशंोधनसशंोधन    प दतीप दतीप दतीप दती    ::::    

• तुत संशोधनासाठी िवषयाची िनवड  
• संबंिधत सािह याच ेसव ण 
• संशोधन सम येला प रभाषीत करणे 
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• संक पनांच े प ीकरण  
• उ ी ांची मांडणी 

गिृहतकेगिृहतकेगिृहतकेगिृहतके    ::::    
1. भारतीय आ थक सुधारणा येत पी. ही. नर सहराव यांची भूिमका मह वपूण आह.े 
2. उदारीकरण, खासगीकरण, जागितक करण संक पना प  करणे. 
3. बा  व दशेांतगत सव े ात झालेले गंुतवणूक च ेअ ययन करणे. 

उ ी येउ ी येउ ी येउ ी ये    िव षेणिव षेणिव षेणिव षेण    ::::    
1. समाजवादी पंिडत नेह ं या भूिमकेला मुरड घात या गेली. 
2. उदारीकरण या संक पनेच े रतसर अ ययन करणे. 
3. खु या आ थक व थेचे सकारा मक व नकारा मक प रणामांची िच क सा करणे. 

उदारीकरणाचेउदारीकरणाचेउदारीकरणाचेउदारीकरणाचे    उ ातेउ ातेउ ातेउ ाते    पीपीपीपी....    हीहीहीही. . . . नर सहरावनर सहरावनर सहरावनर सहराव    ::::    
त कािलन पंत धान पदाचे ह दार राजीव गांधी यां या ह येमुळे 12 त े 15 जून 1991 या दर यान 

झाले या िनवडणूक  काँ ेसच े जे  नेत े पी. ही.नर सहरा ह े 21 जून 1991 रोजी भारताच े पंत धान 
झाले.“जागितक करणाच े वारे या काळात वा  लाग या या पा भूमीवर, अथमं ी मनमोहन सग यां या 
सहकायान े यांनी तोपयत चालू असले या नेह िणत समाजवादी आ थक धोरणांना पूणत: मुरड घालून नवीन 
आ थक धोरण राबव याने यांची 5 वषाची कारक द मह वाची ठरली आिण त े उदारीकरणाच े उ ात े
ठरले.”पंत धान नर सहराव यां या समोर अ यंत गंभीर राजक य व आ थक आ हाणे, जस े पंजाबमधील 
दहशतवादाचा , रामज मभूमी – बाबरी मशीदीचा वाद, यापैक  अ यंत गंभीर  असा क , “ राजक य 
आ हानांपे ा आ थक आ हाने दशेा या दृ ीने  अिधक गभीरच नाही तर “िबकट” होती. कारण चलन वाढीचा दर 
17 ट यांवर पोहचलेला होता तर आ थक वृ दीचा दर 1.1 ट याने घटलेला होता.परक य चलना या 
गंगाजळीची अव था अशी होती क , आयातीसाठी केवळ आठवडाभर पुरेल इतक च व था होती.परक य कजाची 
परतफेड करणं व याचं ाज दणंे ही कठीण झालेलं होत.ं”4 

“त कािलन काळजीवा  चं शेखर सरकारन े भारतीय गंगाजळीतील 27 टन सोन ं घाईगडबडीने वीस 
एअरवेज या िवमानातून आंतररा ीय बाजारात िव साठी पाठवावं लागलं. यापाठोपाठ ‘बॅल स ऑफ पेमट’ 
सांभाळ यासाठी रझव्ह बँक ऑफ इंिडया ला 46 टन राखीव सोन ंबँक ऑफ इं लंड व बँक ऑफ जपान यां याकड े
गहाण ठेवून इतर कज फेड साठी कज यावं लागलेलं होत.ं”5 
उदा रकरणउदा रकरणउदा रकरणउदा रकरण    ::::    

एल.पी.जी.धारणा “1991 म ये भारतावर बा  कजासंबंधीत आ थक संकट उभे रािहल े होत.े आ थक 
संकट 1980 या दशकातील भारतीय अथ व थे या अकाय म व थापनाचा प रणाम होता.” या आ थक 
संकटातून बचाव कर यासाठी भारत सरकारन े खासगी े ातील बंधन े कमी क न अथ व था खुली करावी, 
आंतरा ीय सं था ापक व अनेक भागात सरकारची भूिमका कमी व सरकारन े ापार िनबध काढावेत या अटीवर 
जागतीक बॅक (आंतररा ीय पुनरचना व िवकास बँक (आयआरडीए) आिण आंतरा ीय नाणे िनधी (आयएमएम) 
यां याकडून 7 अ ज कज घेतल े होते.”6उदारीकरण हणजे ापारातील अडथळे पूणपणे काढून टाकणे हणज े
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परवाने, आयात मयादा, तसेच इतर शासक य शु क इ यादी आ थक िवकासात अडथळा ठरणारे अनाव यक 
िनयं णे व िनयमांपासून अथ व थेला मु  करणे हणजे उदारीकरण होय. अथात उ पादक तसेच उ पादन 
घटकांचे मालक यां या वहीतासाठी वत: िनणय घेऊ शकतात. याचाच अथ आ थक वातं य कवा आ थक 
िनणयांच े वातं य असा अथबोध होतो.  
खासगीकरणखासगीकरणखासगीकरणखासगीकरण    ::::    

खासगीकरण हणज े सावजिनक े ातील कंप यांचे मालक  व िनयं ण, खासगी  कवा खासगी 
कंप यांना ह तांतरण करणे होय. 
खासगीकरणाचीखासगीकरणाचीखासगीकरणाचीखासगीकरणाची    ल णेल णेल णेल णे    ::::    

1. गंुतवणुक धोरणाचा ि वकार क न जे उ ोग तो ात चालले आहते या उ ोगांना सरकारन े िनगुतवणूक 
धोरण ि वकारणे हणज े या उ ोगातून सरकारची िह सेदारी कमी केली.  

2. खासगी े ातील गंुतवणूक वृ दी  
3. सावजिनक े ातील आकंुचन 
4. खासगी े ातील उ ोगां या िवकासाला व िव ताराला ो साहन 
5. कजाच ेभागांम ये (शेअर) पांतर कर याची गरज नाही.  

आ थकआ थकआ थकआ थक    सधुारणाचंासधुारणाचंासधुारणाचंासधुारणाचंा    धडकधडकधडकधडक    काय मकाय मकाय मकाय म    ::::    
 आ थक े ात प रवतन घडव यासाठी नर सहराव यांनी अथत  मनमोहन सग यांना अथमं ी पद दलं 

मनमोहन सगां या सहकायाने नर सहराव यांनी नवीन आ थक धोरण आखलं व प रि थतीवर मात कर यासाठी 
एका पाठोपाठ आ थक सुधारणांचे काय म राबव यास सु वात केली. आगामी काळात अमे रका िणत 
उदारीकरणाला अनुकुल अशी प रि थती सव  िनमाण होणार ह ेहे न िनणय घेणे सु  केले. 

• वातं यो र काळात थमच यांनी परक य गंुतवणूक वरचे िनबध उठवले.  
• उ ोग े ात लायसे स येचा िनयं णासाठी वापर होत होता.  
• नर सहराव यांनी उ ोग े ातील केवळ 18 उ गापुरता लायसे स प दतीचा वापर मया दत केला. 
• सावजिनक उ ोगांतील तोटा व कायप दती ल ात घेता नर सहराव यांनी अनेक सावजिनक उ ोग 

काय मतेसाठी खासगी े ा या गंुतवणूक साठी खुले केले. 
• शेअर बाजारावर िनयं ण आण यासाठी यांनी 1992 म ये सेबीची थापना केली.  
• इ टी माकट (अिनवासी) भारतीय व परक य गंुतवणूक दारांसाठी खुलं क न लोबल िडपॉझीटरी 

रसी सची प दत सु  केली. 
खासगीकरणालाखासगीकरणालाखासगीकरणालाखासगीकरणाला    गतीमानतागतीमानतागतीमानतागतीमानता    ::::    

• स टबर 1991 म ये ‘जेट एअरवेज’ या खासगी कंपनीन े दशेांतगत खासगी वाहतूक या े ात िशरकाव 
कर याची या सु  केली आिण अ पकाळातच, ‘दमानी, सहारा, कग फशर’ आ द िविवध खासगी 
कंप यां या वाहतूक सेवा दशेात सु  झा या.  

• शेअर बाजारातील िविवध सुधारणा आिण ‘सेबी’ ची थापना याचं पुढचं पाऊल हणून नॅशनल टॉक 
ए सचज ची अथात एनएसई ची नो हबर 1992 म ये थापना कर यात आली. 
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• एनएसई दशेातील सवात मोठं ए सचज अस याने शेअर बाजारात िबएसई माणेच एनएसई इंडे स 
मह वाचा समजला जातो.  

• 1992 -93 चा क ीय अथसंक पात त कालीन अथमं ी डॉ. मनमोहन सग यांनी नामांक त िवदशेी 
गुतणूकदारांना भारतीय शेअर बाजारात गुतवणूक कर याची परवानगी आह े अशी घोषणा केली व या 
घोषणेनुसार 17 स टबर 1992 पासून िवदशेी गंुतवणूकदारांना सेबी या परवानगीने भारतीय शेअर 
बाजारात गंुतवणूक कर याची मुभा िमळाली.  

• 1959 ला ज माला आले या दरुदशनवर 23 वष शासनाची म े दारी कायम होती पण नर सहराव यां या 
काळात 1992 साली परदशेी व दशेी खासगी वािह यांना केबल तं ा या मा यमातून दरुदशनवर काय म 

सा रत कर याची परवानगी द या मुळे टार लस, एम.टी. ही., िब.बी.सी., ाईम पो स व टार 
चायिनज या पाच िवदशेी खासगी वािह यां या सारणाला सु वात झाली व झी टी. ही. या एकमेव 
खासगी दशेी वािहनीच े सारण सु  झाले. 1996 या अखेरपयत 140 वािह या हो या आता तर सुकाळच 
झाला आह.े  

खासगीकरणाचेखासगीकरणाचेखासगीकरणाचेखासगीकरणाचे    सकारा मकसकारा मकसकारा मकसकारा मक    प रणामप रणामप रणामप रणाम    ::::    
करे टी ह मेजसमुळे अ पावधीतच याचे सकारा मक प रणाम वहारात दसून येऊ लागले. 

• अिनवासी भारतीय इ से टी हीजमुळे आपली बचत भारताकड ेगंुतवणूक व पात वळवू लागले.  
• भारतातील परक य गंुतवणूक 132 दशल  डॉलस (1991-92) व न 5.3 दशल  डॉलस (1995-96) पयत 

पोहचली.  
• या आ थक प रि थतीतील सुधारणांमुळे भारताला बँक ऑफ इं लंडम ये गहाण ठेवलेलं सोन ंही गहाणमु  

क न परत िमळव यात यश िमळालं.  
• याच काळात नर सहराव यां या नेतृ वाखालील सरकारला व न ा अथिनतीला दशेभरातील भांडवलदार 

वगाचा व म यमवगाचा मोठा पा ठबा व िव ास लाभला.  
• अमे रका िणत जागितक करणा या येला सुयो य अशी पायाभरणी कर यासाठी दशेात अनुकूल 

वातावरण तयार झालं.  
• काय मतेत वाढ, राजक य ह त ेप नाही, यो य व उ कृ  सेवा, प दतशीर िवपनन (माकट ग), आधुिनक 

तं ानाचा वापर, जबाबदारीच े ि वकाय, पधा मक वातावरणाची िन मती, नवीन उप म िन मती, 
संशोधन आिण िवकास, पायाभूत सुिवधा हा सकारा मक प रणाम ठरला. 
खासगीकरणा या संदभात माजी ग हनर डी. सु बाराव यांनी क सरकार या खासगीकरण मोिहमेचे 

समथन करतांना हटल े क , “आता काळ बदलला असून खाजगी े ाला पुरेशी जागा िमळ यासाठी सरकारन े
उ ोगांमधुन बाहरे पडणं अग याचे आह.े ”7 कारण खाजगी े ाकड ेआता पुरेशी ताकद आह,े  खासगीकरणामुळे 
मोदी सरकारवर िवरोधकांकडून टीका केली जात असतांनाच रझ ह  बँक ऑफ इंिडयाचे माजी ग हनर आिण माजी 
िव ीय सिचव डी. सु बाराव यांनी खाजगीकरण आव यक अस याचे हटल ेआह.े स या प रि थती वेगळी आह,े 
यामुळे खाजगीकरण भारताला िवकासा या मागावर परत ने यासाठी उपयु  आह,े असं त े हणाल.े या िशवाय 

अगोदर या सरकारन ेसरकारी कंप यांम येच मो ा माणात गंुतवणुक क न ठेवली अस याचही यांनी सांिगतले. 
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आ मिनभरतचेेआ मिनभरतचेेआ मिनभरतचेेआ मिनभरतचेे    ““““खासगीखासगीखासगीखासगी””””    वववव ::::    
‘‘आप या पूव या सरकारन ेसावजिनक े ात मो ा माणात गंुतवणूक केली. दशेाचे पिहले पंत धान 

पंिडत जवाहरलाल नेह  यांनी सावजन क े ात गंुतवणुक चं आवाहन केलं आिण सावजिनक े च गंुतवणुक च ं
क  बनलं. उ शे असा क , खाजगी े ात फारशी गंुतवणुक न हती, उ ोजक पुढे येत न हत,े खाजगी भांडवल 
न हत,ं हणून सरकारला अथ व था सांभाळ यासाठी व थेत राहणं आव यक होतं.’’8 आता खाजगी े  मो ा 

माणात िवकिसत झालं आह,े िव ीय े ही िवकिसत झालंय. आता खाजगी उ ोगांसाठी जागा मोकळी क न दणंे 
गरजेच ंआह.े सरकारी कंप या िवकणं तो ाच ंनाही, तर यामुळे सरकारकडून पायाभूत सुिवधांम ये गंुतवणूक होत 
असत,े यान ेउ पादन मता वाढते. 

 एअर इंिडया या खाजगीकरणाची या वेगाने पूण हो याची श यता आह.े अशी मािहती िमळते आह े
क , एअर इंिडयासाठी 15 स टबर पयत बोली लावली जाऊ शकत.े अिलकडचे, क ीय नागरी उ ाण रा यमं ी 
ही. के. स ग यांनी सांिगतले होत े क , एअर इंिडयासाठी बोली लाव यासाठी इ छुक सं थांकडून (फ ठै) 15 

स टबर पयत आ थक बोली येऊ शकतात. यांनी लोकसभेत एका ा या लेखी उ रात ही मािहती दली. 
याचवेळी वृ सं था पी टी आय या मत,े क सरकारन े27 जानेवारी 2020 रोजी एअर इंिडयासाठी ए स ेशन 

ऑफ इंटरे ट (इओआय) मागवले होते. कोरोना िवषाणू या साथीमुळे, यासाठीची डडेलाईन अनेक वेळा वाढव यात 
दखेील आली आह.े यामुळे िश ण आिण आरो य े ात गंुतवणूक होत आह.े जे अथ व था वाढीसाठी अ याव यक 
आह,े अशी ित या सु बाराव यांनी खाजगीकरणा बाबत  केली. 
िश णाचेिश णाचेिश णाचेिश णाचे    खासगीकरणखासगीकरणखासगीकरणखासगीकरण    वववव    कंपनीकंपनीकंपनीकंपनी    करणकरणकरणकरण: : : :     

 नुक याच सादर झाले या अथसंक पात क सरकारन े खाजगीकरणावर भर दला आह.े उ ोग आिण 
िव ीयसं थांमधून सरकारची उपि थती कमी क न खाजगी े ाला जागा क न दणंे हा यामागचा उ शे आह.े 
सरकारन ेधोरणा मक आिण िबगर धोरणा मक असं वग करण केलं आह.े धोरणा मक े ात सावजिनक उ ोगात 
सरकारची कमान उपि थती असेल. तर याच े ातील इतर सावजिनक युिन सच ंिवलगीकरण, िव  कवा बंद 
केलं जाईल. तर िबगर धोरणा मक े ातील उ ोग िवकले जातील कवा बंद होतील. भारतान ेकोरोना संकटातून 
लवकर सावर यात यश िमळवलय पण दोन गो ची चता कायम आह.े आऊटपुट गमावणे आिण वाढती असमानता 
या मु य चता आहते. 9 ट े  वाढीवर परत यासाठी अजून काही वेळ लागणार आह,े सरकारन ेआता िनयातीवर 
भर दणंे अ याव यक अस याचं मत यांनी  केलं. 

दशेातील मोदी सरकार आ थक वष 2021-22 म ये सरकारी एअरलाईन कंपनी,  एअर इंिडया आिण 
ऑईल माकट ग कंपनी ,भारत पे ोिलयमचे खाजगीकरण क  शकत.े याची मािहती सावजिनक मालम ा 

व थापन िवभागाचे सिचव तु िहनकातंा पांडे यांनी दली आह.े 11 ऑग  रोजी आयोिजत भारतीय उ ोग 
महासंघा या वा षक स ात बोलतांना पांड ेअसं हणाल ेक , अखेर 17 वषा या दघ कालावधीनंतर खाजगीकरण 
होतांना पाहता येणार आह.े झोमॅटो, पेटीएम यासार या द गज कपं यांचे आयपीओ या वष  दाखल झाले आहते. 
दर यान पांडे यांनी दले या मािहती नुसार, एल आय सीचा आय पी ओ जो भारतातील सवात मोठा आय पी ओ 
असेल, तो दखेील या वष  येईल. 2021-22 या क ीय अथसंक पात 1.75 लाख कोटी पयांचे िनगुतवणुक चे 
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ल य ठेव यात आले आह,े यातील ब तांश खाजगीकरण आिण एल आय सी आय पी ओ मधून ये याची अपे ा 
आह.े 

काँ ेसच ेनर सहराव पंत धान असतांना यां या सरकारमधील एक जे  मं ी सुखराम ह े दरूसंचार मं ी 
होत.े13 मे 1994 रोजी टेिलकॉम े  खासगी कंप यांना खुलं कर याचा िनणय झाला. खासगी कंप यांना कं ाट 
दे या या बद यात लाच घेत याचा आरोप व िसबीआय न े 1996 म ये सुखराम यां या घरावर छापा टाकला 
असता त बल साड ेतीन कोटी न अिधक मोठ मो ा बॅगांम ये र म सापडली व यांना िश ा झाली. 1990 या 
दशकापासून भारतीय उ  िशि त नवउ ोजकांनी मािहती तं ान े ात मोठी गती साधुन आंतररा ीय 
तरावर लौक क संपादन केलेला होता पण 7 जानेवारी 2009 रोजी  ‘स यम कॉ युटर स हसेस’ या अ ग य 

भारतीय कंपनीच े अ य  राम लग राजू यांनी कंपनी या वहाराम य े आपण 7136 कोटी पयांचा आ थक 
महाघोटाळा केला अस याची वत:च जािहर कबूली दली व सव  खळबळ उडाली. या घोटाळयामुळे या े ात 
भारतान ेिनमाण केलेली ितमा मिलन झाली व एकंदर िव ासाहताच धो यात आली. 
जागितक करणजागितक करणजागितक करणजागितक करण::::    

‘‘जागितक करण ह े उदारीकरण आिण खासगीकरण धोरणांचे प रणाम आह.ेजागितक करण जागितक 
अथ व थेबरोबर दशेाची अथ व थेचे एक करण समजले जात.े जागितक करण ह े पर परावलंिब व आिण 
एका मते या दशेने जग बदल या या उ शेांचा िविवध धोरणांचा एका मते या दशेने जग बदल या या उ शेांचा 
प रणाम आह.े’’9 
भारतावरभारतावरभारतावरभारतावर    जागितक करणाचाजागितक करणाचाजागितक करणाचाजागितक करणाचा    भावभावभावभाव::::    
• तं ानाततं ानाततं ानाततं ानात    वशेवशेवशेवशे::::    

जागितक करणान ेतं ानात सुधा रत वेश होतो. इंटरनेट सुिवधेमुळे भारताला जगभरातील ान  आिण 
सेवांकरीता वेश िमळाला आह.े मोबाईल फोन या मा यमातून इतर दशेांसी संवाद सुलभ झाला आह.े 
• आतंररा ीयआतंररा ीयआतंररा ीयआतंररा ीय    ापारापारापारापार    वाढवाढवाढवाढ::::    

रा ांमधील ापारांमधील अडथळे काढून टाक याने, यामुळे रा ांमधील ापाराम ये वृ दी झाली आह.े 
• उ पादनातउ पादनातउ पादनातउ पादनात    वाढवाढवाढवाढ::::    

जागितक करणमुळे िविवध कार या मालांचे उ पादन वाढले आह.ेबुहरा ीय कंप या जगभरात कारखान े
थापन करीत आहते. 

• रोजगाररोजगाररोजगाररोजगार    सधंीसधंीसधंीसधंी::::    
ब रा ीय कंप या थापन झा यामुळे रोजगारा या संधी वाढत आह.े 

• िवदशेीिवदशेीिवदशेीिवदशेी    भाडंवलाचाभाडंवलाचाभाडंवलाचाभाडंवलाचा    मुममुुमु     वाहवाहवाहवाह::::    
जागितक करणात भांडवल मु  वाहाला ो साहन द याने िवकसनिशल दशेांची अथ व था सुधारली 

आह ेव अनुषंगाने भांडवल िन मतीत वाढ झाली आह.े 
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जागितक करणाचेजागितक करणाचेजागितक करणाचेजागितक करणाचे    नकारा मकनकारा मकनकारा मकनकारा मक    प रणामप रणामप रणामप रणाम::::    
• दशेामंधीलदशेामंधीलदशेामंधीलदशेामंधील    असमानताअसमानताअसमानताअसमानता::::    

‘‘जागितक करणामुळे दशेामधील असमानतेत वाढ झाली आह.ेजागितक करणान े काही िवकिसत दशे 
अिधक फायदशेीर आहते. मु  ापार धोरणामुळे काही दशे अ यंत यश वी झाले आहते.’’8 उदा. चीन 
• आ थकआ थकआ थकआ थक    अि थरताअि थरताअि थरताअि थरता::::    

जगितक करणाचा प रणाम हणज ेिवदशेी भांडवल मु  वाह अस याने त ेफ  िवकसनशील दशेाम ये 
ओतल ेजात.ेपण अथ व था सतत चढ-उताराची अधीन असते. यामुळे िवदशेी भांडवलाचा वाहाम ये चढउतार 
होतात. 
• कामगारावंरकामगारावंरकामगारावंरकामगारावंर    प रणामप रणामप रणामप रणाम::::    

जागितक करणान े रोजगारा या संधी मु  झा या आहते. पण नोकरीबाबत सुर ा नाही.कामगारावर 
कामा या व पाचा दबाव िनमाण झाला आह.ेकामगारांना कामगार संघटना िनमाण कर याची परवानगी नाही. 
• शतेक यावंरशतेक यावंरशतेक यावंरशतेक यावंर    प रणामप रणामप रणामप रणाम: : : :     

भारतीय शेतक यांना जागितक बाजारात भरपूर अडचणी येतात. कृषी िवकिसत दशेाम ये कृषी उ पादनांच े
उ पादन खूप व ताम ये होते. यामुळे यांना पधा करणे भारतीय शेतक यांना अवघड जात.े 
• पयावरणावरपयावरणावरपयावरणावरपयावरणावर    प रणामप रणामप रणामप रणाम::::    

जागितक करणामुळे जागितक ापाराम ये 50þ वाढ झालेली आह.ेमो ा माणात जगाम ये मालाची 
ने-आण झा याने वायु उ सजन झाले आह.ेउदा. ापक आयात कवा मांस िनयात. 
• ब रा ीयब रा ीयब रा ीयब रा ीय    कंप याचंेकंप याचंेकंप याचंेकंप याचंे    वच ववच ववच ववच व::::    

जागितक करणा या ब रा ीय कंप यांची श  चालक आह.े ब रा ीय कंप या , कॉप रेट श  हणून 
नावा पाला येत आहते. ते वतः मजुरांचा व व त नैस गक साधनांच ेशोषण करतात. 
• रा ीयरा ीयरा ीयरा ीय    सावभौम वालासावभौम वालासावभौम वालासावभौम वाला    धोकाधोकाधोकाधोका::::    

जागितक करणामुळे वतं  दशेाची आ थक श  आंतररा ीय सं थां या हाती गेली आह.ेजसे ड लु टी ओ 
(युनायटेड नेशन्स) जागितक ापार संघटना. 
साराशंसाराशंसाराशंसाराशं: : : :     

‘‘अमे रकेसह येक दशेाची पावले स या आ मिनभरतकेडचे पडत आहते. जगभरात िव तार कर याचा 
कंप यांचा कलही हळूहळू कमी होतानंा दसतो.जागितक करण, उदारीकरण व आ थक सुधारणा हा एकेकाळी 
भारतासह जगभरातील अनेक दशेांनी हाती घेतलेला मं  होता. याला आता तीन चार दशके उलटून गेली आहते. 
मा , यातील जागितक करणा या मं ाची श  न  होऊ लागली आह.ेजागितक करणा या उलट येला गे या 
काही वषात िवशेषतः कोरोनानंतर जा त वेगाने ारंभ झा याचे जाणवू लागले आह.े’’10 भारताम य े पंत धान 
नर  मोदी यांनी तर “आ मिनभरत”े चा नारा दलेला आह.ेअमे रकेचे िव मान अ य  जो बायडने यांनी ही 
“अमे रका इज बॅक” हणत या दृ ीने पावले टाक यास ारंभ केला आह.े ो टीझट या िनिम ान े इं लंडन े
युरोपापासून फारकत घेऊन वतःचा वतं  सुभा उभार यास ारंभ केला आह.े चीन जरी िव तारवादी भूिमकेम ये 
असला तरी याला जगभरातून होत असलेला िवरोध ल ात घेता आगामी काळाम ये या याही िव तारवादाला 
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खीळ बस याची श यता नाकारता येत नाही. जागितक करणाचा जे हा जगभर रेटा होतो ते हा अनेक िवकसनिशल 
दशेांम ये बेरोजगारी वाढली, वेतन गोठले, शहरीकरण, बकालपणा वाढला, जागितक करणा या येला अिलकड े

ेक लावला तो अमे रकेच े माजी अ य  डोना ड ँ प यांनी याचवेळी ि टनने युरोपीयन संघातून काडीमोड 
घेतला. जमनी, नेदरलँडम येही वतं तेच ेवारे वाहत होत.े1945 त े1990 या जागितक करण येला गे या 
आठ दहा वषात काहीसा आळा बसत आह.े 

अमे रकन िसनेटन े आगामी पाच वषासाठी 250 िबलीयन डॉलसचा मह वकां ी काय म हाती घेतला 
असून, चीनवरच ेअवलंिब व कमी कर याच ेठरिवले आह.ेहा काय म यश वी झाला तर अगदी सा या िचपपासून 
यं मानव व भूगभातील मौ यवान खिनजांसाठी चीनवर अवलंबून असलेली अमे रका िवराम दे या या 
मनःि थतीत आह.े या चंड रकमेतून चीनम य े द या जाणा या सव सवलती अमे रकेतील उ ोग, ापार, 
कमचारी यां यासाठी द या जातील व पु हा अमे रकेचे श शाली ापार िव  उभारल े जाईल. जगाम य े
अ याधुिनक कार या संगणक चीपची िन मती चीनमधील तैवान सेमी कंड टर मॅ युफॅ चर ग  (टीएसएमसी) येथे 
होत.े यावर मात कर याचे पटॅगं◌ानचे हणजे अमे रकन ल कराच े उ ी  आह.ेजागितक चीप वसायातनू 
तैवानला बाहरे काढ याची अमे रकेची चाल आह.ेअमे रके या अॅ रझोना व टे सास या ांताम ये अ याधुिनक चीप 
उ पादन क प उभार याच े य  सु  आहते. अम रकेतील अनेक कंप यांना आता जगभरात िव तार नको आह.े 
यांना फ  अमे रकेम येच ापार, वसाय कर यात रस आह.ेिसटी बॅकेन े त बल 13 दशेांमधील 
ाहकांबरोबरचा वसाय बंद कर याच ेजाहीर केल ेआह.ेबोइंग कंपनीन े यां या उ पादन िव ताराचा फेरिवचार 

कर याच े ठरवले आह.े ‘‘जागितक करणातील पुरवठा साखळीची अकाय मता, दशेादशेांमधील वाढते तंटे, 
चाचेगीरी,लुटालुटीमुळे होणारे नुकसान यांना अनेक दशे कंटाळलेले आहते. एकमेकां या दशेांम ये गंुतवणूक 
कर या या येलाही गे या काही वषाम ये ओहोटी लागली आह.े वतः या दशेातच गंुतणूक वाढव याकड े येक 
दशे य िशल आह.े िव ीय सं था, बकाही आज यांचा वसाय यां याच दशेात कर यास जा त उ सकु 
आहते.’’11 कोरोना या महामारीमुळे येक दशेाचीच अथ व था िखळिखळी झाली आह.ेबेरेाजगारी वाढली 
आह.े ापार, वसाय बंद पडले आहते. अमे रका, इं लंड, युरोपातील अनेक दशेांची ि थती फारशी वेगळी नाही. 
चीनची खरी आकडवेारी बाहरे येत नाही; पण यांना बसले या ध यातून त ेबाहरे येत असावेत. यांची लेाकसं या, 
दडपशाही करणारी िव तारवादी क युिन ट स ा जगालाच आ हाण दते आह.े मा  याला त ड दे यासाठी चीनला 
जागितक करण येतून बाहरे काढत येक दशेानेच आ मिनभरतेची कास धरली तर आगामी दशकात 
जागितक करणाची या मोडीत िनघा यािशवाय राहणार नाही असे वाटते. येणारा काळच याबाबतचा पयाय 
ठरवेल, यात शंका नाही. जी 7 दशेां या बैठक त या दशेांनी चीन या िव तारवादाला आळा घाल यासाठी जी काही 
एक भूिमका घेतली ही जागितक करणा या िवघटनाचीच िच ह ेआहते, असे हटल ेतर त ेवावगे ठरणार नाही.12 

भारतात उदारीकरणासाठी दरवाजे उघडून दणेारे पंत धान हणून पी. ही. नर सवराव यांची याती 
राहीलीच; पण चीन व पाक तान या अ व  िन मती या येाजना जाणून संर णा या दृ ीने पोखरन 
अनुचाचणीसाठी बरीचशी पूव तयारी यां या कार कद तच केली गेली होती. वातं यो र काळापासून भारताची 
जी नेह िणत समाजवादी धोरणान े वाटचाल सु  होती, या या पूणत: उल ा दशेने दशेाचा वास 
नर सहरावां या कार कद त सु  झाला. यां याच कार कद त दशेात उ  म यम वग य, टे ो ॅ टस, नोकरशाहा 
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यांचा िव तार व भाव वाढला.दशेातील सव मुख शहरांचे चेहरे मोहरे बदलू लागले. 21 ा शतकाकड ेजातांना 
इंिडया शाय नग या आभासाची सु वात वा तिवक या याच कार कद त सु  झाली. रिशया या िवघटनानंतर 
नेह िणत अिल  रा  चळवळ कमजोर होत गेली आिण भारत पुणत: अमे रका – इं लंड या गत दशेां या गटाशी 
संल  होऊन सुपर पॉवर हो याची व े पा  लागला. तो नर सहराव यां या कार कद तच आ थक संकटातनू 
दशेाला बाहरे काढणारे पंत धान हणून यांची याती राहीली.मा  शोिषत – िपिडतांचे तारणहार अशी यांची 

ितमा कधीच िनमाण झाली नाही. 
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पंचवा षकपंचवा षकपंचवा षकपंचवा षक    योजनतेयोजनतेयोजनतेयोजनतेनेननेेनेतीलतीलतीलतील    बदलबदलबदलबदल        
 

›üÖò. ¸Ö•Öê¿Ö ÷ÖÓ. ˆÓ²Ö¸ü�ú¸ü 
 

१९४७ पासून २०१७ पयत भारतीय अथ व था िनयोजन संक पनेवर आधा रत होती. िनयोजन 
आयोगाने (१९५१-२०१४) आिण एनआयटीआय आयोग (२०१५-२०१७) यांनी िवकिसत केले या, अंमलात 
आणले या आिण दखेरेखी या पंचवा षक योजनां या मा यमातून ह ेपार पाडले गेले. धानमंि पदाचा कायकारी 
अ य  हणून किमशनकड े नािमत उपसभापती असतात, यांचेकड े कॅिबनेट मं ीपद असते. मॉ टेक सग 
अहलुवािलया ह े आयोगाच े अंितम उपा यक्ष आहते (२६ मे २०१४ रोजी राजीनामा). बारा ा योजनेत माच 
२०१७ म ये मुदत पूण झाली. चौ या योजनेपूव  रा य संसाधनाचं ेवाटप पारदशक आिण व तुिन  यं णेऐवजी 
योजनाब  प त वर आधा रत होत,े यामुळे गाडगीळ सू  १९६९ म ये वीकारले गेले. ते हापासून सू ां या 
सुधा रत आवृ या रा या या योजनासंाठी क ीय सहा य वाटप िनि त कर यासाठी वापर या जात आहते. २०१४ 
म ये िनवडून आले या नर  मोदी यां या नेतृ वात न ा सरकारन ेिनयोजन आयोगाचे िवघटन कर याची घोषणा 
केली आिण याऐवजी याची जागा बदलली. थक टँकला एनआयटीआय आयोग हणतात (नॅशनल इि ट ूट फॉर 
ा सफॉ मग इंिडया चे प रवण  श द). पंचवा षक योजना (एफवायपी) क ीयकृत आिण एकाि मक रा ीय आ थक 

काय म आहते. जोसेफ टािलन यांनी सोि हएत युिनयनम य े पिहली पंचवा षक योजना राबिवली. ब तके 
क युिन ट रा यानंी आिण अनेक भांडवलदार दशेांनी यानंतर यांना वीकारल.े चीनन े२००६ ते २०१०  पयत 
एफआयपी वापरणे चालू ठेवले आह.े क  सरकार या िवकासाकड ेदलु  कर यासाठी योजना ऐवजी मागदशक नाव 
दे यात आले आह.े वातं यानंतर ताबडतोब भारतान े पिहले पंत धान जवाहरलाल नेह  यां या समाजवादी 

भावाखाली भारतान ेपिहले एफवायपी सु  केले. 
पिहलीलीलीली    पचंवा षकपचंवा षकपचंवा षकपचंवा षक    योजनायोजनायोजनायोजना    ((((१९५११९५११९५११९५१    तेततेेते    १९५६१९५६१९५६१९५६)))):::: 

पिहले भारतीय पंत धान जवाहरलाल नेह  यांनी भारतीय संसदसेमोर पिहली पंचवा षक योजना सादर 
केली व याकड ेतातडीन ेल  दे याची गरज आह.े पिहली पंचवा षक योजना १९५१ म ये सु  कर यात आली 
होती जी मु यत: ाथिमक े ा या िवकासावर ल  क त करत.े पिहली पंचवा षक योजना काही सुधारणांसह 
हरॅोड-डोमर मॉडलेवर आधा रत होती. २०६९ कोटी पयांचे एकूण िनयोिजत अथसंक प (नंतर २३७८ कोटी) 
सात ापक े ासाठी दे यात आले: सचन आिण ऊजा (२७.२%), कृषी आिण समुदाय िवकास (१७.४%), 
वाहतूक आिण दळणवळण (२४%), उ ोग (८.४%), सामािजक सेवा (१६.६%), भूिमहीन शेतकर्यांच े पुनवसन 
(४.१%) आिण इतर े  आिण सेवांसाठी (२.५%). या ट यातील मह वाचे वैिश  हणज े सव आ थक 

े ातील रा याची स य भूिमका. यावेळी अशा भूिमकेच ेऔिच य िस  केले गेले कारण वातं यानतंर लगेचच 
भारताला मूलभूत सम या हणजेच भांडवलाची कमतरता व बचत कर याची कमतरता होती. उ ाचा वाढीचा 
दर वा षक सकल उ प ा या (जीडीपी) वाढी या २.१% होता; िन वळ वाढीचा दर ३.६% होता, िन वळ 
दशेांतगत उ पादनात १५% वाढ झाली. पावसाळा चांगला होता आिण तुलनेन ेजा त पीक उ पादन होत,े िविनमय 
साठा वाढवून दरडोई उ प ात वाढ होत े आिण यात ८% वाढ झाली आह.े जलद लोकसं या वाढीमुळे रा ीय 
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उ प  दरडोई उ प ापे ा अिधक वाढली. याच काळात भाकरा, िहराकुड, मेटूर धरण आिण दामोदर खोरे धरणे 
यासह अनेक पाटबंधारे क प सु  कर यात आले. जागितक आरो य संघटनेन े(ड यूएचओ) भारत सरकारसमवेत 
मुलांचे आरो य संबोिधत केले आिण बालमृ यू कमी केली, लोकसं या वाढीला अ य र या हातभार लावला. 
१९५६ म ये योजना कालावधी संप यावर पाच तं ान सं था हणून भारतीय तं ान सं था (आयआयटी) सु  
केली गेली. िव ापीठ अनुदान आयोग (यूजीसी) दशेातील उ  िश ण मजबूत कर यासाठी िनधीची काळजी 
घे यासाठी आिण उपाययोजना कर याक रता थापन कर यात आले. दसुर्या पंचवा षक योजने या म यभागी 
अि त वात आलेली पाच पोलादी क प सु  कर यासाठी करारावर वा या कर यात आ या. ही योजना 
सरकारला अध-यश वी ठरली. 
दसुरीदसुरीदसुरीदसुरी    योजनायोजनायोजनायोजना    ((((१९५६१९५६१९५६१९५६    तेततेेते    १९६११९६११९६११९६१)))):::: 

  दसुया योजनेत सावजिनक े ा या िवकासावर आिण "जलद औ ोिगक करण" यावर भर दे यात आला. 
या योजनते 1953 म ये भारतीय सांि यक  शा  शांत चं  महालनोिबस यांनी िवकिसत केले या आ थक 
िवकासाच े मॉडले महालनोिबस मॉडलेचे अनुसरण केले. दीघावधीची आ थक वाढ हो यासाठी अिधकािधक 
उ पादक े ांम ये गंुतवणूक चे चांग या वाटप िनि त कर या या योजनेचा य  केला गेला.  याम ये ऑपरेश स 
रसच आिण ऑि टमायझेशनची आधुिनक तं ानाची तसेच भारतीय सांि यक  सं थेत िवकिसत केले या 

सांि यक  मॉडले या कादबंरीतील अनु योगांचा उपयोग केला गेला. योजनने े बंद अथ व था गृिहत धरली 
याम ये मु य ापार याकलाप भांडवली व तूं या आयातीवर क त असेल. 

िभ लई, दगुापूर आिण राउरकेला येथे जलिव ुत क प आिण पाच टील क प अनु मे रिशया, ि टन 
(यू.के.) आिण पि म जमनी या मदतीन े थािपत केल ेगेले.  कोळशाचे उ पादन वाढिव यात आले. ईशा य दशेला 
अिधक रे वे लाई स जोड यात आ या. 

टाटा इि ट ूट ऑफ फंडामटल रसच अँड अणुऊजा आयोग भारतीय संशोधन सं था हणून थापना केली 
गेली. 1957 म ये, ितभावान शोध आिण िश यवृ ी काय म सु  कर यात आला. 

भारतातील दसुरी पंचवा षक योजनेत एकूण र म .48 अ ज पये होती. ही र म वीज आिण सचन, 
सामािजक सेवा, दळणवळण आिण वाहतूक आिण संक ण अशा िविवध े ांम ये वाटप केली गेली. दसुरी योजना 
वाढती कमत चा कालावधी होती. दशेालाही परक य चलन संकटाचा सामना करावा लागला. लोकसं ये या जलद 
वाढीमुळे दरडोई उ प ातील वाढ मंदावली. ल य िवकास दर 4.5% आिण वा तिवक िवकास दर 4.27% होता. 

या योजनेवर शा ीय उदारमतवादी अथशा  बी.आर. यांनी टीका केली होती.  शेनॉय यांनी ह ेनमूद 
केले क  या योजनेच े"जड औ ोिगक करणाला ो साहन दे यासाठी तूट दे यावर अवलंबून असणे ही अडचणीची 
एक कृती होती".  शेनॉय यांनी असा युि वाद केला क  अथ व थेचे रा य िनयं णामुळे त ण लोकशाही खराब 
होईल. 1957 म ये भारताला बा  पेमट या संकटाचा सामना करावा लागला, याला शेनॉय या युि वादाची 
पु ी हणून पािहले जात.े 
ितसरीितसरीितसरीितसरी    योजनायोजनायोजनायोजना    ((((१९६११९६११९६११९६१    तेततेेते    १९६६१९६६१९६६१९६६))))::::    

ितसर्या पंचवा षक योजनेत ग  उ पादनात शेती व सुधारणेवर भर दे यात आला, परंत ु १९६२ या 
छो ा चीन यु ाने अथ व थेतील कमकुवतपणा उघडक स आणून संर ण उ ोग व भारतीय सै याकड े ल  
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क त केले. १९६५ ते १९६६ म ये पा क तानन ेभारताशी यु  केले. १९६५ म ये भीषण दु काळही पडला होता. 
यु ामुळे महागाई झाली आिण ाधा य म कमती ि थरतेकड ेवळले गेले. धरणाचे बांधकाम चालूच होत.े बरीच 
िसमट आिण खताची रोपेही बांधली गेली. पंजाबम ये मुबलक ग  उ पादन सु  झाले. ामीण भागात अनेक 

ाथिमक शाळा सु  झा या. तळागाळातील लोकशाही आण या या य ात पंचायत िनवडणुका सु  झा या आिण 
रा यांना अिधक िवकासा या जबाबदा या दे यात आ या. रा य िव ुत मंडळे व रा य मा यिमक िश ण मंडळे 
थापन केली गेली. मा यिमक आिण उ  िश णासाठी रा यांना जबाबदार धरले गेले. रा य र त े वाहतूक 

महामंडळे तयार झाली आिण थािनक र ते इमारत ही रा य जबाबदारी बनली. ल य िवकास दर ५.६% होता, 
परंतु वा तिवक िवकास दर २.४% होता. 
सु ीचीसु ीचीसु ीचीसु ीची    योजनायोजनायोजनायोजना    ((((१९६६१९६६१९६६१९६६    तेततेेते    १९६९१९६९१९६९१९६९)))):::: 

ितसर्या योजने या अपयशी ठर यामुळे सरकारला "योजना सु ी" जाहीर कर यास भाग पाडले गेले 
(१९६६–६७, १९६७-६८ आिण १९६८-६९ पयत). या दर यान या काळात तीन वा षक योजना आख या गे या. 
१९६६-६७ दर यान पु हा दु काळाची सम या िनमाण झाली. शेती, यासंबंिधत उप म आिण औ ोिगक े ाला 
समान ाधा य दले गेले. दशेा या िनयातीत वाढ कर यासाठी भारत सरकारन े" पयाचे अवमू यन" जाहीर केले. 
योजने या सु ीची मु य कारणे यु , संसाधनाचंा अभाव आिण महागाई वाढ. 
चौथीचौथीचौथीचौथी    योजनायोजनायोजनायोजना    ((((१९६९१९६९१९६९१९६९    तेततेेते    १९७४१९७४१९७४१९७४)))):::: 

यावेळी इं दरा गांधी पंत धान हो या. इं दरा गांधी सरकारन े१४ मो ा भारतीय बँकांच ेरा ीयकरण केले 
आिण भारतातील ह रत ांती गत शेती केली. या ित र , १९७१ चा भारत-पा क तान यु  आिण बांगलादशे 
मुि  सं ाम औ ोिगक िवकासासाठी राखीव िनधी घेत यामुळे पूव पा क तानमधील (आता बांगलादशे) प रि थती 
िबकट बनली होती. १८ मे,१९७४ रोजी राज थानन े ितसरा यु ाची भूिमगत अणुचाचणी (पोखरण-१) दखेील 
केली, अमे रकेन ेबंगाल या उपसागराम ये से हन लीट या तैनात के या या उ रात. पि म पा क तानवर ह ला 
कर यापासून व यु ाचा िव तार कर यासाठी भारताला इशारा दे यासाठी ह े लीट तैनात केले होत.े ल य िवकास 
दर ५.६% होता, परंत ुवा तिवक िवकास दर ३.३% होता. 
पाचवीपाचवीपाचवीपाचवी    योजनायोजनायोजनायोजना    ((((१९७४१९७४१९७४१९७४    तेततेेते    १९७८१९७८१९७८१९७८)))):::: 

पाच ा पंचवा षक योजनेत रोजगार, दा र  िनमूलन (गरीबी हटाओ) आिण याय यावर जोर दे यात 
आला. या योजनते कृषी उ पादन आिण संर णातील आ मिनभरतेवरही ल  क त केले गेले. १९७८ म य े
नविनवािचत मोरारजी दसेाई सरकारन े योजना नाकारली. १९७५ म ये िव ुत पुरवठा काय ात सुधारणा 
कर यात आली, यामुळे क  सरकार वीज िन मती व सारात वेश क  शकली.[उ रण आव यक] वाढती 
रहदारी सामावून घे यासाठी भारतीय रा ीय महामाग यं णा सु  केली गेली आिण अनेक र त े ंदीकरण कर यात 
आले. पयटनाचा िव तारही झाला. वीस कलमी काय म १९७५ म ये सु  कर यात आला. यानंतर १९७४ ते 
१९७९ पयत हा काय म सु  झाला. िमिनममम नी स ो ाम (एमएनपी) पाच ा पंचवा षक योजने या 
पिह या वषात (१९७४-७८) सादर केला गेला. काही मूलभूत कमान गरजा पुरिवणे आिण या ारे लोकांच े
जीवनमान सुधारणे हा या काय माचा उ शे आह.े डीपी.धर यांनी तयार केले आिण लाँच केले. ल य िवकास दर 
४.४% आिण वा तिवक िवकास दर ८.८% होता. 
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सरकतीसरकतीसरकतीसरकती    योजनायोजनायोजनायोजना    ((((१९७८१९७८१९७८१९७८––––१९८०१९८०१९८०१९८०)))):::: 
जनता प ा या सरकारन ेपाच ा पंचवा षक योजना नाकारली आिण नवीन सहावी पंचवा षक योजना 

(१९७८-१९८०) आणली. १९८० म ये भारतीय रा ीय काँ ेस सरकारन ेपु हा ही योजना नाकारली आिण नवीन 
सहावा योजना तयार कर यात आला. रो लग लॅनम ये तािवत केले या तीन कार या योजनांचा समावेश 
होता. पिहली योजना स या या वषासाठी होती यात वा षक अथसंक प होते आिण दसुरी योजना िनि त 
सं ये या योजनांसाठी होती, ती कदािचत ३ ४ कवा ५ वष असू शकेल. दसुरी योजना भारतीय अथ व थे या 
गरजेनुसार बदलत रािहली. ितसरी योजना हणज े दीघ मुदतीसाठी हणजेच १०,१५ कवा २० वषासाठी 
दृ ीकोन ठेव याची योजना. हणून रो लग योजनांम य ेयोजना सु  आिण संपु ात ये यासाठी तारखांच ेकोणतेही 
िनधारण झाले नाही. रो लग योजनांचा मु य फायदा असा होता क  ते लविचक होत े आिण दशेा या 
अथ व थेतील बदल या प रि थतीनसुार ल ये, ायामाचे ऑ जे ट, अंदाज आिण वाटप िनि त क न िनि त 
पंचवा षक योजनां या कठोरपणावर मात कर यास स म होते. या योजनेचा मु य गैरफायदा असा होता क  
दरवष  ल यांम ये सुधारणा केली गेली तर पाच वषा या कालावधीत िनि त केललेी उ  ेसाधय् करणे कठीण 
झाले आिण ती एक ज टल योजना ठरली. तसेच वारंवार केले या सुधारणांमुळे अथ व थेम ये थैय नसत.े 
सहावीसहावीसहावीसहावी    योजनायोजनायोजनायोजना    ((((१९८०१९८०१९८०१९८०----१९८५१९८५१९८५१९८५)))):::: 

सहा ा पंचवा षक योजनेत आ थक उदारीकरणाची सु वात झाली. कमत िनयं णे दरू केली आिण रेशन 
दकुान े बंद केली गेली. यामुळे अ ाचे दर वाढले आिण जग याची कमतही वाढली. नेह वादी समाजवादाचा हा 
शेवट होता. िशवारमण सिमती या िशफारशीनुसार १२ जुलै १९८२ रोजी ामीण भागा या िवकासासाठी रा ीय 
कृषी व ामीण िवकास बँक थापन कर यात आले. जा त लोकसं या रोख यासाठी कुटंुब िनयोजनाचा िव तारही 
कर यात आला. चीन या कठोर आिण बंधनकारक एक मुला या धोरणा या िव द भारतीय धोरण बला या 
[उ रणाची आव यकता] धमक वर अवलंबून न हत.े भारतातील अिधक समृ  भागात कमी समृ  भागापे ा कुटंुब 
िनयोजन वेगाने वेगाने वीकारल े गेले, यांचा ज म दर जा त आह.े या योजनेपासून योजना आयोगा या 
योजनांनसुार सैिनक  पंचवा षक योजना िविच  बनली. सहा ा पंचवा षक योजना ही भारतीय अथ व थेला 
मोठी यश होती. ल य िवकास दर ५.२% होता आिण वा तिवक िवकास दर ५.७% होता. एकमेव पंचवा षक 
योजना जी दोनदा केली गेली. 
सातवीसातवीसातवीसातवी    योजनायोजनायोजनायोजना    ((((१९८५१९८५१९८५१९८५––––१९९०१९९०१९९०१९९०)))):::: 

सात ा पंचवा षक योजनेचे नेतृ व काँ ेस प ाने राजीव गांधी यां या पंत धानपदी केले. तं ानाची 
ेणीसुधारणा क न उ ोगांची उ पादकता पातळी सुधार यावर या योजनेत भर दे यात आला. सात ा पंचवा षक 

योजनेच े मु य उ ी  े "सामािजक याय" या मा यमातून वाढणारी आ थक उ पादकता, अ धा याचे उ पादन 
आिण रोजगार िन मती या े ात वाढ करणे ह े होते. सहा ा पंचवा षक योजने या प रणामी, सात ा 
पंचवा षक योजनेस आव यकतेनसुार आधार दे यासाठी शेतीत िनरंतर वाढ, महागाई दरावरील िनयं णे आिण 
पेम सचे अनुकूल िश लक रािहल.े पुढील आ थक वाढ. सात ा योजनेत मो ा माणावर समाजवाद आिण ऊजा 
िन मतीकड ेल  दले गेले होत.े सात ा पंचवा षक योजनेतील जोरदार े े अशी होती: सामािजक याय, दबुल 
लोकांवर होणारे अ याचार दरू करणे, आधुिनक तं ानाचा वापर, शेती िवकास, दा र िवरोधी काय म,अ ,व  
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आिण िनवारा यांचा पूण पुरवठा, लहान-मो ा उ पादकतेत वाढ मो ा माणात शेतकरी आिण भारत वतं  
अथ व था बनिवत आहते. ि थर वाढीसाठी य शील असले या १५ वषा या कालावधीवर आधा रत, सात ा 
योजनेत सन २००० पयत वावलंबी वाढीची पूतता कर यावर ल  क त केले गेले होत.े या योजनेत कामगार 
दलात ३९ दशल  लोकांची वाढ होईल आिण रोजगार वाढ याची अपे ा होती. दर वष  ४% दरान.े सात ा 
पंचवा षक योजने या भारतातील काही अपेि त िनकाल खाली दले आहते: दयेकेची िश लक (अंदाज): िनयात -
३३० अ ज  (यूएस $ ४.६ अ ज डॉलर), आयात - (-)  ५४० अ ज (यूएस $ ७.६ अ ज डॉलर), ापार िश लक 
- (-) २१० अ ज (यूएस $ २.९ अ ज) माल िनयात (अंदाज):६०६.५३ अ ज (यूएस $ ८.५ अ ज) माल आयात 
(अंदाज):९५४.३७ अ ज (यूएस $ १३.४ अ ज) दये िश लक रकमेच ेअनुमानः िनयात - ६०७ अ ज डॉलर (US 
$ ८.५ अ ज डॉलस), आयात - (-) ९५४ अ ज (यूएस $ १३.४ अ ज डॉलर), ापार िश लक- (-) ३४७ अ ज 
(यूएस $ ४.९ अ ज) सात ा पंचवा षक योजनेत भारताने वयंसेवी सं था आिण सवसामा यांचे ब मू य योगदान 
दऊेन दशेात एक वावलंबी अथ व था घडिव याचा य  केला. ल य िवकास दर ५.०% होता आिण वा तिवक 
िवकास दर ६.०१% होता. आिण दरडोई उ प ाचा िवकास दर ३.७% होता. 
वा षकवा षकवा षकवा षक    योजनायोजनायोजनायोजना    ((((१९९०१९९०१९९०१९९०––––९२९२९२९२)))):::: 

१९९० म ये आठ ा योजना लागू होऊ शक या नाहीत कारण क ा या वेगवान बदल या आ थक 
प रि थतीमुळे १९९० –९१ आिण १९९१-९२ या वषाना वा षक योजना मानले गेले. अखेरीस १९९२-९७ या 
कालावधीसाठी आठवी योजना तयार केली गेली. 
आठवीआठवीआठवीआठवी    योजनायोजनायोजनायोजना    ((((१९९२१९९२१९९२१९९२----१९९७१९९७१९९७१९९७)))):::: 

१९८९–९१ हा भारतातील आ थक अि थरतेचा काळ होता आिण हणूनच पंचवा षक योजना लागू केली 
गेली न हती. १९९० ते १९९२ या दर यान फ  वा षक योजना होती. १९९१ म ये, भारताला परक य चलन 
(िवदशेी मु ा) सा ात एक संकटाचा सामना करावा लागला, ते हा फ  १ अ ज अमे रक  डॉलरचा साठा िश लक 
होता. अशा कारे, दबावाखाली येऊन दशेाने समाजवादी अथ व थेत सुधारणा कर याचा धोका प करला. 
पी. ही.नर सहराव ह े भारतीय जास ाकाच े नववे पंत धान आिण काँ ेस प ाच े मुख होत े आिण यांनी 
भारता या आधुिनक इितहासामधील सवात मह वा या कारभाराच े नेतृ व केले, एका मह वपूण आ थक 
प रवतनाची आिण रा ीय सुर ेवर प रणाम करणारे अनेक घटनांचे िनरी ण केले. यावेळी डॉ.मनमोहन सग 
(नंतर भारताच े पंत धान) यांनी भारतातील मु  बाजार सुधारणेची सु वात केली यामुळे जवळजवळ 
दवाळखोर दशेाला काठाव न आणले. ही भारतात उदारीकरण, खासगीकरण आिण जागितक करण (एलपीजी) ची 

सु वात होती. उ ोगांच ेआधुिनक करण ह ेआठ ा योजनेच े मुख आकषण होत.े या योजनतगत वाढती तूट आिण 
परक य कज सुधार यासाठी भारतीय अथ व थेची हळूहळू सु वात केली गेली. दर यान, १ जानेवारी १९९५ 
रोजी भारत जागितक ापार संघटनेचा सद य झाला. लोकसं या वाढीवर िनयं ण ठेवणे, दा र  कमी करणे, 
रोजगार िन मती, पायाभूत सुिवधा मजबूत करणे, सं थागत इमारत, पयटन व थापन, मानव संसाधन िवकास, 
पंचायती राजांचा सहभाग,नगर पािलका, वयंसेवी सं था, िवक ीकरण आिण लोकांचा सहभाग. खचा या 
२६.६% े ासह उजला ाधा य दले गेले. उ ाचा वाढीचा दर ५.६% होता आिण वा तिवक िवकास दर 
६.८% होता. वषाकाठी सरासरी ५.६% च े ल य गाठ यासाठी सकल दशेांतगत उ पादना या २३.२% 
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गंुतवणूक ची आव यकता होती. वाढीव भांडवलाचे माण ४.१ आह.े गंुतवणूक ची बचत दशेांतगत ोतांकडून व 
परक य ोतांकडून होत,े एकूण दशेांतगत उ पादना या २१.६% आिण सकल दशेांतगत उ पादना या १.६% 
परक य बचतीचा दर. 
नववीनववीनववीनववी    योजनायोजनायोजनायोजना    ((((१९९७१९९७१९९७१९९७----२००२२००२२००२२००२)))):::: 

नव ा पंचवा षक योजना भारतीय वातं या या ५० वषानंतर आली. नव ा योजनेत अटलिबहारी 
वाजपेयी ह े पंत धान होत.े नव ा योजनेत ामु याने दशेातील सु  आिण अ वेिषत आ थक मतांचा उपयोग 
आ थक आिण सामािजक िवकासास चालना दे यासाठी केला गेला. दा र  संपु ात आण या या य ात दशेा या 
सामािजक े ात जोरदार पाठबळ दे यात आले. आठ ा पंचवा षक योजने या समाधानकारक अंमलबजावणीमुळे 
वेगवान िवकासा या मागावर जा याची रा यांची मताही सुिनि त झाली. नव ा पंचवा षक योजनेतही 
दशेातील आ थक िवकास सुिनि त कर यासाठी सावजिनक आिण खासगी े ातील संयु  य  झाले. 
या ित र , नव ा पंचवा षक योजनेत दशेातील ामीण आिण शहरी भागातील सामा य लोक तसेच सरकारी 
यं णांनी केले या िवकासासाठी योगदान दले. पुरेशी ससंाधनांसह िनधा रत वेळेत उ ांची पूतता कर यासाठी 
नव ा योजनेत पेशल लॅन (एसएपी) या व पात नवीन अंमलबजावणी या उपायांची आखणी केली गेली. 
एसएप नी सामािजक पायाभूत सुिवधा, शेती, मािहती तं ान आिण जल धोरणाच े े  समािव  केल.े 
अथसकं पअथसकं पअथसकं पअथसकं प::::    

नव ा पंचवा षक योजनेत एकूण सावजिनक े ातील योजना ८५९,२०० कोटी (यूएस $ १२० अ ज) 
इतक  होती. नव ा पंचवा षक योजनेतही आठ ा पंचवा षक योजने या तुलनते योजना खचा या तुलनेत ४८% 
आिण योजने या खचात ३३% वाढ झाली आह.े एकूण खचात क ाचा वाटा अंदाजे ५७% होता, तर तो रा य े
आिण क शािसत दशेांसाठी ४३% होता. नव ा पंचवा षक योजनेत जलद आ थक वाढ आिण दशेातील लोकाचंे 
जीवनमान यां यातील संबंध यावर ल  क त केले गेले. या योजनेच ेमु य ल य सामािजक याय आिण समतेवर 
भर दऊेन दशेात वाढ वाढिवणे होत.े नव ा पंचवा षक योजनेत दशेातील गरीबां या िवकासासाठी काम करणारी 
धोरणे सुधार याच ेउ ी  सा य कर या या उ शेाने वाढीिभमुख धोरणांना एकि त कर यावर मह वपूण मह व 
दले आह.े नव ा योजनेतही समाजात अजूनही चिलत असले या ऐितहािसक असमानता दु त कर याच ेउ ी  

ठेवले आह.े 
उ ी ेउ ी ेउ ी ेउ ी :े 

ऐितहािसक असमानता दरू करणे आिण दशेातील आ थक वाढ वाढिवणे ह े नव ा पंचवा षक योजनेच े
मु य उ ी  होत.े नववी पंचवा षक योजना तयार कर याचे इतर पैलू पुढील माणे: लोकसं या िनयं ण शेती व 

ामीण िवकासाला ाधा य दऊेन रोजगार िन मती. दा र  कमी करणे. ग रबांना अ  व पा याची यो य 
उपल धता सुिनि त करणे. ाथिमक आरो य सेवा सुिवधा व इतर मूलभूत गरजाचंी उपल धता. दशेातील सव 
मुलांना ाथिमक िश ण. अनुसूिचत जाती, अनुसूिचत जमाती आिण इतर मागासवग य अशा सामािजकदृ ा 
वंिचत वगाला स म बनिवणे. शेती या बाबतीत वावलंबन िवकिसत करणे. ि थर कमत या मदतीन े
अथ व थे या िवकास दराम ये गती. 
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रणनीतीरणनीतीरणनीतीरणनीती::::    
भारतीय अथ व थेत चरल प रवतन आिण घडामोडी. दशेा या अथ व थेतील आ हानांचा सामना 

कर यासाठी नवीन पुढाकार आिण सुधारा मक चरणांची सु वात. वेगवान वाढ सुिनि त कर यासाठी दु मळ 
ोतांचा काय म वापर. रोजगार वाढिव यासाठी सावजिनक आिण खाजगी समथनांच ेसंयोजन. वावलंबन सा य 

कर यासाठी िनयाती या उ  दरात वाढ करणे. वीज, दरूसंचार, रे वे इ यादी सेवा दान करणे. दशेातील 
सामािजकदृ ा वंिचत वगाला स म बनिव यासाठी िवशेष योजना. िवकास येत पंचायती राज सं था / सं था 
आिण नगर पािलकांचा सहभाग आिण सहभाग. 
कामिगरीकामिगरीकामिगरीकामिगरी: 

नव ा पंचवा षक योजनते जीडीपी िवकास दर ५.४ ट यां या तुलनते ६.५% झाला. ४.२% या 
उ ा या तुलनते कृषी उ ोग २.१% या दराने वाढला. दशेातील औ ोिगक वाढ ४.५% होती जी ३% या 
ल यापे ा जा त होती. सेवा उ ोगाचा िवकास दर ७.८% होता. सरासरी वा षक वाढीचा दर ६.७% पयत 
पोहोचला. दशेा या सवागीण सामािजक-आ थक िवकासासाठी नवीन उपाययोजना कर यासाठी नव ा 
पंचवा षक योजनेत भूतकाळातील कमतरता ल ात आ या आहते. तथािप, कोण याही दशेा या सुिनयोिजत 
अथ व थेसाठी या दशेातील सामा य लोकांसह सरकारी यं णांचा एकि त सहभाग असावा. भारता या 
अथ व थेची गती सुिनि त कर यासाठी सावजिनक, खाजगी आिण सव तरातील सरकारचा एकि त य  
आव यक आह.े उ ी  वाढ ७.१% व वा तिवक वाढ ६.८% होती. 
दहावीदहावीदहावीदहावी    योजनायोजनायोजनायोजना    ((((२००२२००२२००२२००२----२००७२००७२००७२००७)))):::: 
दहा ादहा ादहा ादहा ा    पचंवा षकपचंवा षकपचंवा षकपचंवा षक    योजनचेीयोजनचेीयोजनचेीयोजनचेी    मु यमु यमु यमु य    उ ेउ ेउ ेउ े::::    

1. दर वष  ८% जीडीपी वाढ िमळवा. 
2. २००७ पयत दा र  दरात ५% घट. 
3. कमीतकमी कामगार श त भर घाल यासाठी फायदशेीर आिण उ -गुणव ेचे रोजगार उपल ध क न दणेे. 
4. २००७ पयत सा रता आिण वेतन दराम ये असणारी लिगक भेद कमीतकमी ५०% कमी केली गेली. 
5. २०-कलमी काय म सु  कर यात आला. 
6. ल य वाढ: ८.१% - वाढ सा य: ७.७%. 
7. दहा ा योजनते ादिेशक असमानता खाली आण यासाठी े ीय दिृ कोनाऐवजी े ीय दिृ कोनाच ेपालन 

करणे अपेि त होत.े 
8. दहा ा पाच वषासाठी, ४३,८२५ कोटी (६.१ अ ज अमे रकन डॉलर) खच. 
9. योजनां या एकूण योजनेपैक  ९२१,२९१ कोटी (यूएस $ १३० अ ज) (५७.९%) ह ेक  सरकारच ेआिण 

६९१,००९ कोटी (अमे रकन $अ ज डॉलस) (४२.१%) रा य व क शािसत दशेांसाठी होत.े 
अकरावीअकरावीअकरावीअकरावी    योजनायोजनायोजनायोजना    (2007(2007(2007(2007––––2012) 2012) 2012) 2012) ::::    

ते पंत धान हणून मनमोहन सग यां या काळात होत.े २०११-१२ पयत वषा या उ  िश णात वेश 
वाढिव याचे उ ी  आह.े ह ेदरूदरूच ेिश ण, औपचा रक, अनौपचा रक, दरू या आिण मािहती तं ान सं था यांच े
अिभसरण यावर क त आह.े 
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1. वेगवान आिण समावेशक वाढ (दा र  कमी). 
2. सामािजक े ावर भर आिण यात सेवा दे यावर भर. 
3. िश ण आिण कौश य िवकासा ारे सबलीकरण. 
4. लग िवषमता कमी. 
5. पयावरणीय टकाव. 
6. कृषी, उ ोग आिण सेवांचा िवकास दर अनु मे 4%, 10% आिण 9% पयत वाढिवणे. 
7. एकूण जनन दर 2.1 पयत कमी करा. 
8. 2020 पयत सवाना शु  िप याचे पाणी ा. 
9. शेतीची वाढ 4% पयत वाढवा. 

बारावीबारावीबारावीबारावी    योजनायोजनायोजनायोजना    (2012(2012(2012(2012––––2017) 2017) 2017) 2017) ::::    
भारत सरकार या बारा ा पंचवा षक योजनेत 2.२% िवकास दर सा य कर याचा िनणय घे यात आला 

आह ेपरंत ुरा ीय िवकास प रषद (एनडीसी) न े२ िडसबर २०१२ रोजी बारा ा योजनेसाठी िवकास दर मंजूर 
केला.  

ढासळ या जागितक प रि थतीमुळे िनयोजन आयोगाचे उपा य  म टेक सग अहलुवािलया हणाल ेआहते 
अहोवािलया यांनी रा य िनयोजन मंडळा या व िवभागां या प रषदे या वेळी सांिगतले क   गे या वष  मंजूर 
झाले या बारा ा योजनेसाठी आले या पेपरम ये वा षक सरासरी वाढी या 9% दरािवषयी बोल यात आले. 

"जे हा मी ावहा रक हणतो यासाठी मो ा य ांची आव यकता असेल. जर आपण तसे केले नाही तर, 
8 ट े  वाढीस दे याचा कोणताही दवे नाही. मला असे वाटते क  गे या वष या तुलनेत जागितक अथ व था 
खूपच िबघडली आह.े 12 ा योजने या पिह या वषाचा िवकास दर 5.5 ट े  आह.े " 

दशेा या एनडीसीकड े मा यता िमळावी हणून अंितम मांक (आ थक वाढीचे ल य) िनवड यासाठी 
आयोगा या अ य सद यांशी लवकरच यांनी आपले मत शेअर करावे असेही यांनी सकेंत दले. 

12 ा पंचवा षक योजनेत दा र  10% कमी कर याचा सरकारचा मानस आह.े  अहलुवािलया हणाल,े 
"योजने या कालावधीत टकाऊ आधारावर दरवष  गरीबी या अंदाजात 9% घट कर याच े आमचे ल य आह"े.  
त पूव , रा य िनयोजन मंडळे आिण िनयोजन िवभागां या प रषदते त े हणाल े क , अकरा ा योजनेत दा र  
घट याचे माण दपुटीने वाढले. आयोगाने हटले आह ेक , तडुलकर दा र  रेषेचा वापर करताना २००० ते २० 
१० दर यान या पाच वषात कपात कर याच े माण दर वष  सुमारे १.% गुण होते, या कालावधी या तुलनते 
दु पट होत.े 2004–05 पयत. या योजनेच े उ ी  दशेातील पायाभूत क पां या सुधारणेकड े आह े यामुळे सव 

कार या अडचणी टाळ या जातील. १२ ा पंचवा षक योजनेत पायाभूत वाढीसाठी १ िलयन अमे रकन 
डॉलस इतक  खाजगी गंुतवणूक आक षत कर या या उ शेाने िनयोजन आयोगाने सादर केले या कागदप ात 
सरकार या अनुदानावरील बोजा कमी हो यालाही २ ट यांव न  1.5 ट यांची खा ी दली जाईल.  जीडीपीच े
(एकूण दशेांतगत उ पादन) यूआयडी (युिनक आयड ट फकेशन नंबर) योजनतेील अनुदाना या रोख ह तांतरणासाठी 

ासपीठ हणून काम करेल. 
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बारा ाबारा ाबारा ाबारा ा    पंचवा षकपंचवा षकपंचवा षकपंचवा षक    योजनचेेयोजनचेेयोजनचेेयोजनचेे    उ ेउ ेउ ेउ  े   अशीःअशीःअशीःअशीः    
1. िबगर शेती े ात 50 दशल  नवीन कामां या संधी िनमाण करणे. 
2. शाळा न दणीतील लग व सामािजक दरी दरू करणे. 
3. उ  िश ण वेश वाढिव यासाठी. 
4. मुलांमधील कुपोषण कमी कर यासाठी. 
5. सव गावांना वीजपुरवठा करणे. 
6. दरवष  ीन क हर 1 दशल  हे टरने वाढिवणे. 
7. 90% कुटंुबांना बँ कग सेवांम ये वेश दान करणे. 

यचूरएिडटयचूरएिडटयचूरएिडटयचूरएिडट::::    
िनयोजन आयोग िवरघळ यामुळे अथ व थेसाठी यापुढे औपचा रक योजना के या जात नाहीत, परंत ु

पंचवा षक संर ण योजना अजूनही सु च आहते. नवीनतम 2017–2022 आह.े तेथे कोणतीही पंधरावा 
पंचवा षक योजना असेल.  

नीती आयोग (नॅशनल इं टीटयूशन फॉर ा सफॉ मग इंिडया) िह भारत सरकारची िवकास धोरण 
ठरवणारी िशखर सं था आह.े पंत धान नर  मोदी यां या संक पनेतून नीती आयोगाची थापना कर यात आली. 
पंत धान नर  मोदी नीती आयोगाचे अ य  आहते. माजी पंत धान जवाहरलाल नेह  यांनी थापन केललेा 
योजना आयोग बरखा त क न या जागी नीती आयोग नेम यात आला. डॉ.राजीव कुमार ह ेस या नीती आयोगाच े
उपा य  आहते. ०१ जानेवारी २०१५ रोजी भारत सरकारन ेनीती आयोगाची घोषणा केली. 
थकथकथकथक    टँकचेटँकचेटँकचेटँकचे    मु यमु यमु यमु य    आधारआधारआधारआधार    तभतभतभतभ    :::: 

भारताचाभारताचाभारताचाभारताचा    दृ ीदृ ीदृ ीदृ ी    द तऐवजद तऐवजद तऐवजद तऐवज    Vision Document of India :Vision Document of India :Vision Document of India :Vision Document of India :    
• बारा ा पंचवा षक योजनेच ेमू यमापन द तऐवज  
• 'प रवतनशील भारत ' ( ा सफॉ मग इंिडया ) या िवषयावर िनती आयोगामाफत ा यान ेआयोिजत करणे .  
• शेतक यांच ेदु पट उ प  
• फल ुती अंदाजप क आिण उ पादन फल ुती आराखडा 
• जागितक उदयोजकांची िशखर प रषद २०१७ 
• मागासले या िज ांची िनवड क न यांना स म कर यासाठी काय म राबिवणे . 
सद यसद यसद यसद य:::: 

१. अ य : पंत धान नर  मोदी 
२. मु य कायकारी अिधकारी CEO: ी अिमताभ कांत 
३. उपा य : डॉ. राजीव कुमार 
४. पदिस : राजनाथ सह, [अिमत शहा] िनमला सीतारामन नर   तोमर 
५. िवशेष आमंि त: िनतीन गडकरी,थावरचंद गेहलोत, स राव इं िजत सह िपयूष गोयल 
६. पूणवेळ सद य: िबबेक दबेरॉय (अथत ), िवजय कुमार सार वत, रमेश चंद (शेतीत ) 
७. िनयामक प रषद: सव रा यांच ेमु यमं ी आिण क शािसत दशेांचे गवनर 
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मखुमखुमखुमखु    उ ेशउ ेशउ ेशउ ेश: 
1. रा यां या स य भागीदारीने रा ीय िवकास साध यासाठी दिृ कोन िवकिसत करणे. मु यमं यांना ‘रा ीय 

अजडा’च े ा प उपल ध क न दणेे. 
2. सश  रा येच सश  दशेाची िन मती क  शकतो, ह े त य वीका न रा यांबरोबर िनयिमतपणे 

संरचना मक सहकाय, तं ा या मा यमातून सहकाय आिण संघरा यास चालना दणेे. 
3. गावपातळीवर योजना तयार कर यासाठी तं  िवकिसत क न हळूहळू उ  तरावर याची अंमलबजावणी 

करणे. 
4. जे े  िवशेषक न सोपिवले गेले असेल, याम ये आ थक धोरण आिण रा ीय सुर ेच ेिहत जोपासणे. 
5. समाजातील आ थक मागास घटकांवर िवशेष ल  क त क न यांचा आ थक िवकास साधणे. योजनाब  

आिण दीघ काळासाठीच ेधोरण तयार करणे. 
रा ीय आिण आंतररा ीय ‘ थक टँक’ आिण शै िणक व धोरण संशोधन सं थांना ो साहन दणेे. िवकासाचा 

अजडा राबिव यास गती दे यासाठी आंतर े ीय आिण आंतरिवभागीय आिण मु ां या सोडवणुक साठी एक 
ासपीठ उपल ध क न दणेे. क ीय मदत. 2014 म ये िनवडून आले या नर  मोदी यां या नेतृ वाखालील नवीन 

सरकारन ेिनयोजन आयोग बरखा त कर याची घोषणा केली आिण याची जागा नीित आयोगाने घेतली ("नॅशनल 
इि ट ूशन फॉर ा सफॉ मग इंिडया"). बारा ा योजनेची मुदत माच 2017 म ये संपली. चौ या योजनेपूव , 
रा य संसाधनांचे वाटप पारदशक आिण व तुिन  यं णेऐवजी योजनाब  प तीवर आधा रत होते, यामुळे 
गाडगीळ फॉ युला 1969 म ये वीकारला गेला. वाटप िनि त कर यासाठी सू ा या सुधा रत आवृ या वापर या 
गे या आहते. रा य योजनासंाठी क ीय सहा य. 2014 म ये िनवडून आले या नर  मोदी यां या नेतृ वाखालील 
नवीन सरकारने िनयोजन आयोग बरखा त कर याची घोषणा केली आिण याची जागा नीित आयोगाने घतेली. 
सदंभसदंभसदंभसदंभ    :::: 

1. https://mr.wikipedia.org ›  
2. https://niti.gov.in 
3. https://brainly.in 
4. https://spardhapariksha.org  
5. https://mdd.maharashtra.gov.in 
6. https://pmmodiyojana.in 
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वातं यो रवातं यो रवातं यो रवातं यो र    काळातकाळातकाळातकाळात    भारतातीलभारतातीलभारतातीलभारतातील    लोकसं यालोकसं यालोकसं यालोकसं या    वववव    लगलगलगलग    रचनतेरचनतेरचनतेरचनते    झाललेाझाललेाझाललेाझाललेा    बदलबदलबदलबदल    
        

डॉडॉडॉडॉ. . . . िवजयािवजयािवजयािवजया    एचएचएचएच....    गायकवाडगायकवाडगायकवाडगायकवाड    
सहा यक ा यापक, यशवंतराव च हाण महािव ालय, करमाळा 

    

साराशंसाराशंसाराशंसाराशं    ::::    
             लोकसं या ही देशा या िवकासातील एक मह वाचा घट्क असून ती रा ाची साधन संप ी आह.े भारत हा 
लोकसं ये या बाबतीत दसु या मांकाचा देश आह.े भारताम ये इ.स. 1872 म ये 1 लीजण गणना केली गेली. सु वाती 
पासूनच हणजेच वातं य पूव काळा पासून भारताची लोकसं या सात याने वाढत आह.े तसेच लग रचनते ही बदल घडून 
येत आह.े परंत ू यावेळी लोकसं या कमी वेगाने वाढत होती. जणगणनेम ये एकूण लोकसं येची न दणी, वय, संरचना, 
लगसंरचना, जात, धम, वसाय इ. सव लोकसं ये या वैिश येची न द केली जाते. अनेक भूगोलत  व अथत ांनी 
वातं यपूव भारतीय लोकसं या व वातं यो र काळातील भारतातील लोकसं येचा देशा या आ थक, सामािजक, राजक य, 

सां कृितक े ावर कसा प रणाम झाला याचा अ यास या जणगणनेचा आधार घेवून केला आह.े तसेच लोकसं येतील बदल 
दशिवणारे ‘लोकसं या सं मण िसदधांत’ तसेच मा थसचा ‘लोकसं या वाढीचा िसदधांत’ जग िस द आहते. या िसदधांता या 
आधारेच वातं यो र काळात भारता या लोकसं येत व लगरचनेत झालेला बदल अ यासला आह.े  
सचूकश दसचूकश दसचूकश दसचूकश द    : : : : वातं यो र कालखंड, लोकसं या, लगसंरचना, ज मदर, मृ यूदर 
उ दद येउ दद येउ दद येउ दद ये    ::::    
1)भारतातील लोकसं येचा अ यास करण.े 
2) वातं यो र काळातील भारतातील लोकसं येचा अ यास करणे. 
3) वातं यो र काळातील भारतातील लगरचनेतील बदलाचा अ यास करण.े  

अ यासअ यासअ यासअ यास    प दतीप दतीप दतीप दती    ::::    
सदरील पेपर या अ यासासाठी दु यम मािहती ोताचा उपयोग कर यात आला आह.े तसेच इंटरनेट, रसच पेपर, 

पु तके इ. सािह याचा वापर कर यात आला. लोकसं येतील बदल व लगरचनेतील बदल दाखिव यासाठी रेषालेख, 
तंभालेख यांचा वापर कर यात आला. 
तावनातावनातावनातावना    ::::    

लोकसं या हा देशा या िवकासातील एक मह वाचा घटक आह.े खिनजे, वन पती, पाणी जमीन इ. साधनसंप ी 
जशी देशा या िवकासाम ये मह वाची भूिमका ब जावतात. तसे लोकसं या ही सुदधा एक साधनसंप ी आह.े लोकसं या 
सं या मक व गुणा मक अशी दोन कारची असते. लोकसं येची वय संरचना, लगरचना, ज मदर मृ यूदर जात िनहाय, 
धमािनहाय लोकसं या, सरासरी आयुमान इ. अनेक वैिश ये आहते या सव वैिश यांचा अ यास लोकसं या या घटकांत केला 
जातो. 1921 ह ेवष वगळता भारताची लोकसं या 1901 पासून ते 2011 पयत सात याने वाढत आह.े 1921 ह ेलोकसं या 
िवभाजनाचे वष हणून ओळखल ेजाते. कारण या वष  साथ या रोगामुळे लोकसं या कमी झाली होती. 

वातं यो र काळातही लोकसं या वाढ होत आह.े परंत ूहा दर हळूहळू कमी कमी होत गेला. ामु यान ेशै िणक 
िवकास, आरो य िवषयक सुधारणा, शासक य धोरण ेइ. कारणांमुळे भारतीय लोकसं येत बदल घडून येवू लागल ेआहते. ी 
– सा रता, मिहला आर ण, मिहलांिवषयक कायदे, ीयांचा सामािजक दजा उंचावणे इ. कारणांमुळे लग रचनेत बदल 
घडून आल ेआहते. याच बदलांचा अ यास सदर या संशोधन पेपर म ये कर यात आला आह.े  

िवषयिवषयिवषयिवषय    िववचेनिववचेनिववचेनिववचेन    : : : : लोकसं या बदल हा लोकसं या अ यासातील एक मह वाचा भाग आह.े  
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1. ज मदर 
2. मृ यूदर 
3. थलांतर 

             ह ेलोकसं येत बदल घडवून आणणारे तीन मुख घटक आहते. 
ज मदरज मदरज मदरज मदर    : : : : ज मदर हणजे एक वषातील दरहजार  मागे ज मले या बालकांची सं या होय.   
मृ यदूरमृ यदूरमृ यदूरमृ यदूर    : : : : मृ यूदर हणजे एका वषात दर हजार माग ेमृ यू पावले याची सं या होय.  

भारतीलभारतीलभारतीलभारतील    ज मदरज मदरज मदरज मदर, , , , मृ यदूरमृ यदूरमृ यदूरमृ यदूर    वववव    लोकसं यालोकसं यालोकसं यालोकसं या    वाढीचादरवाढीचादरवाढीचादरवाढीचादर    (1901 (1901 (1901 (1901 तेततेेते    2011)2011)2011)2011)    

वषवषवषवष    ज मदरज मदरज मदरज मदर    मृ यदूरमृ यदूरमृ यदूरमृ यदूर    लोकसं यालोकसं यालोकसं यालोकसं या    वाढीचावाढीचावाढीचावाढीचा    दरदरदरदर    

1901-1910 40.2 42.6 6.6 

1911-1920 48.1 47.2 0.1 

1921-1930 46.3 36.3 10.0 

1931-1940 45.2 31.2 14.0 

1941-1950 39.9 27.4 12.5 

1951-1960 41.7 22.8 18.9 

1961-1970 41.2 19.0 22.2 

1971-1980 37.2 15.0 22.2 

1981-1990 32.5 15.0 21.7 

1991-2000 29.5 9.8 21.7 

2001-2010 28.3 9.0 10.3 

2011-2020 25.5 8.6 17.1 

 

 
 वरील त ाम ये 1901 त े2011 या कालावधीम ये भारतातील लोकसं येचा ज मदर व मृ यूदर याची आकडेवारी 

दलेली आह.े वरील आकडेवारीव न असे दसून येते क  मागील 100 वषाम ये भारतातील ज मदर हा कमी कमी होत आह.े 
तसेच मृ यूदर ही या या 1/3 न ेखाली आललेा आह.े कारण असे 1901 ते 1921 पयत लोकसं या वाढ ही ि थर होती 
कारण ज मदर व मृ यदर ह ेसारखेच होते. मा  1901 नंतर आरो य आिण वै क य सुिवधांम ये वाढ झा या मुळे लेग, 
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कॉलरा, इ फलूएंझा यां या सार या साथी या रोगामुळे होणा या मृ यूचे माण झपाटयाने कमी झाले. तसेच देशात 
यो य् पदधतीन ेअ  ्धा याचे िवतरण झा यामुळे उपासमारीने होणा या मृ यंूचे माण ही कमी झाले प रणामी 1921 पासून 
भारतातील मृ यूदर हा कमी होत गलेा यातुलनेत ज मदराम ये फारशी घट झाली नाही ती 1961 नंतर मोठया माणाम ये 
कुटंूब िनयोजन काय म राबिव यात आ यामुळे थोडया माणाम ये ज मदर कमी होवू लागला. सन 2020 म ये दरहजारी 
25.8 इतका ज मदर खाली आला तर मृ यूदर दरहजारी 8.6 इतका होतो. ज मदर हा मृ यूदरापे ा जा त अस यामुळे 
लोकसं या वाढीचा दर जा त ्आह.े भारताचा ज मदर व मृ यूदर हा जगातील इतर देशांपे ा जा त आह.े उदा. इं लंडम ये 
दरहजारी ज मदर 12 आिण मृ यूदर 11 आह ेतर जमनीम ये दरहजारी ज मदर  10आिण मृ यूदर 10 इतका आह.े  
2) 2) 2) 2) लगरचनालगरचनालगरचनालगरचना    : : : : लोकसं येचे ह े एक मह वाचे वैिश य आह.े यावेळी आपण एखादया िज हा, रा य कवा रा ा या 
लोकसं येचा अ यास करतो. यावेळी या ठकाणी लग संरचनाही अ यासली जात.े 

लग माणलग माणलग माणलग माण, , , , भारतभारतभारतभारत: 1901: 1901: 1901: 1901----2011201120112011    

वषवषवषवष    लग माणलग माणलग माणलग माण    

1901 972 

1911 964 

1921 955 

1931 950 

1941 945 

1951 946 

1961 941 

1971 930 

1981 934 

1991 927 

2001 933 

2011 943 
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       व रल त याम ये भारतातील 1901 त े 2011 याकालखंडातील एकूण लोकसं योतील दरहजारी पु षांमाग े
ि यांचे असलले े माण दशिवले आह.े भारतीय लोकसं येतील लगसंरचना हा घटक लोकसं या शा , समाजशा , 
मिहला, संघ, संशोधक, िविवध िनयोजनकार व धोरण ेठरिवणा या लोकांसाठी नेहमी एक अ यासाचा िवषय बनला आह.े 
याचे मह वाचे कारण असे क  भारतातील लग सं या हा जगातील इतर िवकिसत देशां या तुलनेत िवषय आह े कारण 

दरवष  दरहजारी पु षांमाग े ि यांचे माण कमी कमी होत आह.े याची काही मह वाची कारण ेखालील माणे सांगता 
येतील. 
1. कमी व याम ये मोठया माणात होणारे मुल या मृ यू कडे दलु  करण े
2. मोठया माणात मातृ वा या वेळी होणारे मृ यू 
3. लिगक प र ण क न ी गभाचे abortion  
4. ज मा यावेळी लग माणात असणाराबनल 
5. Female infanticide 
           सु वाती पासून ी आिण पु षयां या सं येम ये असंतुलन आढळून येते. स या िनसग िनयमाने ज मा या वेळी 
मुलीचे माण जा त् झाले आह.े साधारणपण े1000 पु षज मांम ये 943 ते 952 इतके ी बालक ज माला येतात. 

िन कषिन कषिन कषिन कष    ::::    
           वरील अ यासाव न असे ल ात येत े क , वातं यो र काळाम ये भारता या लोकसं येत व लग संरचनेत बदल 
घडून आल ेआहते. वातं यो र काळाम ये लोकसं येचा ज मदर व मृ यूदर दो ही घटल ेअसून लोकसं या वाढीचादर ि थर 
आह.े यामुळे देशाचा शै िणक, सामािजक, आ थक िवकास झाला ह ेल ात येते. तसेच 1991 पासून दरहजारी पु षांमाग े
ि यांचे माण ही वाढूला गल ेआह.े 
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