


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

 

Vol. I  - ISSUE – XXXVIII   »ÖÖ»Ö ²ÖÆüÖ¤æü¸ü ¿ÖÖÃ¡Öß •Öß¾Ö−Ö ¯Ö×¸ü“ÖµÖ �úÖµÖÔ †Ö×�Ö ×¾Ö“ÖÖ ü̧  SJIF Impact Factor : 6.91 Page - i 

ISSN: 2454 – 7905 

SJIF Impact Factor: 6 . 91 

Worldwide International 

Inter Disciplinary Research 

Journal 
A Peer Reviewed Referred Journal 

Quarterly Research Journal 
 (Arts-Humanities-Social Sciences- Sports, Commerce, Science, Education, Agriculture, Management, Law, Engineering, 

Medical-Ayurveda, Pharmaceutical, MSW, Journalism, Mass Communication, Library sci.,  Faculty’s) 

www.wiidrj.com  

Vol. I           ISSUE – XXXVIII         Year – 7       2 Oct. 2021 
 

×¾Ö¿ÖêÂÖ†Ó�ú 

»ÖÖ»Ö ²ÖÆüÖ¤æü¸ü ¿ÖÖÃ¡Öß •Öß¾Ö−Ö ¯Ö×¸ü“ÖµÖ �úÖµÖÔ †Ö×�Ö 
×¾Ö“ÖÖ¸ü 

 
Special Issue  

Editor by 
 

Dr. Dharampurikar Bhalchandra Vaijanathrao 
Dept. of  Political Science 
N. S. B. College, Nanded. 

 
 
 

Editor in Chief  : Mrs. Pallavi Laxman Shete 
Principal, Sanskrti Public School, Nanded. (MH. India) Email: Shrishprakashan2009@gmil.com 

Director  : Mr. Tejas Rampurkar  
(For International contact only +91-8857894082) 

Address for Correspondence : House No.624 - Belanagar, Near Maruti Temple, Taroda 
(KH), Nanded – 431605 (India -Maharashtra) Email:  Shrishprakashan2009@gmil.com 

umbarkar.rajesh@yahoo.com Mob. No: +91-9623979067 Website:   www.wiidrj.com 



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

 

Vol. I  - ISSUE – XXXVIII   »ÖÖ»Ö ²ÖÆüÖ¤æü¸ü ¿ÖÖÃ¡Öß •Öß¾Ö−Ö ¯Ö×¸ü“ÖµÖ �úÖµÖÔ †Ö×�Ö ×¾Ö“ÖÖ ü̧  SJIF Impact Factor : 6.91 Page - ii  

Worldwide International Inter Disciplinary Research  

(A Peer Reviewed Referred) 
Worldwide International Inter Disciplinary Research (A Peer Reviewed Referred) is 

quarterly published journal for Research scholars, teachers, businessman and scientists to integrate 
disciplines in an attempt to understand the complexities in the current affairs. 
 We also believe that both researchers and practitioners can contribute their knowledge by 
translating understanding into action and by linking theory and practice. This would enhance the 
relevance and thought in various related fields. 
 This Journal expected to bring together specialists in the field of commerce, economics, 
management and industry from different part of the world to address important issues regarding 
commerce, management and economics. One of the objectives of the journal is to create dialogue 
between scholars of various disciplines. 
 The editor, editorial team and the publisher do not hold any responsibility for the views 
expressed in Worldwide International Inter Disciplinary Research (A Peer Reviewed Referred) 

or for any error or omission arising from it. 
 The journal will cover the following Faculties for All Subject: 

• Arts/ Humanities / Soc. Sci. / Sports • Engineering 
• Commerce • Medical /Ayurveda 
• Science • Law 
• Education • Journalism 
• Agriculture • Mass Communication- Library sci.  
• Pharmaceutical  • Social Work 
• Management • Any Other 

 

Director  : Mr. Tejas Rampurkar  (For International contact only +91-8857894082) 

 
Printed by 
Anupam Printers, Nanded. 
 
Cost: Rs. 300/- 
 
 
 

 

 

 

 

 

Editors of Worldwide International Peer Reviewed Journal are not responsible for 

opinions expressed in literature published by journal.  

The views expressed in the journal are those of author(s) and not the publisher or the Editorial Board. The 

readers are informed, authors, editor or the publisher do not owe any responsibility for any damage or loss 

to any person for the result of any action taken on the basis of the work (c) The articles/papers published In 

the journal are subject to copyright of the publisher. No part of the publication can be copied or 

reproduced without the permission of the publisher. 



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

 

Vol. I  - ISSUE – XXXVIII   »ÖÖ»Ö ²ÖÆüÖ¤æü¸ü ¿ÖÖÃ¡Öß •Öß¾Ö−Ö ¯Ö×¸ü“ÖµÖ �úÖµÖÔ †Ö×�Ö ×¾Ö“ÖÖ ü̧  SJIF Impact Factor : 6.91 Page - iii  

 
Editorial Board 

 
Dr. S.V. Shivanikar 

Principal 
N.S.B.College, Nanded. (MH., India.) 

Dr. Deepak Dwarkadasrao Bachewar 
Associate Professor 

Vasantrao Naik College, Vasarni, Nanded- (MH., India.) 

Dr. P. Neelkantrao 
Dept. of Economics, Pratibha Niketan 
Mahavidyalaya, Nanded. (MH., India.) 

Dr. Suhas Pathak 
Dept. of School of Media studies 

S.R.T.M.U. Nanded. (MH., India.) 

Dr.Pramod Ravindra Deshpande 
Wake Forest School of Medicine, 

Dept. of Cancer Biology,Winston Salem, NC, USA.  

Dr. Sachin G. Khedikar  
Principal & Professor,Dept. of Rachana-Sharir, Shri. 

O. H. Nazar Ayurved College, SURAT (India.) 

Dr Ashutosh Gupta 
Dept. of Sanskrit, HNB Garhwal University, 
Srinagar Garhwal Uttrakhand 246174 (India.) 

Dr. Mayuresh M. Rampurkar 
Sardar Vallabhbhai Patel 

Hospital,(Neurosurgery),Ahmedabad. (G.India.) 

Dr. Manish Deshpande 
N.S.B.College, Nanded. (MH., India.) 

Dr. Kulkarni J. N. 
Library sci. 

S.R.T.M.U.Nanded. (MH., India.) 
 

Co-Editorial Board 
 

Dr. N. N. Bandela 
Dept. of Envi. Science 

Dr.B.A.M.U. Aurangabad. (MH., India.) 

Dr. Suman K. S. 
Dept. of Oriental languages, 

Loyola College,(Autonomous) Affiliated to University 
of Madras,Nungambakkam, Chennai-600034 (India.) 

Dr. S. P. Hangirgekar 
Dept. of Chemistry 

Shivaji University, Kolhapur. (MH., India.) 

Dr. Baswaprabhu Jirli 
Dept. of Extension 

Education, Institute of Agricultural Sci. 
BHU, Varanasi. (India.) 

Smt. Martha B. 
Department of English, Dr. B.R. 
Ambedkar F.G. College, Ladgeri, 

Bidar, Karnataka (India.) 

Dr. Chandan Bora 
Dept. Of Commerce 

 (MH., India.) 

Dr. Mahesh Joshi 
Dept. Of Education 

S.R.T.M.U. Nanded.(MH., India.) 

Dr. Mangesh W. Nalkande 
Dept. of Kayachikitsa 

Govt. Ayurved College, Nanded. (MH., India.) 
Dr. Viraj Vilas Jadhav 

Professor and HOD, Dept. of Rachanasharir, 
Shri dhanwantry ayurvedic College and hospital 

sector 46 B CHANDIGARH. (India.) 

Dr. M.B. Kulkarni 
Govt. Medical College, Nanded. (MH., India) 

 
 
 
 
 
 

 
 



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

 

Vol. I  - ISSUE – XXXVIII   »ÖÖ»Ö ²ÖÆüÖ¤æü¸ü ¿ÖÖÃ¡Öß •Öß¾Ö−Ö ¯Ö×¸ü“ÖµÖ �úÖµÖÔ †Ö×�Ö ×¾Ö“ÖÖ ü̧  SJIF Impact Factor : 6.91 Page - iv 

Peer-Review Committee 
Dr. U. D. Joshi 

 Principal  
Y. College, Ambajogai. (MH., India.) 

Dr. Vasant Biradar 
Principal 

Mahatma Phule College, Ahmedpur. (MH., India.) 

Dr. Joshi Prashantkumar Panditdev 
Department of Zoology (Fishery Science) Adarsh 

College, Hingoli-431513 (MH., India.) 

Prof. Dr. Mahendrakumar Y. Kulkarni 
Head,Dept. of zoology 

N.S.B. Colloege, Nanded. (MH., India.) 
Dr. Bibhishan Kare 

Rrsearch Guide, Professor and HOD  
Dept. of Sociology, NSB College, Nanded. 

Prof. Dr. Durgadas D. Choudhari 
Head Dept. of Economics 

Mahatma Phule College, Ahmedpur. (MH., India.) 
Dr. Prashant Andage 

Dept. of Envi. Sci 
Ratnagiri sub Center, Mumbai University(MH., India.) 

Dr. Sanjay S. Pekamwar 
School of Pharmacy, 

SRTM University, Nanded (MH., India.) 
Dr. Shivraj  G. Vannale 
School of Chemical Sciences 

S.R.T.M.U. Nanded(MH., India.) 

Dr. Shashikant B. Dargu 
Dept. Of Sanskrit 

N. S. B. College, Nanded(MH., India.) 
Dr. Sadavarte Rajesh K. 

Dept. of Computer, 
N.S.B. College, Nanded. (MH., India.) 

Dr. Subhash T. Pandit 
Department of Economics, 

S. V. Night College, Dombivli (E) (MH., India.) 
Dr. Kalpana Kadam (Bedre) 

Dept.of Political Sci., N.S.B. College,Nanded.(MH., India.) 
Dr. Vinay D. Bhogle 

Dept. of English Degloor College, Deglor(MH., India.) 

Dr. Deshpande R. P. 
Dept. Zoology 

Sharda Mahavidyalaya, Parbhani. (MH., India.) 

Dr. Sharada Bande 
Head, Dept. of History, S. S. Suryabhanji Pawar  

College, Purna (Jn.) (MH., India.) 
Dr.Kamble Ratnakar Ramrao 

 Associate  Professor, Dept.of Economics,  
 Sharda Mahavidyalaya, Parbhani(MH., India.) 

Dr. Gananjay Y. Kahalekar 
Mahatma Jyotiba Phule Mahavidyalay,  
Mukhed Dist. Nanded. (MH., India.) 

Dr. Prashant G. Gawali 
Associate  Professor, Dept. of Physics 

Bahirji Smarak Mahavidyalya, Basmathnagar,  
Dist. Hingoli (MH., India.) 

Dr. Vikas Kundu 
Geeta College of Education Butana(kundu), 

Sonepat - Haryana 

Prof. K. Varalaxmi 
Deputy Director Sanskrit Academy,  

Osmania University, Hyderabad. 
Advisor Committee 

Dr. Milind V. Rampurkar 
Govt. Ayurved College, Mumbai. (MH., India.) 

Dr. Sudhir Kokare 
Nanded. (MH., India.) 

Dr. Sanjay G. Shirodkar 
Principal 

Swa. Sawarkar College, Beed. (MH., India.) 

Prof. Dr. Chitanand M. P. 
Dept. Of Microbiology 

N. S. B. College, Nanded. (MH., India.) 
Dr. Darmapurikar Bhalchandra V. 

Dept. of Political sci., NSB college, Nanded. (MH., India.) 
Dr. Ashish Divde 

Head Dept.of Envi.Sci,H.J.P.Mahavidyalaya,H.Nagar.(MH., India.) 

Shri. Bidrkar  
Shivaji College, Parbhani (MH., India.) 

Dr. Anand R. Ashturkar 
Dept. of Envi. Sci. N.S.B.College, Nanded (MH., India.) 

Adv.Yadupat Ardhapurkar  
Law.,Nanded. (MH., India.) 

Dr. Karale Nagesh Baburao 
Saraswati Mahavidyalaya, Kaij Dist. Beed. (MH., India.) 

Dr. Nagesh R. Khadkekar 
SRTMU, Nanded. (MH., India.) 

Dr. Jeevan Pimpalwadkar (Marathi) 
Research Guide, SRTMU Nanded. (MH., India) 

Dr. A.I. Shaikh 
Associate  Professor & Head, School of Social Sciences, 

SRTMU, Nanded. (MH., India) 

Dr. Rajendr Jadhav 
Nanded. (MH., India.) 

Shri  Bharat Jangam 
Director Jangam Academy, Nepal.. 

Dr. Jayanth Chapla 
Dept of Zoology Osmania University, Hyderabad. (India) 

Shri. Santkumar Mahajan 
Nanded. (MH., India.) 



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

 

Vol. I  - ISSUE – XXXVIII   »ÖÖ»Ö ²ÖÆüÖ¤æü¸ü ¿ÖÖÃ¡Öß •Öß¾Ö−Ö ¯Ö×¸ü“ÖµÖ �úÖµÖÔ †Ö×�Ö ×¾Ö“ÖÖ ü̧  SJIF Impact Factor : 6.91 Page - v 

Guidelines for Submission of Manuscript 
 
1. COVERING LETTER FOR SUBMISSION:  
                                                     DATE: _____________ 
To, 
THE EDITOR, 
WIPRJ,  
Nanded. 
 
Subject: Submission of the article with the title ……………………………………………… 

……………………………..……………………………………………………………...…….  

 
DEAR Editor, 
 Please find my submission of article for possible publication in your journal. 
 I hereby affirm that the contents of this manuscript are original. Furthermore it has neither 
been published elsewhere fully or partly, nor itis under review for publication anywhere. 
 I affirm that all author(s) have seen and agreed to the submitted version of the manuscript and 
their inclusion of name(s) as co-author(s). 
 Also, if our/my manuscript is accepted, I/We agree to comply with the formalities as given in 
the journal and you are free to publish our contribution in your journal. 
 
Name and Sign of Author/Authors 
Designation: 
Affiliation with full address & Pin Code: 
Residential address with Pin Code: 
Mobile Number (s): 
Landline Number (s): 
E-mail Address: 
Alternate E-mail Address: 
 
2. INTRODUCTION: Manuscript must be in British English prepared on a standard A4 size paper 
setting. It must be prepared on a single space and single column with 1” margin set for top, bottom, 
left and right. It should be typed in 12point Times New Roman Font (English Article) and 16 point in 
DVB-TT Surekh in Pagemaker (Marathi / Hindi Article). 
 
3. MANUSCRIPT TITLE and HEADINGS: The title of the paper should be bold capital. All the 
headings should be bold.All sub-headings should have also bold. 
 
4. AUTHOR(S) NAME(S) and AFFILIATIONS: The author(s) full name, designation, 
affiliation(s), address, and email address should be there. 
 
5. ABSTRACT: Abstract should be in fully italicized text, not exceeding 250 words. The abstract 
must be informative. 
 
6. KEYWORDS: Abstract must be followed by list of keywords, subject to the maximum of five.  
 



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

 

Vol. I  - ISSUE – XXXVIII   »ÖÖ»Ö ²ÖÆüÖ¤æü¸ü ¿ÖÖÃ¡Öß •Öß¾Ö−Ö ¯Ö×¸ü“ÖµÖ �úÖµÖÔ †Ö×�Ö ×¾Ö“ÖÖ ü̧  SJIF Impact Factor : 6.91 Page - vi 

7. FIGURES and TABLES: These should be simple, centered, separately numbered and self-
explanatory, and titles must be above the tables/figures. Sources of data should be mentioned below 
the table/figure.  
 
8. REFERENCES: The list of all references should be alphabetically arranged. It must be single 
spaced, and at the end of the manuscript. The author(s) should mention only the actually utilized 
references in the preparation of manuscript and they are supposed to follow Harvard Style of 
Referencing. 

 
 

Review Process 
 

Each research paper submitted to the journal is subject to the following reviewing process: 
   

1. Each research paper/article will be initially evaluated by the editor to check the quality of the 
research article for the journal.  

2. The articles passed through screening at this level will be forwarded to two referees for blind 
peer review. 

3. At this stage, two referees will carefully review the research article, each of whom will make 
a recommendation to publish the article in its present form/modify/reject. 

4. The review process may take one/two months. 
5. In case of acceptance of the article, journal reserves the right of making amendments in the 

final draft of the research paper to suit the journal’s standard and requirement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 

Vol. I  - ISSUE – XXXVIII   »ÖÖ»Ö ²ÖÆüÖ¤æü¸ü ¿ÖÖÃ¡Öß •Öß¾Ö−Ö ¯Ö×¸ü“ÖµÖ �úÖµÖÔ †Ö×�Ö ×¾Ö“ÖÖ ü̧  SJIF Impact Factor : 6.91 Page - vii  

Worldwide International Inter Disciplinary Research 

Journal  

(A Peer Reviewed Referred) 
 (ISSN - 2454 7905) 

COPYRIGHT WARRANTY AND AUTHORISATION FORM 

          Date:  

TO, 
THE PUBLISHING EDITOR, 
Worldwide International Inter Disciplinary Research (A Peer Reviewed Referred), 

 Nanded. 
 
SUBJECT: COPYRIGHT WARRANTY AND AUTHORISATION FORM 

(The article cannot be published until this copyright authorization agreement is received by the Editor) 

 
DECLARATION  

 

I/We ………………………………………………………………………………………………………………... the 

author/authors of the paper titled……………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………authorize 

you to publish the above mentioned article Worldwide International Inter Disciplinary Research (A Peer Reviewed) 

I/We hereby declare that: 

1. This article authored by me/us is an original and genuine research work. It does not infringe on the right of 
others and does not contain any libelous or unlawful statements. It has not neither been submitted for 
publication nor published elsewhere in any print/electronic form. 

2. I/We have taken permission from the copyright holder to reproduce the matter not owned by me and 
acknowledged the source. 

3. I/We permit editors to publish the said paper in the journal or in any other means with editorial modification, if 
any. 

4. I/We assign all the copyright of this article to the journal, and have not assigned any kind of rights for its 
publication to any other publisher(s). 

5. I/We agree to indemnify the Editors, Worldwide International Inter Disciplinary Research (A Peer Reviewed 

Referred) against all claims and expenses arising from any breach of warranty on my/our behalf in this 
agreement. 

6. In case of a paper by multi-authored article, I/corresponding authors have obtained permission to enter into 
agreement and assign copyright from all the co-authors, in writing and all the co-authors have thoroughly read 
and agreed with above warranties and authorization. 

7. All disputes subject to jurisdiction of Nanded court only. 
 

Name    : …………………………………………………………………………….. 

Official Address   :…………………………………………………………………………….. 

     …………………………………………………… Pin .………………….. 

e-mail id   :…………………………………………………………………………….. 

Mobile and Phone No.   : …………………………………………………………………………….. 

Signature of the Author(s) : …………………………………………………………………………….. 

 



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

 

Vol. I  - ISSUE – XXXVIII   »ÖÖ»Ö ²ÖÆüÖ¤æü¸ü ¿ÖÖÃ¡Öß •Öß¾Ö−Ö ¯Ö×¸ü“ÖµÖ �úÖµÖÔ †Ö×�Ö ×¾Ö“ÖÖ ü̧  SJIF Impact Factor : 6.91 Page - viii  

Worldwide International Inter Disciplinary Research Journal  

(A Peer Reviewed Referred) 

(ISSN 2454 7905) 
Dr. Rajesh G. Umbarkar 

 

House No.624 - Bela Nagar, Near Maruti Temple, Taroda (KH), Nanded – 431605 (India -Maharashtra) 
Phone : +91 9623979067  Email :umbarkar.rajesh@yahoo.com / Shrishprakashan2009@gmil.com 

www.wiidrj.com  

 
Dear Editor, 
I wish to be an Annual Member and agree to abide by your rules and regulations. 
1. Name in Full :_____________________________________________________________ 

2. Nationality: _______________________ 

3. Address for Correspondence: _________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Phone (STD code): ______________________ Mobile No : __________________________ 

4. Name of the College/Employer : ______________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

5. Present Position/Designation: _________________________________________________ 

6. Email Address: ____________________________________________________________ 

 

 

Date:         (Signature of the applicant) 

Place: Stamp Seal: 

ANNUAL SUBSCRIPTION RATES: 

 Domestic International  

Individual Rs. 1500 $ 150 
Institutional  Rs. 1500 $ 150 

 
Director  : Mr. Tejas Rampurkar  (For International contact only +91-8857894082) 

Subscriptions must be sent by Demand Draft drawn on any Nationalized Bank at Nanded, in 
favour of Mrs.Pallavi Laxmanrao Shete Subscription can also be made by depositing cash or electronic 
transfer in our bank account. 
Name of the Bank : State Bank of India,Branch – Taroda Naka Dist. NANDED. (MH., India.) 
IFSC Code   : SBIN0016667 
Branch Code  : 16667 
Account Number : 20286425949 
 



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

 

Vol. I  - ISSUE – XXXVIII   »ÖÖ»Ö ²ÖÆüÖ¤æü¸ü ¿ÖÖÃ¡Öß •Öß¾Ö−Ö ¯Ö×¸ü“ÖµÖ �úÖµÖÔ †Ö×�Ö ×¾Ö“ÖÖ ü̧  SJIF Impact Factor : 6.91 Page - ix 

INDEX  
Sr. 

No. 
Title of the Paper Name of Author 

Page 

No. 

01. LAL BAHADUR SHASTRI -FOOD AND 
AGRICULTURE  

Rekha L. Nirmale 
Nigar K. Mujawar 

01 

02. LAL BAHADUR SHASTRI’S POLITICAL 
VIEW Dr. Buktare Deepak M. 07 

03. लाल बहादरु शा ी के सामािजक िवचार  का लाल बहादरु शा ी के सामािजक िवचार  का लाल बहादरु शा ी के सामािजक िवचार  का लाल बहादरु शा ी के सामािजक िवचार  का 
अ ययनअ ययनअ ययनअ ययन डॉ. अलका पांडये    11 

04. 
yky cgknqj ‘kkL=hthps O;fDreRo o dk;sZ ,d yky cgknqj ‘kkL=hthps O;fDreRo o dk;sZ ,d yky cgknqj ‘kkL=hthps O;fDreRo o dk;sZ ,d yky cgknqj ‘kkL=hthps O;fDreRo o dk;sZ ,d 
n`”Vh{ksin`”Vh{ksin`”Vh{ksin`”Vh{ksi    

MkWMkWMkWMkW----    ,u,u,u,u----    vkjvkjvkjvkj----    fpewjdjfpewjdjfpewjdjfpewjdj    14 

05. 
»ÖÖ»Ö²ÖÆüÖ¤ãü¸ ¿ÖÖÃ¡Öß •Öß¾Ö−Ö ¯Ö×¸ü“ÖµÖ, �úÖµÖÔ †Ö×�Ö 
×¾Ö“ÖÖ¸ü  

†−Öã̧ üÖ¬Ö ÃÖÓ•ÖµÖ ³ÖÖ¸ü«üÖ•Ö 17 

06. bmb~hmXya emór : OrdZ àdmgmMo qghmdbmoH$Zbmb~hmXya emór : OrdZ àdmgmMo qghmdbmoH$Zbmb~hmXya emór : OrdZ àdmgmMo qghmdbmoH$Zbmb~hmXya emór : OrdZ àdmgmMo qghmdbmoH$Z    S>m°. g§O` eÌw¿Z bm§S>JoS>m°. g§O` eÌw¿Z bm§S>JoS>m°. g§O` eÌw¿Z bm§S>JoS>m°. g§O` eÌw¿Z bm§S>Jo    19 

07. 
वातं य चळवळीतील लाल बहादरू शा ी याचं ेवातं य चळवळीतील लाल बहादरू शा ी याचं ेवातं य चळवळीतील लाल बहादरू शा ी याचं ेवातं य चळवळीतील लाल बहादरू शा ी याचं े

योगदानयोगदानयोगदानयोगदान    
ा. डॉ. टी. एम. पाटील    21 

08. 
^^ykycgknwj ‘kkL=h ^^ykycgknwj ‘kkL=h ^^ykycgknwj ‘kkL=h ^^ykycgknwj ‘kkL=h thouifjp;] dk;sZ vkf.k thouifjp;] dk;sZ vkf.k thouifjp;] dk;sZ vkf.k thouifjp;] dk;sZ vkf.k 
fopkj** fopkj** fopkj** fopkj**     ,d fpfdRld v/;;u,d fpfdRld v/;;u,d fpfdRld v/;;u,d fpfdRld v/;;u    

MkWMkWMkWMkW----    lqHkk”k nkSyrjko mikrslqHkk”k nkSyrjko mikrslqHkk”k nkSyrjko mikrslqHkk”k nkSyrjko mikrs    24 

09. 
साधपेणाच ं मू तमतं उदाहरण साधपेणाच ं मू तमतं उदाहरण साधपेणाच ं मू तमतं उदाहरण साधपेणाच ं मू तमतं उदाहरण ''''लाल बहादरू लाल बहादरू लाल बहादरू लाल बहादरू 
शा ीशा ीशा ीशा ी''''    
 

डॉडॉडॉडॉ....    डीडीडीडी....    एसएसएसएस....    पटवारीपटवारीपटवारीपटवारी    28 

10. 
जयजयजयजय    जवानजवानजवानजवान    जयजयजयजय    कसानकसानकसानकसान        याचेयाचेयाचेयाचे    िनमातेिनमातेिनमातेिनमाते    लाललाललाललाल    
बहादरूबहादरूबहादरूबहादरू    शा ीशा ीशा ीशा ी    

र वर वर वर व     िपिपिपिप. . . . सोनकाबंळेसोनकाबंळेसोनकाबंळेसोनकाबंळे        
डॉडॉडॉडॉ. . . . सहुाससहुाससहुाससहुास    डीडीडीडी. . . . पाठकपाठकपाठकपाठक        

31 

11. लालबहादरूलालबहादरूलालबहादरूलालबहादरू    शा चेशा चेशा चेशा चे    भारतीयभारतीयभारतीयभारतीय    पररापररापररापररा     
धोरणातीलधोरणातीलधोरणातीलधोरणातील    योगदानयोगदानयोगदानयोगदान    

डॉ. . . . दलीपकुमार    दगडू    
ीरसागर    

35 

12. भारताचाभारताचाभारताचाभारताचा    पिहलापिहलापिहलापिहला    '''' यागीयागीयागीयागी' ' ' ' आ थकआ थकआ थकआ थक    सधुारकसधुारकसधुारकसधुारक    ›üÖò. ¸üÖ•Öê¿Ö ÷ÖÓ÷ÖÖ¬Ö¸ü¸üÖ¾Ö Ó̂²Ö¸ü�ú¸ü 38 

13. लालबहादरू शा ी एक आदश ि म व    डॉ. िनलेश गोकुळ शेरे 44 

14. लाललाललाललाल    बहादरुबहादरुबहादरुबहादरु    शा ीशा ीशा ीशा ी    कककक     जीवनीजीवनीजीवनीजीवनी    ाााा. . . . डॉडॉडॉडॉ. . . . सुहाससुहाससुहाससुहास    दगुादासदगुादासदगुादासदगुादास    पाठकपाठकपाठकपाठक    48 

15. वातंवातंवातंवातं     सनेानीसनेानीसनेानीसनेानी    पंत धानपंत धानपंत धानपंत धान    लाललाललाललाल    बहादरुबहादरुबहादरुबहादरु    शा ीशा ीशा ीशा ी    ाााा. . . . अमोलअमोलअमोलअमोल    दीपकरावदीपकरावदीपकरावदीपकराव    धळेुधळेुधळेुधळेु    51 

16. 
1965 1965 1965 1965 ps Hkkjr & ikfdLrku ;q/n vkf.k ps Hkkjr & ikfdLrku ;q/n vkf.k ps Hkkjr & ikfdLrku ;q/n vkf.k ps Hkkjr & ikfdLrku ;q/n vkf.k 
ykycgknwj ‘kkL=h ;kaph Hkwfedkykycgknwj ‘kkL=h ;kaph Hkwfedkykycgknwj ‘kkL=h ;kaph Hkwfedkykycgknwj ‘kkL=h ;kaph Hkwfedk    

MkWMkWMkWMkW----iz’kkar izHkkdjjko ljkQiz’kkar izHkkdjjko ljkQiz’kkar izHkkdjjko ljkQiz’kkar izHkkdjjko ljkQ    54 

17. लाललाललाललाल    बहादरूबहादरूबहादरूबहादरू    शा ीशा ीशा ीशा ी    यांचेयांचेयांचेयांचे    संर णसंर णसंर णसंर ण    िवषयकिवषयकिवषयकिवषयक    िवचारिवचारिवचारिवचार    डॉडॉडॉडॉ. . . . घनघनघनघन    आनदंआनदंआनदंआनदं    ल मीकांतल मीकांतल मीकांतल मीकांत    57 

18. ykycgknqjkaps l`tu’khy usr`Ro % ,d n`”Vh{ksiykycgknqjkaps l`tu’khy usr`Ro % ,d n`”Vh{ksiykycgknqjkaps l`tu’khy usr`Ro % ,d n`”Vh{ksiykycgknqjkaps l`tu’khy usr`Ro % ,d n`”Vh{ksi    ›üÖò. ³ÖÖ¾Ö−ÖÖ ¯ÖÖ™üÖêôêû 61 
 



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

Vol. I  - ISSUE – XXXVIII    »ÖÖ»Ö ²ÖÆüÖ¤æü¸ü ¿ÖÖÃ¡Öß •Öß¾Ö−Ö ¯Ö×¸ü“ÖµÖ �úÖµÖÔ †Ö×�Ö ×¾Ö“ÖÖ ü̧  SJIF Impact Factor : 6.91   Page - 1 

LAL BAHADUR SHASTRI -FOOD AND AGRICULTURE  
 

Rekha L. Nirmale 
I/C Principal, College of Education, Peth Vadgaon, Kolhapur, Maharashtra, India4 16112 

Nigar K. Mujawar 
Assistant Professor, Womens College of Pharmacy, Peth Vadgaon,Kolhapur, Maharashtra, India 416112 

 
ABSTRACT: 

Mahatma Gandhi left a lasting impression on Lal Bahadur Shastri, the second Prime Minister 

of Independent India. In addition, he is a member of the Indian National Congress Party's leadership. 

India had the same first-order difficulty in the initial months of Shastri's presidency as it had in the 

final months of his predecessor's, namely extreme food scarcity. India endured a long food crisis 

between 1939 and 1952,' according to Taylor C. Sherman. There are a number of undiscovered facts 

about Lal Bahadur Shastri that can be used to motivate and inspire us. The country underwent 

significant changes in the years running up to the fourth general elections.the country witnessed 

major changes. In the early months of Shastri's presidency, India faced the same first-order problem 

as it had in the closing months of his predecessor's: acute food scarcity. According to Taylor C. 

Sherman, "India experienced a long food crisis from 1939 and 1952." In the mid-1960s, when India 

was experiencing a severe agricultural crisis, annual wheat imports soared. Lal Bahadur Shastri, our 

second Prime Minister, proposed Aatmanirbhar Bharat, a plan to make India self-sufficient by 

relying more on local manufacturing and service providers. In addition to all of this, Lal Bahadur 

Shastri made major contributions to the country. 

KEYWORDS: Lal Bahadur Shastri, India, Congress, Food, Agriculture. 

INTRODUCTION: 

Lal Bahadur Shastri was the second Prime Minister of Independent India and he was greatly 

impressed by Mahatma Gandhi"Jai Jawan Jai Kisan," he said, which means "Hail the army, Hail the 

farmer." Lal Bahadur Shastri was born in Mughalsarai on October 2, 1904. As a result, this year 

celebrates the 100th anniversary of his birth. He had served the country for more than 30 years and 

had earned a reputation as a guy of great integrity and expertise. He was a man of immense inner 

power who was also humble and forgiving. He spoke the language of the people and was a visionary 

for the country's advancement. Indian National Congress is a political party in India.Vidya Peeth 

bestowed upon him the title "Shastri," which means "Scholar," as part of his bachelor's degree award. 

However, his name was tainted by this designation. Mahatma Gandhi and Lokmanya Tilak had a big 

influence on Shastri. On May 16, 1928, he married Lalita Devi. He became a life member of Lala 

Lajpat Rai's Servants of the People Society (Lok Sevak Mandal). He began working for the 

upliftment of the underprivileged there, eventually becoming the President of the Society. Shastri ji 
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joined the Indian Independence Campaign in the 1920s, when he took part in the non-cooperation 

movement. The British imprisoned him for a period of time1. 

Some Unknown Facts About Lal Bahadur Shastri: 

1.  Lal Bahadur Shastri, India's second Prime Minister, was born on October 2nd, the same day 

as Mahatma Gandhi. 

2. In 1926, he was awarded the title of 'Shastri' by Kashi Vidyapeeth University as a measure of 

academic achievement. 

3. Shastri swam the Ganges twice a day to get to school and wore his books on his head because 

he didn't have enough money to use a boat at the time. 

4.  When Lal Bahadur Shastri was the Minister of Uttar Pradesh, he was the first to employ 

water jets instead of lathi charges to disperse crowds. 

5. He coined the phrase "Jai Jawan Jai Kisan" and was instrumental in defining India's destiny. 

6. He went to jail because he took part in the non-Cooperation movement at the time of 

Freedom Struggle with Gandhi ji but he was let off as he was still a minor of 17 years. 

7. After independence, as a transport minister, he mandated the hiring of female conductors and 

drivers in public transit. 

8. He accepted a Khadi cloth and spinning wheel as a dowry in his wedding. 

9. He took part in the Salt March and was sentenced to two years in prison. 

10. As a minister of the interior, he established the first anti-corruption committee. 

11.  He had also incorporated the Green Revolution notion in order to increase the demand for 

India's food supply. 

12. In the 1920s, he became a major leader of the Indian National Congress and joined the 

liberation fight.Not only this, he had aslo supported the promotion of White Revolution for 

increasing milk production in the country.  

13. He had created the National Dairy Development Board and supported the Amul milk 

cooperative based at Anand, Gujarat. 

14.  On January 10, 1966, he signed the Tashkent Declaration with Pakistani President 

Muhammad Ayub Khan to terminate the 1965 conflict. 

15.  He spoke out against the dowry and caste systems. 

16.  He was a well-behaved individual with great self-esteem and values.  

He didn't even buy a car after becoming Prime Minister. The country underwent significant 

changes in the years running up to the fourth general elections. Two Prime Ministers had died in a 

short period of time, and the next Prime Minister, who was widely seen as a political rookie, had 

only been in office for a year. A collapse in agricultural production, a severe food scarcity, a 
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depletion of foreign exchange reserves, a dip in industrial production and exports, all accompanied 

by a dramatic increase in military spending and a diversion of resources away from planning and 

economic development.One of the first decisions of the Indira Gandhi government was to devaluate 

the Indian rupee, under what was seen to be pressure from the US. Previously, one US dollar could 

be bought for less than Rs. 5; now, it costs more than Rs. 7. Price increases were driven by the 

current economic condition. People began to demonstrate in response to rising food prices, food 

scarcity, rising unemployment, and the country's overall economic situation. Across the country, 

bandhs and hartals were called on a regular basis. The government viewed the demonstrations as a 

law-and-order issue rather than reflections of people's grievances. This inflamed public resentment 

and exacerbated public instability2,3. 

FOOD: 

India had the same first-order difficulty in the initial months of Shastri's presidency as it had 

in the final months of his predecessor's, namely extreme food scarcity. 'India endured a long food 

crisis between 1939 and 1952,' according to Taylor C. Sherman. However, as Rodney H. Mills Jr. 

demonstrated, food production 'tended to stagnate' during 1953–1954 and 1958–1959, both deemed 

'bumper years,' resulting in another 'food crisis'4.Floods and other unfavourable seasonal changes 

caused a significant shortage in wheat and rice output by 1962–1963. Wheat production fell from 12 

million tonnes to 10.8 million tonnes that year, with current production predicted to be 9.7 million 

tonnes. As a result, wheat prices began to soar in September 1963, and the states of Uttar Pradesh, 

Maharastra, Bihar, Rajasthan, and West Bengal were particularly hard hit. The situation with rice 

was far worse. Rice crop suffered the worst damage in 1962–1963, with production falling to 31.9 

million tonnes from 34.8 million tonnes the previous year.Rice distribution through fair price shops 

was 1.1 million tonnes in 1963, approximately 1 million tonnes in 1962, and now 1.3 million tonnes 

in 1964. Between 1962 and October 1963, the market price had increased by a third. New Delhi had 

to approach the US government, which consented to a shipment of roughly 2 lakh tonnes, which was 

scheduled to arrive by the end of December 1964. C. Subramaniam, Shastri's minister for food and 

agriculture, was negotiating rice purchase agreements with Pakistan, Cambodia, and Thailand, even 

as he considered imposing rationing across the country.Food scarcity and price rises were not merely 

an economic concern, but also a politically "important matter," as Congress Members of Parliament 

(MPs) made clear to their ministers. Shastri and Subramaniam could only hope for a "bumper crop 

next season," while threatening harsh penalties for black marketeers and hoarders. By October 1964, 

the situation had deteriorated, and Shastri reassured worried MPs that his government would 'allocate 

more foreign exchange for the import of wheat from Australia,' while also urging them to 'visit their 

constituencies and spend some time in the villages so as to enthuse and educate the farmers to 
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produce more during the coming Rabi season,' thereby bringing the situation to a head.thus, bringing 

about ‘a psychological change’. A month later, it was the turn of rice in the southern states to be in 

limited supply. New Delhi sent more than 40 waggons of grains to Kerala, but that wasn't enough. 

Shastri was quick to bring up the "difficulty of foreign exchange" in terms of future imports, and 

acknowledged that "negotiations were underway to buy rice from specific nations on the basis of 

staggered payments." Meanwhile, 'coarse grains' were being sold in marketplaces across the country 

as a substitute. However, it was evident that problems would last at least until spring 1965. In the 

end, it turned out to be a lengthy affair with far-reaching consequences.'The famine of 1966–67, 

which centred on Bihar and resulted in 60 million people nourished for two years exclusively on U.S. 

food, was one of the incidents that generated an awareness of the rising food difficulties of the Third 

World in the late 1960s,' according to Gail Omvedt5. 

Meanwhile, the government enacted the Food Corporation Bill 'to design ways and means to 

offer farmers incentives to produce more,' as the root-and-branch solution to the problem. The goal 

was to give them ‘due help by form of finance, fertilisers, irrigational facilities and guidance’. Food 

grain movement limits between zones were also to be reexamined. However, this was not a "radical 

reform" in food policy, but rather a desperate solution befitting difficult times. Shastri intended to 

wait until March 1965, 'when the new wheat crops would be harvested,' before beginning anything 

new.Until then, he blamed "surplus food states" for supplying food grains to "deficient food states," 

hoping that the overall situation would improve due to predicted bumper crops. 'The food problem 

and rising costs' remained 'the fundamental challenge facing the country' until the border situation in 

Kutch and Kashmir heated up in spring-summer 1965. This was the backdrop against which the 

famed 'green revolution' was born, and both old and new research agree that Shastri 'successfully 

assisted in the construction of the Green Revolution's foundation.'Shastri initiated it by seemingly ‘a 

simple personnel shift, naming Minister of Steel and Heavy Industries C. Subramaniam the minister 

of food and agriculture’6; a step that was emblematic of a deeper desire to reorient policy from the 

Nehruvian ideological vision focused on industry towards Shastri’s own instinctive feel for 

agriculture. 

However, for the future 'architect' of the 'green revolution,' it was a risky step. According to 

Subramaniam, the Prime Minister greeted him with the phrase "the Waterloo of many past 

ministers"7when he accepted his new position. The leitmotif of'self-sufficiency in food... for the 

preservation of our freedom' was at the heart of Shastri and Subramaniam's efforts, since India's food 

imports from the US would balloon to 10 million tonnes per year. When ideologues within the 

Cabinet, such as Finance Minister TT Krishnamachari, and inside Parliament, such as Communist 

leaders Hiren Mukherjee and Bhupesh Gujral, oppose Subramaniam, Shastri would back him to the 
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hilt8. Krishnamachari, infamous for a streak of ‘intolerance’ and ‘open hostility to perfectly 

legitimate criticism of {his} policy’,would term the Prime Minister a ‘parenthesis in history’. 'Most 

economic development depends on greater agricultural production, not foreign imports,' according to 

Shastri, whether in war or peace. When the Johnson administration began to examine methods to 

utilise aid to force a settlement of the Kashmir problem in the aftermath of the 1965 conflict with 

Pakistan... Shastri responded by saying that PL480 with "political strings"would not be accepted9,10. 

Shastri made substantial structural adjustments in addition to personnel changes and personal 

support, as Adam B. Lerner recently stated.By abolishing members' indefinite tenure and reducing 

the Planning Commission's status from that of a virtual branch of the prime minister's office to that 

of weaker economic advisers, he diminished the Planning Commission's outsized influence. Shastri 

also established his own secretariat within his office. 

These were the first actions in the realm of governance intended at bolstering Shastri's 

position as more than first among equals. Although it was easier to persuade the party to "protect the 

prime minister's role at the centre of policymaking"6,11. Indeed, the 'burning' food problem was 

linked to the Congress crust crisis on Shastri's Prime Ministerial plate, much as Shastri's response to 

one was tied to the other, as Michael Brecher wrote at the time: In mid-August 1964, he issued a 

detailed letter to the Chief Ministers, requesting their cooperation. He pleaded with the grain trade's 

middlemen to release whatever food they had stashed.He called a conference with opposition party 

leaders and asked them not to use a national problem to gain political currency. He made two radical 

proposals to the Chief Ministers in October, aware of rising dissatisfaction with government inaction 

a statutory rationing in six cities with populations surpassing one million people, and informal 

rationing in 105 towns with populations exceeding 100,000 people; b a summary trial of traders 

selling at higher prices. 

To foil these plans and its underlying traditionally consensual and consultative approach, 

anything from "administrative shortcomings" to "supreme parochialism" was given.Prime Minister’s 

weakness but the party’s strength; ‘an open flouting of the centre by the state chieftains’12. 

Green Revolution: 

When India was in the throes of a significant agricultural crisis in the mid-1960s, annual 

wheat imports from the United States were three to four million tonnes. India was at the time 

involved in a conflict with Pakistan, its neighbour. On the other hand, the United States, India's 

principal food source, threatened to limit wheat shipments if India did not end the conflict. India was 

suffering from a severe food scarcity and was completely reliant on foreign goods. Shastri brought 

agriculture to the Planning Commission's attention at the time. And it was this shift in perspective 

that sparked the Green Revolution. He showed a deep concern for agriculture and was critical of the 
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lack of contact between the elites and the peasants And finally, his cooperation and masterstrokes 

turned India to a food surplus economy. 

Aatmanirbhar Bharat : 

Our second Prime Minister, Lal Bahadur Shastri, presented the idea of making India self-

sufficient, Aatmanirbhar Bharat, with a greater reliance on indigenous manufacturing and service 

providers. Although he did not develop the term Aatmanirbhar, India took the first step toward 

Aatmanirbharta and began to become self-sufficient as a result of his revolutionary ideas. His 

contributions to the Green Revolution, the White Revolution, and a variety of other sectors were the 

catalyst for India's transformation into Aatmanirbhar. 

ShastriVrat & Jai Jawan, Jai Kisan: 

During the food crisis, Shastri urged his countrymen to go without food for one day a week in 

order to save food grains. Shstri used "Tyag" in addition to sowing seeds as part of the Green 

Revolution and to send the food crisis. People complied and gave up a one-time meal once he and his 

family began fasting. It was dubbed a "Shastri-Vrat" by the country. Shastri brought agriculture to 

the Planning Commission's notice in order to enhance India's food output. He also coined the popular 

slogan "Jai Jawan, Jai Kisan." People were encouraged to start farming, and the food crisis was 

eventually over. Along with all of this, Shastri contributed much to the country13,14,15. 

CONCLUSION:  

Lal Bahadur Shastri was the second Prime Minister of Independent India and he was greatly 

impressed by Mahatma Gandhi. Also, a leader of the Indian National Congress Party.His life 

definitely motivational and inspirational.His work in food and agriculture definitely guide us in 

Atmanirbhar bharat.His thoughts definitely guide us for bright future of India. 
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LAL BAHADUR SHASTRI’S POLITICAL VIEW  
 

Dr. Buktare Deepak M. 
Assistant Professor, Jalna College Of Social Work, Jalna. 

INTRODUCTION:  

Lal Bahadur Shastri  (2 October 1904 – 11 January 1966) was an Indian statesman who 

served as the second Prime Minister of India. He promoted the White Revolution – a national 

campaign to increase the production and supply of milk – by supporting the Amul milk co-operative 

of Anand, Gujarat and creating the National Dairy Development Board. Underlining the need to 

boost India's food production, Shastri also promoted the Green Revolution in India in 1965. This led 

to an increase in food grain production, especially in Punjab, Haryana and Uttar Pradesh. 

Lal Bahadur Shastri was born to Sharada Prasad Srivastava and Ramdulari Devi 

in Mughalsarai on 2 October 1904. He studied in East Central Railway Inter college and Harish 

Chandra High School, which he left to join the non-cooperation movement. He worked for the 

betterment of the Harijans at Muzaffarpur and dropped his caste-derived surname of "Srivastava". 

Shastri's thoughts were influenced by reading about Swami Vivekananda, Gandhi and Annie Besant. 

Deeply impressed and influenced by Gandhi, he joined the Indian independence movement in the 

1920s. He served as the president of Servants of the People Society (Lok Sevak Mandal), founded 

by Lala Lajpat Rai and held prominent positions in Indian National Congress. Following 

independence in 1947, he joined the Indian government and became one of Prime Minister Nehru's 

key cabinet colleagues, first as Railways Minister (1951–56), and then in numerous other prominent 

positions, including the Home Minister. He led the country during the Indo-Pakistan War of 1965. 

He was posthumously awarded the Bharat Ratna. 

Political Career: Political Life : 

In 1945, as the provinces were preparing for an election,Shastri was appointed as the 

secretary to the United Provinces Parliamentary Board of the Congress.Pandit Nehru was its 

president.Shastri as secretary, was responsible for the choice of candidates for election and 

developing a strategy for winning the maximum number of seats. Given the factionalism in the party, 

Lal Bahadur Shastris task was why of a reconciler and recommended the appropriate person to be 

given the party ticket. This was the specific reason why Pandit Nehru had entrusted him with that 

responsibility. Shastri did justice to his task and resolved many a dispute on selecting candidates. 

The congress won a resounding victory in the elections and shastrihim self was elected to the 

provincial legislature from Allahabad. It must be said to Shastri’s credit that for his work as secretary 

of the Parliamentary Board  of the congress party in the large province, he won the admiration  and 
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support of all sections of congress  leaders and workers for his impartial approach and sense of fair 

ply. This was The remain his biggest strength and asset in his political Career.    

STATE MINISTER: 

Following India's independence, Shastri was appointed Parliamentary Secretary in his home 

state, Uttar Pradesh.He became the Minister of Police and Transport under Govind Ballabh Pant's 

Chief Ministership on 15 August 1947 following Rafi Ahmed Kidwai's departure to become a 

minister at the centre. As the Transport Minister, he was the first to appoint women conductors. As 

the minister in charge of the Police Department, he ordered that police use water jets, whose 

instructions was given by him, instead of lathis to disperse unruly crowds.His tenure as police 

minister (As Home Minister was called prior to 1950) saw successful curbing of communal riots in 

1947, mass migration and resettlement of refugees. 

CABINET MINISTER: 

In 1951, Shastri was made the General Secretary of the All-India Congress Committee with 

Jawaharlal Nehru as the Prime Minister. He was directly responsible for the selection of candidates 

and the direction of publicity and electioneering activities. His cabinet consisted of the finest 

business men of India including RatilalPremchand Mehta. He played an important role in the 

landslide successes of the Congress Party in the Indian General Elections of 1952, 1957 and 1962. In 

1952, he successfully contested UP Vidhansabha from Soraon North cum Phulpur West seat and 

won by getting over 69% of vote. He was believed to be retained as home minister of UP, but in a 

surprise move was called to Centre as minister by Nehru. Shastri was made Minister of 

Railways and Transport in First Cabinet of Republic of India on 13 May 1952 He served as 

the Minister of Commerce and Industry in 1959 and Minister of Home Affairs in 1961.Shastri laid 

the foundation of Mangalore Port in 1964 as a minister without a portfolio. 

PRIME MINISTER: 

Jawaharlal Nehru died in office on 27 May 1964. Then Congress Party president K. 

Kamaraj was instrumental in making Shastri Prime Minister on 9 June. Shastri, though mild-

mannered and soft-spoken, was a Nehruvian socialist and thus held appeal to those wishing to 

prevent the ascent of conservative right-winger Morarji Desai. 

In his first broadcast as Prime Minister, on 11 June 1964, Shastri stated: 

There comes a time in the life of every nation when it stands at the cross-roads of history and 

must choose which way to go. But for us, there need be no difficulty or hesitation, no looking to right 

or left. Our way is straight and clear—the building up of a socialist democracy at home with freedom 

and prosperity for all, and the maintenance of world peace and friendship with all nations. 
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DOMESTIC POLICIES: 

Shastri retained many members of Nehru's Council of Ministers. T. T. Krishnamachari was 

retained as the Finance Minister of India, as was Defence Minister YashwantraoChavan. He 

appointed Swaran Singh to succeed him as External Affairs Minister. He also appointed Indira 

Gandhi, daughter of Jawaharlal Nehru and former Congress President, as the Minister of Information 

and Broadcasting. Gulzarilal Nanda continued as the Minister of Home Affairs. 

Lal Bahadur Shastri's tenure witnessed the Madras anti-Hindi agitation of 1965. The 

government of India had for a long time made an effort to establish Hindi as the sole national 

language of India. This was resisted by the non-Hindi speaking states particularly Madras State. To 

calm the situation, Shastri gave assurances that English would continue to be used as the official 

language as long the non-Hindi speaking states wanted. The riots subsided after Shastri's assurance, 

as did the student agitation. 

ECONOMIC POLICIES: 

Shastri continued Nehru's socialist economic policies with central planning.He promoted 

the White Revolution – a national campaign to increase the production and supply of milk – by 

supporting the Amul milk co-operative of Anand, Gujarat and creating the National Dairy 

Development Board. He visited Anand on 31 October 1964 for inauguration of the Cattle Feed 

Factory of Amul at Kanjari. As he was keenly interested in knowing the success of this co-operative, 

he stayed overnight with farmers in a village, and even had dinner with a farmer's family. He 

discussed his wish with VergheseKurien, then the General Manager of Kaira District Co-operative 

Milk Producers' Union Ltd (Amul) to replicate this model to other parts of the country for improving 

the socio-economic conditions of farmers. As a result of this visit, the National Dairy Development 

Board (NDDB) was established at Anand in 1965. 

While speaking on the chronic food shortages across the country, Shastri urged people to 

voluntarily give up one meal so that the food saved could be distributed to the affected populace. 

However, he ensured that he first implemented the system in his own family before appealing to the 

country. He went on air to appeal to his countrymen to skip a meal a week. The response to his 

appeal was overwhelming. Even restaurants and eateries downed the shutters on Monday evenings. 

Many parts of the country observed the "ShastriVrat". He motivated the country to maximize the 

cultivation of food grains by ploughing the lawn. Underlining the need to boost India's food 

production, Shastri also promoted the Green Revolution in India in 1965.This led to an increase in 

food grain production, especially in Punjab, Haryana, and Uttar Pradesh. Major milestones in this 

undertaking were the development of high-yielding varieties of wheat,and rust resistant strains of 

wheat. 
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JAI JAWAN JAI KISAN 

It was during this period that Shastri addressed the nation in a radio broadcasting on 10 

October 1965.This Speech become historical, as it saw the coining of a phrase that Shastri has been 

synonymous with : ‘Jai Jawan, Jai Kisan’. The Slogan became a symbol of the twin pillars of India’s 

nationhood On the agricultural front, he appealed to the farmer to increase their produce, the traders 

tobe fair in marketing the produce at just rates and the consumers to exercise restraint while 

consuming the produce. Self-sufficiency in food grains needed to be a national goal. At the same 

time, the  country needed to develop a defense framework that could protect the national interests 

and sovereignty of the land. Central to this process  was the Indian soldier. It was to boost the 

people’s self confidence and protect the nation’s self-interest that Shastri coined the slogan, which 

gained immediate popularity and captured the essence of India.   

RESTING IN PEACE:  

In the post-war Tashkent talks, brokered by the Soviet Union, he walked the talk of peace 
and did not rub Pakistan’s nose in its defeat. He was willing to return captured territory in Haji Pir 
and on the Lahore front – real estate that was more valuable than what Pakistan had in Chamb and 
Rajasthan. Shortly after the signing of the Tashkent Agreement, his heart gave out. Shastri passed 
away in Tashkent in the early hours of January 11, 1966. India’s second prime minister deserves 
to be not just remembered, which India does from time to time, but emulated – which no one 
aspires to do. He was ethical, wise and far-sighted; and a large-hearted and pragmatic team 
player. The adjectives could go on, and still be all true. 
CONCLUSION: 

Shastri served as prime minister for just 18 months, and in that brief tenure, left a 
memorable imprint on the country as a politician, administrator and war leader. Many in the 
present generation don’t know he authored the slogan, “Jai Jawan, Jai Kisan,” which captured the 
idea that peasants (and their welfare) are as integral to the security of the country as soldiers. 
Shastri would be remembered as a people’s person who dealt with all individuals with trust, tact 
and transparency. the trust  quotient that Shastri evoked was extremely high. Lal Bahadur Shastri 
exhibited genuine concern and compassion for all. His interpersonal skills were very refined. No 
doubt he was loved and cherished by people from all walks of life and across all age groups. The 
following anecdotes give up great insight into how we should conduct ourselves to be able to 
influence others effectively. Lal Bahadur Shastrihaldled several crises sensitively and sure-
footedly without burning bridges or incensing people. This is the true hallmark of a courageous 
leader who always keeps others above self. 
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लाल बहादरु शा ी के सामािजक िवचार  का अ ययनलाल बहादरु शा ी के सामािजक िवचार  का अ ययनलाल बहादरु शा ी के सामािजक िवचार  का अ ययनलाल बहादरु शा ी के सामािजक िवचार  का अ ययन 
 

डॉ. अलका पांडेय    
सहायक ा यापक (इितहास) ी सा  बाबा आदश महािव ालय अंिबकापुर (497001) 

 

तावनातावनातावनातावना-  
सामािजक िवचारधारा का संबंध ि य  के सामा य जीवन तथा सामािजक सम या  के िवषय म चतन से ह ै

। सामािजक िवचारधारा मानवीय िवचारधारा क  शाखा ह ै ,िजसका शाि दक अथ ह,ै समाज के िवषय म िवचार या 
चतन । सामािजक िवचार  का इितहास उतना ही पुराना ह,ै िजतना क वयं समाज का इितहास अथात सामािजक 

िवचारधारा  ि क या सह चतन के प रणाम व प िवकिसत वे िवचार ह ै ,जो मु यतः सामािजक जीवन एवं 
सम या  से संबंिधत ह । 

सामािजक जीवन तथा सम या  के िवषय म एक अथवा कुछ ि य  के चतन व िवचार  को ही सामािजक 
िवचार कहा जा सकता ह ै। येक यगु क  अपनी एक पृथक तथा िविश  िवचार धाराएं होती ह । सामािजक िवचारधारा 
का िवकास सामािजक अनुभव  के आधार पर िनरंतर होता रहता ह ै । समाज केवल ाणीगत ईकाई नह  ह,ै उसक  
अपनी कोई वतं  चेतना नह  होती ह,ै वह वतः कसी नैितक मू य का चयन नह  करती ह ै,सभी नैितक मू य मानव 

ारा अनुभव कए जाते ह और वह उ ह ा  करने क  इ छा को पसंद करता ह ै।आदश समाज म जो नैितक मू य िनिहत 
माने जाते ह वह भी मानव के अभी  होते ह ,और व ेसहयोगी ढंग से भी सभी क  भलाई क  भावना से ो सािहत होते ह 
। सामािजक िवचारधारा का संबंध केवल सामािजक सम या  के िवषय म सह चतन नह  ह ैअिपतु यह समाज के अ य 
सभी पहलु  िजनम आ थक तथा राजनीितक याय भी सि मिलत ह ै । सामािजक िवचारधारा का िनरंतर िवकास 
मानव क  िवकासवादी कृित का सूचक ह ै येक समाज क  िभ   िभ  सामािजक िवचारधारा होती ह ै । येक 
िवचारधारा के समथक अपने िवचार  क  पुि  के िलए अपने िस ांत  और तक अव य तुत करते ह, और दसूरे के मन 
म उसके ित िव ास पैदा करने का यास करते ह । 
कंुजी श दकंुजी श दकंुजी श दकंुजी श द - लाल बहादरु शा ी , सामािजक िवचार । 
जीवन प रचय-  

लाल बहादरु शा ी का ज म 2 अ टूबर 1904 को उ र दशे के मुगलसराय नामक थान पर एक काय थ 
प रवार म आ था । इनके िपता का नाम  ी शारदा साद  ीवा तव था । जो एक िश क थे । इनक  माता का नाम 
राम दलुारी दवेी था । इनके घर क  आ थक ि थित ब त ही कमजोर थी । इसिलए इनका रहन-सहन ब त ही साधारण 
था । लाल बहादरु के माता िपता इ ह यार से न  कह कर बुलाते थे । शा ी जी जब मा  डेढ़ वष के थे ,तभी इनके 
िपता का वगवास हो गया इनके िसर से िपता का साया ही नह  उठा बि क रोजी रोटी का सहारा भी िछन गया । िपता 
क  मृ यु हो जाने के कारण िमजापुर म नाना के यहां ही इनक  ाथिमक िश ा ई । ये नदी तैरकर रोज कूल जाया 
करते थे । नाना के घर इनका पालन-पोषण बड़ ेही लाड़ यार से आ। वे बचपन से ही  अनुशािसत माहौल म पले बढ़े । 

बा यकाल म एक बार शा ी जी दो त  के साथ बाग गए ,उस समय बगीचे म उस व  माली भी नह  था । 
ब  को लगा इससे अ छा मौका नह  िमलेगा । सभी ब  ेधमाचौकड़ी मचाने लगे , इसी समय बाग म माली आ गया, 
बाक  सभी ब  ेभाग गए ले कन शा ी जी  वह  खड़े रह ेउनके हाथ म एक गुलाब फूल था, जो उ ह ने उसी बाग से 
तोड़ा था । माली ने बाग क  हालत दखेी ,और सारा गु सा उसी पर उतारा एक झ ातेदार तमाचा उस ब  ेके गाल पर 
पड़ा, तो वह रोने लगा । मासूिमयत से शा ीजी बोले तुम नह  जानते, मेरे िपता मर गए ह, फर भी तुम मुझे मारते हो 
दया नह  करते । शा ी जी को लगा िपता के ना होने से लोग  क  सहानुभूित िमलेगी, लोग यार करगे ,मगर ऐसा नह  
आ । जोरदार तमाचे ने उस ब े क  सारी आशा  को ख म कर दया ।यह घटना शा ीजी के िलए जदगी भर क  

सीख बन गई । माली ने कहा था ,जब तु हारे िपता नह  ह ैतब तो तु ह ऐसी गलती नह  करनी चािहए, और सावधान 
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रहना चािहए तु ह तो नेक चलन और ईमानदार बनना चािहए। लाल बहादरु शा ी के मन म उस दन से यह बात बठै 
गई थी, िजनके िपता नह  होते ह, उ ह सावधान रहना चािहए कुछ पाना ह,ै तो उसके लायक बनना चािहए । 

प रवार क  ि थित साधारण होते ए भी लाल बहादरु शा ी नेअपना ल य साधारण नह  रखा । मुगलसराय 
म छठी से आगे क  िश ा नह  थी इसिलए इ ह वाराणसी म इनके मौसा के घर भेज दया गया, जहां इनका दािखला 
हरीश चं  हाई कूल म करा दया गया । शा ी जी क  िगनती ितभावान छा  म होती थी । यहां पर भी इ ह काफ  
क ठनाइय  का सामना करना पड़ा , ले कन शा ी जी ने हसंते-हसंते संपूण क ठनाइय  का सामना कया । एक बार 
शा ी जी अपने सािथय  के साथ गंगा पार कर मेला दखेने गए, वापस लौटने के िलए उनके पास नािवक को दनेे के िलए 
पैसे नह  थे ,अतः आधा िमल गंगा का पाट उ ह ने तैरकर पार कया । प रि थितय  से जूझना व ेबचपन से ही सीखने 
लगे थे । साधन  का अभाव गित म बाधक नह  होता, यह ेरणा उ ह बचपन से ही िमल चुक  थी । काशी िव ापीठ म 
इ ह शा ी जी क  उपािध दी गई। 

शा ी जी का िववाह 1928 लिलता दवेी के साथ आ । इ ह दो बे टयां और चार बेटे ए । दशे को आजाद 
कराने म शा ी जी ने अहम भूिमका िनभाई, कई बार इ ह िगर तार कया गया शा ी जी के धानमं ी बनने के बाद 
1965 म भारत पा क तान का यु  आ िजसम शा ी जी ने िवषम प रि थितय  म दशे को संभाले रखा । शा ी जी ने 
जय जवान जय कसान का नारा दया तथा दशे को आगे बढ़ाया । 11 जनवरी 1966 को ताशकंद समझौते के दौरान 
रह यमय तरीके से शा ी जी क   मृ य ुहो गई।उनक  सादगी दशेभि  और ईमानदारी के िलए मरणोपरांत इ ह भारत 
र  से स मािनत कया गया । 
उ े यउ े यउ े यउ े य-  

तुत शोध प  का उ े य लाल बहादरु शा ी जी के सामािजक िवचार  का अ ययन कर जानकारी ा  करना 
ह ै। 
प रणामएव ं ा याप रणामएव ं ा याप रणामएव ं ा याप रणामएव ं ा या-  

िवन  दढृ सिह णु और जबरद त आंत रक शि  वाले शा ी जी अ यंत दरूदश  थे, तथा समाज म समानता का 
भाव रखते थे जाित था के िवरोधी थे। तीस से अिधक वष  तक अपनी सम पत सेवा के दौरान लाल बहादरु अपनी 
उदारता एवं मता के िलए लोग  के बीच िस  हो गए। उ ह ने कहा था मेहनत ाथना करने के समान ह,ै एक बार 
लाल बहादरु ने कहा था शायद मेरे लंबाई म छोटे कद होने एवं न  होने के कारण लोग  को लगता ह ै क म ब त दढ़ृ 
नह  हो पा रहा ,ं ले कन आंत रक प से म इतना कमजोर भी नह  ।ं लोग  को नजदीक से परखने क  उनमे अ भुत 

मता थी । लाल बहादरु शा ी भारतीय सं कृित क   े  पहचान ह।ै शा ी जी एक बार अपनी प ी और प रवार क  
अ य मिहला  के िलए साड़ी खरीदने िमल गए थे, उस व  वह दशे के धानमं ी भी थे िमल मािलक ने उ ह कुछ 
महगंी साड़ी दखाई तो उ ह ने कहा क उनके पास इ ह खरीदने के लायक पैसे नह  ह ै। िमल मािलक ने जब साड़ी िग ट 
दनेी चाही तो इ ह ने लेने से साफ इनकार कर दया शा ी जी मन और कम से पूरे गांधीवादी थे । 

इनका जीवन कममय  रहा। कभी-कभी तो यह काम म इतने लीन रहते थे क भोजन करना तक भुल जाते थे 
कम े  म िशिथल होते इ ह कभी दखेा ही नह  गया। असंभव दखने वाला काय जब शा ी जी को दया जाता था, तो 
अपने प र म से उसे सहज संभव बना दया करते थे। शा ी जी ने अपने जीवन का एक-एक ण कम करने म िबताया। 
वह एक महान ि  होने के साथ-साथ महान नेता भी थी और उ ह भारत र  से पुर कृत कया गया था शा ी जी ने 
समाज सुधारक  और पि मी दाशिनक  को पढ़ने म समय का उपयोग कया वह हमशेा दहजे णाली के िखलाफ थे 
इसिलए उ ह ने अपने ससुर से दहजे लेने से इनकार कर दया, शा ी जी मन और कम से पूरे गांधीवादी थे एक बार 
उनके घर पर सरकारी िवभाग क  तरफ से कूलर लगवाया गया तो उ ह ने कहा ऐसे म आदते िबगड़ जाएंग,े और तुरंत 
सरकारी िवभाग को फोन कर कूलर हटवा दया। अकाल के दन  म जब दशे म भुखमरी क  िवपि  आई तो शा ी जी ने 
कहा क दशे का हर नाग रक एक दन का त कर ,तो भुखमरी ख म हो जाएगी। वयं शा ीजी िनयिमत त रखा करते 
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थे, शा ी जी ब त कम साधन  म अपना जीवन जीते थे। पुराने कुत से माल बनाकर उनक  प ी उ ह योग के िलए 
दतेी थी। 

शा ी जी का िवचार था क भारतीय समाज क  सबसे बड़ी मुि  तभी होगी, जब वह अपने सामािजक पाखंड 
अंधिव ास म िवमुखता और ढोगी अभी जातवाद के च र  से मु  होगा। उ तर कह े जाने वाले वण  और ऊंची 
जाितय  के वगगत ठसक और वाथ परक से भरी ई चालाक  से मु  होकर ही भारतीय समाज मिु  के सास ले सकेगा 
,चाह ेदयानंद हो या िववेकानंद ितलक हो या रा िपता महा मा गांधी इन सब ने यह रेखां कत करने क  कोिशश क  क 
हमारी गुलामी काअसली कारण कही हमारे ही अंदर ह।ै 

शा ी जी हमेशा अपने को जनता के बीच  एक ि  समझते थे, और िस ांत तथा ावहा रक तर पर इसी 
का आचरण करते थे। शा ी जी का िस ांत था ईमानदारी से अपने कत  का पालन करो, और बाक  ई र पर छोड़ 
दो। शा ी जी ने खा ा  उ पादन के मामले म आ म िनभरता क  आव यकता पर जोर दया, उनका दढ़ृ मत था क 
खा ा  के संबंध म आ मिनभरता उतनी ही ज री ह ैिजतनी र ा के मामले म सरकार ने खा ा  ापार िनगम क  
थापना क ।  खा ा  कमी के असली कारण  को समझने के िलए शा ी जी ने गावं  का दौरा कया, उ ह ने कसान  से 

अपील क , क वे आगे आएं और अपनी ज रत से यादा सारा अनाज भेजकर दशे क  मदद कर। उ ह ने सभी कसान  
को यादा ऊपज और यादा िब  का नारा अपनाने क  सलाह दी। महा मा गांधी के प े  अनुआयी शा ी जी हर एक के 
साथ समान वहार करते थे। वेअपनी पृ भूिम को कभी नह  भूले। शा ीजी ईमानदारी और कत िन ा को ब त 
मह व दतेे थे, उ ह  चापलूसी से नफरत थी। 

शा ी जी अ यंत अनुशासन ि य थे अपने प रवार के सभी सद य  को अनुशासन का पाठ पढ़ाया। शा ी जी 
एक इमानदार िन कपट और सरल ि  ही नह  थे बि क एक कठोर अनुशासन वादी भी थे उ ह ने अपने ब  को 
अपने नाम का कभी फायदा नह  उठाने दया लाल बहादरु शा ी गरीबी का उ मूलन करके आ थक असमानता को 
िमटाना चाहते थे। समाज म सभी ि य  को बिु  यो यता िच, काम करने क  मता तथा साम य के अनुसार िबना 
भेदभाव के समान अवसर िमलना चािहए, समाज म बिु  िववेक नैितकता और कला मक उपलि धय  का यान रखना 
आव यक ह ैवह ऐसा मानते थे। 
िन कषिन कषिन कषिन कष-  

शा ी जी म अ यंत मानवीय क णा थी, और व े कसी भी सम या को सही प र े य म दखेते थे। भारतीय 
इितहास के क ठन समय म शा ीजी ने अपने कुशल नेतृ व का प रचय दया। आचाय िवनोबा भाव ेके श द  म शा ी 
जी ने बड़ी एका ता से दशे क  सेवा क  और दशे के िलए अपने संपूण जीवन को सम पत कर दया। उ ह ने रा ीय एकता 
को मजबूत कया यु  म स मानजनक शािंत ा  करके हम सफलता क  ओर अ सर कया। दशे उ ह कृत ता पूवक एक 
महान धानमं ी के प म हमेशा याद करता रहगेा । शा ी जी क  न ता और सादगी के पीछे उनके अंदर एक प रप  
मि त क दरू दिृ  और िववेक था। वा तव म शा ी जी क  जीवन शैली िजतनी साधारण और भावशाली थी उतनी ही 

भावशाली उनके िवचार और संदशे थे इमानदारी और सादगी भरा जीवन जीने वाले लाल बहादरु शा ी के िवचार 
आज भी दशे और जनता को रेणा दतेे ह, और सही राह पर चलने क  सीख दतेे ह।    
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yky cgknqj ‘kkL=hthps O;fDreRo o dk;sZ ,d n`”Vh{ksiyky cgknqj ‘kkL=hthps O;fDreRo o dk;sZ ,d n`”Vh{ksiyky cgknqj ‘kkL=hthps O;fDreRo o dk;sZ ,d n`”Vh{ksiyky cgknqj ‘kkL=hthps O;fDreRo o dk;sZ ,d n`”Vh{ksi    
    

MkWMkWMkWMkW----    ,u,u,u,u----    vkjvkjvkjvkj----    fpewjdjfpewjdjfpewjdjfpewjdj    
ljnkj iVsy egkfo|ky;] panziwj 

xks”kokjkxks”kokjkxks”kokjkxks”kokjk%&%&%&%&        
Lokra«; lsukuh Hkkjrkps fOnrh; iz/kkuea=h HkkjrjRu r.k o eukus iw.kZi.ks xka/khoknh O;DrheRo Eg.kts yky 

cgknqj ‘kkL=hth gks; Hkkjrh; Lokra«; vkanksyukr ‘kkL=hthuh ^ejks ugh ekjks* ph ?kks”k.kk nsowu laiw.kZ ns’kkr Lokra«; 
vkanksyukph Tokyk vf/kd rhoz dsyh gksrh- ‘kkL=hthauh fu/kkZjhr dsysyh furh /kksj.ks o ?kks”k.kk n~okjs jk”Vkps Lo:Ik 
cnyfoys gksrs- yksdkar ns’kHkDrh lSfudk laca/kh vknj lUeku o ‘ksrdÚ;k fo”k;h vknj o Je izfr”Bk fuekZ.k d:u 
gsp [k&;k vFkkZus ns’kkps [kjs vk/kkj vkgsr gs Li”V dsys gksrs- ‘kkL=hath [kjs xka/khoknh vlqu R;kauh vkiys laiw.kZ 
tho.k vfr’k; lkk/ks o xjhckaP;k lsosr lefiZr dsys gksrs-  

Hkkjrh; Lokra«; vkanksyukr R;kaps ;ksxnku egRoiw.kZ vlwu R;kaph ldzh; Hkkxhnkjh jkghyh vkgs- R;kph Hkqfedk 
usgehp O;ogkjh o tursP;k vko’;drkauk izk/kkU; ns.kkjh gksrh R;kaP;k ;k dk;kZeqGsp o O;DrheRokeqGs laiw.kZ 
Hkkjrh;kauk vktgh ns’kHkDrh] O;ogkjhdrk] lk/ksiu bZekunkjh djhrk J/nkLFkku cuys vkgs- 
izLrkouk  

lknxh] lk/ks thou o O;ogkj pkrq;Z] dq’ky usr`Ro vkf.k vusd ?kks”kokD;kaps iz.ksrs ‘kkL=hath gs HkkjrkP;k 
bfrgklkprhy vUkU; lk/kkj.k O;DrheRo vkgsr- xka/khoknh fopkjlj.khpk fLodkj d:u] laiw.kZ thou R;kap eqY;kapk 
vafxdkj dj.kkjs ‘kkL=hath [k&;k vFkkZus xka/khthps vuq;k;h Eg.krk ;sbZy- 

yky cgknqj ‘kkL=hthpk tUe 02 vkWDVksacj 1904 jksth mRrj izns’kkrhy eqxyljk; ;sFks >kyk R;kaP;k 
oMhykaps uko eqa’kh ‘kkjnkizlkn o vkbZps uko jkenqykjh JhokLro gksrs- ‘kkL=hth ygk.k vlrkaukp R;kaP;k vkbZus 
R;kauk R;kaP;k oMhykadMs fe>kZiwjyk ?ksoqu xsY;k frFksp R;kaps izkFkfed f’k{k.k iw.kZ vkys dk’kh fo|kihBkrqu laLd`r 
fo”k;kr inoh izkIr d:u] R;kauh ‘kkL=h gh mik/kh izkIr dsyh gksrh- R;keqGs ‘kkL=hthaus R;kaps eqG vkMuko JhokLro 
tkrhlqpd vlY;kus izkIr mik/khps ‘kkL=h gs vkMuko /kkj.k dsys ;kp vkMukokyk ,d oy; izkIr >kys vkgs- 
‘kkL=hthaps O;DrheRo‘kkL=hthaps O;DrheRo‘kkL=hthaps O;DrheRo‘kkL=hthaps O;DrheRo%&%&%&%&    

Ykkycgknqj ‘kkL=hthaps O;DrheRo cgqvk;keh o muqax gksrs ijarq R;kps thou o jkg.kheku vfr’k; lk/ks gksrs- 
‘kkL=htha dehr deh lk/kuke/;s vkiys tho.k O;rhr djk;ps R;kps QkVysyk lnjk lq/nk mi;ksxkr vk.kyk tk;pk 
R;kps :eky cuowu rs mi;ksxkr vk.kk;ps Hkkjrke/;s nq”dkG iMY;kus HkqdcGhph vkiRRkh fuekZ.k >kyh gksrh- rsOgk 
R;kauh HkkjrkP;k loZ ukxjhdkauk ,d fnolkaP;k mioklkps ozr dj.;kps vkOgk.k dsys gksrs- R;keqGs HkqdcGh vkiRRkh 
lkekU; gksbZy v’kh R;kaph /kkj.kk gksrh- 

lqfuy ^^‘kkL=hauh ykycgknqj ‘kkL=h esjs ckcqth** ;k iqLrdkr ‘kkL=hth lca/kh vusd vkReh; izlax Li”V dsys 
vkgsr ‘kkL=hath d/khgh ljdkjh xkMhpk O;Drhxr dk;kZlkBh mi;ksx djhr ulr ,d osGk lqfuythaus ljdkjh dkj 
pkyfoyh gksrh rj ‘kkL=hathauk rs vkoMys ukgh R;kauh R;k dkjpk fdyksehVjpk fg’kksc d:u rso<h jDde ljdkjh 
[kkR;kr tek dsyh gksrh- ‘kkL=hthaP;k Vscykoj usgehp fgjos xor vlk;ps R;kap er gksr dh] lqanj Qqys yksdkauk 
vkd”khZr djrkr ijarq dkgh fnolkauh xGw.k tkrkr ijarq xorkps rls ukgh xor fgjos vlrs R;keqGs xorkizek.ks 
yksdkaP;k thoukr ,d vk/kkj o [kq’kh cuwu jkg.;kph R;kaph bPNk gksrh- 

‘kkL=hath lknxh o egkurspk eqrhZear mnkgj.k gksrs- R;kaP;k thoukP;k vusd izlaxkrqu izsj.kk feGr vlrs- 
‘kkL=hath Hkkjrkps iz/kkuea=h vlrkauk ,d fnol diMk feyyk HksV fnyh gksrh- R;kaP;k lkscr dkiM feyps ekyd o 
vf/kdkjh oxZ gksrk- feYkP;k xksnkekr iksgkspY;kuarj R;kauk lkMh nk[kfo.;kr vkyh- rsOgk ‘kkL=hthauh dehr deh 
fdearhP;k lkM;k nk[kfo.;kl lkafxrys gksrs fey ekydkaus egkx lkMh HksV ns.;kph bZPNk nk[kfoyh rsOgk R;kauh 
vfr’k; foueziwosZd udkj nsowu EgVys dh] eh [kjsnh d: ‘kdr ukgh eh lkMh HksV ?ksoqu iRuhyk HksV nsow eh 
iz/kkuea=h vkgs ijarq xjhc vkgs- R;keqGs eh ek÷;k dqorhuqlkj lkMh [kjsnh djs.k gh egkurk o ykyp iklwu dkslks nqj 
vl.kkjs R;kaps O;DrheRo gksrs- 
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Lokra«; vkanksyukrhy dk;sZ o Hkqfedk %&Lokra«; vkanksyukrhy dk;sZ o Hkqfedk %&Lokra«; vkanksyukrhy dk;sZ o Hkqfedk %&Lokra«; vkanksyukrhy dk;sZ o Hkqfedk %&    
‘kkL=hath ‘kkys; f’k{k.k ?ksr vlrkauk Hkkjrh; Lokra«; vkanksyukph pGoG tuekulk Ik;Zar iksgkspyh gksrh- 

‘kkL=hthaP;k cky eukoj ;kapk Qkj eksBk izHkko fuekZ.k >kysyk gksrk- e- xka/khthaP;k fopkjkus izHkkfor gksowu jk”Vªh; 
Lokra«; vkanksyukr ldzh; lgHkkx ?ks.;kps eu dsoG o;kP;k 11 O;k o”khZ ‘kkL=hthauh cufoy gksrs- 

1920 uarj xka/kh ;qxkyk lqjokr gksowu Lokra«; vkanksyukph rhozrk vf/kdp ok<hl ykxyh gksrh- ;kr 
xka/khthus baxzth lRrsP;k fojks/kkr vlgdkj vkanksyukph lq:okr d:u ns’koklh;kauk vkOgk.k dsys dh] ;k vkanksyuk 
izR;sd ns’koklh;kauh lkfey Ogkos- rsOgk ‘kkL=hath vlgdkj vkanksyukr ldzh; lgHkkx ?ksryk gksrk rsOgk R;kps o; 
dsoG 16 o”ksZ gksrs- ‘kkL=hath Lons’kh fopkjkaps ,o<s izHkkohr gksrs dh] R;kauk vkiY;k fookg izlaxh HksV Eg.kwu pj[kk 
o gkrkauh fouysys dkgh feVj dkiM ?ksrys gksrs- 

1930 e/;s xka/khthus feBkP;k dkG;k dk;n;kP;k fojks/kkr nkaMh ;k=klq: dsyh gksrh- ;k lR;kxzgkpk lans’k 
laiq.kZ ns’kkr izfrdkRed Lo:ikr laiq.kZ ns’kkr ,d dzkarh fuekZ.k dsyh- ;k lR;kxzgkr ‘kL=hath ,d ufou mstsZuh 
lkfey >kys gksrs- R;kauh cÚ;kp vfHk;kukps Lor% usRk`Ro dsy gksrs ;keqGs R;kauh ,dq.k lkr o”kkZ Ik;Zar baxztkauh 
dkjkoklkr Bsoys gksrs ;k vkanksyukrhy ldzh; o la?k”kZf’ky thoukus R;kauk iw.kZr% ifjiDo dsys gksrs- 4 vkWxLV 
1942 jksth xka/khthauh Hkkjr NksMks vkanksyu lq: dsys o izR;sd Hkkjrh;kauk ^djks ;k ejks* gk lans’k ns.;kr vkyk- ;kr 
xka/khathuk vVd dj.;kr vkyh- R;kosGh ‘kkL=htha 1 vkWxLV 1942 jksth bykgkckn iksgkspys o vkanksyu lq: dsys- 
;kr R;kauh ^djks ;k ejks* ;k ?kks”k.ksyk R;kauh ^^ejks ugh ekjks* ;k ?kks”k.ksr cny ?kMoqu vk.kyk R;keqGs dzkarhph rhozrk 
iw.kZ ns’kke/;s iljfo.;kr ;’kLoh >kys- ;kr R;kauh vdjk fnol Hkqfexr jkgqu vkanksyu pkyfoys gksrs 19 vkWxLV 
1942 jksth ‘kkL=hthauk vVd dj.;kr vkyh- 
‘kkL=hthaph jktdh; dkjfdnZ o dk;s‘kkL=hthaph jktdh; dkjfdnZ o dk;s‘kkL=hthaph jktdh; dkjfdnZ o dk;s‘kkL=hthaph jktdh; dkjfdnZ o dk;s    

‘kkL=hthaph jktdh; dkjfdnZ mPN vkn’kkZoj o lknxh] bekunkjhoj vk/kkjhr vkgs- ‘kkL=hthaP;k jktdh; 
ekxZn’kZuke/;s iq:”kksRRkenkl VaMe] xksfoan oYyHk o iaMhr usg:thapk Qkj eksBk lgHkkx gksrk- 1929 e/;s Hkkjr lsod 
la?kkps lpho Eg.kqu dk;Z dsys gksrs- Hkkjrh; Lokra«;kuarj dkWaxzsl lRRkk vkyh- rsOgk  Lokra«; vkanksyukrhy uez o 
fofur ‘kkL=hthaps egRo ok<hl ykxys 1946 jksth ljdkjps tsOgk xB.k vkys- rsOgk R;kauk ‘kklukP;k jpukRed 
dk;kZpk Hkqfedsps nk;hRo lksifo.;kr vkys- R;kauk mRRkjizns’kkps lkalnh; lfpo inkoj fu;qDr dj.;kr vkyh- R;kuarj 
R;kauh x`gea=h inkoj fu;qDrh dj.;kr vkyh R;kuarj R;kauh x`gea=h inkoj fu;qDrh dj.;kr vkyh R;kuarj R;kauh 
x`gea=h inkoj fu;qDrh dj.;kr vkyh- 1951 e/;s fnYYkhyk cksyfo.;kr vkys o dsanzh; ea=heaMGkr cÚ;kp 
foHkkxkpk dk;ZHkkj lkaHkkGysyk vkgs- jsYos ea=h vlrkauk jsYos vi?kkrkph uSfrd tckcnkjh fLodk:u jkthukek fnyk 
gksrk- brD;k mPp dksVhph uSfrdrk R;kaP;k e/;s gksrh- ;k d`rheqGs loS/kkfud e;kZnkph ijaijk fuekZ.k >kyh- 

fofo/k ea=ky;kpk dkjHkkj lkaHkkGhr vlrkaukgh ‘kkL=hth dkWaxzsl ikVhZlanHkkZr dk;kZr Hkjiwj ;ksxnku fnys vkgs- 
1952] 1957 o 1962 P;k lkoZtfud fuoM.kqdhr R;kaps eksBs ;ksxnku vkgs- R;kaph la?kVukRed ‘kDrh] izfrek ;kapk 
Qkj eksBk Qk;nk dkWaxzslP;k lQyrsr vkysyk vkgs- lefiZr lsok] mnkRrfu”Bk fouezrk] nq< fo’okl] lfg”.kqrk o 
tcjnLr vkarjhd ‘kDrh] ;keqGs ‘kkL=hath ,d cgqvk;keh O;DrheRo Eg.kwu mn;kl vkys- 

1964 e/;s HkkjrkP;k fOnrh;] iz/kkuea=h Eg.kqu ‘kkL=hthauk fuoM.;kr vkys ‘kkL=hthaus ifgY;k i=dkj 
ijh”knsr gs Li”V dsys dh] Hkkjrkrhy [kk|kUUk Hkko ok< jks[kus gh izkFkfedrk vkgs ;ke/;s T;kauk ;’k i.k feGkysyk 
gksrk- R;kauh nqX/k mRiknukyk ok< dj.;klkBh ‘osr dzkarhyk izksRlkgu fnys gksrs- Hkkjrkr [kk|inkFkZ ok<fo.;klkBh 
gjhrdzkarhyk izksRlkgu fnys- 

‘kkL=hthapk dk;ZdkG vfr’k; dBhu Lo:ikpk gksrk- ns’kkvarxZr HkkaMoynkj opZLo fuekZu dj.;kpk iz;Ru 
djhr gksrs rj nqljhdMs ikjaikjhd ‘k=q ikfdLrku vkdzeu dj.;kP;k r;kjhr gksrk- 1965 e/;s vpkud Hkkjrkoj 
gokbZ geyk dsyk- rsOgk >kysY;k cSBfdr lSU; nykP;k izeq[kkauk ,dk okD;kr mRRkjs fnys ^^rqEgh ns’kkph j{kk djk o 
lkaxk vkiY;kyk dk; djk;pa vkgs** ;k ;q/nkr ‘kkL=hthuha ;kosGh ^^t; toku t; fdlku** gh ?kks”k.kk fnyh ;keqGs 
Hkkjrh; tursps eukscy ok<hl ykxys o laiw.kZ Hkkjrh; turk ,dtqVhus ‘kkL=hthaP;k ikBhl mHkh jkghyh- 

1965 P;k ;q/nkr Hkkjrkus ikfdLRkkuyk loZ ;q/n vk?kkMhoj ekr fnyh gksrh o Hkkjrh; lSU; ykgksj Ik;Zar 
iksgkspys gksrs- vk>kn df’ejpk cjkplk HkqHkkx HkkjrkP;k rkC;kr vkysYk gksrk- R;keqGs ikfdLrkuus vesjhdk o brj 
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jk”VªkP;k enrhus ;q/n fojke ?kMoqu vk.kyk o fu;ksthr djkuqlkj ‘kkL=hthaoj ncko Vkdqu rk’kdan ;sFks okVk?kkVh 
djhrk jkth dj.;kr vkyk rk’kdan ;sFks djkjklaca/kh ppkZ djhr vlrkauk R;kauk ikfdLRkkuph thadysyh Hkqfe ijr 
dj.ks ekU; uOgrs ijarq vkarjk”Vªh; ncko fuekZ.k >kY;kus rk’kdan djkj ekU; d:u R;kauh Lok{kjh dsyh gksrh- 

;q/nfojke djkjkoj ‘kkL=hthauh Lok{kjh dsY;kuarj 11 tkusokjh 1966 jksth jk=h R;kapk e`R;q>kyk] R;kapk e`R;q 
gk ,d vkti;Zar ,d jgL; vkgs- ns’kHkDr] d.k[kj] lknxh] bekunkj usR;kpk e`R;q v’kk fons’kh Hkqfedsoj jgL;e; 
gksrs- gs HkkjrkaP;k ukxjhdkauk vktgh fiMk ns.kkjh ?kVuk vkgs- 
eqY;eki.k %&eqY;eki.k %&eqY;eki.k %&eqY;eki.k %&    

vfr’k; lk/ks o bZekunkjh iqoZd thou tx.kkjs o pk.k{k] d.k[kj usr`Ro dj.kkjs ‘kkL=hth vktgh ns’kkyk o 
ns’koklh;kauk izsj.kk nsr vlrkr- ns’kkps laj{k.k dj.ks gs lSU;kps dk;Z ukgh rj izR;sd ns’k oklh;kaps drZO; vkgs dh 
n`< Hkkouk tkx`r d:u turse/;s ,drk o ,dkRerk fuekZ.k dj.;kps dk;Z T;kauh vfr’k; dBh.k izlaxh dsys vkgs- 
Hkkjrke/khy [kk|inkFkkZph deh nqj dj.;klkBh d`”kh fodklkyk pkyuk nsowu ‘osrdzkarh o gjhr dzkarhyk lq:okr dsyh 
gksrh-^t; toku t; fdlku* gh ?kks”k.kk vktgh izklafxd vkgs- ns’kHkDrh o Jeizfr”Bk egRo nsoqu lSU; o 
‘ksrdÚ;kaizfr vknj o fu”Bk lUEkku fuekZ.k dsyh gksrh- gh Hkkouk ledkyhu Hkkjrh; ifjLFkrhr fuekZ.k gks.ks vR;karhd 
xjtsps vkgs- fouez] n`< fo’okl] bZekunkj] d.k[kj lfg”.kq o tcjnLr vkarjhd bPNk’kDrh vl.kkÚ;k ‘kkL=hthauk 
vktgh laiw.kZ ns’k R;kauk J/nkiqoZ Lej.k djhr vlrs- 
lanHkZ %&lanHkZ %&lanHkZ %&lanHkZ %&    

1. vuqt /kj] 2018 ;qoj izkbZe fefuLVj bt MsM foLrkLrk ifCyhf’kax- 

2. lh- ih- JhokLRko 2006 yky cgknqj ‘kkL=h izkbZe fefuLVj vkWQ bafM;k vkDlQkWMZ ;qfuoZflVh- 

3. lqfuy ‘kkL=h] 2020 ^^yky cgknqj ‘kkL=h** izHkkr izdk’ku 

4. rstiky flag /kkek] 2018 ^ykycgknqj ‘kkL=h* X;ku fxrk izdk’ku  

5. vfuy ‘kkL=h o iou pkS/kjh ^yky cgknqj ‘kkL=h usr`Ro ds lq=* foLMe foyst iCyh’klZ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

Vol. I  - ISSUE – XXXVIII    »ÖÖ»Ö ²ÖÆüÖ¤æü¸ü ¿ÖÖÃ¡Öß •Öß¾Ö−Ö ¯Ö×¸ü“ÖµÖ �úÖµÖÔ †Ö×�Ö ×¾Ö“ÖÖ ü̧  SJIF Impact Factor : 6.91   Page - 17 

»ÖÖ»Ö²ÖÆüÖ¤ãü¸ ¿ÖÖÃ¡Öß •Öß¾Ö−Ö ¯Ö×¸ü“ÖµÖ, �úÖµÖÔ †Ö×�Ö ×¾Ö“ÖÖ¸ü  
ÃÖÓ¿ÖÖê¬Ö�ú 

†−Öã¸üÖ¬ÖÖ ÃÖÓ•ÖµÖ ³ÖÖ¸ü«üÖ•Ö 
²Öß 4- 101, ×¤ü¿ÖÖ ×ÃÖ»¾Öü¸ü ¾Öã›ü, ÆüÃÖãÔ»Ö ×™ü - ¯ÖÖò‡Õ™ü, ÆüÃÖãÔ»Ö, †Öî̧ Óü÷ÖÖ²ÖÖ¤ü - 431003 

¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö−ÖÖ : 
³ÖÖ¸üŸÖÖ“Öë ´ÖÖ•Öß ¯ÖÓŸÖ¯ÖÏ¬ÖÖŸÖ, ¿ÖÖÓŸÖß“Öê ¤êü¾ÖŸÖÖ, ×−ÖÂ�ú»ÖÓ�ú “ÖÖ×¸ü¡µÖÖ“Öê ¯ÖÏŸÖß�ú »ÖÖ»Ö²ÖÆüÖ¤ãü¸ü ¿ÖÖÃ¡Öß µÖÖÓ“ÖÖ •Ö−´Ö ˆ¢Ö¸ü ¯ÖÏ¤üê¿ÖÖŸÖ 

÷ÖÓ÷Öê“µÖÖ �úÖšüÖ¾ÖÖ¸üß»Ö ´Öã÷Ö»ÖÃÖ¸üÖµÖ µÖÖ ÷ÖÖ¾Öß 2 †ÖòŒ™üÖë²Ö¸ü 1904 ´Ö¬µÖê —ÖÖ»ÖÖ. †ŸµÖÓŸÖ ÷Ö¸üß²Ö ¯Ö¸üßÛÃ£ÖŸÖßŸÖ ×¿Ö�Ö:Ö ×´Öôû¾Öæ−Ö ŸµÖÖÓ−Öß 
�úÖ¿Öß ×¾ÖªÖ¯ÖßšüÖ“Öß ¿ÖÖÃ¡Öß Æüß ¯Ö¤ü¾Öß ×´Öôû¾Ö»Öß. 1927 ´Ö¬µÖê »ÖÖ»ÖÖ »Ö•Ö¯ÖŸÖ ¸üÖµÖ µÖÖÓ−Öß Ã£ÖÖ¯Ö−Ö �êú»Öê»µÖÖ '¤ü ÃÖ¾ÆÔü™ËüÃÖ †Öò±ú ¤ü 
×¯Ö¯Ö»Ö ÃÖÖêÃÖÖµÖ™üß' “Öê ŸÖê ÃÖ¤üÃµÖ —ÖÖ»Öê. 1929 ¯ÖÖÃÖæ−Ö ŸÖê −ÖêÆü¹ýÓ“µÖÖ ÃÖÆü¾ÖÖÃÖÖŸÖ †Ö»Öê †Ö×:Ö ¤êü¿ÖÖ“µÖÖ ÃÖ¾ÖÖì““Ö ¸üÖ•Ö�úßµÖ ¾ÖŸÖãÔôûÖŸÖ 
ŸµÖÖÓ“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö —ÖÖ»ÖÖ. ´ÖÆüÖŸ´ÖÖ ÷ÖÖÓ¬Öß“µÖÖ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖ»Öœü¶Ö“µÖÖ ÃÖŸµÖÖ÷ÖÏÆüÖŸÖ ŸµÖÖ−Öß ³ÖÖ÷Ö ‘ÖêŸÖ»ÖÖ. ŸµÖÖÓ−Öß −Ö‰ú ¾ÖÂÖì ŸÖã¹Óý÷ÖÖŸÖ �úÖœü»Öß.  

ÃÖÖ¬Öß ¸üÖÆü:Öß, ˆ““Ö ×¾Ö“ÖÖ¸üÃÖ¸ü:Öß, ÃÖŸÖ¿Öß»Ö ¾Ö ×−Ö×¸ü“”û ¾Öé¢Öß †Ö×:Ö Ã¯ÖÂ™ü¾ÖŒŸÖê¯Ö:ÖÖ µÖÖÓ´Öãôêû †−Öê�úÖÓ“ÖÖ ŸµÖÖÓ−Öß ×¾ÖÀ¾ÖÖÃÖ 
ÃÖÓ¯ÖÖ¤ü−Ö �êú»ÖÖ. ³ÖÖ¸üŸÖ - ¯ÖÖ�ú µÖã¨üÖ“µÖÖ ¾Öêôûß ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¸üÖÂ™ÒüßµÖ †ÛÃ´ÖŸÖê“Öê †Ö×:Ö �ú:Ö�Ö¸ü ¬ÖÖê¸ü:ÖÖ“Öê ¤ü¿ÖÔ−Ö •Ö÷ÖÖ»ÖÖ ‘Ö›ü»Öê. ŸµÖÓÖ“Öß 
•ÖµÖ •Ö¾ÖÖ−Ö, •ÖµÖ ×�úÃÖÖ−Ö Æüß †£ÖÔ¯Öæ:ÖÔ ‘ÖÖêÂÖ:ÖÖ ¯Öãœêü †´Ö¸ü —ÖÖ»Öß. 
ÃÖÓ¿ÖÖê¬Ö−ÖÖ“Öß ˆ×§üÂ™ü¶ê :  

1) »ÖÖ»Ö²ÖÆüÖ¤æü¸ü ¿ÖÖÃ¡Öß µÖÖÓ“ÖµÖÖ ¸üÖ•Ö�úßµÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖÓ“ÖÖ †³µÖÖÃÖ �ú¸ü:Öê.  
2) »ÖÖ»Ö²ÖÆüÖ¤æü¸ü ¿ÖÖÃ¡Öß µÖÖÓ“µÖÖ †ÖÙ£Ö�ú ×¾Ö“ÖÖ¸üÖÓ“ÖÖ †³µÖÖÃÖ �ú¸ü:Öê. 
3) »ÖÖ»Ö²ÖÆüÖ¤æü¸ü ¿ÖÖÃ¡Öß µÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•Ö�ú ×¾Ö“ÖÖ¸üÖÓ“ÖÖ †³µÖÖÃÖ �ú¸ü:Öê. 
4) »ÖÖ»Ö²ÖÆüÖ¤æü¸ü ¿ÖÖÃ¡Öß µÖÖÓ“µÖÖ ¿ÖêŸÖß ×¾ÖÂÖµÖ�ú ×¾Ö“ÖÖ¸üÖÓ“ÖÖ †³µÖÖÃÖ �ú¸ü:Öê. 
5) »ÖÖ»ÖÖ²ÖÆüÖ¤æü¸ü ¿ÖÖÃ¡Öß µÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÓ¸ü�Ö:Ö �Öê¡ÖÖŸÖß»Ö ×¾Ö“ÖÖ¸üÖÓ“ÖÖ †³µÖÖÃÖ �ú¸ü:Öê. 

ÃÖÓ¿ÖÖê¬Ö−Ö ¯Ö¨üŸÖß : 
¯ÖÏÃŸÖãŸÖ ÃÖÓ¿ÖÖê¬Ö−ÖÖÃÖÖšüß ¤ãüµµÖ´Ö ÃÖÓ�ú»Ö−Ö ¯Ö¨üŸÖß“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü �úºþ−Ö ´ÖÖ×ÆüŸÖß ÃÖÓ�ú×»ÖŸÖ �êú»Öê»Öß †ÖÆêü. ŸÖÃÖê“Ö ¾ÖŸÖÔ´ÖÖ−Ö¯Ö¡Öê, 

´ÖÖ×ÃÖ�êú, ÃÖÓ¤ü³ÖÔ÷ÖÏÓ£Ö, ‡Ó™ü¸ü−Öê™ü ‡ŸµÖÖ¤üß ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖÓ“ÖÖ †Ö¬ÖÖ¸ü ‘ÖêŸÖÖ»ÖÖ •ÖÖ:ÖÖ¸ü †ÖÆêü. 
†³µÖÖÃÖ ×¾ÖÂÖµÖÖ“Öê ´ÖÆü¢¾Ö :  

ÃÖ¤ü¸ü ÃÖÓ¿ÖÖê¬Ö−ÖÖÃÖÖšß »ÖÖ»Ö²ÖÆüÖ¤æü¸ü ¿ÖÖÃ¡Öß •Öß¾Ö−Ö ¯Ö×¸ü“ÖµÖ, �úÖµÖÔ †Ö×:Ö ×¾Ö“ÖÖ¸ü ÆüÖ ×¾ÖÂÖµÖ ×−Ö¾Ö›ü»ÖÖ †ÖÆêü. µÖÖ´Ö¬µÖê 
»ÖÖ»Ö²ÖÆüÖ¤æü¸ü ¿ÖÖÃ¡Öß µÖÖÓ“Öê ¸üÖ•Ö�úßµÖ, ÃÖÖ´ÖÖ×•Ö�ú, †ÖÙ£Ö�ú, ¿ÖêŸÖß †Ö×:Ö ÃÖÓ¸ü�Ö:Ö �Öê¡ÖÖŸÖß»Ö ×¾Ö“ÖÖ¸üÖÓ“ÖÖ †³µÖÖÃÖ �êú»Öê»ÖÖ †ÖÆêü. 
»ÖÖ»Ö²ÖÆüÖ¤æü¸ü ¿ÖÖÃ¡Öß µÖÖÓ“Öê ¸üÖ•Ö�úßµÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü :  

³ÖÖ¸üŸÖÖ“µÖÖ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖ−ÖÓŸÖ¸ü »ÖÖ»Ö²ÖÆüÖ¤æü¸ü ¿ÖÖÃ¡Öß µÖÖÓ−ÖÖ ˆ¢Ö¸ü ¯ÖÏ¤êü¿ÖÖ“µÖÖ ÃÖÓÃÖ¤ü “Öê ÃÖ×“ÖŸÖ ²Ö−Ö¾Ö:µÖÖŸÖ †Ö»Öê. 1946 ´Ö¬µÖê 
ŸµÖÖÓ−ÖÖ ¯ÖÖê×»ÖÃÖ †Ö×:Ö ¾ÖÖÆüŸÖæ�ú ¯Ö×¸ü¾ÖÆü−Ö ´ÖÓ¡ÖßÆüß ²Ö−Ö¾Ö:µÖÖŸÖ †Ö»Öê. 1946 ´Ö¬µÖê ŸµÖÖÓ−ÖÖ ³ÖÖ¸üŸÖÖ“Öê ¯ÖÓŸÖ¯ÖÏ¬ÖÖ−Ö ´Æü:Öæ−Ö ×−Ö¾Ö›ü:µÖÖŸÖ 
†Ö»Öê ŸµÖÖÓ“Öß Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ »Öœü¶ÖŸÖß»Ö �úÖ¸ü�úß¤Ôü £ÖÖê¸ü Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ ÃÖî×−Ö�úÖ¯ÖÏ´ÖÖ:Öê ÆüÖêŸÖß. ŸµÖÖ“Ö ¯ÖÏ´ÖÖ:Öê »ÖÖ»Ö²ÖÆüÖ¤æü¸ü ¿ÖÖÃ¡Öß µÖÖÓ−Öß ¸üÖ•Ö−ÖêŸÖÖ 
´Æü:Öæ−Ö †Ö¯Ö»µÖÖ �ãú¿ÖÖ÷ÖÏ ²Öã×¨ü´ÖŸÖÖ †Ö×:Ö ŸÖ�Ôú–ÖÖ−ÖÖ“µÖÖ ²ÖôûÖ¾Ö¸ü ÃÖÓ�ú™üÖ ¯ÖÏÃÖÓ÷Öß †−Öê�ú ´ÖÆü¢¾Ö¯Öæ:ÖÔ ×−Ö:ÖÔµÖ ‘Öê‰ú−Ö ¤êü¿ÖÖ“Öê ÃÖÓ ü̧�Ö:Ö 
�êú»Öê. ŸµÖÖÓ−Öß †Ö¯Ö»µÖÖ ¸üÖ•Ö−Öß×ŸÖ�ú •Öß¾Ö−ÖÖÓŸÖ ¤êü¿ÖÖ»ÖÖ Æü×¸üŸÖ �ÎúÖÓŸÖß †Ö×:Ö †ÖîªÖê×÷Ö�úß�ú¸ü:ÖÖ“µÖÖ ´ÖÖ÷ÖÖÔ¾ÖÖ¸ü −Öê»Ö, "¤êü¿ÖÖ¯ÖÏŸÖß ¯ÖÏŸµÖê�ú 
¸üÃŸÖÖ ÃÖ¸üôû †Ö×:Ö Ã¯ÖÂ™ü †ÖÆêü. †Ö´Ö“µÖÖ ¤êü¿ÖÖÓŸÖß»Ö ¯ÖÏŸµÖê�ú ¾µÖŒŸÖà−ÖÖ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ †Ö×:Ö ÃÖ´Öé¨üßÃÖÖê²ÖŸÖ“Ö ÃÖ´ÖÖ•Ö¾ÖÖ¤üß »ÖÖê�úŸÖÓ¡ÖÖ“Öß 
Ã£ÖÖ¯Ö−ÖÖ �ú¸ü:Öê †Ö×:Ö •ÖÖ÷ÖÖŸÖß»Ö ÃÖ¾ÖÔ ¤êü¿ÖÖÓÃÖÖê²ÖŸÖ ×¾ÖÀ¾Ö ¿ÖÖÓŸÖß †Ö×:Ö ×´Ö¡ÖŸÖê“Öê ÃÖÓ²Öê¬Ö ¸üÖ�Ö:Öê" †ÃÖê ŸÖê †Ö¯Ö»µÖÖ ³ÖÖÂÖ:ÖÖŸÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü 
´ÖÖÓ›üŸÖ ŸµÖÖÓ“Öê ×¾Ö“ÖÖ¸ü ÃÖ´ÖÖ•Ö¾ÖÖ¤üß †Ö×:Ö †ØÆüÃÖÖ ¾ÖÖ¤üß ÆüÖêŸÖê. 
»ÖÖ»Ö²ÖÆüÖ¤æü¸ü ¿ÖÖÃ¡Öß µÖÖÓ“Öê †ÖÙ£Ö�ú ×¾Ö“ÖÖ¸ü :  

»ÖÖ»Ö²ÖÆüÖ¤ãü¸ü ¿ÖÖÃ¡Öß µÖÖÓ−Öß ¤êü¿ÖÖÓŸÖ ¤ãü¬Ö ˆŸ¯ÖÖ¤ü−ÖÖ»ÖÖ “ÖÖ»Ö−ÖÖ ¤êü:µÖÖÃÖÖšüß ŸµÖÖÓ−Öß À¾ÖêŸÖ �ÎúÖÓŸÖß»ÖÖ ¯ÖÖØšü²ÖÖ ¤ü¿ÖÔ×¾Ö»ÖÖ. 
ŸµÖÖ“Ö¯ÖÏ´ÖÖ:Öê ŸµÖÖÓ−Öß Ã¾Ö¤êü¿Öß ˆªÖê÷ÖÖÓ−ÖÖ ¯ÖÏÖêŸÃÖÖÆü−Ö ¤êü‰ú−Ö ¤êü¿ÖÖ»ÖÖ †ÖîªÖê×÷Ö�ú¸ü:ÖÖ“µÖÖ ´ÖÖ÷ÖÖÔ¾Ö−Ö −Öê»Öê. †Ö×:Ö ¤êü¿ÖÖ“Öß †£ÖÔ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ 
²Öôû�ú™ü �ú¸ü:µÖÖ¾Ö¸ü ³Ö¸ü ×¤ü»ÖÖ. »ÖÖ»ÖÖ²ÖÆüÖ¤æü¸ü ¿ÖÖÃ¡Öß µÖÖÓ“µÖÖ ´ÖŸÖê "ÃÖŸµÖÖ“ÖÖ ´ÖÖ÷Öì •Ö¸üß �úšüß:Ö †Ö×:Ö »ÖÖÓ²Ö †ÃÖ»ÖÖ ŸÖ¸üß ŸÖÖê“Ö ´ÖÖ÷ÖÔ 
†Ö¯Ö»µÖÖ •Öß¾Ö−ÖÖÓŸÖ †Ö−ÖÓ¤ü ‘Öê‰ú−Ö µÖêŸÖÖê." 
»ÖÖ»Ö²ÖÆüÖ¤æü¸ü ¿ÖÖÃ¡Öß µÖÖÓ“Öê ÃÖÖ´ÖÖ×•Ö�ú ×¾Ö“ÖÖ¸ü :  
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†»ÖÖÆüÖ²ÖÖ¤ü µÖê£Öê ¾ÖÖÃŸÖ¾µÖ †ÃÖŸÖÖ−ÖÖ »ÖÖ»Ö²ÖÆüÖ¤æü¸ü ¿ÖÖÃ¡Öß µÖÖÓ−ÖÖ ¯ÖÓ×›üŸÖ −ÖêÆüºÓþ“Öê ´ÖÖ÷ÖÔ¤ü¿ÖÔ−Ö »ÖÖ³Ö»Öê. ÃÖÖ´ÖÖ×•Ö�ú ¯ÖÖŸÖôûß¾Ö¸ü 
†−Öê�ú ÃÖÓÃ£ÖÖ †Ö×:Ö ÃÖ¸ü�úÖ¸üß �úÖµÖÖÔ»ÖµÖÖŸÖ ŸµÖÖÓ−Öß �úÖ´Ö ¯ÖÖ×Æü»Öê. »ÖÖ»Ö²ÖÆüÖ¤æü¸üÖÓ−Öß �êú»Öê»Öß ÃÖê¾ÖÖ Æüß ¯ÖÏŸµÖê ¾Öêôûß µÖÖê÷µÖ“Ö šü¸ü»Öß. 
†−Öê�ú ÃÖÖ´ÖÖ×•Ö�ú ÃÖê¾ÖÖ³ÖÖ¾Öß ÃÖÓÃ£ÖÖÓŸÖ ×¾Ö−ÖÖ¾ÖêŸÖ−Ö Ø�ú¾ÖÖ ÷Ö¸ü•Öê̄ Öæ ü̧ŸÖÖ †»¯Ö ´ÖÖê²Ö¤ü»ÖÖ ‘Öê‰ú−Ö �úÖ´Ö �êú»Öê. ¯Öî¿ÖÖÓ“µÖÖ ÁÖß´ÖÓŸÖß¯Öê�ÖÖ ŸµÖÖÓ“Öß 
ÃÖÖ¬Öß ¸üÖÆü:Öß †Ö×:Ö ¿ÖÖÓŸÖŸÖÖ¯Öæ:ÖÔ •Öß¾Ö−ÖÖ¾Ö¸ü •ÖÖÃŸÖ ³Ö¸ü ÆüÖêŸÖÖ. "ÃÖÓ×¾Ö¬ÖÖ−ÖÖ−Öê ×¤ü»Öê»µÖÖ �úÖµÖªÖÓ“ÖÖ −ÖêÆü´Öß ÃÖ´´ÖÖ−Ö �êú»ÖÖ ¯ÖÖ×Æü•Öê. 
•µÖÖ´Öãôêû †Ö¯Ö»µÖÖ »ÖÖê�ú¿ÖÖÆüß“Öß ´Öã»Ö³ÖæŸÖ ¸ü“Ö−ÖÖ ×™ü�æú−Ö ¸üÖÆüß»Ö †Ö×:Ö ´Ö•Ö²ÖæŸÖ ²Ö−Öê»Ö. "ŸµÖÖÓ−ÖÖ  ÷Öã»ÖÖ´Ö×÷Ö¸üß ´ÖÖ−µÖ −Ö¾ÆüŸÖß. 
×²ÖÎ™üß¿ÖÖÓ“µÖÖ ¸üÖ•Ö¾Ö™üß¯ÖÖÃÖæ−Ö †Ö¯Ö»µÖÖ ¤êü¿ÖÖ»ÖÖ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ ×´Öôû¾Öæ−Ö ¤êü:µÖÖ�ú×¸üŸÖÖ †Ö¯Ö»Öê ÃÖ¾ÖÔÃ¾Ö †¯ÖÔ:Ö �ú¸ü:ÖÖ·µÖÖ £ÖÖê¸ü Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ 
ÃÖî×−Ö�úÖÓ¯Öî�úß »ÖÖ»Ö²ÖÆüÖ¤æü¸ü ¿ÖÖÃ¡Öß Æêü ¤êü�Öß»Ö £ÖÖë¸ü �ÎúÖÓŸÖß�úÖ¸ü ÆüÖêŸÖê. 
»ÖÖ»Ö ²ÖÆüÖ¤æü¸ü ¿ÖÖÃ¡Öß µÖÖÓ“Öê ¿ÖêŸÖß ×¾ÖÂÖµÖ�ú ×¾Ö“ÖÖ¸ü :  

»ÖÖ»Ö²ÖÆüÖ¤æü¸ü ¿ÖÖÃ¡Öß •Öê¾ÆüÖ ¤êü¿ÖÖ“µÖÖ ¯ÖÓŸÖ¯ÖÏ¬ÖÖ−Ö ¯Ö¤üß ×¾Ö¸üÖ•Ö´ÖÖ−Ö —ÖÖ»Öê ÆüÖêŸÖê ŸÖê¾ÆüÖ ¤êü¿ÖÖŸÖ �Öæ¯Ö ×²Ö�ú™ü ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß ¯ÖÃÖ¸ü»Öß 
ÆüÖêŸÖß. ŸµÖÖ¾ÖêôêûÃÖ ¤êü¿ÖÖŸÖ �ÖÖ:µÖÖ ×¯Ö:µÖÖ“µÖÖ ÷ÖÖêÂ™üß †ÖµÖÖŸÖ �êú»µÖÖ •ÖÖŸÖ. µÖÖ�ú×¸üŸÖÖ †Ö¯Ö»ÖÖ ¤êü¿Ö −ÖÖò£ÖÔ †´Öê×¸ü�êúŸÖæ−Ö µÖê:ÖÖ·µÖÖ 
¬ÖÖ−µÖÖ¾Ö¸ü ¯Öã:ÖÔŸÖ : †¾Ö»Ö²ÖÓæ−Ö ÆüÖêŸÖÖ. ³ÖÖ¸üŸÖ ¯ÖÖ�ú µÖã¨üÖ“µÖÖ ¾Öêôûß ¤êü¿ÖÖŸÖ ÃÖ¾ÖÔ¡Ö �úÖȩ̂ ü›üÖ ¤ãüÂ�úÖôû ¯Ö›ü»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. »ÖÖê�ú †®Ö ¯ÖÖ:µÖÖÃÖÖšüß 
¡ÖÖÃÖæ−Ö ÷Öê»Öê ÆüÖêŸÖê. ¤êü¿ÖÖŸÖß»Ö »ÖÖê�úÖÓ“Öß ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß ¯ÖÖÆüŸÖÖ ¿ÖÖÃ¡Öß µÖÖÓ−Öß »ÖÖê�úÖÓ−ÖÖ ¯ÖÏÖêŸÃÖÖ×ÆüŸÖ �ú¸ü:µÖÖÃÖÖšüß '•ÖµÖ •Ö¾ÖÖ−Ö •ÖµÖ ×�úÃÖÖ−Ö' 
ÆüÖ ²ÖÆãü´Öã»µÖ −ÖÖ¸Ö ×¤ü»ÖÖ. •ÖÖê �úÖ»ÖÖÓŸÖ¸üÖ−Öê �Öǣ Ö ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü —ÖÖ»ÖÖ. "ÃÖî×−Ö�úÖÓ“µÖÖ ¥üÛÂ™ü�úÖê−ÖÖŸÖæ−Ö †Ö×:Ö †ÖÙ£Ö�ú ¥üÛÂ™ü�úÖê−ÖÖŸÖæ−Ö ³ÖÖ¸üŸÖ 
´Ö•Ö²ÖæŸÖ ÆüÖê‡Ô»Ö, ŸÖÖê ŸµÖÖ“ÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ÷Ö¸ü•ÖÖ ¯Öæ:ÖÔ �ú¸ü:µÖÖÃÖ ÃÖ�Ö´Ö †ÃÖê»Ö. ´Ö÷Ö ŸµÖÖ´Öãôêû †Ö¯Ö»ÖÖ ³ÖÖ¸üŸÖ ¤êü¿Ö ‹�ú ´Ö•Ö²ÖæŸÖ ¸üÖÂ™Òü ²Ö−Öê»Ö. 
"†ÃÖê ŸµÖÖÓ“Öê ×¾Ö“ÖÖ¸ü ÆüÖêŸÖê. 
»ÖÖ»Ö²ÖÆüÖ¤æü¸ü ¿ÖÖÃ¡Öß µÖÖÓ“Öê ÃÖÓ̧ ü�Ö�Ö �Öê¡ÖÖŸÖß»Ö ×¾Ö“ÖÖ¸ü : 

÷ÖéÆü´ÖÓ¡Öß ´Æü:Öæ−Ö ŸµÖÖÓ−Öß ¤êü¿ÖÖ“µÖÖ ÃÖã¸ü�Öê ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ †−Öê�ú ´ÖÆüŸ¾Ö¯Öæ:ÖÔ ×−Ö:ÖÔµÖ ‘ÖêŸÖ»Öê. ÃÖ−Ö 1962 ÃÖÖ»Öß —ÖÖ»Öê»µÖÖ “Öß−Ö µÖã¨üÖ 
¤ü¸ü´µÖÖ−Ö ŸµÖÖÓ−Öß ¤êü¿ÖÖÓŸÖ÷ÖÔŸÖ ÃÖã ü̧�ÖÖ �úÖµÖ´Ö ¸üÖ�Ö:µÖÖŸÖ ´ÖÆü¢¾Ö¯Öæ:ÖÔ �úÖ´Ö×÷Ö¸üß ¯ÖÖ¸ü ¯ÖÖ›ü»Öß. ÃÖ−Ö 1965 ÃÖÖ»Öß —ÖÖ»Öê»µÖÖ ³ÖÖ¸üŸÖ ¯ÖÖ�ú 
µÖã¨üÖ“µÖÖ ¾Öêôûß ŸµÖÖÓ−Öß †Ö¯Ö»µÖÖ �ãú¿Ö»Ö ¸ü:Ö−ÖßŸÖß“µÖÖ ²ÖôûÖ¾Ö¸ü ¤êü¿ÖÖŸÖ ¿ÖÓÖŸÖŸÖÖ �úÖµÖ´Ö šêü¾Ö»Öß. ŸÖ£ÖÖ×¯Ö "³ÖÖ¸üŸÖ Æêü µÖã¨ü�ÖÖê¸ü, 
ÃÖÖ´ÖÏÖ•µÖ¾ÖÖ¤üß ¸üÖÂ™Òü −ÖÃÖæ−Ö ¿ÖÖÓŸÖŸÖÖ¯Öæ:ÖÔ ÃÖÆü•Öß¾Ö−ÖÖ“ÖÓ ŸÖŸ¾Ö †Ó÷Öß�úÖ¸ü:ÖÖ¸üÖ ¤êü¿Ö †ÃÖ»µÖÖ“ÖÖ ÃÖÓ¤êü¿Ö ŸÖÖ¿�Óú¤ü �ú¸üÖ¸üÖ¾Ö¸ü ÃÖÆüß �úºþ−Ö 
¿ÖÖÃ¡Öß•Öà−Öß ÃÖÖ·µÖÖ •Ö÷ÖÖ»ÖÖ ×¤ü»ÖÖ. ¿ÖÖÃ¡Öß•Öà−Öß ³ÖÖ¸üŸÖ †Ö×:Ö ¯ÖÖ×�úÃŸÖÖ−Ö ¤ü¸ü´µÖÖ−Ö 1965 “µÖÖ µÖã¨üÖ¤ü¸ü´µÖÖ−Ö "•ÖµÖ •Ö¾ÖÖ−Ö •ÖµÖ 
×�úÃÖÖ−Ö" ÆüÖ −ÖÖ¸üÖ ×¤ü»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ µÖÖ ‘ÖÖêÂÖ:ÖÖ»ÖÖ ¤êü¿ÖÖ“Öê ¸üÖÂ™ÒüßµÖ ‘ÖÖêÂÖ:Ö †ÃÖêÆüß ´Æü™ü»Öê •ÖÖŸÖê. 
×−ÖÂ�úÂÖÔ : 

1. »ÖÖ»Ö²ÖÆüÖ¤ã¸ü ¿ÖÖÃ¡Öß µÖÓÖ“Öê ¸üÖÂ™Òü †Ö×:Ö ¸üÖÂ™Òü¾ÖÖ¤ü ÃÖÓ²ÖÓ¬Öß“Öê ×¾Ö“ÖÖ¸ü ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ´ÖÖ−µÖ ¾Ö ¾ÖÖÃŸÖ¾ÖÖ¤üß †ÖÆêüŸÖ. 
2. »ÖÖ»Ö²ÖÆüÖ¤æü¸ü ¿ÖÖÃ¡Öß ‹�ú ×−ÖÂšüÖ¾ÖÓŸÖ ÃÖŸµÖ¾ÖÖ¤üß �úÖµÖÔ�úŸÖì ÆüÖêŸÖê ŸÖÃÖê“Ö ¸üÖÂ™ÒüÖ»ÖÖ ŸµÖÖÓ−Öß †ØÆüÃÖê“ÖÖ ´ÖÖ÷ÖÔ ¤üÖ�Ö¾Ö»ÖÖ. 
3. »ÖÖ»Ö²ÖÆüÖ¤æü¸ü ¿ÖÖÃ¡Öß µÖÖÓ−ÖÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•Ö�ú, †ÖÙ£Ö�ú ¾Ö ¸üÖ•Ö�úßµÖ ‹ŒµÖ †ÃÖ:ÖÖ¸üÖ ¸üÖÂ™Òü¾ÖÖ¤ü †¯Öê×�ÖŸÖ ÆüÖêŸÖÖ. 
4. »ÖÖ»Ö²ÖÆüÖ¤æü¸ü ¿ÖÖÃ¡Öß µÖÓÖ−Öß ×�úÃÖÖ−Ö †Ö×:Ö •Ö¾ÖÖ−Ö µÖÖÓ−ÖÖ †ÖÙ£Ö�ú ¥üÂ™ü¶Ö †Ö×:Ö ÃÖÓ¸ü�Ö:ÖÖŸ´Ö�ú ¥üÂ™ü¶Ö ¤êü¿ÖÖ“ÖÖ ¯ÖÖµÖÖ 

´ÖÖ−Ö»ÖÖ. 
ÃÖÓ¤ü³ÖÔ : 

1. ØÆü¤æü •Ö−Ö•ÖÖ÷ÖéŸÖß 
2. ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ™üÖ‡Ố ÃÖ 
3. »ÖÖê�úÃÖ¢ÖÖ 
4. ×¾Ö×�ú×¯Ö›üßµÖÖ 
5. ´Ö¸üÖšüß ×¾ÖÀ¾Ö�úÖê¿Ö 
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bmb~hmXya emór : OrdZ àdmgmMo qghmdbmoH$Zbmb~hmXya emór : OrdZ àdmgmMo qghmdbmoH$Zbmb~hmXya emór : OrdZ àdmgmMo qghmdbmoH$Zbmb~hmXya emór : OrdZ àdmgmMo qghmdbmoH$Z    
(2 Am°ŠQ>mo~a 1904 Vo 11 OmZodmar 1966)(2 Am°ŠQ>mo~a 1904 Vo 11 OmZodmar 1966)(2 Am°ŠQ>mo~a 1904 Vo 11 OmZodmar 1966)(2 Am°ŠQ>mo~a 1904 Vo 11 OmZodmar 1966)    

    

S>m°. g§O` S>m°. g§O` S>m°. g§O` S>m°. g§O` eÌw¿Z bm§S>JoeÌw¿Z bm§S>JoeÌw¿Z bm§S>JoeÌw¿Z bm§S>Jo    
S>m°. ~r.EZ. nwa§Xao H$bm, lr_Vr Eg. Or. Jwám dm{UÁ` d {dkmZ _hm{dÚmb`, bmoUmdim, Vm. _mdi, {O. nwUo 410 403. 

^maVr` ñdmV§Í` MidirVrb Wmoa amï>—̂ ŠV, {Zð>mdmZ H$m ©̀H$V} Am{U ^maVmMo Xwgao n§VàYmZ (9 OyZ 1964 Vo 11 
OmZodmar 1966). emórOtMo _yi AmS>Zmd lrdmñVd hmoVo nU Ë`m§Zr ì`dhmamV `m AmS>ZmdmMm dmna Ho$ë`mMo {XgyZ `oV Zmhr. 
emaXmn«gmX d am_XwbmarXodr `m Xm§nË`mÀ`m nmoQ>r gm_mÝ` H$m`ñW Hw$Qw>§~mV ~Zmag `oWrb _moJbgamB© `m aoëdo dgmhVrV Pmbm. 
nma§nm[aH$ Ym{_©H$ d¥ÎmrÀ`m _mVmolr hmoË`m. d{S>bm§Mo N>m`mN>Ì bmb~hmXya {XS> dfm©Mo AgVmZmM hanbo. d[S>b emaXmàgmX 
gwê$dmVrg àmW{_H$ {ejH$ Am{U nwT>o emgH$s` {b{nH$ åhUyZ H$m_ Ho$bo hmoVo. 

_. Jm§YtZr XoemV AghH$ma Midi gwê$ Ho$br Voìhm bmb~hmXya h[aíM§Ð hm`ñHy$b_Ü`o _°Q>—rH$bm {eH$V hmoVo. _. Jm§YrÀ`m 
VÎdkmZmH$S>o AmH${f©V Pmë`mZo emórZr emim gmoSy>Z {Xbr, nwT>o Ë`m§Zm Jm§YrMm ghdmg bm^V Joë`mZo Vo nyU©V: Jm§YrdmXr ~Zbo. 
H$mer {dÚmnrR>mVyZ emótZr VÎdkmZ `m {df`mV n{hë`m loUrV nXdr àmá Ho$br (1925). bmb~hmXya emór {dÚmWu XeoV 
AgVmZm Ë`m§À`mda S>m°. ^JdmZXmg, Jmonmb emór `m AÜ`mnH$m§Mm Am{U Z§Va nwê$fmoÎm_Xmg Q>§S>Z d bmbm bOnV am` `m§À`m 
{dMmamMm à^md nS>bm. "gìhªQ>g² Am°\$ X nrnb' `m g§ñWoMr ñWmnZm bmbm bOnV am` `m§Zr Ho$br. `m g§ñWoMo emór 1925-26 
_Ü`o AmOrd gXñ`Ëd pñdH$mabo Am{U Abmhm~mX `oWo H$m`_Mo dmñVì` H$aÊ`mMo R>a{dbo. 

bmb~hmXya `m§Mm {ddmh 1927 _Ü`o {_Pm©nya òWrb b{bVmXodr `m§À`mer Pmbm. `m Xm§nË`m§Zm Mma _wbo, XmoZ _wbr 
Pmë`m, nwT>o Ë`m§Mr XmoZ _wbo amï>—r` amOH$maUmV gh^mJr Pmbr. Ë`m§À`m nËZr Ym{_©H$ d¥ÎmrÀ`m Agë`mZo nVrMr godm d CnmgZm 
`m_Ü`oM Ë`m _¾ Agm`À`m. h[aOZmoÜXmamMo H$_© Ë`m§Zr H$mhr {Xdg _wP\$anya òWo Ho$bo Amho. emórOtZm n§{S>V Zohê§$Mo _mJ©Xe©Z d 
ghdmg Abmhm~mX `oWo bm^bm. Ë`m§Zr {d{dY g§KQ>ZmË_H$ dmQ>MmbrÛmao gm_m{OH$ joÌmÀ`m ~hþ{dY nXmda H$m`©Ho$bo Amho. `m_Ü ò 
à^mJ ZJanm{bH$m gXñ` (1928-35), nmb©_|Q>ar ~moS>m©Mo g{Md (1937), CÎma àXoe {dYmZg ôMo gXñ`, ŷ_rgwYma g{_VrMo 
{MQ>Urg (1935-36), {Oëhm H$m±J«og {MQ>Urg (1930-35), àm§{VH$ H$m±J«ogMo {MQ>Urg (1937), A{Ib ^maVr` H$m±J«og 
H$m`©H$aUrMo gXñ` d _hmg{Md BË`mXr nXo Ë §̀mÀ`m OrdZmV bmb~hmXya `m§Zr ŷf{dbr dm `m nXm§da àm_m{UH$nUo H$m_ Ho$bo. CÎma 
àXoem§À`m B§Q>a{_{OEQ> ~moS>m©da Ë`mMà_mUo qhXr g{_VrMo g§`moOZ åhUyZ H$m_ Ho$bo Amho. bmb~hmXya `m§Zr Am ẁî`mVrb ZD$ df} 
ñdmV§Í` Midir H$arVm Vwê§$Jdmg ^moJbm Amho. 1942 À`m MboOmd MidirV ŷ_rJV amhÿZ Ë`m§Zr H$m`© Ho$bo. 

1946 _Ü`o CÎma àXoe {dYmZg ôda Vo H$m±J«og njmV\}$ {ZdSy>Z Ambo. bmb~hmXya `m§À`mH$S>o J¥h Am{U XiUdiU ImVo 
XoÊ`mV Ambo, Ë`mdoiog JmoqdX n§V `m§Mo _§{Ì_§S>i hmoVo. A{Ib ^maVr` H$m±J«ogMo _hmg{Md n§{S>V Zohê§$Zr Ë`m§Zm Ho$bo (1950). 
emótZr ^maVmÀ`m n{hë`m gmd©O{ZH$ {ZdS>UwH$sH$arVm H$m±J«og C_oXdmam§À`m {ZdS>rMo A{Ve` H$R>rU H$m_ Ho$bo hmoVo. g_Ýd` ZoV¥Ëd 
d g§KQ>Z H$m¡eë` bmb~hmXya `m§Mo bjmV KoD$Z Zohê§$Zr Ë`m§Zm amÁ`g ôMo gXñ` H$ê$Z H|$Ðr` _§{Ì_§S>imV aoëdo d dmhVwH$ ImË`m§Mo 
_§Ìr Ho$bo. J§Jm ZXrda _moR>m nyb ~m§Yë`m_wio {Vgè`m dJm©À`m àdmem§gmR>r AZoH$ gwIgmo`r Ë`m§Zr CnbãY H$ê$Z {Xë`m (1955), 
{MÎma§OZ H$maImÝ`mMr C^maUr npíM_ ~§Jmb_Ü`o Ho$br. Ho$ai_Ü`o KS>boë`m ^rfU aoëdo AnKmVmMr Z¡{VH$ O~m~Xmar pñdH$mê$Z 
Ë`m§Zr aoëdo _§ÌrnXmMm amOrZm_m {Xbm (1956). 

bmoH$g ôda nwÝhm 1957 _Ü`o {ZdSy>Z Amë`m_wio Ë`m§Zm H|$Ðr` _§{Ì_§S>imV g_mdoe H$ê$Z KoVbm. emótZr 1957 Vo 
1964 `m H$mbmdYrV g§Mma d n[adhZ, CÚmoJ d ì`mnma, J¥h BË`mXr ImVr g_W©nUo nobbr. n§Om~r, gwä`mMr Midi, X{jUoVrb 
qhXr {damoYr Midi, Oå_y H$mpí_a _Yrb Ym{_©H$ VoT> d VUmd `m g_ñ`m§Zm Ë`m§Zm J¥h_§ÌrnXmÀ`m H$mimV Vmo§S> Úmdo bmJbo. 
bmb~hmXya emór `m§Zr g§^mZ_ Cn`moJmMr Zo_UyH$ H$ê$Z bmMbwMnV Am{U «̂ï>mMmamg Amim KmbÊ`mgmR>r H$m`© Ho$bo. OhmO~m§YUr 
H$maImÝ`mMr C^maUr {demImnÅ²>U_² `oWo Ë`m§Zr Ho$br. AdOS> A{^`m§{ÌH$s {ZJ_Mr ñWmnZm Am{U Mmirg naH$s` g§ñWm§er ì`mnma 
H$ama d a{e`m Am{U PomHo$ñbmoìhm{H$`m Xoem§À`m ghH$m`m©Zo Ë`m§Zr Ho$ë`m. 

n§Om~r _mñQ>a VmamqgJm§Mr gwä`mMr Midi, Ym{_©H$ Midi Am{U Amgm_ _Yrb ^m{fH$ X§Jb (1960-61) ho gd© 
àmXo{eH$ àíZ dm g_ñ`m AË §̀V H$m¡eë`nyd©H$ d H$UIa ŷ{_H$m KoD$Z hmVmibo. ^maVmÀ`m g§KmVyZ ~mhoa nS>Umè`m àMma §̀ÌUog 
amï>—Ðmohr R>adyZ Vgm R>amd dm {dYo`H$ g§gXoV g§_V H$ê$Z KoVbo (1963). Ë`mMà_mUo Xáa {Xa§JmB©da H$CH$ H$madmB© H$aÊ`mgmR>r 
Ë`m§Zr H|$Ðr` àemgZmda ~marH$ bj R>odyZ Cnm` `moObo. àemgZmÀ`m ewÜXrH$aUmgmR>r Zohê§$Zr H$m_amO `moOZoMr A§_b~OmdUr 



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

Vol. I  - ISSUE – XXXVIII    »ÖÖ»Ö ²ÖÆüÖ¤æü¸ü ¿ÖÖÃ¡Öß •Öß¾Ö−Ö ¯Ö×¸ü“ÖµÖ �úÖµÖÔ †Ö×�Ö ×¾Ö“ÖÖ ü̧  SJIF Impact Factor : 6.91   Page - 20 

H$arVm S>moB©OS> ghH$mè`m§Zm amOZmå`mMo AmdmhZ Ho$bo. Zohê$À`m AmdmhmZmg _mÝ`Vm XoD$Z H$m_amO `moOZoVyZ emórgh ghm _§Í`m§Zr 
amOrZm_o {Xbo. H$m±J«og g§KQ>ZoÀ`m H$m`m©g Ë`m§Zr dmhÿZ KoVbo, nU Zohê$§Zr Ë`m§Zm nwÝhm {~Z ImË`mMo _§Ìr Ho$bo hmoVo. Odmhabmb Zohê$ 
`m§À`m {ZYZmZ§Va (27 _o 1964) 9 OyZ 1964 amoOr H$m±J«ogÀ`m g§gXr` g ôÀ`m gXñ`m§Zr EH$_VmZo Ë`m§Mr {ZdS> Ho$br. 
n§VàYmZnXr {ZdS> Pmë`mZ§Va bJoMM Ë`m§Zr n§Om~Mo àVmnqgJ H°$am± `m§À`m «̂ï>mMmar AmamonmMr Mm¡H$er H$aÊ`mH$arVm Xmg 
H${_eZMr {Z ẁŠV Ho$bo. Ë`mMà_mUo Amo[agm§Mo drao{_V Am{U {~Oy nQ>ZmB©H$ `m§À`m «̂ï>mMma àH$aUt_wio ~XZm_ Pmë`mZo VmVS>rZo `m 
XmoKm§Zm amOrZm_m XoÊ`mg ^mJ nmS>bo hmoVo. 1965 _Ü`o Ho$ai `oWrb ApñWa n[apñWVrMm {dMma H$ê$Z Ë`m§Zr amï>—nVr amOdQ> bmJy 
Ho$br. 

^maV XoemZo Amnbo naamï>— YmoaU ho em§VVm Am{U A{báVm `m VËdm§da AmYm[aV Mmby R>odyZ lrb§H$m, ŷVmZ, Zonmi `m 
Xoem§_Ü`o {dídmgmMo dmVmdaU {Z_m©U H$ê$Z `m Xoem§er _¡ÌrnyU©, gm¡hmÚ© ì`mnma dmT>{dÊ`mÀ`m Ñï>rZo à`ËZ Ho$bo. OdiOdi Mma 
bmI ^maVr` V{_im§Zm lrb§Ho$Mo ZmJ[aH$Ëd {_idyZ XoÊ`mgmR>r Ë`m§Zr ^maV d lrb§H$m `m§À`mV H$ama KS>dyZ AmUbm. H$mpí_a 
_Yrb eoI AãXwbm§Zm amï>—{damoYr H$madm`m§_wio ñWmZ~ÜX Ho$bo. Zohê§$Mo Am¡Úmo{JH$ YmoaU nwÝhm Mmby R>odÊ`mMo H$m ©̀ Ë`m§Zr Ho$bo. 
^maV-nm{H$ñVmZ `wÜX ho bmb~hmXya emór `m§À`m H$mbmdYrVrb gdm©V H$gmoQ>rMr KQ>Zm hmoVr. VodT>çmM VmH$XrZo, I§~ranUo Am{U 
H$m`©j_nUo Ë`m§Zr hmVmibr. nm{H$ñVmZZo 12 E{àb 1965 _Ü`o H$m§OaH$moQ> òWo H$ÀN> gahÔrda AmH«$_U Ho$bo. Voìhm emórOtZr 
à{VH$mamMr KmofUm Ho$br. _mñH$mo `oW¡ H$mo{g{OZ Am{U {^H$mo`mZ `m§À`m~amo~a `mg§~§Yr g{dñVa MMm© Ho$br. Ë`mMà_mUo {O{Zìhm 
H$amamZwgma pìhEVZm_ `wÜX A_o[aHo$Zo Ëd[aV Wm§~dmdo Aer _mJUr Ho$br d A_o[aHo$À`m ôQ>rMo {Z_§ÌU nwT>o T>H$bbo Am{U "_mPm 
Xm¡am aÔ H$am' Ago ñnï> g§m{JVbo. 

1965 _Ü`o nm{H$ñVmZZo {g`mbH$moQ> `oWo `wÜX~§Xr aofm Amobm§Sy>Z ^maV ŷ_rda AmH«$_U Ho$bo, Voìhm ^maVr` bîH$amZo 
[aWnab ẁÜX~§Xr aofm Amobm§Sy>Z hmOrna qOHy$Z bmhmoa n[agamV ^maVr` \$m¡Om Kwgdë`m Am{U nm{H$ñVmZZo Ho$boë`m AmH«$_Umg 
Oemg Vgo CÎma XoD$Z eÌy amï>—mÀ`m àXoemV KwgyZ bT>mB© H$aÊ`mMm _mZ ^maVmÀ`m B{VhmgmV bmb~hmXya `m§Zm {_imbm. OZVobm 
`wÜXOÝ` n[apñWVrV ghH$m ©̀, _XV H$aÊ`mMo AmdmhZ Ë`m§Zr Ho$bo. ^maV-nmH$ ẁÜX H$mimV Ë`m§Zr {g`mbH$moQ>, Oå_y, AmX_nya, 
OmoYmnya BË`mXr aUjoÌmda àË`j ôQ> {Xbr. MrZ amï>—mZo Ooìhm `wÜXmMr Y_H$s {Xbr, Voìhm emótZr `wÜX bT>Ê`mg ^maV gÁO 
Agë`mMr AmË_{dídmgnyd©H$ KmofUm Ho$br. g§̀ wŠV amï>— g§KQ>ZoZo (UNO) ẁÜX Wm§~dÊ`mMr {dZ§Vr Voìhm ËdarV ẁÜX Wm§~dyZ 
dmQ>mKmQ>rg ^maVmH$Sy>Z V`mar Xe©{dbr. 

VmíH§$X H$amamda Am`w~ImZ d emór `m§À`mV 10 OmZodmar 1966 amoOr gøm Pmë`m. a{e`mÀ`m _Ü`ñWrZo ^maV-
nm{H$ñVmZ `m§À`m_Ü ò VmíH§$X H$amamVrb ZD$ H$b_ pñdH$maÊ`mV Ambo. Ë`m _Ü`amÌrM bmb~hmXya `m§Mo öX` {dH$mamZo {ZYZ Pmbo. 
Vo H$Yr Hw$UmÀ`m XmdUrbm ~m§YyZ amhrbo Zmhr, nU AZoH$ godm^mdr g§ñWm§_Ü`o {dZmdoVZ qH$dm JaOonwaVm Aën _mo~Xbm KoD$Z H$m_ 
Ho$ë`m_wio Ë`m§Zm AIoan ª̀V Xm[aX²>«çmer PJS>mdo bmJbo. emótMm _yi qnS> em§VVmdmXr g_mOgodH$mMm hmoVm Va g§KQ>Z H$m¡eë` hm 
Ë`m§À`m ñWm`r ^md hmoVm. 

gmYr ahmUr, gV²erb, {Z:ñdmWu, Cƒ {dMma Am{U ñnï>dŠVonUm `m_wio AZoH$m§Mm Ë`m§Zr {dídmg g§nmXZ Ho$bm. amï>—r` 
EH$mË_VoMo Am{U H$UIa YmoaUm§Mo Xe©Z Ë`m§Zr ^maV-nm{H$ñVmZ `wÜXmÀ`m doir §gnyU© OJmbm KS>dbo. "O` OdmZ O` {H$gmZ' hr 
Ë`m§Mr AW©nyU© KmofUm nwT>o A_a Pmbr. emórOtÀ`m ~m~V H$m±J«ogMo _mOr AÜ`j nwê$fmoÎm_Xmg Q>§S>Z `m§Zr Ë`m§À`m H$m`m©Mo 
_yë`_mnZ nwT>rb eãXmV Ho$bo Amho. AS>MUtda _mV H$ê$Z _mJ© H$mT>Uo, _yë`_mnZ H$aUo, g_Ýd` KS>dyZ AmUUo `mV emórOr 
_mhra hmoVo. "^maVaËZ' hm nwañH$ma XoD$Z ^maV gaH$maZo Ë`m§Mm _aUmoÎma gÝ_mZ Ho$bm. Ë`m§À`m ñ_aUmW© "g§ñH¥$V {dÚmnrR>' 
Vm{_iZmSy> amÁ`mV ñWmnZ H$aÊ`mV Ambo (1991). 
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वातं य चळवळीतील लाल बहादरू शा ी याचं ेयोगदानवातं य चळवळीतील लाल बहादरू शा ी याचं ेयोगदानवातं य चळवळीतील लाल बहादरू शा ी याचं ेयोगदानवातं य चळवळीतील लाल बहादरू शा ी याचं ेयोगदान    
 

ा. डॉ. टी. एम. पाटील 
रा यशा  िवभाग मुख,  सदािशवराव मंडिलक महािव ालय, मुरगूड 

तावना तावना तावना तावना ::::    
लालबहादरू शा ना वातं य चळवळीत सहभागी हो यासाठी वातावरण ा  झाले होते. १८८५ म य े

काँ ेस या थापनेनतंर मवाळ-जहाल असे गट िनमाण झाले. यातील मवाळ गटाची उदारामतवाडी िवचारसारणी 
भावी ठरत नस याने जहाल गटाचा वांत य चळवळीत भाव वाढू लागला. या गटाचे नेतृ व  बाळ गंगाधर 
टळक, िबिपन चं  पाल, अर वद घोष आिण लाला लजपत राय यानंी केले. भारतीयांना जहाल प तीने वातं य 

िमळावे  असे यांचे मत होते. यासाठी याग, संघष आिण अनेक संकटे सहन करावी लागत असून संघषातनूच 
भारताला वातं य िमळू शकत,े असा िव ास या नेतृ वानी भाषण-लेखनातून लोकां या मनात िनमाण केला होता. 
आिण आंदोलकांनीही जनतते पूण िव ास िनमाण केला. यामुळे यांनी थेट राजक य कृती जनतेसमोर कर याचा 
आ ह धरला. सन १९१५ पयत, क र रा वादी िवचारसरणी जनतेम ये चांगलीच अपयशी ठरली होती, 
ठक ठकाणी या ने यांनी लोकांना ि टीश रा यकत आिण परक य राजवटी या वा तवाची जाणीव क न दली 

होती. लाल बहादरू शा ी यां यावरही िव ाथ दशेतच अशा िवचारांचा भाव होता. लाल बहादरू शा ी आनंदान े
बात या आिण सािह य वाचत असत. िवशेषत: भारतीय रा ीय काँ ेसची ा याने आिण अहवाल आिण या 
काळातील मो ा राजक य ने यांची िवधाने अितशय गांभीयाने वाचत यां यावर गोपाळ कृ ण गोखले, िविपन 
चं  पाल, सुर नाथ बॅनज  आिण बाळ गंगाधर टळक यां या तसचे महा मा गांधीचा भाव पडला होता. येथनू 
यां या वांत यचळवळीत सहभागाला सु वाचा झाली. 

उ ेश उ ेश उ ेश उ ेश ::::    
१.लाल बहादरू शा ी यां या वातं य चळवळीतील सहभाग अ यासणे 
२. लाल बहादरू शा ी यां या वातं य चळवळीतील काय अ यासणे  

वातं यच ळवळ व वातं यच ळवळ व वातं यच ळवळ व वातं यच ळवळ व लाल बहादरू शा ीलाल बहादरू शा ीलाल बहादरू शा ीलाल बहादरू शा ी    ::::    
११११....असहकार चळवळअसहकार चळवळअसहकार चळवळअसहकार चळवळ    

रौलेट कायदा, जािलयनवाला बागेतील ह याकांड, िखलाफत चळवळ, दशेात सव  सरकारन ेचालवलेल े
दडपशाहीचे स  या कारणांमुळे भारतीय जनतते फार मोठा सतंाप िनमाण झाला होता. दशेातील वातावरण 
पूणपणे सरकार या िवरोधात गेले होते. दशेातील जनते या या भावना ल ात घेऊन महा मा गांध नी असहकार 
चळवळ सु  कर याचा िनणय घेतला. १० माच १९२० रोजी यानंी असहकारचा जाहीरनामा िस  केला. ४ 
स टबर १९२० रोजी कलक ा येथे लाला लजपतराय यां या अ य तेखाली काँ ेसचे िवशेष अिधवेशन भरिव यात 
आले होते. या अिधवेशनात असहकारा या काय माला मा यता दे यासंबंधीचा ठराव चंड ब मताने समंत 
कर यात आला. या काय मात सरकारन े दले या स मानदशक पद ा व मानस मान यांचा याग करणे, सरकारी 
शाळा, महािव ालये व इतर शै िणक सं था यांवर बिह कार टाकणे. मुलां या िश णासाठी रा ीय िश णसं था 
थापन करणे, सरकारी कचे या व यायालये यांवर बिह कार टाकणे, परक य मालावर बिह कार टाकणे., सरकारी 

समारंभ व काय म यांत सहभागी न होणे, सुधारणा काय ांतगत घे यात येणा या ािंतक िनवडणुकांवर बिह कार 
टाकणे, मेसोपोटेिमयात पाठिव यासाठी भरती कर यात येणा या मुलक  व ल करी नोक यांवर बिह कार टाकणे. ह े
काय म राबव यात आल े . या काय मात लाल बहादरूचे यां या शाळेत वगिम  आिण िम  होते. ह े ि भुवन 
नारायण सह आिण अ गु राय ह ेशा ी होते. ि भुवन नारायण सह ह ेलाल बहादरू शा ी जवळचे िम  होत.े 
शाळेवर बिह कार टाक यानंतर लाल बहादरू शा ी यांनी असहकार चळवळीत स य सहभाग घेतला. यानंी 
अनेक िमरवणुका काढ या आिण बैठक ला उपि थत होते. यावेळी लाल बहादरू याचंे वय सुमारे १६ वष होत असेल 
ते फ  बालपण होते. येका या जबाबदा या हो या पण दशेासाठी काहीही करायला तयार झाले होते. 
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लालबहादरू शा ी लहानपणापासूनच संवेदनशील होत े यामुळे यांनी असहकार आंदोलनात सहभागी हो याचा 
िनणय यो य मानला. या काळात लाल बहादरूांनी शाळेवर बिह कार टाकला आिण िमरवणुक त भाग घतेला घतेले. 
यानंतर यां या या सहभागावार कुटंुब आ थक अडचणी असून भिव यातील योजना यश वी होणार नाही अस े
दसत असताना  ही कुटंुबापे ा दशेभ ला जा त मह व दले. यामुळे कुटंुबातील लोकांचा रोष उ प  झाला. 

यावेळी यांचे गु  डॉ िन कामे र साद िम ा यांनी यांचे या आंदोलनातील सहभाग न घे यबाबत मन 
वळव याचा य  केला पण लाल बहादरू शा ी ह ेआप या िनणयाबाबत ठाम रािहले. यावेळी यां या आईचा 
यांना पाठ बा िमळाला.  लाल बहादरू शा ी रामनगर न बनारसला परत आले आिण असहकार चळवळीत 

आयोिजत काय मात सहभागी होऊ लागले. सभा आिण िमरवणुकांम ये यांनी स य सहभाग घतेला.  या 
चळवळीतून यांनी बरेच काही केल.े लाल बहादरू ह े यांचे िम  आिण िव ा याम येही खूप लोकि य झाले होत े
अनेकदा िम ांशी दशेसेवा, दशेिहत यािवषयी बोलायचे. यावेळी १९२१ ला असहकार आंदोलना या िमरवणुक त 
मनाई असतानाही िव ा या या आंदोलनात सहभाग घेतला असता पोिलसांनी शा ीजीना तु ंगात टाकले. यावेळी 
यांना चतेावनी दऊेन दसु या दवशी सोडव यात आले.  असे असले तरी पु हा यानंी आंदोलनात सहभागा घे यास 

सु वात केली. पण याच वेळी चौरीचौरा दघुटनामुळे आंदोलन थांबव यात आले. 
    
२२२२....काँ सेकाँ सेकाँ सेकाँ से या कायात सहभाग या कायात सहभाग या कायात सहभाग या कायात सहभाग ::::    

१९२६ म ये लाल बहादरू शा ी यांनी  पदवी ा  के यानंतर यांनी स ह स ऑफ द पीपल सोसायटीच े
सद य व वीका न जनतचेी सेवा कर यास सु वात केली. तसचे यांनी काँ ेसच ेसामा य कायकता हणून सद य 
वीका न यांनी काँ ेस या कायात सहभाग घेतला आह.े यावेळी लाल बहादरू शा ी यांनी  संघटनेचे अगदी छोटी 

कामं लाज न बाळगता काम करत होत.े  
३३३३....सिवनय कायदभेगं चळवळसिवनय कायदभेगं चळवळसिवनय कायदभेगं चळवळसिवनय कायदभेगं चळवळ    ::::    

गांधीज या नतेृ वाखाली सिवनय कायदभेंग चळवळ सु  झाली. सिवनय कायदभेंग हणजे पूवसूचना 
दऊेन जुलमी कायद े मोडणे व ितकार न  करता दली जाणारी िश ा वीकारणे, मीठ माणसा या रोज या 
जीवनातील आव यक व तू आह,े तरीही सरकारन ेिमठावर कर बसवला होता, हणून या अ यायकारक करािव  
िमठाचा स या ह कर याच े गांधीज नी ठरवले. १२ माच १९३० रोजी महा मा गांधी आप या सहका-यांसह 
गुजरातमधील साबरमती आ मातून दांडी येथील समु कना याकड े पायी िनघाले. साबरमती ते दांडी ह े अंतर 
३८५ कलोमीटर होते. वाटेत यांना गावोगावचे लोक यऊेन िमळाले. गांधीजी दांडी येथे ५ एि ल रोजी पोहोचल.े 
दसु-या दवशी समु कना-यावरील मीठ उचलून यांनी िमठाचा कायदा मोडला. यामुळे भारतात अनेक ठकाणी 
आंदोलन सु  झाले.  लालबहादरू शा नी सोलापूर न सिवनय कायदभेंग चळवळीत सु  केली. यावेळी यांनी 
वयंसेवक हणून चळवळीत भाग घेतला.  या सोलापूर मधील सिवनय कायदभेंग चळवळीत अ यंत खरतेने भाग 

घेतला. यानतंर यांनी िविवध भागात काँ ेसचे कायकता हणून भाग घतेला. यावेळी ि टीश शासनाने अनके 
कायक याना अटक केली. याम ये लाल बहादरू शा ी यांना ही अटक झाली. याचंी सुटका १९३१ ला गांधी –
आयिवन करारामुळे झाली. या सिवनय आंदोलनामुळे शा ीचा प रचय कमला नेह ं शी झाला. यां या आंदोलनात 
यांनी सहभाग घेतलेला आह.े 

४४४४....शतेकरी शतेकरी शतेकरी शतेकरी नते े हणनू लालबहादरू शा ी नते े हणनू लालबहादरू शा ी नते े हणनू लालबहादरू शा ी नते े हणनू लालबहादरू शा ी ::::    
सिवनय कायदभेंगा या आदंोलनादर यान महसूल व महसूल पैस े दे यास नकार द यान े शेतकरी 

चळवळीला मोठी चालना िमळाली. यावेळी  राजक य कायक याची नवी िपढी उदयास आली आह.े यापैक  लाल 
बहादरू शा ी यांचेशेतकरी नेते हणून नतेृ व उदयास आले. हळूहळू त ेसमाजवादी िवचारसरणी या भावाखाली 
आले. न  अव ासिवनय कायदभेंग चळवळ संप यानंत यानंतर शेतकरी आंदोलन े झाली. शेतक यांशी संबंिधत 
काँ ेसचे काय म फैजपूर प रषदते उठवला गेला आिण ठराव मंजूर झाला. शेतक यांम ये चेतना िनमाण केली. 
१९३६ साली लाल बहादरू शा ी यानंी शेतक या या जमीन सुधारणा िवषयक अहवाल तयार क न १९३७ 
काँ ेस किमटीकड ेसादर केल.े या अहवालातनू शा ी याचंी यो यता दसून आली.  
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५५५५....भारत छोडो आदंोलन भारत छोडो आदंोलन भारत छोडो आदंोलन भारत छोडो आदंोलन ::::    
काँ ेसचे सामा य कायकता नंतर अलाहाबाद काँ ेस किमटीचे सिचव बनले आिण यांनी वातं य 

चळवळीत भाग घेऊन यांनी अनेक िवधायक कायात भाग घेतला. वातं य चळवळीचा  १९४० या ि गत 
स या हाला सु वात केली. यावेळी अनेक स या हीनां अटक कर यात आली. लाल बहादरू शा ी यांना १ वष 
तु ंगवास झाला. यानंतर १९४२ साली भारत छोडो आंदोलनाला सु वात झाली. या आंदोलनात लाल बहादरू 
शा ी यांनी अलाहाबाद मधून सहभाग घतेला. यावेळी ते ि टीश अिधकारी या हाती लागले नाहीत. ते भूिमगत 
रा न उ र दशेातील आंदोलनाचे  नेतृ व क  लागले. ते अलाहाबादम ये आनंदभवन म ये भूिमगत होऊन 
आंदोलनाचे काय क  लागले. यांनी अलाहबाद घंटाघरात ितरंगा फडकवायचा कायकम हाती घतेला हा  अं यत 
गोपनीय काय म होता. याबाबत घेतली जाणरी सभचेी सव तयारी झाली होती. यावेळी ि टीश पोिलसांना 
मािहत िमळताच  यांना अटक झाली आिण तु ंगास झाल. 
साराशं साराशं साराशं साराशं ::::    

या कारे लाल बहादरू शा ी यांनी १९२० ते १९४२ पयत सव आंदोलनात स य सहभाग घतेला असून 
यांनी आयु यत वत: क  घेऊन आ थक क ाचे समान क न यानंी दशेभ  जागृत ठेवली . यांनी आप या  

कायशैलीने अनेकानंा भािवत केले . यान वांत य आंदोलनात सामा य कायकता त ेसिचव असे काय केल.े तसचे 
उ र दशेमधील चळवळीचे नेतृ व केले. लोकानंा ो साहन दले . सहभागी कायक यान दशेभ  च ेमह व पटवून 
दले आिण यां या कायाला िवधायक वळण लावून काँ से या मा यातनू यानंी लोकांना जागृत केले. 

सदंभ सदंभ सदंभ सदंभ ::::    
1. िविपन च , “भारत का वत ता संघष!” िह दी मा यम काया वयन िनदेशालय, द ली िव िव ालय द  ली, ि तीय सं करण, १९९८. 
2. मनकेकर, डी.आर., “लाल बहादरु शा ी”, काशन िवभाग और सारण मं ालय भारत सरकार प टयाला हाऊस, नई द ली, तृतीय 

सं करण, १९९६ 
3. रतूडी, वीरे  मोहन, “लाल बहादरु शा ी” करण काशनद रयागंज, द ली, थम सं करण, १९६४ 
4. ास, सुनीत, - “ यूज लीड' समाचार प  दैिनक, वष-३”, अंक-२८८, १ अ टूबर १९८८, इलाहाबाद 
5. ीमती दमय ती , एस.के. पाठक एवं जी.पी. ीवा तव, “लाल बहादरु शा ी ि  और िवचार”  एस. च  ए ड क पी िल., नई द  ली, 

१९९६ 

 

 

 

 

 

 

 



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

Vol. I  - ISSUE – XXXVIII    »ÖÖ»Ö ²ÖÆüÖ¤æü¸ü ¿ÖÖÃ¡Öß •Öß¾Ö−Ö ¯Ö×¸ü“ÖµÖ �úÖµÖÔ †Ö×�Ö ×¾Ö“ÖÖ ü̧  SJIF Impact Factor : 6.91   Page - 24 

^^ykycgknwj ‘kkL=h thouifjp;] dk;sZ vkf.k fopkj** % ,d fpfdRld v/;;u^^ykycgknwj ‘kkL=h thouifjp;] dk;sZ vkf.k fopkj** % ,d fpfdRld v/;;u^^ykycgknwj ‘kkL=h thouifjp;] dk;sZ vkf.k fopkj** % ,d fpfdRld v/;;u^^ykycgknwj ‘kkL=h thouifjp;] dk;sZ vkf.k fopkj** % ,d fpfdRld v/;;u    
 

 

MkWMkWMkWMkW----    lqHkk”k nkSyrjko mikrslqHkk”k nkSyrjko mikrslqHkk”k nkSyrjko mikrslqHkk”k nkSyrjko mikrs    
lg;ksxh izk/;kid jkT;’kkL= foHkkx izeq[k vkn’kZ dyk] okf.kT; o foKku egkfo|ky;] nslkbZxat ¼oMlk½] ft- xMfpjksyh 

 

lkjka'k %  lkjka'k %  lkjka'k %  lkjka'k %      
 2 vkWDVkscj 1904 lkyh okjk.klh ;sFks ,dk xjhc] ÁkFkfed f’k{kdkP;k ?kjh yky cgknwj ‘kkL=h ;kapk tUe- ÁkFkfed 
f’k{k.k fe>kZiwj ;sFks o ek/;fed f’k{k.k okjk.klhyk >kys- rsFks R;kauk fuYdkes’oj Álkn vls fir`rqY; xq: HksVys- R;kauh 
egkRek xka/kh] yksdekU; fVGd] ykyk ytirjk; ;kaP;k thoun’kZukps egRo R;kauk letkfoys- dk’kh fo|kihBkps ^’kkL=h* >kys 
¼eqGkr vkMuko ^JhokLro* gksrs½ vkpk;Z ujsanz nso] vkpk;Z d`iykuh] MkW- Hkxokunkl] MkW- laiw.kkZuan] JhÁdk’k ;kapk ifjp; o 
eS=h >kyh- fo/kk;d dk;ZdR;kZaph ikB’kkGk Eg.kts ^lOgZaV~l vkWQ fn ihiYl* gh laLFkk R;kauk ykHkyh- Hkkjrh; Lokra«; 
y<Ókrhy Lora«;lSfud o Hkkjrh; ÁtklRrkdkps iafMr usg:aP;k fu/kukuarj Lora= Hkkjrkps nqljs iarÁ/kku >kys- ¼9 tqu 1964 
yk½ ;kp dkGkr b-l- 1965 yk Hkkjr&ikfdLrku ;q) >kys- lksfOg,r la?kkP;k e/;LFkhus ikfdLrkucjkscj ;q)canhpk rk’dan 
djkj vkrk m>csfdLrku ;sFks nkSÚ;koj vlrkauk 11 tkusokjh 1966 jksth fo”kÁ;ksx >kY;keqGs e`R;q >kyk-1 vls Eg.krkr-  
ÁLrkouk %ÁLrkouk %ÁLrkouk %ÁLrkouk %    
 uoHkkjrkph mHkkj.kh dj.kkÚ;k ;qxÁorZd iafMr usg: ;kaps Hkkjr&fpu ;q)ke/;s ijkHko >kY;kus R;kauk ekufld /kDdk 
clyk o R;kaps 27 es 1964 yk fu/ku >kys- usg:aps lPps vuq;k;h ykycgknwj ‘kkL=h ;kaph 2 tqu 1964 jksth dkWaxzsl 
lalnh; eaMGkP;k cSBdhr lalnh; i{kusrs inh fuoM >kyh- usg:aps fo’oklw lgdkjh] ,d lRo’khy] lnkpj.kh o uhfreku 
usrs Eg.kwu R;kauk loZ= ekU;rk vlY;kus R;kaph fcufojks/k fuoM >kyh- eksxyljkbZ bFks tUe] nhM o”kkZps vlrkaukp oMhykaps 
fu/ku o o;kP;k 21 O;k o”khZ dk’kh fo|kihBkrwu ^’kkL=h* gh inoh] 1965 iklwu usg:alkBh i=kaps elqns r;kj dj.;kps dke 
djrkauk rs usg:aps fo’oklw lgdkjh >kys- R;kuarj Lokra«; pGoGhr lfØ; >kY;koj 1930 rs 1945 P;k njE;ku R;kauk 7 
osGk rq:axokl ?kMyk- ^^Lokra«;ÁkIrhuarj 1947 iklwu mRrj Áns’kP;k x`gea=hinh R;kaph use.kwd >kyh- 1952 p;k ifgY;k 
fuoM.kwdhuarj ‘kkL=h ;kaP;kdMs dsanzh; jsYos o okgrwd [kkR;kpa eaf=in lksio.;kr vkya- ;sFkojP;k dkjdhnhZr ‘kkL=hauk 
lkPNhy] fou;’khy] LoPN pkfj«;kps usrs o usg:aP;k vR;ar fo’oklkrhy lgdkjh Eg.kwu dkWaxzsl orqZGkr ekU;rk ÁkIr >kyh- 
1956 e/;s rs jsYosea=h vlrkauk tsOgk ,dk o”kkZr nksu jsYos vi?kkr >kys rsOgk ‘kkL=hauh vkiyh ,d uSfrd tckcnkjh 
Lohdk:u eaf=inkpk jkthukek fnyk vkf.k ;k d̀rheqGs R;kaph uSfrd Áfrek mapkoyh-**2     
eqG ‘kCneqG ‘kCneqG ‘kCneqG ‘kCn % lRo’khy] lnkpj.kh] LoPN pkfj«;] O;ogkjokn] vkn’kZokn- 
mfÌ”VsmfÌ”VsmfÌ”VsmfÌ”Vs %  

1- ‘kkL=haP;k thouiVykps Øeokj v/;;u dj.ks- 
2- LoPN pkfj«;kph fuehZrh o lnkpj.k ;kaph feekalk dj.ks- 

 3- ‘kkL=hth yksdusrk Eg.kqu O;ogkjoknh o vkn’kZoknh gksrs ;kps v/;;u dj.ks- 
‘kkL=hthaP;k dk;kZph oSpkjhd feekalk % 

b-l- 1957 yk ‘kkL=hauh okgrwd o nG.koG.k ea=h] 1957&1961 ;k dkGkr okf.kT; o m|ksxea=h] 1961&63 
;k dkGkr x`geaf=inh] uarj dkejkt ;kstusuqlkj R;kauk x`geaf=inkpk R;kx djkok ykxyk] rjh usg:aph Ád`rh fc?kMY;koj 
usg:auh tkusokjh 1964 e/;s fcu[kkR;kps ea=h Eg.kwu dk’ehj lanHkkZr R;kaP;kdMs egRokph dkefxjh lksioyh o R;kauh ikj 
ikMyh- ia- usg:aP;k fu/kukuarj vYidkG gaxkeh iarÁ/kku Eg.kwu xqy>kjhyky uank ;kaP;kdMs inHkkj vkyk- 1964 P;k ÁkjaHkh 
usg:aP;k Ád`rh fc?kkMkeqGs usg:apk okjlnkj dks.k gk ppsZpk fo”k; >kyk- R;kosGh bafnjk xka/kh o eksjkjth nslkbZ ;kaph ukos 
ppsZr gksrh] dkWaxsle/khy dkgh xV eksjkjth nslkbZ ;kaP;k cktqus rj dkgh yksd bafnjk xka/kh iarÁ/kku cukos Eg.kwu leFkZu nsr 
gksrs- v[ksjhl dkWaxzsl v/;{k dkejkt ;kaP;kdMs cgqer dks.kkP;k leFkZukFkZ vkgs] gs Bjfo.;kps vf/kdkj fnys- njE;ku] ^^30 es 
jksth ‘kkL=hauh bafnjk xka/khaph HksV ?ksÅu R;kauk iarÁ/kkuinkph tckcnkjh ?ks.;kph lwpuk dsyh- i.k usg:aP;k e`R;weqGs ^nq%[kkr 
vlrkauk R;kpk fopkjgh d: ‘kdr ukgh* vls bafnjk xka/kkhauh Li”V dsys- R;kuarj 2 twu 1964 jksthP;k cSBdhr xqy>kjhyky 
uank ;kauh ‘kkL=hap ukoa lqpoya] eksjkjthauh vuqeksnu fnya vkf.k ‘kkL=hthaph iarÁ/kkuinklkBh fcufojks/k fuoM >kyh-** R;kuarj 
Lora= Hkkjrkps nqljs jk”Vªirh loZiYyh jk/kkd`”.ku ;kaP;k mifLFkrhr ‘kiFkfo/kh >kyk o ‘kkL=hth iarÁ/kku >kys-**3 
iarÁ/kku ‘kkL=haleksjhy vkOgkus %iarÁ/kku ‘kkL=haleksjhy vkOgkus %iarÁ/kku ‘kkL=haleksjhy vkOgkus %iarÁ/kku ‘kkL=haleksjhy vkOgkus %    
� vUu/kkU;kph VapkbZ Hkkjrkr fuekZ.k >kyh gksrh- 
� usg:Áf.kr frlÚ;k iapokf”kZd ;kstusP;k vaeyctko.khyk pkyuk ykHkysyh uOgrh- 
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� Lokra«;ksRrj Hkkjrkr nhM n’kdkuarj Hkz”Vkpkjkph xaHkhj leL;k fuekZ.k >kysyh gksrh- 
� Lora= ukxkyaWM P;k ekx.khlkBhp vkanksyu rhoz >kysya gksra- 
� nf{k.k Hkkjrkr fganh Hkk”ksyk vf/kd`r Hkk”kk Eg.kwu Lohd`rh ns.;kfo:)pk mnzsd- 
� vkiyk jktdh; fe= lksfOg,r jf’k;k’kh laca/k n`< dj.ks vkf.k lkscrp vesjhdk& baXyaM lkscrgh lyks[kk jkghy ;kpa 

Hkku jk[k.ks-  
� ‘kkL=hauh /khjksnkRri.ks /kksj.kkRed fu.kZ; ?ks.;kph {kerk R;kauh Álaxkuq:i fl) dsyh-  
� ‘kkL=hth e`nw O;DrheRok}kjs tulkekU;kapk fo’okl laiknu dj.;kl lq:okr dsyh- 
� Hkkjr gk d`”khÁ/kku ns’k vlY;keqGs d`”kh {ks=krhy Hkh”k.k ifjfLFkrhoj ekr dj.;klkBh ‘kkL=hauh gfjr ØkarhP;k Á;ksxkyk 

pkyuk fnyh-  
� [kjk dl ‘kkL=hthaP;k iarÁ/kkuinkoj vlrkauk usr`RoklanHkkZr yksdusrk Eg.kwu lIVsacj 1965 e/;s Hkkjr&ikd ;q) lq: 

>kY;koj R;kauh ns’kkyk ^t; toku t; fdlku* ph ?kks”k.kk fnyh o ns’kkrhy tursyk lqj{kk o d`”khfodklkr lfØ; 
lgHkkx ?ks.;klkBh m|qDr dj.;kpk Á;Ru dsyk o ,sD;kpa okrkoj.k r;kj >kya-  

� e`nw O;fDreRp vlysys ‘kkL=h ;q)Álaxh d.k[kj Hkwfedk ?ksÅ ‘kdrkr] ;kcÌy tulkekU;kauk fo’okl okVw ykxyk-4  
ykycgknwj ‘kkL=haps jktdh;n`”VÓk uSfrd dk;Z %ykycgknwj ‘kkL=haps jktdh;n`”VÓk uSfrd dk;Z %ykycgknwj ‘kkL=haps jktdh;n`”VÓk uSfrd dk;Z %ykycgknwj ‘kkL=haps jktdh;n`”VÓk uSfrd dk;Z %    

fganh fojks/kh fgald vkanksyuklanHkkZr ‘kkL=haps dk;sZ riklrkauk vls fnlrs dh] 26 tkusokjhP;k ÁtklRrkd fnukP;k 
vkf/k 10 fnol v..kk nqjkbZ ;kauh fganh fojks/kh vkiyh Hkwfedk lkax.kkja ,d i= fyghy gksr- fganhph lDrh dsyh xsyh rj 
ÁtklRrkd fnu gk ^nq[koVk fnol* Eg.kqu ikGyk tkbZy] vla R;kr EgVy gksra- fganh lDrhpk fu.kZ; 8 fnol iq<s <dyyk 
rj ek= vkEgh mRlkgkus ÁtklRrkd fnu lktjk d: vlgh R;k i=kr uewn dsy gksr- ek= ‘kkL=hthauh fu.kZ; cnyyk ukgh- 
1962 P;k Hkkjr&fpu ;q)kuarj lqekjs 3 o”kkZrp Eg.kts 1 lIVsacj 1965 jksth Lokra«;ksRrj dkGkrhy ifgY;k Hkkjr&ikd 
;q)kyk rksaM QqVya- la;qDr jk”VªkP;k e/;LFkhuarj 22 vkWDVkscj 1965 jksth mHk;i{kh ;q)canh ?kks”khr gksbZi;Zar Eg.kts lqekjs 
iko.ksnksu efgus dk’ehj o dPNP;k lhesoj gs ;q) lq: jkfgya-  
dk’ehj Á’u Hkkjr&ikd laca/kkapk idk’ehj Á’u Hkkjr&ikd laca/kkapk idk’ehj Á’u Hkkjr&ikd laca/kkapk idk’ehj Á’u Hkkjr&ikd laca/kkapk ijke”kZ % jke”kZ % jke”kZ % jke”kZ %     

1947 iklqu Hkkjr&ikfdLrku Lora= >kys i.k dk’ehj Á’uko:u erHksn dk;e gksrs- iBk.kh o vkfÝnh VksGÓkaP;k 
ek/;ekrwu 1948 e/;sp ikfdLrkuus dk’ehjoj rkck feGo.;kpk Á;Ru dsyk- ikfdLrkups R;kosGps v/;{k v;qc[kku gs 
gqdwe’kgk cuys- vFkkZr R;kaps y”djkoj iw.kZ fu;a=.k vlY;kus R;kapk dk’ehjoj rkck feGfo.;kpk vkRefo’okl ok<yk gksrk- 
;kp lqekjkl ‘kkL=hthaP;k leksj Hkkjrkrhy iarÁ/kku Eg.kwu vkFkhZd leL;k] vUu/kkU;kph p.kp.k] laj{k.kfl)rk lq/kkj.kk dj.ks] 
;krp 1965 yk dk’ehjps usrs ‘ks[k vCnqYyk gt ;k=soj xsys vlrk phups iarÁ/kku >kÅ ,u yk; ;kaph xqIr HksV ?ksryh- gh 
okrkZ dGrkp ‘kkL=haP;k ljdkjus ‘ks[k vCnqYykauk vVd dsyh gksrh- dk’ehje/;s vlarks”k ok<yk ifj.kkeh ikdps v;qc [kku 
;q)kP;k r;kjhyk ykxys-  
f’kr;q) o vesfjdsph jktuhrh %f’kr;q) o vesfjdsph jktuhrh %f’kr;q) o vesfjdsph jktuhrh %f’kr;q) o vesfjdsph jktuhrh %    

^^vesfjdk Á.khr ^lsaVks* ¼e/; vk’kh;krhy jk”Vªkaph ;qrh½ vkf.k ^lhVks* ¼vkXus; vk’kh;krhy jk”Vªkaph ;qrh½ ;k 
djkjkae/;s ikfdLrku lgHkkxh >kyk o R;k djkjkaUo;s brj ns’kkaÁek.ks ikfdLrkuykgh vkFkhZd o ‘kL=kL=kaph enr feGw ykxyh- 
vesfjdk vk’kh;k [kaMkr vkiya opZLo jk[k.;klkBh ikfdLrkuyk y”djh n`”VÓk lcG dj.;kph jktuhrh R;kauh voyacyh- ex 
vktgh ekxkl vlysY;k ikfdLrkuus vesfjdk] rlap ;qjksikrhy ns’kkae/kwu ^iWVuZ* vkf.k ^’k;Zu* j.kxkMs] y<kÅ foekus] 
{ksi.kkL=] ckWEc vkf.k ;q)ukSdk [kjsnh d:u vkiyh ‘kL=lTtrk ok<oyh- rlsp Hkkjrkph Hkkjr&phu ;q)kr ifjLFkhrh 
Hkkjrkph <klGyh gksrhp gs ikfdLrkuus gsjya- 1963 iklwu phu lkscr eS=h djkj d:u dk’ehjP;k bZ’kkU;sdMhy flD;kax 
lhesyxrpk Áns’k phuyk fnyk- fpuus ikfdLrkuyk y”djh lgdk;kZpa vk’oklu fnya- ;sFkqup HkkjrkP;k fojks/kkr ikfdLrkuph 
ekspsZcka/k.kh lq: gksrh-**5  
;q)kiwohZ ikfdLrkuP;k dkjok;k %  

HkkjrkP;k if’pe flesoj xqtjkr vkf.k jktLFkku ;k jkT;kaP;k yxr dPNpa j.k gk nynyhpk vkf.k okGoaVkpk Áns’k 
vkgs- ;q)kP;k n`”Vhus Hkkjrkyk Áfrdwy vlysY;k ;k Áns’kkr ljnkjdksVoj gYyk d:u ikfdLrkuua dCtk dsyk- Hkkjrh; 
QkStkaph ihNsgkV >kyh- ex es efgU;kr ikfdLrku dk’ehjP;k dkjxhy foHkkxkr gkypkyhauk lq:okr dsyh- Hkkjrh; y”djkus 
;kosGh pks[k ÁR;qRrj fnya- ex fczVu Eg.kkyk mHk; ns’kkauh yoknkekQZr lheÁ’u lksMokok- ikfdLrkuus y”djh Áf’k{k.kklg 
r;kj dsysys vk>kn dk’ehje/khy caM[kksjkaps xV dk’ehj [kksÚ;kr ?kqlowu R;kaP;k}kjs ‘kkldh; ;a=.kkoj gYys ?kMowu oht] 
ik.khiwjoBk] nG.koG.k v’kk ukxjh lqfo/kkae/;s O;R;; vk.k.ka] /kkfeZd ;k=k&mRlokae/;s ?kkrikr ?kMowu xksa/kG ektowu dk;nk 
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o lqO;oLFkk foLdGhr dj.ka vkf.k dk’ehje/;s l’kL= mBko ?kMowu ljdkj LFkki.k dj.ks o R;kyk vkarjjk”Vªh; Lrjkoj 
ekU;rk feGo.ka vla ;k ;kstuspa Lo:i gksr- ;k ;kstusuqlkj vkWxLVP;k ifgY;k vkBoMÓkr caM[kksjkauh Hkkjrh; lSU;kaoj gYys 
dj.ks o minzo ?kMowu vk.kyk i.k ;kyk dk’ehjh tursus Hkkjrh; lSU;kyk caM[kksjkaph ekfgrh iqjowu rlap dkgh caM[kksjkauk 
idMwu nsÅu lgdk;Z dsya- ex v;’kLoh ikfdLrkuus y”djh vkØe.kkph ;kstuk gkrh ?ksryh- ifj.kkeh Hkkjrkph lrr 
Mksdsnq[kh ok<yh-  
Nkac Hkkxkrhy vkØe.k o j.kxkMÓkap rqacG ;q) %Nkac Hkkxkrhy vkØe.k o j.kxkMÓkap rqacG ;q) %Nkac Hkkxkrhy vkØe.k o j.kxkMÓkap rqacG ;q) %Nkac Hkkxkrhy vkØe.k o j.kxkMÓkap rqacG ;q) %    
 1 lIVsacj 1965 jksth ikfdLrkuh y”djkus dk’ehjP;k ok;O;syk vlysY;k Nkac Hkkxkr vkØe.k dsya- ;kr Hkkjrkus 
gokbZ nykpk mi;ksx dsyk- HkkjrkP;k uWV y<kÅ foekukaph dkexhjh ifj.kkedkjd Bjyh- Hkkjrh; lsukf/kdkÚ;kauh /kS;Z jk[kwu 
dkS’kY;iw.kZ Mkoisp vk[kr 6 lIVsacj jksth iatkcP;k lheso:u nqljh vk?kkMh m?kMwu rhu ekxkZauh ykgksjP;k fn’ksus vkØe.k 
dsys- fl;kydksV vkf.k [ksedj.k ;sFkhy y<k;k fo’ks”kRokus xktY;k-  
Å FkkaV ;kaP;k e/;LFkhuarj ;q)ca/kh %Å FkkaV ;kaP;k e/;LFkhuarj ;q)ca/kh %Å FkkaV ;kaP;k e/;LFkhuarj ;q)ca/kh %Å FkkaV ;kaP;k e/;LFkhuarj ;q)ca/kh %    

phu ikdhLrkuph cktw ?ks.kkjp( rj vesjhdk] fczVu vkf.k lksfOg,r jf’k;k ;k ns’kkauh ;q)canhP;k mÌs’kkus jktuSfrd 
gkypkyh lq: dsY;k- 20 vkWDVkscj 1965 jksth la;qDr jk”Vªla?kkps v/;{k Å FkkaV ;kauh Hkkjrh; mi[kaMkpk nkSjk d:u mHk; 
ns’kkaP;k ;q)canhph vf/kd`r ?kks”k.kk dsyh- 1965 ps gs ;q) Ákeq[;kus ok;O; dk’ehj vkf.k iatkc ;k Hkkxkr >kya- ;k ;q)kr 
Hkkjrkps lqekjs 3000 toku gqrkRek >kys( rj ikfdLrkups lqekjs 5000 lSfud ekjys xsys- lksfOg,r jf’k;kus nksUgh ns’kkr 
‘kkarrslkBj okVk?kkVh dj.;kph fde;k >kyh- ifj.kkeh tkusokjh 1966 yk mHk; ns’kkae/;s ^rk’dan djkj* >kyk- 
lksfOg,r jf’k;kP;k e/;LFkhus ^rk’dan djkj* %lksfOg,r jf’k;kP;k e/;LFkhus ^rk’dan djkj* %lksfOg,r jf’k;kP;k e/;LFkhus ^rk’dan djkj* %lksfOg,r jf’k;kP;k e/;LFkhus ^rk’dan djkj* %    

22 lIVsacj 1965 jksth Hkkjr&ikfdLrku ;q) laiys o mHk;i{kh ;q)canh ?kks”khr >kyh- nksUgh ns’kkap f’k”VeaMG 
tkusokjh 1966 P;k ifgY;k vkBoMÓkr lksfOg,r jf’ke/khy rk’dan ;sFks jokuk- 4 tkusokjh 1966 rs 10 tkusokjh 1966 ;k 
dkGkr rk’dan ;k ‘kgjkr lksfOg,r jf’k;kps iarÁ/kku vysD>kaMj dksflthu ;kaP;k mifLFkrhr mHk; ns’kkae/khy usR;kae/;s f’k[kj 
cSBd >kyh- ppsZP;k vusd QsÚ;kuarj mHk; usR;kae/;s le>kSrk gksÅu la;qDr fuosnu tkjh dj.;kr vkya- gs la;qDr fuosnu 
^rk’dan djkj* Eg.kqu vksG[kya tkra- mHk; ns’kkauh ijLijkapk cGdkoysyk HkqÁns’k ijr dj.ka] 5 vkWxLV 1965 jksth mHk; 
ns’kkauh lSU; ek?kkjh ?ks.ka] ikfdLrkuus dk’ehj Á’uklanHkkZr vkarjjk”Vªh; yokn use.;kph ekx.kh lksMwu ns.ka vknh egRoiw.kZ 
ckchapk djkjkr lekos’k rj gksrkp rjhi.k ;k djkjkrhy egRokph 7 dyes uksanoyh ikfgtsp-  
� la;qDr jk”Vªla?kkP;k lunsP;k vk/kkjs mHk; ns’kkauh lyks[;kps laca/k ÁLFkkihr djkosr- ‘kkarrke; ekxkZus dk’ehj Á’ukoj 

mHk; ns’kkauh rksMxk ‘kks/kkok- 
� 5 vkWxLV 1965 jksth mHk; ns’kkaP;k QkStk ftFks gksR;k frFks 25 Qsczqokjh 1966 iwohZ ijr tkrhy- mHk; iarÁ/kkuakuk gh 

ek?kkj ekU; vlsy- 
� mHk; ns’kkauh ,desdkaP;k dkjHkkjkr gLr{ksi d: u;s- ,desdkafo:) Ápkj dj.ksgh Fkkacokoa- 
� mHk; ns’kkr jktuSfrd ikrGhoj iwoZor laca/k fuekZ.k Ogkosr- ,desdkaP;k ns’kkr ofdykrhpa dkedkt iwoZor lq: djkoa- 
� vkFkhZd] O;kikjh] nG.koG.k] lkaLd`frd laca/kka’kh laca/khr loZ djkj iqUgk veykr vk.kkosr- 
� mHk; ns’kkaP;k ;q)dS|kaph Rojhr vnykcny djkoh-  
� fuokZflr o csdk;ns’khj LFkykarfjrkaP;k Á’ukaph ppkZ lq: djkoh o LFkykarfjrkaps yksa<s vMokosr-6 

okLrfod ikgrk ‘kkL=hthapk thou Áokl gk iw.kZr% uSfrdrspk vkf.k O;ogkjoknh vkgs- ‘kkL=hph nhM o”kkZaps vlrkauk 
oMhykaps fu/ku] ekrk jkenqykjh ekgsjh xsyh- o;kP;k 11 O;k o”khZ cukjl fganw fo’ofo|ky;kph dksuf’kyk clfo.;klkBh 
vkysys xka/khth R;kauk fnlys- frFks R;kaP;k xktysY;k Hkk”k.kkus rs Hkkjkowu xsys- ex R;kauh xka/khthaph ikB lksMyh ukgh- paikj.; 
lR;kxzg] jkSyV vWDV] tkfy;uokyk gR;kdkaM bR;knh ?kVukaps Áfrlkn R;kaP;k eukr ?kj d:u clys- fons’khoj cfg”dkj] 
Lons’khpk okij ;krp yky cgknwj xqary o R;krwu lqVrkp iqUgk fo|kihBkr nk[ky >kys- ‘kS{k.khd vkf.k lkekthd lq/kkj.kk 
/;s;klkscr lekursps lw= tiys gksrs- ^^b-l- 1928 lkyh ykyk ytirjk; xsys o iq:”kksRrenkl VaMu lkslk;Vhps v/;{k 
>kys- rs vykgkcknyk nk[ky >kys- R;kaphp v/;{k Eg.kqu fuoM >kyh- 15 vkWxLV 1947 jksth xksfoan oYyHk iar ;k 
eq[;ea«;kP;k usr`Rokr ‘kkL=hth iksfyl o ifjogu ea=h >kys-**7 

usg:] ‘kkL=hauk dkWaxzslps eokG /kksj.k ekU; uOgrs- b-l- 1937 e/;s lR;kxzg d:u rs dkjkoklkr xsys- lRrsph 
ykylk uOgrh( i.k b-l- 1946 lkyh fuoM.kwdk >kY;k] rs xksfoan oYyHk iarkps lsØsVjh >kys- iar xsY;koj rs mRrj Áns’kps 
eq[;ea=h >kys- b-l- 1951 ia- tokgjyky usg:auh R;kauk dkWaxzslps lfpo dsys- b-l- 1957 e/;s ‘kkL=hthauh dkWaxzslyk 
fuoM.kqdk ftadwu fnY;k- 10 tkusokjh 1966 jksth ân;fodkjkP;k rhoz >VD;kus R;kaph thouT;ksr ekyoyh- ‘kkL=hthauh 
ns’kklkBh dsysy;k egRoiw.kZ dk;kZlkBh R;kauk ej.kksRrj HkkjrjRu iqjLdkjkus xkSjo.;kr vkys-  
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‘kkL=hthaoj fo”kÁ;ksx >kY;kpk vkjksi R;kaP;k iRuh yfyrk ‘kkL=hauh lkrR;kus dsyk- dkj.k e`R;wuarj R;kaps ‘kjhj 
dkGsfuGs iMys gksrs- jf’k;u Lo;aikD;kyk R;kaP;koj fo”kÁ;ksxkckcr vkjksiko:u vVd >kyh- uarj R;kph funksZ”k lqVdk 
dj.;kr vkyh- ;kuarj b-l- 2009 lkyh v:.k /kj ;kauh ekfgrh gddkaP;k dk;|kuqlkj iarÁ/kku dk;kZy;kdMs ‘kkL=haP;k 
e`R;qps dkj.k tkfgj djkos v’kh ljdkjdMs fouarh dsyh i.k iarÁ/kku dk;kZy;kus gh fouarh QsVkGqu ykoyh- ;kph dkj.ks 
v’kh fnyh dh] brj ns’kka’kh vlysys laca/k fc?kMsy] ns’kkr fgalkpkj mQkGwu ;sbZy] lalnsP;k fo’ks”kkf/kdkjkpk Hkax gksow ‘kdrks- 
v’kk lcch nsrkauk iarÁ/kku dk;kZy; Eg.kkys] ‘kkL=haP;k e`R;qckcr ,d nLr,sot vkiY;kdMs vkgs i.k rks m?kM dj.;kl 
udkjgh fnyk rlsp R;k osGP;k lksfOg,r jf’k;kus ‘kkL=haps iksLVekWVZeu dsY;kps ekU; dsys- i.k ‘kkL=haps oS;Drhd MkWDVj vkj-
,u- pqx vkf.k dkgh jf’k;u MkWDVjkauh dsysY;k rikl.khpk vgoky vkiY;ktoG vlY;kps ekU; dsys- ‘kkL=haP;k e`R;qckcr 
dks.krh nq?kZVuk ?kMowu vk.k.;kr vkyh gksrh ok dls ;k ckcr dks.krhgh ÁfrØh;k tqyS b-l- 2009 i;Zarrjh x`gea=ky;kus 
fnysyk ukgh- gs ,d yksd’kkghpa nqnSZop Eg.kkos ykxsy- ijarq ‘kkL=haph uSfrdrk] lnkpkj] fou;f’kyrk ek= R;kaP;k dk;kZrqu 
vtjkej vkgs- gs f=dkyck/khr lR; vkgs- yky cgknqj ‘kkL=haP;k vdkyh e`R;qus lkjk ns’k gGgGyk- 

‘kkL=hauh ;q)knjE;ku tursp euks/kS;Z ok<oya o tokukaukgh ÁksRlkgu fnya- ^t; toku] t; fdlku* gh ?kks”k.kk 
ns’kHkj Áfl) >kyh- phuP;k lkscr >kysY;k ;q)kr HkkjrkP;k yksdHkkouk loZ= ,sD;kaP;k okrkoj.kkus <oGwu fu?kkya- loZ 
‘kkGk&dkWystkr ^;k ns’kkpk eh laj{kd] Hkkjr ek>s xko] lSfud ek>s uko* ;klkj[kh xk.kh ;qodkauk Ásj.kknk;h Bjyh- R;kosGh 
yksdkauh tokukalkBh o ;q)kr t[keh >kysY;klkBh mRLQqrZi.ks enr fnyh o jk”VªHkkouk O;Dr dsyh- 1964 e/;s lalnsus 
vUu/kkU; egkeaMGkpk dk;nk laer dsyk o R;kuqlkj tkusokjh 1965 e/;s ^Hkkjrh; vUu/kkU; egkeaMG* vfLrRokr vkya- 
vUu/kkU;kph [kjsnh] lkBo.kqd] okgrqd] forj.k o foØh dj.;kph tckcnkjh ;k egkeaMGkdMs lksio.;kr vkyh- vYi’kk 
dkGkr ‘kkL=hauh vkn’kZokn o O;ogkjokn ;kapk lqjs[k leUo; lk/kqu] vesfjdk egklRrsP;k nMi.kk[kkyh u ;srk O;ogkjokn o 
rk’dan djkj Eg.kts vkn’kZokn ;kapk ifjp; gks;- 
lanHkZ xzaFklqph %lanHkZ xzaFklqph %lanHkZ xzaFklqph %lanHkZ xzaFklqph %    
1- fofdihMh;k    
2- lqgkl dqyd.khZ]  % vlk ?kMyk Hkkjr] la’kks/ku ladyu ;qfud fQplZ] jksgu fefyan paikusjdj Ádk’ku] nqljh vko`Rrh]26 Qsczqokjh 

2013] izdk’ku Ø-340 iq.ks 
3- fofdfiMh;k   
4- lqgkl dqyd.khZ] fefyan paikusjdj  % vlk ?kMyk Hkkjr 
5- jktu ,e-,l-  % Studies in India’s Foreign Policy, Kalinya Publishers, New Delhi, 1997, P- 74 
6- xkSre cztsanz Álkn % Hkkjr dh fons’k furh] e;wj isij ckWDl] uks;Mk 2004] i`-74 
7- ‘kadj dÚgkMs  % xks”Vh:ih ykycgknwj] ckylkghR;- 
8- ÁHkkdj ukjk;.k rqaxkj % ‘kkarhnqr ykycgknwj ‘kkL=h 
9- ckgÓ nqos  % fodhehMh;k dkWeUloj] ykycgknwj ‘kkL=h laca/khr lafpdk vkgsr- 
10- rk’dan djkj  % yksdlRrk& 26-12-2016] 25-3-2018 jksthps orZekui= 
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साधपेणाच ंमू तमतं उदाहरण साधपेणाच ंमू तमतं उदाहरण साधपेणाच ंमू तमतं उदाहरण साधपेणाच ंमू तमतं उदाहरण ''''लाल बहादरू शा ीलाल बहादरू शा ीलाल बहादरू शा ीलाल बहादरू शा ी'''' 
 

    डॉडॉडॉडॉ....    डीडीडीडी....    एसएसएसएस....    पटवारीपटवारीपटवारीपटवारी    
 रा यशारा यशारा यशारा यशा  िवभाग मखुिवभाग मखुिवभाग मखुिवभाग मखु, ीीीी कुमार वामीकुमार वामीकुमार वामीकुमार वामी महािव ालयमहािव ालयमहािव ालयमहािव ालय, औसाऔसाऔसाऔसा ताताताता. औसाऔसाऔसाऔसा िजिजिजिज. लातरूलातरूलातरूलातरू (महारामहारामहारामहारा ) 

 
            लालबहादरू  शा ी भारताचे ि तीय पंत धान होत.े पंिडत नेह  यां या मृ यूनंतर लालबहादरू शा ी 
यांना 9 जून 1964 ला पंत धान हणून िनवड यात आल.े जरीही लाल बहादरु शा ी यांचे थान ि तीय होते तरी 
यांचे शासन काय अि तीय होते. अ या या महान, कतु ववान आिण शांत वभावा या ने याला 1966 म य े

भारताचा सव  पुर कार भारतर  दे यात आला. 
ारंिभकारंिभकारंिभकारंिभक    जीवनजीवनजीवनजीवन::::        

भारताच ेपंत धान लालबहादरू शा ी याचंा ज म 2 ऑ ट बर 1904 ला उ र दशे मधील मुगलसराय 
म ये झाला आह.े या काळात भारतावर इं जांचे शासन होते. लालबहादरू शा ी याचंे वा तिवक नाव लालबहादरू 

ीवा तव होते आिण यां या विडलांचे नाव मंुशी शारदा साद ीवा तव होत,े यांच ेवडील ाथिमक शाळेत एक 
िश क होते. शा या आईचे नाव रामदलुारी होते. शा ी 18 मिह याचे असताना यांचे वडील वगवासी झाले. 
यामुळे यांची आई यांना सोबत घेऊन आपले वडील हजारीलाल यां या घरी िमझापूर येथे येऊन गेली. लाल 

बहादरु शा ी यांचे ाथिमक िश ण िमजापुर म ये झाले. या नंतरचे िश ण यांनी ह र ं  हाय कूल आिण काशी 
िव ापीठातून केले. यानंी काशी िव ापीठातून सं कृत भाषेत ॅ युएशन पूण क न 'शा ी' ही उपाधी ा  केली. 
व नंतर यांनी ज मापासून सोबत असलेले जाित सूचक आडनाव ' ीवा तव' काढून 'शा ी' धारण केले. 1928 म य े
यांचा िववाह िमझापूर मधील गणेश साद यांची मुलगी लिलता दवेीशी झाला. लिलता व शा ी यांचे 6 अप य 

झाले. यात 2 मुली आिण 4 मुले आहते.   
लाललाललाललाल    बहादरूबहादरूबहादरूबहादरू    शा ीशा ीशा ीशा ी    चेचचेेचे    भारतीयभारतीयभारतीयभारतीय    वावावावातंततंंतं     यु ातीलयु ातीलयु ातीलयु ातील    कायकायकायकाय::::    

भारतीय वातं ययु ात शा नी 'मरो नही मारो' ची घोषणा दली. यान े संपूण दशेात वातं याची 
वाला ती  केली. शा ी महा मा गांधी या िवचारांनी े रत एक गांधीवादी नतेा होते. यानंी सव आंदोलनात 

स य प तीने पुढाकार घेतला. यांनी 1921 मधील असहयोग आंदोलन, 1930 म ये दांडी या ा व 1942 मधील 
भारत छोडो आंदोलनात मह वाची भूिमका बजावली.  

ि तीय िव  यु ादर यान नतेाजी सुभाषचं  बोस यांनी आझाद हद फौज चे गठण क न द ली चलो चा 
नारा दला. याच दर यान गांधीज या भारत छोड़ो आंदोलनान े ती ता धरली. लाल बहादरू शा  यानंी 
भारतीयानंा जागृत कर यासाठी 8 ऑग ट 1942 ला करो या मरो चा नारा दला. परंतु 9 ऑग ट 1942 ला यांनी 
आपला नारा बदलून मरो नही मारो ची घोषणा केली. या आंदोलनादर यान लाल बहादरू शा ीना 19 ऑग ट 
1942 ला अटक कर यात आली.  
लाललाललाललाल    बहादरूबहादरूबहादरूबहादरू    शा ीशा ीशा ीशा ी    चेचचेेचे    राजराजराजराजक यक यक यक य    कायकायकायकाय::::    

भारता या वातं यानतंर लालबहादरू शा ी यांना उ र दशे या संसद चे सिचव बनव यात आल.े 
1947 म येच यांना पोिलस आिण वाहतूक प रवहन म ीही बनव यात आले. यांनी पिह यांदा बस म ये मिहला 
कंड टर ची िनयु  केली होती. 1964 म ये यांना भारताच े पंत धान हणून िनवड यात आले. यांनी दधू 
उ पादनात वाढ कर यासाठी ेत ांती ला ो साहन दले. भारतात खा पदाथ वाढव यासाठी 'ह रत ातंीला' 
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ही ो साहन दले. यां या कायकाळात 1965 म ये भारताने पा क तान सोबत एक आ मकता चा सामना केला. 
यांनी पा क तान िव  कारवाई कर यासाठी सनेेला वतं ता दली आिण दशेात अिधक लोकि यता िमळवली. 

23 स टबर 1965 ला भारत पा क तान यु  समा  झाले.  
शा ीज ब ल जनसामा यांना फारशी मािहती नस याचं कारण बघायला गेलं तर ते िन:संदहेपणे यां या 

िसि परा मुख वभावात आढळतं. व ततु: वातं य चळवळीत त ेम. गांधीज या खां ाला खांदा लावून लढल े
आिण यात यांना अनेक वेळा तु ंगवासही भोगावा लागला. वातं यो र नहे  मंि मंडळात ते रे वेमं ी, वाहतूक 
आिण दळणवळण खा याचे मं ी होते. इतकंच नाही तर यांनी दोन, स वादोन वष गृहमं ी हणूनही अितशय 
काय मतेन ेआिण कणखरपणे काम केलं ह ेआज कती जणांना आठवत असेल? 

पंजाबातील वतं  खिल तान चळवळीच ेअ वयू हणून िभ ानवाले यांच ं नाव घतेलं जातं. तथािप या 
चळवळी या क यके वष आधी, पं. नेह ं या हयातीत, पंजाबातील या वेळच े नेत े मा टर तारा सग यानंी 
िभ ानवाले यां याच धत वर ‘ वतं  पंजाबी सुभा’ या िन मतीसाठी मोठं आंदोलन छेडलं होतं. िभ ानवाल े
यां या चळवळी माणे ते फारसं र लांिछत न हतं ह ेखरं, पण यात रा ापासून फुट याचीच बीजं होती. मा टर 
तारा सग ह े शीख समाजातील एक ब यापैक  लोकि य नेतृ व होत ं आिण यानंा वतं  पंजाबी सु या या 
मागणी या समथनाथ शीख समुदायातील काह चा उघड तर काह चा छुपा पा ठबा होता. अशा प रि थतीत मा टर 
तारा सग यानंी आमरण उपोषण आरंिभलं आिण त ेदीघकाळ चालू रािहलं. यांनी उपोषण मागे यावं हणून य  
झाले, पण ते अिधकच ताठर बनल.े यामुळे चता ांत प रि थती उ वली. तथािप या वेळी गृहमं ी असले या 
शा ीज नी अितशय कणखर भूिमका घेऊन ‘ वतं  पंजाबी सुभा’ या आंदोलनाला मुळीच भीक घातली नाही. 
हळूहळू ह ेआंदोलन अ तंगत पावलं. अशाच कारची वतं  ‘ िवड थान’ची मागणी दि णेतील मुक प ान ेक न 
यासाठी चळवळही सु  केली होती. काही काळाने तर ही चळवळ चांगलीच फोफावली होती. तथािप शा ीज नी 

ही दशे ोही मागणीही फेटाळून लावली. अ णादरुा सार या ने यांना तर यांनी बजावलं क , या दशेापासून फुटून 
िनघ याचे कोणाचेही मनसुबे यश वी होऊ दले जाणार नाहीत! 

शा ीज या वभावात जसा कणखरपणा होता तसाच कमालीचा मु स ीपणाही होता. काँ ेस प ात या 
वेळी अनेक अ वल दजाचे ये  राजकारणी आिण मह वाकां ी नेते होते. आिण यातील काही जण नहे ं नाही 
डोईजड होत असत. ते हा काँ ेस संघटना बळकट कर याची आव यकता आह,े असे कारण दऊेन यासाठी 
मंि मंडळातील सद यांनी राजीनामे ावेत आिण वत:ला प कायाला वा न यावं असा ठराव काँ से 
कायका रणीने संमत केला. ‘कामराज योजना’ हणून या वेळी ओळख या गेले या या खेळीमुळे अनेक ये  
मं यांनी आप या पदाचे राजीनामे दलेही! यामुळे स ाकरणात नेह ं ना होणारा अंतगत िवरोध ब याच माणात 
मावळला. आ य वाटेल, पण या योजनेच ेपड ामागचे खरे िश पकार होत े वत: शा ीजी! योजनेनसुार या वेळी 
शा ीज नीही राजीनामा दला होता. पण यानंतर थोडय़ाच काळाने पं. नेह ं नी यांना पु हा मंि मंडळात घेतलं! 
दि णेकडील रा यांत हदी भाषेचा वापर कर या या िवरोधात चाललेली  चंड मोठी चळवळ शा ीज नी थडं 
डो याने शमिवली. दि णेकडील रा यांना रा य कारभारात, इतर वहारांत हदी भाषेचा वापर नको होता, 
यांना इं जीच हवी होती. शा ीज नी यावर असा तोडगा काढला क , हदीचा पुरेसा प रचय जोपयत तथेील 

लोकांना होत नाही तोपयत या दो ही भाषांचा वापर केला जाईल. तशा आशयाचा ठरावही यांनी संसदते मंजूर 
क न घतेला. यामुळे एक मोठंच भािषक सकंट टळलं! 

पं. नेह ं नी आपला वारस हणून शा ीज ची केललेी िनवड अनेकानंा सं मात टाकणारी होती. मोरारजी 
दसेा सारखे अनेक ये , काय म आिण भावशाली नेते प ात असताना नहे ं नी शा ीज ना कशी काय पसतंी 
दली, याचं ते हा आ य वाटलं होतं. पण नेह ं नी ह े पाऊल िवचारपूवक, दरूदृ ीने उचललं होत ं ह े नतंर या 
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घटनांनी प  केलं. शा ीज चं वातं य चळवळीतील योगदान, याग, वातं य ा ीनंतर या काळातील िविवध 
खा यां या मंि पदांची यांची यश वी कारक द, यां या वभावातील संयिमत कणखरता अन् लवचीकता, साधी 
जीवनशैली, ामािणकपणा आिण िनरपवाद चा र य, इ यादी गुण हे नच शा ीज ची िनवड नेह ं नी केली असली 
पािहजे. नहे ं या मृ यूनतंर कामराज यानंी इं दरा गांध ना पंत धानपद वीकार याची िवनंती केली होती, पण 
यांनी याला नकार दऊेन याऐवजी शा ीज ची िनवड कर याची इ छा  केली. 

अव या ५ फूट उंची या आिण करकोळ शरीरय ी या शा ीज नी जे हा पंत धानपदाची सू ं हातात 
घेतली ते हा पा क तानच े त कालीन रा ा य  आयबु खान यानंा यात मोठीच संधी दसली. या ‘खु या’ 
माणसा या कायकाळात आप याला का मीरवर क जा िमळिवता येईल असा द:ुसाहसी िवचार क न यानंी 
भारतावर यु  लादलं. 

तथािप आंतररा ीय राजकारणात काय कवा दशेांतगत घडामोडीत काय, यांनी यांनी शा ीज ना कमी 
लेखलं यांचा यांचा मिनरास झा याचं दसलं. १९६५ साल या यु ात मानहानीकारक पराभव क न 
पा क तान या साहसवादाला शा ीज नी सडतेोड उ र दलं. तथािप भारत ह ेयु खोर, सा ा यवादी रा  नसनू 
शांततापूण सहजीवनाचं त व अंगीकारणारा दशे अस याचा संदशे, ता कंद करारावर सही क न शा ीज नी 
सा या जगाला दला. हा करार हो यापूव  शा ीजी आिण आयुब खान यां यात जवळजवळ आठवडाभर वाटाघाटी 
चालू हो या. करारात का मीरम ये सावमत घे याचं कलम अंतभूत करावं असा धोशा आयुब खान यांनी लावून 
धरला होता. तथािप शा ीज नी याला ठामपणे नकार दला आिण आप या अट वर आयुब खान यांना करारावर 
सही कर यास भाग पाडलं. 
लाललाललाललाल    बहादरूबहादरूबहादरूबहादरू    शा ीशा ीशा ीशा ी    याचंायाचंायाचंायाचंा    मृ यूमृ यूमृ यूमृ यू     

10 जानेवारी 1966 ला रिशया आिण अमे रका या दबावाखाली लाल बहादरू शा ी भारत-पा क तान 
शांती करारावर वा री कर यास तयार झाले. पा क तान च ेरा पती अयुब खान आिण भारताच ेपंत धान लाल 
बहादरू शा ी यांची भेट रिशयातील ता कंद म ये झाली. असे हटले जाते क  यां यावर दबाव टाकून ह ता र 
कर यास सांिगतल ेगेले. 11 जानेवारी 1966 म ये करारा या रा ी अितशय रह यपूण प तीने यांचा मृ यू झाला. 
या वेळी सांग यात आल ेक  यांची मृ यू दयिवकाराने झाली. परंतु यांच ेशविव छेदन कर यात आले नाही.  

असेही हटले जात ेक  लालबहादरू शा ी यां या भोजनात िवष िमळव यात आल ेहोते. परंत ुपा क तान, 
अमे रका आिण रिशया यां या भीतीने भारतान े या वेळी कोणतीही िव  कारवाई केली नाही. शा ी यांचा 
शासन काळ 18 मिह याचा होता, यां या मृ यू नतंर गुलजारी लाल नंदा यांना दशेाचे पंत धान हणून 
िनवड यात आले. लाल बहादरू शा ी यांना मृ यू नंतर 1966 म ये भारताचा सव  नागरी स मान 'भारतर ' 
दे यात आला. शा ी एक महान, िन ावान आिण स म चा पात ओळखले जातात. ते महान आतं रक श  
सोबत,, िवन , सहनशील  होते. 

शा ीज या वैभवशाली दशेकायाचा गौरव दशेाने यांना ‘भारतर ’ कताब दऊेन केला. पण यामुळे या 
कताबाचंच वैभव वाढलं!  
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जयजयजयजय    जवानजवानजवानजवान    जयजयजयजय    कसानकसानकसानकसान        याचेयाचेयाचेयाचे    िनमातेिनमातेिनमातेिनमाते    लाललाललाललाल    बहादरूबहादरूबहादरूबहादरू    शा ीशा ीशा ीशा ी    
                                                सशंोधकसशंोधकसशंोधकसशंोधक            मागदशकमागदशकमागदशकमागदशक    

    र वर वर वर व     िपिपिपिप. . . . सोनकांबळेसोनकांबळेसोनकांबळेसोनकांबळे    डॉडॉडॉडॉ....    सहुाससहुाससहुाससहुास    डीडीडीडी. . . . पाठकपाठकपाठकपाठक        
 िपएच.डी. (ॲपीअर) सहयोगी ा यापक, 

मा.शा.संकुल वा.रा.ती.म.िव.नांदेड                                          मा.शा.संकुल वा.रा.ती.म.िव.नांदेड 

तावनातावनातावनातावना        
 भारतदशे हा िविवधतेने नटलेला दशे आह.ेया दशेात अनेक जातीच े ांताचे धमाचे,सं कृतीच े लोक 
राहतात.भारत दशेाला सतंाचा, महतंाचा,थोर महापु षाचा,समाज सुधारकाचंा दशे हणुन ओळखतात. 
भारताम य े पंडीत नेह , महा मा गांधी, वामी िववेकानंद, डॉ.बाबासाहबे आंबेडकर, लोकमा य टळक, लाल 
बहाद ूशा ी, र व नाथ टागोर, नेताजी सुभाष चं  बोस,व लभ भाई पटेल, अशी अनेक नावे समोर येतात. या सव 
समाज सुधारकांच े काय एकच होत.े ते हणज े दशे वांत या बरोबर समाज सुधारणा या समाज सुधारकांम य े
महान सुधारक हणज ेभारताचे दसुरे पंत धान लाल बहादरू शा ी. 

ि टीश कालीन भारतात इं ज सरकार िव  मो ा मु स ीने लढा दणेारे गांधी वादी नेत े व वतं  
भारताच ेदसुरे पंत धान लाल बहादरू शा ी एक महान नेता व वातं य सेनानी, होते. संपूण दशेांत यांची ितमा, 
एक दरूदश , इमानदार आिण िन ावंत राजने या या व पात होती. यांनी आप या पंत धान पदा या 
कायकाळात अनेक संकटांना सामोरे जात दशेाला गती या मागावर नेल.े लाल बहादरू शा ी वातं य 
सैिनकांपैक  एक होत े यानी आप या दशेाला वातं य िमळावे याक रता आपले जीवन सम पत केल.े आप या 
भाषणा या मा यमातून दशेांतील लोकां या मनात वातं याची भावना जवून इं ज सरकारला ासून टाकल े
होत.े अशा कारे दशेा या अनेक भागात इं ज सरकारिव  भडकावू भाषण क न तेथील लोकां या मनात 
दशेा या वातं या ती अ था िनमाण केली. ऐवढयावरच ते थांबले नाही तर, दशेांत दधु उ पादनाला चालना 
दे यासाठी यांनी ‘ ेत ांतीला’  पा ठबा दला. वतं  सेनानी, िन ावंत आिण इमानदार राजनतेा हणून लाल 
बहादरू शा ी यांची याती संपूण जगात आह.े 
लाललाललाललाल    बहादरूबहादरूबहादरूबहादरू    शा ीशा ीशा ीशा ी    याचंायाचंायाचंायाचंा    ज मज मज मज म    वववव    शै िणशै िणशै िणशै िणकककक    वासवासवासवास    ::::----    

लाल बहादरू शा ी यांचा ज म 2 ऑ टोबर 1904 रोजी उ र दशेमधील वाराणसी जवळ असले या 
मुघलसराई या गावात झाला. लाल बहादरू शा ी दीड वषाच े असताना यां या विडलांचे िनधन झाले. यांच े
वडील शाळेत िश क होत.े लहान गावात लालबहादरू यांचे शालेय िश ण झाले. उ  मा यिमक शाळेत िशकता 
यावे, यासाठी यांना वाराणसीम ये काकां या घरी पाठव यात आले. वयात आ यावर, लाल बहादरू शा ी यांना 
परक यां या गुलामीमधून दशेाला मु  कर याची भवाना िनमाण झाली. भारतात ि टीश राजवटीला पा ठबा 
दणेा या  या काळ य भारतीय राजांची महा मा गांधी यांनी केले या रोक-ठोक नदमुेळे त ेअ यंत भािवत झाले. 
आिण ते हापासनू रा ीय तरावर काहीतरी कर याबाबतची िजद ृ यां या मनात घोळू लागली. ि टीश 
राजवटी या िवरोधात थापन कर यात आले या अनेक रा ीय सं थांपैक  एक वाराणसीतील काशी िव ापीठात त े
सामील झाले. येथे अनेक महान िव ान आिण दशेभ चा यां या ि म वावर भाव पडला. महा मा गांधी 
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यांनी दांडी या ा केली आिण िमठाचा कायदा मोडला. या ितका मक संदशेाने संपूण दशेात ांती आली. लाल 
बहादरू शा ी पेटून उठले आिण वातं य लढयात यांनी वत:ला झोकून दले. 
लाललाललाललाल    बहादरूबहादरूबहादरूबहादरू    शा ीशा ीशा ीशा ी    याचंीयाचंीयाचंीयाचंी    राजक यराजक यराजक यराजक य    मािहतीमािहतीमािहतीमािहती    ::::----  

भारताला वातं य िमळा यानंतर काँ ेस जे हा स ेवर आली, यापूव च रा ीय सं ामातील ने यांना लाल 
बहादरू शा ी यांच े मह व ल ात आले होत.े 1946194619461946 म ये काँ ेस सरकार थापन झाले, ते हा या ‘छोटया 
डायनॅमो’ला दशेा या कारभारात रचना मक भूिमका पार पाड यासाठी सांग यात आले. दर यान लाल बहादरू 
शा ी यांची शासक य व संघटन मता पा न पंिडत गो वद व लभ पंत इतके े रत झाले क , पंत उ र दशे 

ांताचे मु यमं ी असताना लाल बहादरू शा ी यांना आपले संसदीय सिचव हणून िनयु  केल.े  
शा ी यांनी आप याला िमळाले या संसदीय सिचव पदाची कामिगरी यो य र या पाडली. यामुळेच लाल 

बहादरू शा ी याना गो वद पंत यां या मंि मंडळा म ये जागा िमळाली. ते हा लाल बहादरू शा ी यांची पोलीस 
आिण प रवहन मं ी पदी यांची िनयु  कर यात आली. याच दर यान लाल बहादरू शा नी दशेांतील मिहलांची 
ि थती सुधारणे व यांना ो सािहत कर या या उ शेाने मिहलांची  वाहक पदी भरती केली. प रवहन िवभागात 
मिहलांक रता आर ण लागू केले. आप या पदाचा यो यरी या वापर करत यांनी पोलीस िनयमात सुधारणा के या. 
लोकांची गद  पांगव यासाठी काठीचा वापर केला जात असे. परंतु, लाल बहादरू शा ी यांनी हा िनयम मोडीत 
काढून या ऐवजी पा याची फवारणी कर याचा िनयम लागू केला. तसेच, दशेांत संिवधान लागू के यानंतर आिण 
दशे धमिनरपे  व जास ाक रा  बन यानंतर दशेांत सवसाधारण िनवडणुका घोिषत कर यात आ या हो या. 
यावेळी लाल बहादरू शा ी क ेस प ा या महासिचवपदी िवराजमान होताच आप या प ाची धुरा सांभाळत 

क ेस प ाच ेमह वपूण पद आप याकडे अस यान े यांनी आप या पदाची जबाबदारी सांभाळत प ाचा जोरदार 
चार आिण सार केला.  

यामुळेच क ेस प ाचा मो ा माणात िवजय िमळाला.सन १९५२ साली दशेांत झाले या ाथिमक 
िनवडणुक त क ेस प ाचा िवजय झा याने पंिडत जवाहरलाल नेह  यांची दशेाचे पिहले पंत धान हणून िनयु  
झाले. नेह  यां या मंि मंडळात लाल बहादरू शा ी यांना रे वे,प रवहन,दळणवळण,वािण य,आिण उदयोग मं ी 
हणून िनयु  कर यात आली.नेह ं या आजारपणात िबनखा याचे मं ी हणुन काम पाहीले. शा ी रे वे 

मं ीअसताना रे वेतील थम ेणी आिण तृतीय ेणी यां यात असणारे अंतर मोठया माणात कमी केले.सन 
१९५६ साली झाले या रे वे दघुटनेची जबाबदारी हणून यांनी आप या पदाचा राजीनामा दला.ते हा दशे आिण 
संसदने े यां या अभूतपूण िनणयाची शंसा केली. त कालीन पंत धान पंिडत जवाहरलाल नेह  यांनी या 
घटनेबाबत संसदते बोलताना लालबहादरू शा ी यांची इमानदार वृ ी आिण उ  आदशमू यांची शंसा केली. त े
हणाल े क  शा ी यांचा राजीनाम मी वीकारत आह.े जे काही घडले याला शा ी जबाबदार नाहीत. रे वे 

अपघातावरील दीघ चचला उ र दतेाना लाल बहादरू शा ी हणाल े ““““ कदािचत माझी उंची कमी अस यामुळे 
तसेच न  अस यामुळे लोकांना वाटत असावं क  कणखर होऊ शकत नाही. जरी मी शारी रकदृ या धडधाकट 
नसलो तरी मला वाटते क  मी आतून इतका कमकुवतही नाही.””””  

या नंतर झाले या िनवडणुक त क ेस सरकार पु हा स येवर आ यानंतर यांना प रवहन आिण संचार 
मं ी पदाची जबाबदारी दे यात आली. यांनी वािण य आिण उ ोग मं ालयाचा कारभार सांभाळला. सन १९६१ 
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साली गृह मं ी गो वद व लभ पंत यांच े िनधन झाले. प रणामी या पदाची धुरा लाल बहादरू शा ी यां याकड े
सोपव यात आली. गृह मं ी हणून यांनी दशेा या सुर  ेसंबंिधत अनेक मह वपूण िनणय घेतले.सन १९६२ साली 
झाले या भारत चीन यु ा दर यान यांनी दशेांतगत सुर ा कायम राख यात मह वपूण कामिगरी पार पाडली. 
भारतभारतभारतभारत    दशेाचेदशेाचेदशेाचेदशेाचे    पंत धानपंत धानपंत धानपंत धान    लाललाललाललाल    बहादरूबहादरूबहादरूबहादरू    शा ीशा ीशा ीशा ी    ::::---- 

 सन १९६४ साली दशेाचे त कालीन पंत धान जवाहरलाल नेह  यांचे अपघाती िनधन झाले.नंतर 
क ेस प ा या अनेक द गज ने यांनी लाल बहादरू शा ी यांचा राजनीितक इितहास पा न पंत धान पदी यांची 
िनयु  केली. जे हा लाल बहादरू शा ी यांची पंत धान पदी िनयु  केली. या वेळी दशेाची परी थीती अं त 
िबकट होती.दशेावर यु दाचे सावट होत.ेभारतदशे अनेक संकटाचा सामना क रता होता. सन १९६५ साली 
झाले या भारत पाक यु ा या वेळी यांनी आप या कुशल रणनीती या  बळावर दशेांत कायम शांतता  ठेवली. 
    
शा ीशा ीशा ीशा ी    याचंायाचंायाचंायाचंा    जयजयजयजय    जजजजवानवानवानवान    जयजयजयजय    कसानकसानकसानकसान    नारानारानारानारा    ::::----        

लाल बहादरू शा ी ज हा दशेा या पंत धान पदी िवराजमान झाले होत.े त हा दशेांत खूप िबकट 
प रि थती पसरलेली होती. यावेळेस दशेांत खा या िप या या गो ी आयात के या जात हो या. यावेळी आपला 
दशे नॉथ अमे रकेतून येणा या धा यावर पूणतः अवलंबून होता. भारत पाक यु ा या वेळी दशेांत सव  कोरडा 
दु काळ पडला होता. लोक अ  पा यासाठी ासून गेले होत.े दशेांतील लोकांची प रि थती पा न शा ी यांनी 
दशेांतील लोकांना एका दवसाचा उपवास पकड याची िवनंती केली. आिण लोकांना ो सािहत कर यासाठी ““““जय 
जवान जय कसान” ” ” ” हा ब मु यू नारा दला. ते हा पासुन आप या भारत दशेाचा लोकि य नारा जय जवान जय 
कसान आह.े जो आम या िवजयाचा नारा आह.े या घोषणेचे लेखक लाल बहादरू शा ी होत.े हा नारा रा ीय 

एका मतेच े मूलभूत त व आह.े जय जवान जय कसानचा हा नारा याला भारत दशेात िवशेष मह व 
आह.ेपंत धान लाल बहादरू शा ीज नी भारत आिण पा क तान यु दा यावेळी 1965 या दर यान हा नारा दला 
होता.. या घोषणेला दशेाचे रा ीय घोषण असेही हटल ेजात.े ही घोषणा सीमेवर उ या असले या सैिनकांची आिण 
शेतात काम करणा या शेतक यांची चंड मेहनत आिण मेहनत दाखवते. जय जवान जय कसानचा हा नारा लाल 
बहादरू शा ी यांनी रामलीला मैदानावर आयोिजत केले या एका सावजिनक सभेम ये( रॅली दर यान) दला 
होता. यावेळी दशेात भयंकर यु  आिण उपासमारी िशगेला पोहोचली होती, शा ीज नी दशेवािसयां या 

ो साहनासाठी हा नारा दला. या घोषणे या श दाने, दशेभरातील लोक आनंदी आिण आ मिव ासान ेभारावले 
होत.े यामुळेच आप या मागात येणा या कोण याही अडचण ना आपण त ड दऊे शकतो असा आ मिव ास जागा 
झाला होता. सीमेवर उभा असलेला ल करी सैिनक आपले ाण लावून आपले र ण करतो. या त णाच ेदशेाचे ेम 
ह े िबनशत आह,े ते अमर आह.े सैिनक आपल घर आिण कुटंुब सोडून आप या दशेाचे र ण कर यासाठी सीमेवर 
उभे असतात. सैिनकाच े दय आप या दशेाब ल या ेमाने भारावलेल ेअसते. सैिनक कोण याही संकटाला घाबरत 
नाहीत. आप या दशेाचे सैिनक गरम तापमान आिण कडक थंड हवामानात तैनात आसतात. तसेच दशेातील 
शेतकरी ह ेभारताच ेअ दाते आहते. भारत दशे हा कृषी धान दशे आह.े येथील अथ व थेचा एक भाग शेतीवर 
आधा रत आह.े आप या दशेातील शेतकरी. वतः या क ान े शेतात सकाळपासनू सं याकाळपयत काबाड क  
करतो. आिण दशेातील येक नाग रकाच ेपोट भरतो. 
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समारोपसमारोपसमारोपसमारोप    ::::----    
भारतीय राजकारणात लालबहादरू शा ी यांनी अनेक आदश घालून दले आहते. केवळ पंत धानपदच 

न ह ेतर इतरही मं ीपद ेसाभंाळताना यांनी आदश असे काम केले आह.े लालबहादरू शा ी यानी जीवनात अगदी 
ितकूल प रि थतीतून आप या उ  िवचारांशी कधीही तडजोड न केलेले ह ेएक िवल ण ि म व होत.े आज या 

शैलीदार जीवनात एक  साधेपणा या जोरावर जनमाणसात सव  पदावर पोहोचू शकत े याचे त े एक 
मुत मंत उदारहरण होत.े लालबहादरू शा ी यां या जीवनािवषयी आज या िपढीला फारशी मािहती असेलच असे 
नाही. भारतीय वातं  लढय़ात या या थोर सेनान  व वतं  भारतात या एका य़ा ने याची त ण िपढीला 
माहीती होणे आव यक असुन आजही आपला दशे  यां या िवचारांवर चालतो ह े नमूद असावे. तसेच येणा या 
काळात दखेील लालबहादरू शा ी यांचे िवचार दशेाला ेरणा दणेारे आहते.     
सदंभसदंभसदंभसदंभ    ::::----        

1). लाल बहादरू शा ी राजकारणातील मयादापु षो म लेखक डॉ.सी.पी. ीवा तव रोहन  काशन.(BookGanga.com)                                                                                                             
2).गुगल संकेत थळावरील माझा महारा .कॉम या पेज व न द.25/10/021 रोजी घेतले आह.े 
3). गुगल संकेत थळावरील िव कपीिडया या पेज व ल द.25/10/021 रोजी घेतले आह.े 
4). गुगल संकेत थळावरील माझी मराठी या पेज व ल द.25/10/021 रोजी घेतले आह.े 
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लालबहादरूलालबहादरूलालबहादरूलालबहादरू शा चेशा चेशा चेशा च ेभारतीयभारतीयभारतीयभारतीय पररापररापररापररा  धोरणातीलधोरणातीलधोरणातीलधोरणातील योगदानयोगदानयोगदानयोगदान 
 

डॉ. . . . दलीपकुमार    दगडू    ीरसागर    
रा यशा  िवभाग मुख आझाद महािव ालय औसा िज. लातरू िपन 413520 

    

ाााा तािवकतािवकतािवकतािवक    ::::----        
‘लालबहादरू शा चे भारतीय पररा  धोरणातील योगदान’ या लेखाची मांडणी करताना यांचा जीवन प रचय 

अ यासण े संयुि क ठरेल. 2 ऑ ट बर 1904 रोजी उ र देशातील वाराणसी पासून जवळील मोगलसराई येथ े शारदा 
साद ीवा तव व रामदलुारी देवी या दांप या या पोटी झाला. यांनी वया या 21 ा वष  काशी िव ापीठातून 'शा ी' ही 

पदवी ा  केलेली होती. यांनी स ह स ऑफ द पीपल सोसायटी 1925 पासून काय केलेल े होत.े याच दर यान पंिडत 
जवाहरलाल नेह  यां यासाठी प ाची मसुदे तयार कर याचे काय केले. यामुळे ते पंिडत नेह चे िव ासू सहकारी झाल.े 
भारतीय वातं य चळवळीत स य सहभाग घेत यामुळे 1930 ते 1945 दर यान यांना सात वेळा तु ंगवास भोगावा लागला 
होता. वातं य ा ीनंतर भारतीय रा ीय काँ ेस प ाचे काय करीत असताना 1947 पासून उ र देशचे त कालीन मु यमं ी 
गो वद व लभ पंत यां या मंि मंडळात यांची गृहमं ीपदी नेमणूक झाली होती. 1952 या पिह या सावि क लोकसभा 
िनवडणुक नंतर भारताचे पिहल े पंत धान पंिडत जवाहरलाल नेह ं या नेतृ वाखालील क ीय मंि मंडळात लालबहादरू 
शा चा क ीय रे वे व वाहतूक खा याचे मं ी हणून नेमणकू झाली होती. यां या येथवर या काय कद त यांना सि छल, 
िवनयशील, व छ चा र याचे पंत धान पंिडत नेह न या अ यंत िव ासातील सहकारी व नेता हणून भारतीय रा ीय 
काँ ेसम ये मा यता िमळालेली होती. 1956 म ये रे वेमं ी असताना एका वषात दोन रे वे अपघात झा यानंतर यांची 
नैितक जबाबदारी वीका न रे वेमं ी पदाचा राजीनामा दे या या यां या या कृतीमुळे यांची नैितक ितमा उंचावली. 
यानंतर या काळात वाहतूक व दळणवळण मं ी (1957) वािण य व उ ोगमं ी 1957 -61  िह क य मं ीपदे भुषवली. सन 

1961 ते 1963 या काळात यांनी पंिडत नेह ं या नेतृ वाखाली मंि मंडळात गृहमं ी पदही भूषिवले होते. 1963 म ये 
कामराज योजनेनुसार लालबहादरू शा नी इतर पाच क ीय मं यांसोबत क ीय गृहमं ीपदाचा 

राजीनामा दला. त कालीन पंत धान नेह ं ची कृती िबघड यानंतर यांनी जानेवारी 1964 म ये लालबहादरू 
शा ची िबनखा याचे मं ी हणून िनयु  क न ज मू का मीर रा याची मह वपूण कामिगरी सोपवली होती. 27 मे 1964 
रोजी त कालीन पंत धान नेह ं या िनधनानंतर हगंामी पंत धान पदी गुलझारीलाल नंदांची नेमणूक कर यात आली होती. 
पुढे 2 जून 1964 रोजी या बैठक त हगंामी पंत धान गुलझारीलाल नंदांनी पंत धानपदासाठी लालबहादरू शा चे नाव 
सुचिव यानंतर मोरारजी देसा नी अनुमोदन दल.े लालबहादरु शा ीज या वतं  भारताचे दसुरे पंत धान हणून िनवड 
झाली. 9 जून 1964 रोजी यांनी पंत धान पदाची शपथ व पदभार वीकारला होता१ 9 जून 1964 त े11 जानेवारी 1966 
या साधारणपण ेदीड वषा या अ पकाळात भारताचे दसुरे पंत धान हणून कायरत असताना भारतीय पररा  धोरणातील 
मह वपूण कामिगरीचा आढावा घे यासाठी ‘लालबहादरू शा चे भारतीय पररा  धोरणातील योगदान’ हा लेख िलिहला 
आह े तुत लेखाची मांडणी पुढील मु ां या आधारे केलेली आह.े 
पतं धानपतं धानपतं धानपतं धान    शा ीशा ीशा ीशा ी    समोरचीसमोरचीसमोरचीसमोरची    िविवधिविवधिविवधिविवध    आ हानेआ हानेआ हानेआ हाने    ::::----    

  दनांक 9 जून 1964 रोजी भारताचे पंत धान हणून शासन कारभार सु  के यानंतर लालबहादरू शा  पुढे 
िविवध अंतगत व बिहगत आ हाने होती. भारतात अ धा य टंचाईचे आ हान होते. ितस-या  पंचवा षक योजनेला चालना 
िमळालेली न हती. वतं  नागालडँ या मागणी क रता आदंोलन ती  झालेल े होते. याचवेळी दि ण भारतातील काही 
रा यांम ये हदी भाषेला रा भाषा हणून मा यता दे यािव  आंदोलन सु  झालेल ेहोते. पा क तान या  ज मू-का मीर 
मधील कारवायां या पा भूमीवर सोि हएत रिशयाशी संबंध चांगले संबंध थािपत कर यासोबतच अमे रका-इं लंड या 
पा ा य देशांशीसु ा सलो याचे संबंध थािपत कर याचे मोठे आ हान यां यापुढे  होते२. भारताचे दसुरे पंत धान हणून 
कायरत असताना पिहले पंत धान पंिडत जवाहरलाल नेह सारखे उ ुंग ि म व यांना लाभल ेन हते. असे असले तरी 
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पंिडत नेह ं या प ात ते शा ीज कडे पंत धानपदाची सू े आ यान े यांची नेहमी पंिडत नेह ं शी तलुना कर याचा मोह 
भारतीय जनतलेा होणे वाभािवकच होते. नेह ं माण े काँ ेस प ातील इतर व र   नेत,े कायक यावर भाव व दबदबा 
िनमाण करण ेशा ज ना अश य होते. सन 1962 माधील भारत-चीन यु ात भारताचा पराभव झा यामुळे भारत सरकारचे 
नीितधैय खच यान े यातुन भारत सरकार सावरल ेन हत.े महागाई, भाववाढ, अ धा य व जीवनाव यक व तूंचा तुटवडा 
यासार या ांमुळे भारतीय जनतेत क  सरकारिव  असंतोष वाढलेला होता. आशा आ हानांचा िबकट प रि थतीतून माग 
काढून सरकारला पु हा एकदा िव ासाहता िमळवून दे याची आ हाना मक जबाबदारी पंत धान शा ीज वर पडली होती. 
यांनी ही आ हाना मक जबाबदारी समथपण ेपार पाडली मृद ू वभावा या शा ीज नी पंत धान हणनू िततकेच दढृ िन यी 

आहोत याचा यय सवाना आणून दला. देशांतगत ांची सोडवणूक कर यासाठी िविवध उपाययोजना के यान े याचे 
अनुकूल प रणाम झाले३ 
अिल ावादीअिल ावादीअिल ावादीअिल ावादी    पररापररापररापररा     धोरणावरधोरणावरधोरणावरधोरणावर    िव ासिव ासिव ासिव ास    ::::----    

 सन 1962 मधील भारत-चीन यु ात अमे रकेने भारताला ल करी मदत द यामुळे भारत अमे रके या भांडवलशाही 
रा ा या गटांम ये जातो क  काय अशी शंका अिल तावादी चळवळीतील रा ांना आली परंत ु पंत धान शा ीज या 
अिल तावादी धोरणावर आपला िव ास अस याचे प  केल ेजून 1964 मधील पिह या सावि क भाषणात यांनी प  केल े
क  भारता या पररा  धोरणा या मूलभूत धोरणात कोणतेही बदल केले जाणार नाहीत भारताचे पिहल ेपंत धान िनि त 
के यान े पररा  धोरणानुसार भारत अिल तावादी पररा  धोरणाचा वीकार कायम ठेवेल४. आंतररा ीय राजकारणात 
अिल  वादाची पायाभरणी करणा या आ वतक असले या पिंडत नेह ं नी भारतीय पररा  धोरणाचे मह वपूण त व हणनू 
िनमाण केले या अिल तावादी पररा  धोरणावर लालबहादरू शा ी यांनी भारताचा ठाम िव  वास अस याचे आंतररा ीय 
समुदायाला दाखवून दल.े 
भारतभारतभारतभारत    पा क तानपा क तानपा क तानपा क तान    युययुुयु     1965196519651965    ::::----        

 पंत धान लालबहा दरू शा या कारक द त तील भारतीय पररा  धोरणाम ये एक मह वपूण घटना हणून सन 
1965 मधील भारत-पा क तान यु ा या उ लेख करावा लागतो५. सन 1947 म ये भारत पा क तान दो ही देशांची िन मती 
झा यापासूनच का मीर ांव न दो ही देशांम ये वाद होता.  भारताचा अिवभा य घटक असले या ज मू काि मर रा याला 
पा क तान वतः या देशात सहभागी कर याचा िवचार होता. 1962 मधील भारत चीन यु ात भारताला चीनकडून पराभव 
प करावा लागून पुढे 1964 म ये करीन पंत धान पंिडत नेह ं चा मृ यू झा याने भारत दबुल झालेला आह ेआिण यां या पुढे 
खंबीर राजक य नेतृ वाचा अभाव आह,े असा पा क तानी रा यक याचा समज झा यामुळे 2 स टबर 1965 रोजी भारत 
पा क तान यु  सु  झाले. संयु  रा संघटने या म य थीनंतर 22 ऑ ट बर 1965 रोजी दो ह  रा ांम ये यु बंदी  घोिषत 
होईपयत सुमारे पावणेदोन मिहने का मीर व क छ या सीमेवर ह ेयु  सु  होत.े अखेर या यु ात भारता या िवजय होऊन 
पा क तानची पुरती नामु क  झाली. 2 स टबर 1965 रोजी पा क तानन ेज मू-का मीरमधील श संधी रेषे या अभंग क न 
भारतीय देशावर आ मण केल ेपा क तानला अमे रकेकडून अ याधुिनक श ा ांचा मो ा माणात पुरवठा झाला होता. 
या जोरावर आपण भारतावर सहज मात क न भारतावर िवजय संपादन कर याची व े पा क तानी रा यकत पहात होत.े 

परंतु भारताचे त कालीन पंत धान लालबहादरू शा नी पा क तानी आ मकांना हरिव यासाठी भारतीय सै य दलांना 
ितचढाईचा आदशे दला: यानुसार भारतीय सै यदलांनी िविवध आघा ांवर ितचढाईचा ारंभ केला. भारतीय सै या या 

या दण यापुढे  माघार घे यािशवाय पा क तानी सै यदलापुढे पयाय उरला नाही. या यु ा या िनिम ाने त कालीन पंत धान 
लालबहादरू शा ीज या खंबीर नेतृ व चे दशन संपूण जगाला घडल.े 
6)6)6)6)    ता कंद करारता कंद करारता कंद करारता कंद करार::::----    

 22 स टबर 1965 रोजी भारत पा क तान यु  संपु ात येऊन दो ही देशांनी यु बंदी घोिषत केली६ यानंतर उभय 
देशांचे िश मंडळ जानेवारी 1966 या पिह या आठव ात सोि हएत रिशयातील ता कंद शहरात रवाना झाल.े 4 जानेवारी 
ते 10 जानेवारी 1966 या कालाविधत ता कंद शहराम ये सोि हयत रिशयाचे त कालीन पतं धान अले झांडर कोिसजीन 
यां या उपि थतीत उभय देशांमधील ने यांम ये िशखर बैठका झा या. चच या अनेक फे-यानंतर उभय देशांम ये समझोता 
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होऊन संयु  िनवेदन जाहीर कर यात आले. या संयु  िनवेदनलाच ता कंद करार या नावाने ओळखल े जाते या ता कंद 
करारातील मह वाची सात कलमे अशी होती:  

1. संयु  रा  संघटने या आधारे दो ही देशांनी सलो याचे संबंध थािपत क न शांतते या मागाने का मीर ावर 
दो ही देशांनी तोडगा शोधावा. 

2. 5 ऑग ट 1965 रोजी दो ही देशां या फौजा िजथे हो या ितथ े25 फे ुवारी 1966 पयत परत जातील ही माघार 
भारत  पा क तान या दो ही देशां या पंत धानांना मा य असेल. 

3. भारत पा क तान या दो ही देशांनी पर परां या कारभारात ह त ेप क  नये. तसेच पर परांिव धचा चार 
थांबवावा     

4. दो ही देशांनी पर परां या देशात व कलात चे कामकाज पूववत सु  क न तु ही देशांत राजनैितक संबंध पूववत सु  
करावेत. 

5. दो ही देशांनी आ थक, ापारी,  सां कृितक, दळणवळण इ यादी सव करार पु हा अमलात आणावेत. 
6. भारत पा क तान या दो ही देशांनी यु कै ाची ताबडतोब अदलाबदल करावी. 
7. दो ही देशांनी िनवािसत व बेकायदेशीर थलांत रतां या ांची चचा सु  करावी व थलांत रतांचे ल ढे 

थांबवावेत. 
 सन 1965 भारत पा क तान यु ाम ये दो ही देशांनी पर परांचा बळकावलेला देश परत करण;ं 5 ऑग ट 1965 

रोजी असले या ि थतीपयत दो ही देशांनी माघार घेण;े  पा क तानन ेका मीर ासंदभात आंतररा ीय लवाद नेम याची 
मागणी सोडून देण इ यादी मह वपूण बाब चा या करारात समावेश होता. या करारावर उभय देशांतील ने यांनी 10 जानेवारी 
1966 रोजी स ा के या. यामुळे हा ता कंद करार अि त वात आला मा  दनांक 11 जानेवारी 1966 रोजी रा ीच ता कंद 
शहरात पंत धान लालबहादरु शा ीज चे िनधन झाले. यामुळे साधारणपने केवळ दीड वषाची पण अनेक सम या व 
आ हानांनी भरललेी भारताचे त कालीन पतं धान लालबहादरु शा ची दे द यमान कारक द यां या अक मात िनधनान े
संपु ात आली.       
समारोपसमारोपसमारोपसमारोप::::----    

 लालबहादरू शा ी यांनी 9 जून 1964 ते 11 जानेवारी 1966 दीड वषा या काळात वतं  भारताचे दसुरे पंत धान 
हणून कामिगरी बजावली. यापूव  भारतीय रा ीय काँ ेस प ा या मा यमातून उ र देश या मंि मंडळात पुढे क  

सरकारम ये पंिडत नेह ं या मंि मंडळाम ये िविवध खा याचे मं ी हणून काम केल ेहोते. भारताचे दसुरे पंत धान हणून 9 
जून 1964 त े11 जानेवारी 1966 या काळात कायरत असताना 9 जून 1964 ते 17 जुल ै1964 या 38 दवसांसाठी भारताचे 
पररा  मं ीपदही वतः कडे ठेवल े होते. पुढे यांनी 18 जुल ै 1964 रोजी वण सगाची पररा मं ी हणून आप या 
मंि मंडळात िनयु  के याचे प  होते. ते पंत धान हणून अ पकाळ स ेत असताना भारतापुढे अनेक अंतगत व बिहगत 
आ हान ेिनमाण झालेली होती. भारतीय पररा  धोरणाचे िश पकार पंिडत जवाहरलाल नेह ं नी  िनि चत केले या पररा  
धोरणानुसार यांनी भारताचे पररा  धोरण उ कृ रतीने  राबिव याचे प  होते. यांनी नेह ं या अिल तावादी पररा  
धोरणाचा अवलंब करत सन 1965 मधील भारत पा क तान यु ात भारताला िवजय संपादन क न दे यात पंत धान हणून 
मह वपूण भूिमका बजावली. पढेु ता कंद येथे भारत-पा क तान करार घडवून आण यासाठी सोिवएत रिशया या म य थीन े
मोलाचे य  केले. ता पय लालबहादरू शा चे भारतीय पररा  धोरणातील योगदान अ यंत मह वपूण रािह याचे प  
होते. 
सदंभसचूीसदंभसचूीसदंभसचूीसदंभसचूी    ::::----    

1) कुलकण  सुहास; चंपानेरकर िम लद (संपा.) थमावृ ी 26 जानेवारी 2013,  असा घडला भारत (1947-2012), रोहन काशन पुणे; पृ.295 
2) क ा, पृ.319 
3) ीरसागर ही.एस.; थमावृ ी 2007, महारा  लोकसेवा आयोग- रा यसेवा मु य परी ा, के.सागर पि लकेश स पुणे पृ.136  
4) के.सागर; पाटील ही.बी.; थमावृ ी फे ुवारी 2010 : भारताचे पररा  धोरण: के.सागर पि लकेश स पुणे पृ.59 
5) क ा पृ.59 व 60 
6) कुलकण  सुहास: चंपानेरकर िम लद (संपा.) थमावृ ी 26 जानेवारी 201 असा घडला भारत (1947-2012) रोहन काशन पुणे; पृ.311 
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भारताचाभारताचाभारताचाभारताचा    पिहलापिहलापिहलापिहला    '''' यागीयागीयागीयागी' ' ' ' आ थकआ थकआ थकआ थक    सधुारकसधुारकसधुारकसधुारक    
 

›üÖò. ¸üÖ•Öê¿Ö ÷ÖÓ÷ÖÖ¬Ö¸ü¸üÖ¾Ö Ó̂²Ö¸ü�ú¸ü 
 

लोकांनी लाल बहादरू शा वर ेम केल े यांनी अ पावधीतच येकाची मने जकली आिण यांचा ामािणकपणा 
आिण दबले यांची सेवा कर यासाठी उ कट समपण केल.े २ ऑ टोबर, इ.स. १९०४ साली वाराणसी येथे एका गरीब, 

ाथिमक िश का या घरी यांचा ज म झाला. ते दीड वषाचे झाले ते हा यांचे वडील िनधन पावले. माता रामदलुारी 
आप या मुलांना पदराखाली घालून माहरेी आली. ाथिमक िश ण िमझापूर येथ ेतर मा यिमक िश ण वाराणसीला झाले. 
तेथ े यांना िन कामे र साद असे िपतृतुलय् गु  भेटल.े यांनी महा मा गांधी, लोकमा य टळक, लाला लजपतराय यां या 
जीवनदशनाचे मह व यांना समजािवले. वया या अकरा ा वष  बनारस हद ूिव िव ालयाची कोनिशला बसिव यासाठी 
आलले े गांधीजी यांना दसले. ितथे यां या गाजले या भाषणान े ते भारावून गले.े मग यांनी गांधीज ची पाठ सोडली 
नाही. चंपार य स या ह, रौलटे अ ॅ ट, जािलयनवाला ह याकांड इ यादी घटनांचे ितसाद यां या मनात घर क न बसले. 
िवदेशीवर बिह कार, वदेशीचा वापर यातच लालबहादरू गुतंल ेव यातून सुटताच पु हा िव ापीठात दाखल झाले. काशी 
िव ापीठाचे 'शा ी' झाले. ( यांचे मूळ आडनाव ' ीवा तव' ह ेहोते.) 'स हटस ऑफ द पीप स' सोसायटीचे सद य झाल.े 
शै िणक आिण सामािजक सुधारणा ह े यांचे येय होते. समानतेचे सू  होते. इ.स. १९२८ साली लाला लजपतराय गेल ेव 
पु षो मदास टंडन सोसायटीचे अ य  झाल.े त ेअलाहाबादला दाखल झाले. यांचीच अ य  हणून िनवड झाली. िवधायक 
कायक याची ती पाठशाळाच होती. आचाय नर  देव, आचाय कृपलानी, डॉ. भगवानदास, डॉ. संपूणानंद, ी काश यांचा 
प रचय व मै ी झाली. 
राजक यराजक यराजक यराजक य    जीवनजीवनजीवनजीवन    –––– (१९४६ त े१९६५) 

भारत वातं यानंतर यांची संसदीय सद य हणून यां या उ र देश या रा यात िनयु  झाली. १५ ऑग ट 
१९४७ रोजी गो वद व लभ पंत यां या मु यमं ी पदा या नेतृ वाखाली पोिलस व प रवहन मं ी झाल.े नेह , शा ीना 
काँ ेसचे मवाळ धोरण मा य न हत.े इ.स. १९३७ म ये स या ह क न त ेकारावासात गेल.े स ेची लालसा न हती; पण इ.स. 
१९४६ साली िनवडणुका झा या. ते गो वदव लभ पंतांचे से◌े े टरी झाल.े पंत गे यावर त ेउ र देशचे मु यमं ी झाले. इ.स. 
१९५१ साली म ये यांनी पं. जवाहरलालज नी यांना काँ सेचे सिचव केल.े इ.स. १९५६ साली यांना रे वेमं ीपद दल.े 
पण एका अपघाताची नैितक जबाबदारी घेऊन यांनी या पदाचा राजीनामा दला. इ.स. १९५७ म ये यांनी काँ ेसला 
िनवडणूका जकून द या. २७मे, इ.स. १९६४ला नेह  गले.े यानंतर लालबहादरू एकमताने पंत धान झाले. पंजाबातील 
वतं  खिल तान चळवळीचे अ वयू हणून िभ ानवाल ेयांचं नाव घेतल ंजातं. तथािप या चळवळी या क येक वष आधी, 

पं. नेह ं या हयातीत, पंजाबातील या वेळचे नेते मा टर तारा सग यांनी िभ ानवाले यां याच धत वर ‘ वतं  पंजाबी 
सुभा’ या िन मतीसाठी मोठं आंदोलन छेडल ंहोतं. िभ ानवाले यां या चळवळी माणे ते फारसं र लांिछत न हत ंह ेखरं, पण 
यात रा ापासून फुट याचीच बीजं होती. मा टर तारा सग ह ेशीख समाजातील एक ब यापैक  लोकि य नेतृ व होतं आिण 
यांना वतं  पंजाबी सु या या मागणी या समथनाथ शीख समुदायातील काह चा उघड तर काह चा छुपा पा ठबा होता. 

अशा प रि थतीत मा टर तारा सग यांनी आमरण उपोषण आरंिभल ंआिण ते दीघकाळ चालू रािहलं. यांनी उपोषण माग े
यावं हणून य  झाले, पण ते अिधकच ताठर बनले. यामुळे चता ांत प रि थती उ वली. तथािप या वेळी गृहमं ी 

असले या शा ीज नी अितशय कणखर भूिमका घेऊन ‘ वतं  पंजाबी सुभा’ या आंदोलनाला मुळीच भीक घातली नाही. 
हळूहळू ह ेआंदोलन अ तगंत पावलं. अशाच कारची वतं  ‘ िवड थान’ची मागणी दि णतेील मुक प ाने क न यासाठी 
चळवळही सु  केली होती. काही काळाने तर ही चळवळ चांगलीच फोफावली होती. तथािप शा ीज नी ही देश ोही 
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मागणीही फेटाळून लावली. अ णादरुा सार या ने यांना तर यांनी बजावलं क , या देशापासून फुटून िनघ याचे कोणाचेही 
मनसुबे यश वी होऊ दले जाणार नाहीत! 

शा ीज या वभावात जसा कणखरपणा होता तसाच कमालीचा मु स ीपणाही होता. काँ ेस प ात या वेळी 
अनेक अ वल दजाचे ये  राजकारणी आिण मह वाकां ी नेत ेहोते. आिण यातील काही जण नेह ं नाही डोईजड होत असत. 
ते हा काँ ेस संघटना बळकट कर याची आव यकता आह,े असे कारण देऊन यासाठी मंि मंडळातील सद यांनी राजीनामे 

ावेत आिण वत:ला प कायाला वा न यावं असा ठराव काँ ेस कायका रणीने संमत केला. ‘कामराज योजना’ हणून या 
वेळी ओळख या गेले या या खेळीमुळे अनेक ये  मं यांनी आप या पदाचे राजीनामे दलेही! यामुळे स ाकरणात नेह ं ना 
होणारा अंतगत िवरोध ब याच माणात मावळला. आ य वाटेल, पण या योजनेचे पड ामागचे खरे िश पकार होते वत: 
शा ीजी! योजनेनुसार या वेळी शा ीज नीही राजीनामा दला होता. पण यानंतर थोडय़ाच काळाने पं. नेह ं नी यांना 
पु हा मंि मंडळात घेतल!ं दि णेकडील रा यांत हदी भाषेचा वापर कर या या िवरोधात चालललेी  चंड मोठी चळवळ 
शा ीज नी थंड डो याने शमिवली. दि णेकडील रा यांना रा य कारभारात, इतर वहारांत हदी भाषेचा वापर नको 
होता, यांना इं जीच हवी होती. शा ीज नी यावर असा तोडगा काढला क , हदीचा पुरेसा प रचय जोपयत तेथील 
लोकांना होत नाही तोपयत या दो ही भाषांचा वापर केला जाईल. तशा आशयाचा ठरावही यांनी संसदेत मंजूर क न घेतला. 
यामुळे एक मोठंच भािषक संकट टळल!ं 

पं. नेह ं नी आपला वारस हणून शा ीज ची केलेली िनवड अनेकांना सं मात टाकणारी होती. मोरारजी 
देसा सारखे अनेक ये , काय म आिण भावशाली नेते प ात असताना नेह ं नी शा ीज ना कशी काय पसंती दली, याचं 
ते हा आ य वाटलं होतं. पण नेह ं नी ह े पाऊल िवचारपूवक, दरूदृ ीन े उचलल ं होतं हे नंतर या घटनांनी प  केल.ं 
शा ीज चं वातं य चळवळीतील योगदान, याग, वातं य ा ीनंतर या काळातील िविवध खा यां या मंि पदांची यांची 
यश वी कारक द, यां या वभावातील संयिमत कणखरता अन ् लवचीकता, साधी जीवनशैली, ामािणकपणा आिण 
िनरपवाद चा र य, इ यादी गणु हे नच शा ीज ची िनवड नेह ं नी केली असली पािहजे. नेह ं या मृ यूनंतर कामराज यांनी 
इं दरा गांध ना पंत धानपद वीकार याची िवनंती केली होती, पण यांनी याला नकार देऊन याऐवजी शा ीज ची िनवड 
कर याची इ छा  केली. 

अव या ५ फूट उंची या आिण करकोळ शरीरय ी या शा ीज नी जे हा पंत धानपदाची सू ं हातात घेतली ते हा 
पा क तानचे त कालीन रा ा य  आयुब खान यांना यात मोठीच संधी दसली. या ‘खु या’ माणसा या कायकाळात 
आप याला का मीरवर क जा िमळिवता येईल असा द:ुसाहसी िवचार क न यांनी भारतावर यु  लादल.ं 

शा ी एक साधा माणूस होता. मी यां याब ल वाचले या सवात मोहक कथांपैक  एक प कार कुलदीप नायर यांनी 
यां या आ मच र , िबयॉ ड द लाई सम ये सांिगतल ेआह.े न यर ह ेगृहमं ी असताना शा ी यांचे ेस सिचव होते. दोघ े

कारने वास करत होते. गाडी एका रे वे ॉ सगवर थांबली. तो एक गरम दवस होता आिण शा नी एका माणसाला 
उसाचा रस िवकताना पािहले. तो बाहरे पडला, दकुानावर गेला, दोन लास रस िवकत घेतला आिण या माणसाला पैसे दल,े 
याला क पना न हती क  याने नुकताच सेवा केलेला छोटा माणूस कदािचत भारतीय राजकारणातील दसुरा सवात 

मह वाचा माणूस आह.े हा साधेपणा ठाम िन यान े जुळला होता, जो 1965 म ये पा क तानशी झाले या यु ादर यान 
द शत झाला होता. शा नी आ मकांिवरोधात आप या कठोर भूिमकेने देशाला वाव दला. आधुिनक भारतीय 

इितहासातील एक महान अ ात गो  हणजे 61 ा वष  दयिवकारा या झट याने िनधन झालेल ेशा ी आणखी 10 वष 
जगल ेअसते तर काय झाले असते. उदाहरणाथ, घराणशेाहीचे राजकारण भारतात कधीच जल ेनसत ेका? 
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आ थकआ थकआ थकआ थक    सधुारकसधुारकसधुारकसधुारक    ::::    
शा चा एक अ प- ात पैल ू हणजे ते भारताचे पिहल ेआ थक सुधारक बनू शकले असते. जवाहरलाल नेह  यांचे 

अगदी बरोबर असे मत होते क  तु औ ोिगक करण हा मो ा माणावर ग रबी दरू कर याचा सव म माग आह,े जसे 
यां या काही समकालीन लोकांनी जसे बी.आर. आंबेडकर, ही.डी. सावरकर आिण सुभाषचं  बोस. नेह ं ना वाटले क  रा य 

आ थक िवकासाचे नेतृ व क  शकते; कमत पे ा संसाधनांचे वाटप कर याचा िनयोजन हा एक चांगला माग होता; आिण तो 
परदेशी ापार मह वहीन होता. नेह  मॉडेलचे उलगडण ेसु  हो यापूव  याला सु वातीचे काही यश िमळाले. 

नेह ं नंतर जे हा यांनी देशाचा कारभार वीकारला ते हा शा नी त े प पण ेपािहले. नायर हणतात शा ी ह े
कधीच िनयोजनाचे मोठे मतदार न हत.े P.N. धार, यां या िपढीतील सव म धोरणा मक िवचारांपैक  एक आिण नंतर 
इं दरा गांध चे जवळचे स लागार, यांनी इं दरा गांधी, 'आणीबाणी' आिण भारतीय लोकशाही, यां या आठवणीत ल  
वेधल:े "लाल बहादरू शा ी, न  पंत धान जे यश वी झाल े क र माई नेह , (आ थक) प रि थतीला सामोरे जा याची 
श यता नसलेली  वाटत होती. परंत ु या या वत: या शांत मागान े याने अनेक पाययाची सु वात केली यामुळे 
अथ व थेला िव मान संकटातून बाहरे काढता आल े नाही तर श यतो दीघकाळासाठी उ -वाढी या मागावर आणल े
जाईल. याने वैचा रक लकर घातल े नाहीत; याने व तिु थती पािहली कारण ती यां या सव प तेत होती. ती  
अ टंचाईमुळे याने मूलभूत उ ोगांमधून शेतीकडे गुंतवणूक केली. का या बाजारांनी गजना के यान े याला िनयं णांपासून 

ो साहनपर सापे  बदल कर यास वृ  केले आिण सावजिनक े ा या प  अकाय मतेमुळे याला खाजगी े  आिण 
परक य गुंतवणुक साठी मोठी भूिमका वीकार यास भाग पाडल.े आ थक िनणय घे याची जागा िनयोजन आयोगाकडून 
मं ालयांकडे आिण क ाकडून रा यांकडे हलव या या उपाययोजनाही यांनी के या. या उपाययोजनांनी िनयोजन आयोगाचा 

भाव कमी केला- याने आ थक धोरणांब ल कठोर, जवळजवळ िस ांतवादी दिृ कोन िवकिसत केला होता-आिण याच वेळी 
िनणय िवक ीकरण केले.  

शा ना नेह ं चा वाभािवकपणे धाक असणा या काँ ेस प ाकडून कमीतकमी कडक िवरोधाला सामोरे जावे लागल े
आिण यांना धोरण दशा बदल याची क पना पिव  वाटली. धार यांचा असा िव ास आह ेक  शा ी अिधक काळ जगल े
असत ेतर गो ी वेग या झा या अस या. 1965 या यु ात िमळाले या िवजयाने याला वतः न खूप लोकि य केल ेहोत.े 
यां या कारभारा या अ प कालावधीत यांनी वतःचे लोकि य राजक य समथन िमळवल ेहोते, जे मला वाटते क , केवळ 

पंचवीस वषानंतर 1991 म ये हाती घेतले या अशा कार या आ थक सुधारणांचा अजडा पुढे ने यासाठी यांना अिधक 
आ मिव ास िमळाला आह.े "धार िलिहतो. 

शा ी आम या िवकास धोरणावर न ाने िवचार कर याचा य  करत होते याचवेळी इतर अनेक आिशयाई देश 
यां या िवकास धोरणात मूलभूतपण ेपुनबाधणी करत होते, आयातीऐवजी िनयात ो साहन वीकारत होते. उदाहरणाथ, 

भारत आिण दि ण को रयाम ये 1964 म ये सरासरी उ प ाची पातळी समान होती; मग दि ण को रयाने पुढे खेचल ेआिण 
आता दो ही देशांम ये जांभईचे अंतर आह.े शा ना दीघायु य लाभल ेअसत ेतर गो ी वेग या िनघा या अस या का असा 
अंदाज लाव याचे चांगल ेकारण आह.े यानंतर जे घडल ेते सव ुत आह.े इं दरा गांध नी आ थक संकटाला डा ा बाजूने ती  
वळण दल े आिण आ थक सुधारणांपे ा लोकशाहीची िनवड केली. ितन े पंत धान हणून पिह या कायकाळात उ  
चलनवाढीन े ासले या सु त अथ व थेचे िनरी ण केल.े १ 1980 after० नंतर कमी िनयंि त अथ व थेकडे पिहली 
ता पुरती वाटचाल क न ितने आप या दसु या डावासाठी स ेवर आ यावर ित या चुका िशक या आहते असे दसते. राजीव 
गांधी शासना या पिह या दोन वषात या येने वेग घतेला, परंत ु 1991 या आ थक संकटामुळे शेवटी राव आिण 
मनमोहन सग यांना जु या आ थक मॉडेलला गाड याची संधी िमळाली. 
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शा ीय यां या धोरणापे ा खूप पुढे होते. या या ावहा रकतेन ेआ हाला कमान दोन दशकांपूव  उ  वाढी या 
मागावर आण यास मदत केली असती. या या राजक य उंचीवर बरेच काही अवलंबून असत.े माझे िम  शरद पानसे, 
यां याशी मी बराच काळ या िवषयावर चचा केली आह,े यांनाही आ य वाटते क  इं दरा गांध नी शेवटी शा ना आ हान 
दल ेअसत ेका आिण कदािचत काँ ेसचे िवभाजन केल ेअसत.े तो एक वैध  आह.े 

छोटा माणूस अनेक कारे रा स होता. तो पिहला आ थक सुधारक बनला असता का? हा एक िवलोभनीय िवचार 
आह.े शा नी क ीय िनयोजनासह नेह ं ची समाजवादी आ थक धोरण ेचालू ठेवली. यांनी पांढ या ांतीला ो साहन दल-े
दधुाचे उ पादन आिण पुरवठा वाढव याची रा ीय मोहीम-आनंद, गुजरात या अमूल दधू सहकारी सं थलेा पा ठबा देऊन 
आिण रा ीय दु ध िवकास मंडळ तयार केले. 

शा ी भारता या शेतीसाठी खूप चितत होते आिण शेतकरी आिण उ ू लोकांम ये संपक नस याब ल िगलबट 
इ टएन या इंिडयन ि हलेजेस या पु तकानुसार ते गंभीर होते. शेतक यां या समृ ी या उ ेशान े आिण भारताला 
अ धा या या उ पादनात वावलंबी बनव यासाठी यांनी ह रत ांतीला ो साहन दले. 

ी गुहा यांनी शा ची भूिमका मा य केली यांनी भारता या ह रत ांतीला सु वात केली आिण पा क तान या 
ह याचा यश वीपणे सामना केला, यां या नेतृ वाचा एक पैल ूआह े याकडे आतापयत मो ा माणावर दलु  केले गले े- 
आ थक धोरणां या बाब म ये िनयं ण आिण सांि यक या क पनेकडे यांचा बदलललेा दिृ कोन. खरंच, शा ी ह ेभारताचे 
पिहल ेआ थक सुधारक आहते, पी ही नर सह राव यां यापे ा खूप पुढे, यांनी सुधारणांची सु वात केली आिण शा माण े
काँ ेसलाही िवसरले गले.े 

शा ना यांचा मोबदला न िमळ याचे एक कारण कदािचत असे आह े क  सुधारणां या पिह या ट यात वेश 
कर याचा यांचा य  अनेक गैरसमजांनी ढगाळललेा आह.े उदाहरणाथ, असे मानल ेजाते क  1966 म ये भारतीय पयाचे 
अवमू यन इं दरा गांधी यांनी पंत धान बन यानंतर ठरवल ेआिण अंमलात आणल.े ह ेखरे आह ेक , ित या पंत धानपदा या 
काळात पयाचे अवमू यन झाल ेहोते, परंत ुचलन अवमू यन कर याचा िनणय, एक आव यक पाऊल, ह ेशा नी घेतल ेहोत े
ह ेसहसा ओळखल ेजात नाही. 

आयजी पटेल, जे यावेळी िव  मं ालयात कायरत होते, यांनी यां या एका िनबंधात सांिगतल ेआह ेक  कसे चलन 
अवमू यन कर याचा िनणय त वतः घेतला गेला होता आिण शा ीय पंत धान असताना आंतररा ीय नाणेिनधीला 
(आयएमएफ) अनौपचा रकपण े कसे पोहचवले होते. खरंच, शा ीयांनी चलन अवमू यन कर या या आप या सरकार या 
िनणयाब ल आयएमएफला कळव यापूव  िततकेच धाडसी पाऊल उचलल े होते. यांचे अथमं ी, टी टी कृ णमाचारी, 
अवमू यना या क पनेन ेआरामदायक न हते. मेधा एम कुडै या यांनी जी डी िबला यां या च र ात नमूद के या माण,े आयात 
आिण औ ोिगक उप मांवरील सरकारी िनयं ण काढून टाक यासाठी आिण चलनाचे अवमू यन कर यासाठी भारता या 
मागात उभे राहणारा एकमेव माणूस कृ णमाचारी होता. 

शा ी यां यासाठी, यु ा या तडा यानतंर भारतीय अथ व थेची ि थती आ थक उदारीकरण आिण चलनाचे 
अवमू यन कर यासाठी आयएमएफ-जागितक बँके या िशफारश ना सहमती दे यािशवाय देश सोडून गलेा होता. तर, 
शा नी कृ णमाचारी यांना अथमं ीपदाव न हटव यासाठी एक चतुर यु  वापरली. 

कृ णामाचारी यां यासाठी यां या राजक य कार कद त ही दसुरी वेळ होती क  यांना अथमं ीपदाव न पायउतार 
हावे लागल.े एकदा नेह ं या पंत धानपदाखाली असताना, मंु ा घोटाळा उघड झा यानंतर यांना राजीनामा ावा 

लागला. आता, शा या नेतृ वाखाली, कृ णमाचारी या मुलावर गैरवतन के याचे आरोप झाले. शा नी चौकशी पणू 
होईपयत यांना या आरोपांपासून मु  कर यास नकार दला आिण सव  यायालया या यायाधीशांनी यांना लीन िचट 
देईपयत यां या अथमं यांनी राजीनामा ावा अशी यांची इ छा होती. कृ णामाचारी यांनी याचा अपमान हणून घेतला 
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आिण राजीनामा दला, जो शा नी व रत वीकारला आिण सिचन चौधरी यांना नवीन अथमं ी हणून िनयु  केल.े 
यानंतर शा ी फार काळ जगल ेनाहीत. यां या उ रािधकारी इं दरा गांधी यांनी चौधरी यांना अथमं ी हणून कायम ठेवल े

आिण शा नी घेतले या चलनाचे अवमू यन कर या या िनणयाची अंमलबजावणी कर यास सहमती दशिवली. अथात, ही 
वेगळी बाब आह ेक  ितने िनयं ण आिण राज यांना परवानगी दे या या बांिधलक चा दसुरा भाग पूण केला नाही. 

शा चे सुधारणावादी ेय यां या आ थक संघातूनही प  होते. यांचे सव टीम सद य - एस भूत लगम, धमा 
वीरा, आयजी पटेल आिण लालकृ ण झा - अथ व थलेा अनशेकल कर याची आिण शतेीचे आधुिनक करण क न आिण 
खाजगी े ाला काम कर याची परवानगी देऊन भारतीय अथ व थे या मतेची जाणीव क न घे यासाठी सुधारणां या 
तातडी या गरजेवर िव ास ठेवला. िनयं णापासून सापे  वातं य. 

शा या मंि मंडळातही, हीके कृ णा मेनन आिण केडी मालवीय यां या जा याने बाजारपेठेवर अिधक अवलंबून 
रा न परवाना दे यापासून दरू राहणा या या या राजवटीला ाधा य दले. शा या नतेृ वाखालील सरकार या काही 
िनणयांम ये बदलाचे वारेही जाणवल.े ऑग ट 1965 म ये, पंत धानांनी संसदेत घोषणा केली क  आ थक याकलापांवर 
सरकारी िनयं णाचा पुन वचार केला जाईल. यानंतर लवकरच, टील आिण िसमटसार या े ांसाठीचे िनयम िशिथल 
कर यात आल.े 

एवढेच काय, शा नी सावजिनक े ातील सव मो ा क पांचे पुनरावलोकन कर याचे आदेश दल,े जे तोपयत 
सु  झाले न हत.े द लाइफ अँड टाई स ऑफ जीडी िबला, शा ट म ये कुड य िलिहतो. 
ÃÖ´ÖÖ¸üÖê̄ Ö : 

आंतररा ीय राजकारणात काय कवा देशांतगत घडामोडीत काय, यांनी यांनी शा ीज ना कमी लेखल ं यांचा 
यांचा मिनरास झा याचं दसल.ं १९६५ साल या यु ात मानहानीकारक पराभव क न पा क तान या साहसवादाला 

शा ीज नी सडेतोड उ र दल.ं तथािप भारत ह े यु खोर, सा ा यवादी रा  नसून शांततापूण सहजीवनाचं त व 
अंगीकारणारा देश अस याचा संदेश, ता कंद करारावर सही क न शा ीज नी सा या जगाला दला. हा करार हो यापूव  
शा ीजी आिण आयुब खान यां यात जवळजवळ आठवडाभर वाटाघाटी चालू हो या. करारात का मीरम ये सावमत घे याचं 
कलम अंतभूत करावं असा धोशा आयुब खान यांनी लावून धरला होता. तथािप शा ीज नी याला ठामपण ेनकार दला आिण 
आप या अट वर आयुब खान यांना करारावर सही कर यास भाग पाडल.ं 

कराराची शाई वाळते न वाळते तोच यांना दयिवकाराचा ती  झटका आला. औषधोपचार करायला यांनी मुळी 
फारसा अवसरच ठेवला नाही. शा ीज चे ि गत डॉ टर आिण रिशयन डॉ टरांनी य ांची पराका ा क नही शा ीज चे 

ाण वाचू शकल े नाहीत. भारताचे त कालीन संर णमं ी यशवंतराव च हाण, पररा मं ी वण सग हहेी या वेळी ितथ े
उपि थत होते. नंतर शा ीज या मृ यू या कारणाबाबत शंका, कुशंका  कर यात आ या आिण आज अधशतकानंतरही 
यात खळ पडललेा नाही. याबाबतीत शा ीज चे िचरंजीव अिनल शा ी यांनीही यां या मृ यूबाबतचे कागदप  िस  

करावेत अशी मागणी नुकतीच केली. तथािप व तुिन  िवचार केला क  असं दसतं क , शा ीज ना अगोदरपासूनच 
दयिवकार होता आिण २/३ वेळेला यांना दयिवकाराचा झटकाही आला होता. शा ीजी संवेदनशील होते. ता कंद करार 

झा यानंतर, या करारातील अट ब ल भारतीय जनतेची काय ित या आह ेअशी यांनी पृ छा के याचं आद या दवशी या 
आकाशवाणीवर या बातमीत मी ऐकल ंहोतं. असो, ई रे छा बिलयसी! 

जनतेला ेरणा दे यासाठी देशातील सव  नेत ेकाही वेळा ‘ग रबी हटाव’सार या घोषणा देतात. काही काळ यांना 
लोकि यताही िमळते. तथािप ‘जय जवान जय कसान’ ह े शा ीज चं घोषवा य भारतीय जनते या दय सहासनावर 
कायमचं कोरल ंगेल ंआह.े यांनी देशासाठी केले या मह वपूण कायासाठी यांना मरणो र भारतर  पुर कारान ेगौरव यात 
आल.े 
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लालबहादरू शा ी यांचे पा थव 11 जानेवारी 1966 या गोठवले या सकाळी पालम िवमानतळावर पोहोचल े
ते हा हजारो लोकांनी यां या अं यदशनासाठी रांगा लाव या हो या. अिव ासाची शांतता होती. त ेराजक य समथक न हत.े 
ह े ब तेक लोक होते यांचा राजकारणाशी काहीही संबंध न हता. ते भारता या सव िवभागांतील होते आिण यां या 
वतः या कुटंुबातील सद याचा मृतदहे येणार अस याची वाट पाहत होते. सोि हयेत संघा या म य थीन ेपा क तान बरोबर 

यु बंदीचा ता कंद करार कर यासाठी ता कंद (त कालीन सोि हयेत संघात, वतमान उझबे क तानात) येथे दौ यावर 
असताना ११ जानेवारी इ. स. १९६६ रोजी िवष योग झा यामुळे मृ यू झाला. 
ÃÖÓ¤ü³ÖÔ : 

1. https://mr.wikipedia.org › wiki › 

2. https://maharashtratimes.com  
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लालबहादरू शा ी एक आदश ि म व    
 
 

 डॉ. िनलेश गोकुळ शेरे 
रा यशा  िवभाग मुख, कला, िव ान आिण वािण यमहािव ालय नळदगु, िज हा उ मानाबाद.413602 

 
भारतीय राजकारणात होऊन गेलेले अ यंत सचोटीचे व सामा य ि म व हणज े लालबहादरू शा ी. 

लालबहादरू शा ी जस ेसतशील व ससुं कृत होते तस ेत ेएक कणखर नेतहेी होत.े19 मिह या या पंत धानपदा या 
अ प कार कद त यां या ि म वातील कणखरपणा व यां यातील नेतृ वगुण दसून आल े होत.े हणूनच 
दशेातील जनता यां या ि म वाने भारावून गेली होती.“जय जवान जय कसान” हा नारा आज ही आपणास 
बरेच काही सांगून जातो. वातं यपूव काळात आिण वातं या या काळात दशेासाठी अनेक ने यांनी, 
वातं यवीरांनी आप या ाणांची आ ती दली, कारावास प करला ते हा कुठे आपणाला वातं य िमळाले. आज 

आपण यावेळी ने याकंड ेपाहतो यावेळेस असे नेतृ व आज तरुळकच पाहायला िमळते. महा मा गांधी,लाल बहादरू 
शा ी यांचे जीवन व काय पािहले तर भावी िपढीला या ने यांनी अशा प तीचे जीवन जगले ह ेखरे वाटणार नाही. 
आज काही मोजके अपवाद वगळले तर व छ, चा र यवान, आदश ितमा असले या ने याचंी ती  उणीव 
आप याला जाणवते. आिण यावेळेस मग आपणास आठवण होते ती महा मा गाधंी, लालबहादरू शा ी याचंी, 
यां या चा र याची व यां या जीवन कायाची. 

सो वळ िवनयशील ि म वा या या ने दशेा या कठीण काळात समथ व खंबीर नेतृ व केले. 
स े या मोहमयी िव ात ही त ेउपभोगशू य वामी होते. सवाथाने ते राजक य े ातील मयादापु षो म होते. ना 
पैशाचा लोभ ना स ेची हाव. एवढेच न ह ेतर मुला या िशकवणीला पैसे हवेत मनून कपड ेधुऊन यावरील खच 
कमी क न ते पैसे िशकवणीसाठी वापरावेत असा आदशे शा नी दला. एवढेच न ह ेतर वतःचे कपड ेते वत:च 
धुत. आज या जमा यात या सव गो ी खुळेपणा या वाटतात. आज दशेातील राजक य वातावरण पािहल ेतर त ेखूप 
कलुिषत झा याचे आप याला दसून येते. आिण हणूनच लालबहादरू शा ी यां यासार या यागी िन वाथ  सवेा 
िन कलंक असणा या महापु षांची आठवण, यांचे िवचार नवीन िपढीला क न दणेे काळाची गरज आह.े 

लाल बहादरु शा ी यांचा ज म 2 ऑ ट बर 1904 रोजी झाला. आिण 11 जानेवारी 1966 रोजी ता कंद 
येथे यांचे िनधन झाल.े यांना केवळ 61 वषाचा आयु य लाभल. आपणास माहीतच आह े क,1885 साली भारतीय 
रा ीय काँ ेसची थापना झाली. याच काँ ेस या नेतृ वाखाली वरा याची चळवळ संपूण भारतभर पसरली. 
1920 म ये काँ ेसचे नतेृ व महा मा गांधीजी कड ेआले. स या हाचा व आयु याचा नवा संदशे घेऊन संपूण दशेात 
यांनी वरा याची चळवळ पेरली. सारा दशे महा मा गांधीज या पा ठशी उभा रािहला आिण याच ांितकारी 

पवाचे अप य हणजे लालबहादरू शा ी होय. योगायोग हणजे महा मा गांधीज ची 2 ऑ ट बर हीच शा ची ही 
ज मतारीख. हणूनच क  काय शा ी िह गांधीजी माणे भारतीय राजकारणातील एक महान नैितक ि म व 
होत.ं 
दशेा यादशेा यादशेा यादशेा या    वातं यवातं यवातं यवातं य    ल ातल ातल ातल ात    लाललाललाललाल    बहादरूबहादरूबहादरूबहादरू    शा ीशा ीशा ीशा ी    याचंेयाचंेयाचंेयाचंे    मह वपणूमह वपणूमह वपणूमह वपणू    योगदानयोगदानयोगदानयोगदान    ––––        

ि टीशां या राजवटीपासून आप या दशेाला वातं य िमळवून दे याक रता आपले सव व अपण करणा या 
थोर वातं य सैिनकांपैक  लाल बहादरू शा ी ह ेदखेील थोर ांितकारक होते. यांनी वातं या या ल ात आपल े
सव व अपण क न दशेांतील लोकां या मनात आप या भाषणा या मा यमातून वातं याची जोत पेटवली होती. 
लाल बहादरू शा ी केवळ १६-१७ वषाचे असतांना यांनी वातं य सं ामा या ल ात उडी घेतली होती. 
शा ीजी महा मा गांधी यां या िवचारधारेमुळे खूप े रत झाल ेहोते. यामुळे त ेमहा मा गांधी यानंा आपल े गु  
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मानत असत. महा मा गांधी यांनी इं ज सरकार िव  चालवले या आंदोलनांम य ेसहभागी होवून शा ी यानंी 
मह वपूण कामिगरी िनभावली होती. शा ी यां या गु  भ बाबत सांगायचं हणजे सन १९२१ साली शा ीजी 
शाळेत िश ण घेत असतांना यांनी महा मा गांधी यानंी चालिवले या असहयोग आंदोलनांत यानंी आपले पूण 
सहयोग दला होता. यामुळे यावेळी यांना तु ंगवास सु ा भोगावा लागला. परंत,ु वयाने लहान अस या 
कारणामुळे यांना सोडून दे यात आलं होत. सन १९३० साली महा मा गांधी यांनी सु  केले या “सिवनय 
कायदाभंग आंदोलनात” सहभागी होवून यांनी स य भिूमका बजावली. महा मा गांधी यांनी चालवले या सिवनय 
कायदाभंगआंदोलनाचा मूळ उ शे हा दशेांतील नाग रकांना इं ज सरकारला कर न दे याबाबत जागृत करणे हा 
होता. यामुळे लाल बहादरू शा ी यांनी या आंदोलनां या मा यमातून आपले मह वपूण योगदान दशिवत आप या 
भाषणा या मा यमातून लोकांना कर न भर याचा स ला दला.यावेळी यांना सुमारे अडीच वष तु ंगवास भोगावा 
लागला होता. दसु या महायु ा या वेळी क ेस प ाचे सद य भारताला वातं य घोिषत कर या या मु ावर 
अडून रािहले. यामुळे दशेांत पु हा एकदा वातं याचा मु ा पेटला. याक रता क ेसने जन आंदोलनाची थापना 
केली. या आंदोलना दर यान लाल बहादरू शा ी यांना ि टीश सरकारने पकडून तु ंगात कैद केले. सुमारे एक 
वषा या कालावधीनतंर यानंा सोडून दे यात आलं. अशा कारे लाल बहादरू शा ी गु  महा मा गांधी यां या 
सोबत कायम यां या सावली सारखे सोबत रािहले. सन १९४२ साली झाली महा मा गांधी यांनी इं ज सरकार 
िव  सु  केले या “भारत छोडो आंदोलनात” सहभागी होवून मह वपूण कामिगरी पार पाडली. अ या कारे 
दशेाला वातं य िमळवून दे या या लढाईत यानंी वत:ला पूणपणे झोकून दले होते. या आंदोलनानतंर यानंा 
अकरा दवस भिूमगत रहाव लागलं होत. परंत,ु यानतंर सु ा यानंा इं ज सरकारने पकडले होत.े यानतंर सन 
१९४५ साली याचंी सुटका कर यात आली होती. 
लाललाललाललाल    बहादरूबहादरूबहादरूबहादरू    शा ीशा ीशा ीशा ी    याचंेयाचंेयाचंेयाचंे    राजनीितकराजनीितकराजनीितकराजनीितक    कौश यकौश यकौश यकौश य    ––––         

सन १९४६ साली दशेांत झाले या ांतीय िनवडणुका दर यान लाल बहादरू शा ी यांची शासक य व 
संघटन मता पा न पंिडत गो वद व लभ पंत इतके े रत झाले क , या वेळी पंत उ र दशे ांताचे मु यमं ी 
बनले यावेळी यांनी लाल बहादरू शा ी यानंा आपले संसदीय सिचव हणून िनयु  केले. शा ी यांनी आप याला 
िमळाले या संसदीय सिचव पदाची कामिगरी यो य र या पाडली. यामुळेच यांना गो वद पंत यां या 
मंि मंडळाम ये जागा िमळाली. िशवाय, पोलीस आिण प रवहन मं ी पदी यांची िनयु  कर यात आली. 
यादर यान शा नी दशेांतील मिहलांची ि थती सुधारणे व यांना ो सािहत कर या या उ शेान े मिहलांची  
वाहक पदी भरती क न, प रवहन िवभागात मिहलांक रता आर ण लागू केले. आप या पदाचा यो यरी या वापर 
करत यानंी पोलीस िनयमात काही सुधारणा के या. जसे क , लोकांची गद  पांगव यासाठी पूव  काठीचा वापर 
केला जात असे. परंत,ु लाल बहादरू शा ी यांनी हा िनयम मोडीत काढत या ऐवजी पा याची फवारणी कर याचा 
िनयम लागू केला. दशेांत संिवधान लागू के यानंतर आिण दशे धमिनरपे  व जास ाक रा  बन यानतंर दशेातं 
सवसाधारण िनवडणुका घोिषत कर यात आ या हो या. यावेळी लाल बहादरू शा ी क ेस प ा या 
महासिचवपदी िवराजमान होवून आप या प ाची धुरा सांभाळत होते. क ेस प ाची मह वपूण पद आप याकड े
अस याने यानंी आप या पदाची जबाबदारी साभंाळत आप या प ाचा जोरदार चार आिण सार 
केला. यामुळेच क ेस प ाचा मो ा माणात िवजय िमळाला. सन १९५२ साली दशेांत झाले या ाथिमक 
िनवडणुक त क ेस प ाचा िवजय झा याने पंिडत जवाहरलाल नेह  यांची दशेाचे पिहले पंत धान हणून िनयु  
कर यात आली. तसच,ं पंिडत जवाहरलाल नहे  यांनी आप या मंि मंडळाचा िव तार करतांना लाल बहादरू 
शा ी यांना रे वे आिण प रवहन मं ी हणून िनयु  कर यात आलं. आप या या पदाची जबाबदारी हणून यांनी 
रे वेतील थम ेणी आिण तृतीय ेणी यां यात असणारे अंतर भरपूर माणात कमी केले. 
 सन १९५६ साली झाले या रे वे दघुटनेची जबाबदारी हणून यांनी आप या पदाचा राजीनामा दला. 
यानंतर झाले या िनवडणुक त क ेस सरकार पु हा स यवेर आ यानंतर यांना प रवहन आिण संचार मं ी पदाची 
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जबाबदारी दे यात आली. परंतु, यानंतर यानंा वािण य आिण उ ोग मं ालयाचा कारभार साभंाळला. सन 
१९६१ साली गृह मं ी पदावर कायरत असतानंा गो वद व लभ पंत यांच ेिनधन झाले. प रणामी या पदाची धरुा 
लाल बहादरू शा ी यां याकड ेसोपव यात आली. गृह मं ी हणून यांनी दशेा या सुर े संबंिधत अनेक मह वपूण 
िनणय घेतले.सन १९६२ साली झाले या भारत चीन यु ा दर यान यांनी दशेांतगत सुर ा कायम राख यात 
मह वपूण कामिगरी पार पाडली. 
पा क तानशी शातंतापा क तानशी शातंतापा क तानशी शातंतापा क तानशी शातंता    करारकरारकरारकरार::::    

शा ी ह े19 मिहने पंत धान होत ेआिण यांचा ब ताशं कायकाळ भारत आिण पा क तानमधील तणाव 
आिण दो ही दशेांमधील संबंध सामा य कर यासाठी संघष कर यात घालवला गेला.ह ेकाम याला सु वातीपासूनच 
जड ठरले.तथािप, यांनी घोिषत केले क , “भारत-पा क तान ह ेसामाियक इितहास आिण परंपरांनी बांधलेले दोन 
महान दशे आहते. एकमेकांच ेिम  असणे ही दोघांची अ याव यक गरज आह.े  दोघामंधील सखोल पर पर सहकाय 
केवळ दोघांनाच लाभदायक ठरणार नाही, तर आिशयाम ये शांतता आिण समृ ी थािपत कर यातही ते भावी 
ठरेल.भारत-पाक बराच वेळ एकमेकांचा हवेा करत बसले… आता ही प रि थती बदलायची आह.े यासाठी भारत 
आिण पा क तान या दो ही दशेांतील सरकारे आिण जनता यां यात दढृ िन य आिण चांगली समज आव यक 
आह.ेअसे असतानाही पा क तानने फसवणूक सु च ठेवली. 1965 या सु वातीस, क छ या े ावर दावा क न, 
याने आपले सै य जड श ांसह सीमा ओलांड यासाठी आिण भारता या ह ीत पाठवले. मग शा नीही न पणे 

जाहीर केले क , “जोपयत गरज आह ेतोपयत आ ही ग रबीत रा , पण आ ही आम या वातं य आिण अखंडतेशी 
तडजोड करणार नाही.” यु ामुळे दशेात अ धा याचा तुटवडा िनमाण झाला होता. अमे रकेने वश झा याचा 
दाखला दते भारताला होणारी अ धा याची िनयात थांबव याची धमक  दली. अ धा यासाठी भारत पूणपणे 
अमे रकेवर अवलंबून आह े ह े शा ना माहीत होते, पण या धो यापुढे ते झुकले नाहीत. यानंी 
ि हएतनामिव या अमे रके या यु ाला अित मण आिण मनमानी हटले. साहिजकच अमे रकेला यांच े ह े
िवधान आवडले नाही आिण यांनी भारताला होणारी अ धा याची िनयात थांबवली.  यामुळे भारताची 
प रि थती अ यंत चताजनक बनली, यानतंर भारताला अ धा याची िनयात पु हा सु  कर यासाठी संयु  
रा ांना अमे रकेला आवाहन करावे लागले. यावेळची नाजूक प रि थती ल ात घेऊन शा नी दशेातील 
सवसामा यांना आठव ातून एक दवस उपवास कर याचे आवाहन केल.े  यासाठी यांनी ‘उ ा सं याकाळी 
मा या घरात आठवडाभर टो ह पेटणार नाही’ असा आदश घालून दला.’ यां या या िवनंतीचा दशेावर चंड 
प रणाम झाला.  घर ठीक आह,े अनेक रे टॉरं स आिण हॉटे सनीही काही दवस सं याकाळी यांचे टो ह बंद ठेवले 
होते. शा ी यानंी दशेवािसयांना परक य आ मणाचा सामना कर यासाठी आ थक मदतीचे आवाहन केले. यासाठी 
यांनी रा ीय सरु ा िनधीची थापना केली.यासोबतच भारत सरकारने माजी राज-ेमहाराज, नवाबांना या िनधीत 

मदत कर याचे आवाहन केल.े यावेळी पंत धान लालबहादरू शा ी यानंी हदैराबाद या िनजामाशी संपक साधला, 
मीर उ मान अली खान आिण हदैराबाद या िनजाम यांनी सकारा मक ितसाद दते या रा ीय सुर ा िनधीसाठी 
पाच टन सोने दान केले.ही एवढी मोठी र म होती क  लोक केवळ घोषणा क न थ  झाले.  आज या काळात या 
सो याची कमत दोन हजार कोटी पयां या जवळपास आह.े शा ना दशे उभारणीत सैिनक आिण शेतक  याचंे 
मह व आिण सुर ेचे मह व चांगलेच समजले, यामुळेच यांनी या काळात ‘जय जवान जय कसान’चा नारा 
दला, जो आजही गंुजत आह.े संयु  रा  सुर ा प रषदते मंजूर झाले या ठरावा या आधारे पा क तानसोबत सु  

असलेले यु  २३ स टबर १९६५ रोजी संपले.  लाल बहादरू शा ी यांनी यापूव ही हटले होते क , दो ही दशेांनी 
यु िवरामाने रा  नये, तर यां यात िचर थायी शांतता आिण पर पर सहकायाची भावना असली पािहजे.  
यु िवराम लागू झाला, या दवशी यांनी रा ाला उ शूेन केले या भाषणात या कायम व पी शांतता थापनचेी 

परेषाही मांडली.  यानतंर ते हणाले, “दो ही दशेां या सश  दलांमधील संघष संपला आह.े आता संयु  रा  
संघटना आिण शांतता थािपत कर यासाठी झटणा या या सव श ना या गंभीर गंुतागंुती या सम यवेर 
कायम व पी तोडगा काढावा लागेल.  ही शांतता कशी थािपत होईल? आम या मते, शांततापूण सहअि त व 
हाच या सम येवर कायमचा उपाय आह.े” यु बंदीनंतर भारताच े पंत धान आिण पा क तान या रा ा य ांना 
सोि हएत रिशयान ेदो ही दशेांमधील शांतता चचसाठी ता कंदला आमंि त केले होते.  सहा दवसां या चचनंतर, 
पा क तान या रा पत नी दो ही दशेांनी आपले सै य मागे घेत याने वातावरण बदलेल आिण भारत आिण 
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पा क तानमधील मतभेद सोडवणे सोपे होईल या भारता या दिृ कोनाचे कौतुक केले.  यानंतर ता कंदम ये एक 
करार झाला, याला शातंतचेा िवजय हटले गेले. 
लाललाललाललाल    बहादरूबहादरूबहादरूबहादरू    शा ीशा ीशा ीशा ी    याचंायाचंायाचंायाचंा    जयजयजयजय    जवानजवानजवानजवान    जयजयजयजय    कसानकसानकसानकसान    नारानारानारानारा    ––––     

लाल बहादरू शा ी ज हा दशेा या पंत धान पदी िवराजमान झाले होते. त हा दशेांत खूप िबकट 
प रि थती पसरली होती. यावेळेस दशेांत खा या िप या या गो ी आयात के या जात. याक रता आपला दशे नॉथ 
अमे रकेतून येणा या धा यावर पूणतः अवलंबून होता. भारत पाक यु ा या वेळी दशेांत सव  कोरडा दु काळ 
पडला होता. लोकअ  पा यासाठी ासून गेले होते. दशेांतील लोकांची प रि थती पाहता शा ी यांनी दशेांतील 
लोकांना एका दवसाचा उपवास पकड याची िवनंती केली. तसच,ं लोकांना ो सािहत कर यासाठी ‘‘‘‘जय जवान 
जय कसान’’’’  हा ब मु यू नारा दला. जो कालातंराने खूप िस  झाला. थोड यात या या वेळी सेवा, सदभावना 
व सहकाय या ब ल बोलले जाईल ते हा लालबहादरू शा ी यांची आठवण झा यािशवाय राहणार नाही. 
सदंभसचूीसदंभसचूीसदंभसचूीसदंभसचूी    ::::    

1) सी.पी ीवा तव, अनुवाद-अशोक जैन,लालबहादरु शा ी राजकारणातील मयादापु षो म, रोहन काशन, पुणे.2007 
2) गोपाळ कराणे,लालबहादरू शा ी,आनंदबन काशन, मुंबई॰1984 
3) Internet website. 
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लाललाललाललाल    बहादरुबहादरुबहादरुबहादरु    शा ीशा ीशा ीशा ी    कककक     जीवनीजीवनीजीवनीजीवनी    
    

ाााा....    डॉडॉडॉडॉ....    सहुाससहुाससहुाससहुास    दगुादासदगुादासदगुादासदगुादास    पाठकपाठकपाठकपाठक    
सहायक ा यापक, , , , मा यमशा  संकुल, वा. रा. ती. म.िव ापीठ नांदडे.    

        

लाल बहादरु शा ी के िपता ाथिमक िव ालय म िश क थे। ऐसे म सब उ ह 'मंुशी जी' ही कहत ेथे। बाद 
म उ ह न ेराज थ िवभाग म लक क  नौकरी कर ली थी। प रवार म सबसे छोटा होन ेके कारण बालक लालबहादरु 
को प रवार वाले यार से 'न ह'े कहकर ही बुलाया करते थे। जब न ह ेअठारह महीने के ए तब दभुा य स ेउनके 
िपता का िनधन हो गया। उनक  मां रामदलुारी अपने िपता हजारीलाल के घर िमजापुर चली गई। कुछ समय बाद 
उसके नाना भी नह  रह।े िबना िपता के बालक न ह ेक  परव रश करन ेम उसके मौसा रघुनाथ साद न ेउनक  मां 
का ब त सहयोग कया। 

यहयहयहयह    शोधशोधशोधशोध    िनबधंिनबधंिनबधंिनबधं    आशयआशयआशयआशय    िव षेणिव षेणिव षेणिव षेण    सशंोधनसशंोधनसशंोधनसशंोधन    प ितप ितप ितप ित    परपरपरपर    आधा रतआधा रतआधा रतआधा रत    हैहहैैह।ै 
‘’शा ी जी को अपने शासन काल मे वडी िवकट सम याओ का सामना करना पड़ा क तु उ ह न ेअपना 

स तुलन बनाये रखा। दशे को ऊचे उठाने क  बड़ी उमग उनमे थी। इस उमंग के कारण वे इस बात को भी भूल जात े
थे क उ ह समय पर भोजन करना ह।ै इस कार क  उमंग गल मनु य के जीवन मे न हो तो उसका जोवन एक 
म थल के समान शु क और नोरस हो जाय। उनके जीवन म उमग, िन ा घोर स यवा दता क  वाला जलती रही 
िजसन ेसम त दशे को आलो कत कया क तु उमग और क रता अथवा धमा धता के बीच को सोमा-रेखा इतनी 
भीनी अथवा पतन  होती ह ै क कभी-कभी उमग क रता का प हण कर लेतो ह ै क तु शा ो जो के जीवन कान 
मे ऐसा कभी नही आ। दसूरे के दिृ कोण को समझने के िलए वे सदा तैयार रहत ेथे।‘’(1) 

निनहाल म रहत े ए न ह ेने ाथिमक िश ा हण क । उसके बाद क  िश ा ह र ं  हाई कूल और काशी 
िव ापीठ म ई। काशी िव ापीठ से शा ी क  उपािध िमलते ही शा ी जी न ेअपने नाम के साथ ज म से चला आ 
रहा जाितसचूक श द ीवा तव हमेशा के िलए हटा दया और अपने नाम के आगे शा ी लगा िलया। इसके प ात 
'शा ी' श द 'लालबहादरु' के नाम का पयाय ही बन गया। बाद के दन  म 'मरो नह , मारो' का नारा लालबहादरु 
शा ी ने दया िजसन ेएक ांित को पूरे दशे म चंड कया। उनका दया आ एक और नारा 'जय जवान जय 
कसान' तो आज भी लोग  क  जुबान पर ह।ै भारत म ि टश सरकार के िखलाफ महा मा गांधी ारा चलाए गए 

असहयोग आंदोलन के एक कायकता लाल बहादरु थोड़ ेसमय (1921) के िलए जेल गए। रहा होन ेपर उ ह न ेएक 
रा वादी िव िव ालय काशी िव ापीठ (वतमान म महा मा गांधी काशी िव ापीठ) म अ ययन कया और 

ातको र शा ी (शा  का िव ान) क  उपािध पाई। सं कृत भाषा म ातक तर तक क  िश ा ा  करने के 
बाद वे भारत सेवक संघ स ेजुड़ गए और दशेसेवा का त लेत े ए यह  से अपने राजनिैतक जीवन क  शु आत क । 

‘’असहयोग आंदोलन म लाल बहादरु कूद पड़,े उनको जेल भेज दया गया। अढ़ाई साल क  सज़ा काटकर 
लाल बहादरु बनारस लौटे। उ ह न ेपढ़ाई के टूटे धागे को जोड़ने का य  कया। िवदशेी चीज़  के इ तेमाल म 
उनक  िच नह  रह गई थी। वदशेी के ित बढ़े लगाव क  वजह से उ ह ने अं ेजी प ित क  दसव  क ा क  पढ़ाई 
फर से करना पसंद नह  कया। दशेभ  ारा थािपत और संचािलत काशी िव ापीठ म वदशेी ढंग पर दी जाने 
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वाली िश ा हण क । दशन शा  का अ ययन उ ह न ेकाशी िव ापीठ म कया। यहाँ ातक होन ेपर 'शा ी और 
परा ातक होन ेपर 'आचाय' क  उपािध दी जाती थी।‘’(2) 

शा ी जी स  ेगांधीवादी थे िज ह ने अपना सारा जीवन सादगी से िबताया और उसे गरीब  क  सेवा म 
लगाया। भारतीय वाधीनता सं ाम के सभी मह वपूण काय म  व आंदोलन  म उनक  स य भागीदारी रही और 
उसके प रणाम व प उ ह कई बार जेल  म भी रहना पड़ा। वाधीनता सं ाम के िजन आंदोलन  म उनक  
मह वपूण भूिमका रही उनम 1921 का असहयोग आंदोलन, 1930 का दांडी माच तथा 1942 का भारत छोड़ो 
आंदोलन उ लेखनीय ह। शा ी जी के राजनीितक द दशक  म पु षो मदास टंडन और पंिडत गो वद ब लभ पंत 
के अित र  जवाहरलाल नेह  भी शािमल थे। सबस ेपहले 1929 म इलाहाबाद आने के बाद उ ह ने टंडन जी के 
साथ भारत सेवक संघ क  इलाहाबाद इकाई के सिचव के प म काम करना शु  कया। इलाहाबाद म रहत े ए ही 
नेह  जी के साथ उनक  िनकटता बढ़ी। इसके बाद तो शा ी जी का कद िनरंतर बढ़ता ही चला गया और एक के 
बाद एक सफलता क  सी ढ़यां चढ़त े ए वे नेह  जी के मंि मंडल म गृहमं ी के मुख पद तक जा प चंे। 1961 म 
गृह मं ी के भावशाली पद पर िनयुि  के बाद उ ह एक कुशल म य थ के प म ित ा िमली। तीन साल बाद 
जवाहरलाल नेह  के बीमार पड़ने पर उ ह िबना कसी िवभाग का मं ी िनयु  कया गया और नेह  क  मृ यु के 
बाद जून 1964 म वह भारत के धानमं ी बने। 

‘’जो सदमा ाप पर ा पडा ह ैउसक  गहराई और कडवाहट हम और भी यादा इसिलए महसूस करत ेह ै
क हमे ताशकद स मेलन के सात दनो के दौरान ी लालबहादरु शा ी से हर रोज ब त नजदीक  से िमलन ेऔर 

उ ह जानन ेका मौका िमला था और हमने यह दखेा था क कस तरह यह महान ि  एक बुि मान राजनतेा क  
तरह भारत के िलए जबद त मह व रखन ेवाले एक सवाल का हल ढंूढ िनकालन ेके िलए पूरी ताकत औौर वड ेधीरज 
के साथ लगे रह ेथे। इन पूरी सात दन को अविध के अ दर और उनक  मृ यु के िसफ तीन घंटे पहले तक जब क मेरी 
उनस ेआिखरी मुलाकात ई थी, मने दखेा क उ ह अपने दशे और िव शाि त तथा अपने दशेवािसय  के िहत क  
कतनी िच ता थी। भारत और पा क तान मे फूट पैदा करन ेवाली सम या  को हल करन ेके िलए उपायो को जो 

तलाश को गयी और उसका ठोस नतीजा जो सामन ेआया, इस कामयाबी का सेहरा ब त हद तक उनके सर पर ह।ै 
१० जनवरी क  शाम को जब हम बाते कर रह ेथे- दभुा य क यह हमारी ािमरी बातचीत सािवत ई— तो ी 
लालबहादरु शा ी न ेमुझसे कहा क ताशकद स मेलन के नतीज ेसे उ ह शो ई ह।ै उ ह ने मुझे बताया क ताणकद 
घोषणा का, िजस पर उ होने और पा क तान के रा पित ने थोड़ी ही दरे पहले द तखत कये ह,ै शाि त के ल य के 
िलए और भारत क  जनता के िलए ब त बडा मह व ह।ै‘’(3) उ ह ने अपने थम संवाददाता स मेलन म कहा था क 
उनक  पहली ाथिमकता खा ा  मू य  को बढ़ने से रोकना ह ै और वे ऐसा करन े म सफल भी रह।े उनके 

याकलाप सै ांितक न होकर पूरी तरह स े ावहा रक और जनता क  आव यकता  के अनु प थे। िन प  प 
से दखेा जाए तो शा ी जी का शासन काल बेहद क ठन रहा। भारत क  आ थक सम या  स े भावी ढंग से न 
िनपट पाने के कारण शा ी जी क  आलोचना भी ई, ले कन ज मू-क मीर के िववा दत ांत पर पड़ोसी पा क तान 
के साथ 1965 म ए यु  म उनके ारा दखाई गई दढ़ृता के िलए उनक  ब त शंसा ई। 
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समारोपसमारोपसमारोपसमारोप    
ताशकंद म पा क तान के रा पित अयूब खान के साथ यु  न करन ेक  ताशकंद घोषणा के समझौत ेपर 

ह ता र करन ेके बाद उनक  मृ यु हो गई। उ ह मरणोपरांत वष 1966 म भारत र  स ेभी स मािनत कया गया। 
लाल बहादरु शा ी जी के मृित म जो यह शोध िनबंध ह ैयह सभी दिृ   स ेसमथन योगी ह ैमुझे पूरा िव ास ह ै
क इस शोध िनबंध से यहां उन का ब मुखी ि व दखेगा। शा ीजी को उनक  सादगी, दशेभि  और 

ईमानदारी के िलए आज भी पूरा भारत ापूवक याद करता ह।ै 
सदंभसदंभसदंभसदंभ    ––––    

1. पु तकाचे नाव - लालबहादरु शा ी ि व और िवचार लेखक - ो.कृ णिबहारो सहल पृ  मांक – 02 काशक - िच मय 
काशन. 

2. पु तकाचे नाव - लाल बहादरु शा ी रा बंधु पृ  मांक - 18. काशक - नेशनल बुक ट, इंिडया  
3. पु तकाचे नाव - लालबहादरु शा ी ि व और िवचार लेखक - ो.कृ णिबहारो सहल पृ  मांक – 04 काशक - िच मय 

काशन. 
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    वातंवातंवातंवातं     सनेानीसनेानीसनेानीसनेानी    पतं धानपतं धानपतं धानपतं धान    लाललाललाललाल    बहादरुबहादरुबहादरुबहादरु    शा ीशा ीशा ीशा ी    
    

ाााा. . . . अमोलअमोलअमोलअमोल    दीपकरावदीपकरावदीपकरावदीपकराव    धुळेधुळेधुळेधुळे    
सहायक ा यापक, ी गु  गो वद सघजी प का रता,महािव ालय मालेगाव रोड नांदेड. 

    

महान आिण उ ुंग कामिगरी केले या ने यांच े मरण यां या जयंती दनी क न आपण यांना ांजली 
अपण करतो. अनेकदा असे काय म परंपरा हणून यांि कपणे पार पडतात, पण केवळ ांजली अपण क न न 
थांबता, यांनी दशेा या भ यासाठी केले या कामाची ओळख त ण िपढीला क न दणेेही गरजेच ेअसत.े अशाच 

पैक  एक आहते, लाल बहादरू शा ी. आपण महा मा गांध या जयंती दनी २ आ टोबरला यांचेही मरण 
करीत असतो.    
आशयआशयआशयआशय    िव षेणिव षेणिव षेणिव षेण    हीहीहीही    सशंोधनाचीसशंोधनाचीसशंोधनाचीसशंोधनाची    प तीप तीप तीप ती    यायायाया    सशंोधनसशंोधनसशंोधनसशंोधन    पेपरपेपरपेपरपेपर    साठीसाठीसाठीसाठी    वापर यातवापर यातवापर यातवापर यात    आललेीआललेीआललेीआललेी    आहेआहेआहेआह े

‘‘ ी भ दशन जो, उप-िश ा म ो, भारत ने थ को भूिमका िलखकर मुझे उपकृत कया ह।ै इसके िलए 
म उनका ऋरणो  ँ। 

ी बृजसु दर जो शमा, िश ा म ी, राज थान न े थ क  तावना िलखकर जो अनुक पा मुझ पर क  ह,ै 
उसके िलए मै बड़ा कृत   ँ। 

म तुत थ के, स पाटन-परामश-म डल को ध यवाद दकेर ौपचा रकता को सोमा म अपने को ा  
कर आ मीयता क  प रिध को सकुिचत नही करना चाहता । थ म जो कुछ 'अ छा' ह,ै वह उ हो के सुझाव  का 
फल ह,ै जो किमया रह गई ह,ै वह मेरी अपनी ह ै। 

मेरे अनुरोध पर िजन महानभुाव  ने अपनी मू यवान रचनाए ंभेजकर अथवा उनके काशन क  वीकृित 
दकेर जो सहयोग दया ह ैउसके िलए मै उनका बड़ा आभारी  ँ। ‘’(1) 

ि टशां या राजवटीिव  महा मा गांध या नेतृ वाखाली अनेकांनी जशी ेरणा घेतली, तशी ेरणा घेत 
लाल बहादरू शा ी यांनीही वातं यल ात वत:ला झोकून दले. यां यात जो िनधार होता, दशेा ती जी भावना 
होती यासह यां यात ामािणकपणाही होता. साधेपणा आिण मू याधा रत राजकारणाच े त े तीक होत.े ६० 
वषापूव  शा ीज नी दशेािवषयी बांिधलक  काय असते ह े दाखवून दले. तािमळनाडू रा यात अ दयालूर येथे 
झाले या रे वे अपघातात १४० जणांचे ाण गे याची रे वेमं ी या ना यान ेजबाबदारी वीका न यांनी पदाचा 
राजीनामा दला होता. घटना मक गरजेचे उदाहरण दाखवून दे यासाठी आपण तो राजीनामा वीकारत आहोत, 
असे पंत धान जवाहरलाल नेह  या वेळी हणाल े होत.े वा तिवक, या अपघाताला शा ीजी अिजबात 
जबाबदार न हत.े आप या साधेपणाने आिण मानवतावादी दिृ कोनाने यांनी लोकांची मने जकून घेतली होती. 
यां या जीवनातील दोन घटनातून त ेकसे त विन  होत ेयाचे यंतर येत.े यांची दृ ी िवशाल होती, हणून यांनी 

ते सातवीत असताना आपले जात सुचिवणारे आडनाव टाकून दले होते. आप या िववाहात यांनी डंा हणून 
वधूप ाकडून काही वार खादीचा कपडा आिण चरखा मािगतला होता! 

दशेाचे पंत धान झा यावर १५ ऑग ट १९६४ ला लाल क याव न भाषण दतेाना यांनी दशेा या 
ऐ यािवषयी जे िवचार मांडले होत,े ते आजही सुसंगत वाटतात. शा ीजी हणाले होत,े 'सारे जग आप याकड े



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

Vol. I  - ISSUE – XXXVIII    »ÖÖ»Ö ²ÖÆüÖ¤æü¸ü ¿ÖÖÃ¡Öß •Öß¾Ö−Ö ¯Ö×¸ü“ÖµÖ �úÖµÖÔ †Ö×�Ö ×¾Ö“ÖÖ ü̧  SJIF Impact Factor : 6.91   Page - 52 

आदरान ेते हा बघेल, जर आपण अंतगत मजबूत असू व दशेातून दा र  आिण बेरोजगारीचा नायनाट क  शकू. 
जातीयवादी, ादिेशक आिण भािषक वादाने दशे दबुळा होऊ शकतो. यामुळे आपण रा ीय ऐ य अबािधत 
ठेवायला हवे. सामािजक ांतीतूनच ह ेरा  मजबूत होईल.' यांचा भर चा र य िन मतीवर आिण नैितकतेवर होता. 
आज सव  मू याची घसरण होत असताना यां या िवचारांची दशेाला खरी गरज आह.े 

‘दशे को आ मा को चीनी आ मण के समय मा मक पीडा थी। भारतीय सेना का गौरव त-िव त हो गया 
था, कसी दशेी को या िवदशेी को यह भरोसा नही था क भारत कभी अपनी राजस ा, रा य क  अख डता या 

ा सस मान के िलए श  उठाएगा। हमारी अ हसा कायरता का पयाय मान ली गयी थी। दशे इस अपमान स े
ितलिमला रहा था । लालबहादरु जी को दशे क  इन भावनाओ का पता था, उनके िलए आदर था, वय इनके िलए 
ग भीर थान था। पहले भी पा क तान क ओर से छेडछाड ार भ होत ेही उ ह ने िजस नीित को अपनाया उसन े
श ु और िम  दोनो को च कत कर दया, दशे क  आ मा िखल उठी। बात क  बात म को ट-को ट नर-ना रयो का 
आशीवाद उनको ा  हो गया। उनके वर म दशे भर क  भावनाओ क  अिभ ि  हो रही थी। उ ह ने दशे को वह 
दया जो दशे चाहता था और दशे ने उनको अपना अथाह ेम और अटूट िव ास अ पत कया। भारतीय सेना का 

लुटा आ गौरव वापस आया। दिुनया न ेजाना क हमारी अ हसा के पीछे अद य साहस और शि  ह।ै सारे भारत म 
रा ीय भावना और एकता क  लहर दौड़ गयी, याग और उ साह का सागर उमड पडा ौर इस सारे नव जीवन का 
के  था ी लालवहादरु शा ी का ि व । वह दशे के स  े तीक थे।‘’(2) 

१९६५ साली झाले या भारत-पाक यु ा या वेळी यांनी दलेली 'जय जवान, जय कसान' ही अजरामर 
घोषणा आजही दशेवासीयांना ेरणा दते.े काही वषानी पंत धान अटलिबहारी वाजपेयी यांनी या घोषणेत 'जय 
िव ान' हा नाराही समािव  केला. शांतते या धोरणाशी यांची बांिधलक  होती, पण दशेा या एका मतेबाबत त े
कठोर होत.े पा क तान या आ मणाला यु र दे यासाठी यांनी सै याला स  केले. गु ारा बांगला सािहब, 
द ली येथ े३ ऑ टोबर, १९६५ ला भाषण दतेाना ते हणाले, 'कोणतेही आ मण दशेवासी माफ करणार नाहीत. 
याला आ ही चोख यु र दऊे.' यांची पंत धानपदाची कार कद यां या अकाली मृ यूने खंिडत झाली खरी, पण 
यां या नेतृ वात भारतान े पा क तानवर िवजय संपादन केला होता. वामी दयानंद सर वती यां या ८३ ा 

पु यितथीिनिम  २४ आ टोबर १९६५ रोजी द लीत दले या भाषणात ते हणाले होत,े 'आपण िव ांती घेऊन 
भागणार नाही. आप या दशेाचे भिव य काय राहील ह े आज सांगता येणार नाही. पा क तानन े आप यािव  
आ मणाचे धोरण सोडलेले नाही. अशा ि थतीत आपली सुर ा व था आपण मजबूत करायला हवी.' यांचा 
कृतीवर िव ास होता ह ेदशिवणारी एक घटना सांगतो, दशेात अ धा याचा तुटवडा असताना यांनी वत: एक 
वेळ या भोजनाचा याग क न आदश घालून दला होता. याचा प रणाम सा या दशेभर दसून आला. उ र 

दशेात पोलीस िवभागाचे मं ी असताना यांनी पोिलसांना का ांऐवजी पा याचा मारा कर यास सांिगतल ेहोत.े 
‘’एक मू यवान सपूत भारत माता न ेअपना एक अ य त वीर और मू यवान सपूत खो दया ह।ै केवल डढे 

वष पहले हो ी लालवहादरु शा ी ने दशे के धान मं ीपद क  भारी िज मेदारी को अपने ऊपर िलया और उ ह न े
दशे के काय  का अ यिधक यो यता और कुशलता स ेसचालन कया उनमे िवन ता, वे चा रि क दढृता, अ छे काय  
मे वय पहल करन ेजैस ेसव तम मानवीय गुण थे। वे दयालु वभाव के थे, पर अपने इराद ेके प े  भी थे । वे शाि त 
के पुजारी थे। उ होने ससार के सव दशेो के बीच स ाव बढाने और अपने दशे के लोगो क  एकता को दढ़ृ करन ेका 
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िनर तर यास कया। िव शाि त को दढृ बनान ेके िलए ही वे िजए और इसी काय म रत उ होन ेअि तम सास ली। 
तानक द वाता क  सफलता उनक  स ावना और शाि त बनाए रखन ेक  अद य इ छा का उ वल तीक रहगेी । 

ाज सारा ससार उनक  मृ यु पर शोकम  ह।ै भारत के लोग तो मानो अथाह शोकसागर मे डूब गए ह।ै पंजाब के 
लोग अपने इस वीर नेता के िनधन पर अ य त शोक सत  ह।ै दशे को आसानी से फर ऐसे नेता के दशन नही 
होगे।‘’(3) 

आप या शासक य व थते आपण िश क, अिभयंते आिण अ यांचा समावेश क न िवचारात ताजेपणा 
आणायला हवा,' असे मत यांनी १९६४ साली ामीण क पा या बैठक त मांडले होते. स या या सरकारन े१० 
संयु  सिचव बाहे न भरती कर याच ेजे ठरवले आह े ते याच सू ानुकूल आह.े ते हा येक भारतीयान े यांचा 
साधेपणा, मानवता, क  व समपण भाव िशकला पािहज.े यां या आदशानुसार चालणे हीच यांना ांजली 
ठरेल. यां यासह पं. जवाहरलाल नेह , सरदार पटेल, डॉ. आंबेडकर व डॉ. यामा साद मुखज  यांचेही आपण 
मरण ठेवायला हवे. 

समारोपसमारोपसमारोपसमारोप    
उपल धी: भारतीय वातं यल ातील मह वाची भूिमका, उ र दशेचे त कालीन मु यमं ी गो वद 

व लभ पंत यांचे संसदीय सिचव, पंत मंि मंडळातील पोिलस आिण वाहतूक मं ी, क ीय मंि मंडळात रे वे आिण 
वाहतूक मं ी, क ीय मंि मंडळात वाहतूक आिण दळणवळण, वािण य आिण उ ोग मं ी कॅिबनेट, 1964 भारताच े
पंत धान झाले 

लाल बहादरू शा ी ह े वतं  भारताच े दसुरे पंत धान होत.े शारी रक उंचीन ेलहान असूनही तो चंड 
धैयवान आिण इ छाश चा माणूस होता. 1965 या पा क तानसोबत या यु ात यांनी दशेाचे यश वी नेतृ व 
केले. यांनी यु ादर यान दशेाला एक  आण यासाठी "जय जवान जय कसान'चा नारा दला. वातं यापूव  
यांनी वातं य चळवळीतही मह वाची भूिमका बजावली. यांनी आपले जीवन अ यंत साधेपणाने व ामािणकपणे 

तीत केल.े 
सदंभसदंभसदंभसदंभ    ––––    

1. पु तकाचे नाव - लालबहादरु शा ी ि व और िवचार लेखक - ो.कृ णिबहारो सहल पृ  मांक - 03 काशक - िच मय 
काशन. 

2. पु तकाचे नाव - लालबहादरु शा ी ि व और िवचार लेखक - ो.कृ णिबहारो सहल पृ  मांक – 10 काशक - िच मय 

काशन. 
3. नाव - लालबहादरु शा ी ि व और िवचार लेखक - ो.कृ णिबहारो सहल पृ  मांक – 14 काशक - िच मय काशन. 
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1965196519651965    ps Hkkjrps Hkkjrps Hkkjrps Hkkjr    & ikfdLrku ;q/n vkf.k ykycgknwj ‘kkL=h ;kaph Hkwfedk& ikfdLrku ;q/n vkf.k ykycgknwj ‘kkL=h ;kaph Hkwfedk& ikfdLrku ;q/n vkf.k ykycgknwj ‘kkL=h ;kaph Hkwfedk& ikfdLrku ;q/n vkf.k ykycgknwj ‘kkL=h ;kaph Hkwfedk    
    

MkWMkWMkWMkW----iz’kkar izHkkdjjko ljkQ iz’kkar izHkkdjjko ljkQ iz’kkar izHkkdjjko ljkQ iz’kkar izHkkdjjko ljkQ     
Lkg;ksxh izk/;kid] lSfud‘kkL= foHkkx]Lkg;ksxh izk/;kid] lSfud‘kkL= foHkkx]Lkg;ksxh izk/;kid] lSfud‘kkL= foHkkx]Lkg;ksxh izk/;kid] lSfud‘kkL= foHkkx]    Jh f’kokth egkfo|ky;] ijHk.khJh f’kokth egkfo|ky;] ijHk.khJh f’kokth egkfo|ky;] ijHk.khJh f’kokth egkfo|ky;] ijHk.kh----    

izLrkouk %&izLrkouk %&izLrkouk %&izLrkouk %&    
Hkkjr & ikfdLrku e/;s 1965 yk nqljs ;q/n >kys- ;k ;q/nkps ewG dkj.k Hkkjr&ikfdLrku e/khy lhekfookn vlys 

rjh 1947&48 Hkkjr&ikfdLrku dk’ehj la?k”kkZr ;kph ik’oZHkweh fnlwu ;srs- 1965 iwohZ tEEkw&dk’ehj e/;s yksd’kkghP;k 
ek/;ekrwu lkoZf=d fuoM.kwd ;’kLoh ikj ikMyh gksrh- R;keqGs ikfdLrkuyk dk’ehj fo”k;h nkok vkiY;k gkrkrwu tkr vkgs 
fg fHkrh fuekZ.k >kyh- ;k iz’ukyk vkarjjk”Vªh; Lrjkoj us.;kpk iz;Ru ikfdLrku us 1965 P;k ;q/nkP;k ek/;ekrwu dsyk- 
lhekfookn md#u Hkkjrkoj ;q/n yknys- ;q/ndk;Zokgh vR;ar xqarkxaqrhph vlrs] loZlkekU; turk R;kr HkjMyh tkrs- y”djh 
dkjokbZpk vankt cka/k.ks lksis ulrs- ;q/nklkBh lk/kulkexzh] euq”;CkG] vkfFkZd laiRrh eksB;k izek.kkr ykxrs ;kph tk.kho 
‘kkL=hthauk gksrh- Hkkjr ikfdLrku e/khy fookn ‘kkarrsP;k o ppsZP;k ek/;ekrwu lksMfoys tkosr v’kh ‘kkL=hthaph Hkwfedk gksrh- 
i.k ikfdLrkuh jkT;drsZ o y”djh usr`Ro ;kauh ‘kkL=hthaP;k Hkwfedsyk dqedqor letys vkf.k Hkkjrkoj vkØe.k dsys- iariz/kku 
ykycgknwj ‘kkL=hthauh ^^t; toku t; fdlku** gk ukjk nsÅu 1965 P;k ;q/nkyk dykV.kh fnyh- 
;q/nkph dkj.ks;q/nkph dkj.ks;q/nkph dkj.ks;q/nkph dkj.ks %&  

izkfpu dkGkiklwu txkP;k ikBhoj ;q/n gksr vkysyh vkgsr- 1947 yk Hkkjr ikfdLrkuph QkG.kh /kkfeZd vk/kkjkoj 
>kY;kuarj nqljs ;q/n >kkys ;q/n gks.;kekxs vusd dkj.ks vlrkr- 1965 P;k Hkkjr & ikfdLrku ;q/nk ekxs iq<hy dkj.kkapk 
lekos’k fnlqu ;srks-1 

• Hkkjr & ikfdLrku e/khy lhekfookn 

• tEew&d’ehjph leL;k 

• ikfdLrku e/khy y”djh gqdqe’kkgh 

• ikfdLrku ps Hkkjr fojks/kh /kksj.k 

• ikfdLrkuh jkT;dR;ksZaps vkf.k y”djh usr`Rokps vankftr dkgh x`fgrds iq<hy izek.ks gksrh 

• Hkkjrkps uo[ks jktdh; usr`Ro iariz/kku ykycgknwj ‘kkL=htha dqedqor vkgsr- 

• 1962 P;k ;q/nkr Hkkjrh; lSU;kpk phudMqu ijkHko >kkysyk vkgs R;keqGs Hkkjrh; lSU;kps eukscy nqcGs vkgs- 

• ikfdLrkuyk vesfjdsdMqu feGkysyh vR;k/kqfud ‘kL=lk/kus o ;q/nlkexzh feGkyh gksrh-;k vk/kkjs Hkkjrkyk ijkHkwr 
d# ‘kdrks- 

ykycgknwj ‘kkL=h ;kaph dkjfdnZ %&ykycgknwj ‘kkL=h ;kaph dkjfdnZ %&ykycgknwj ‘kkL=h ;kaph dkjfdnZ %&ykycgknwj ‘kkL=h ;kaph dkjfdnZ %&    
ykycgknwj ‘kkL=h ;kapk tUe 02 vkWDVkscj 1904 e/;s mRrj izns’kkrhy eksxyljkbZ ;k xkokr >kyk- loZ lkekU; 

dqVqacke/;s tUeysY;k ykycgknwj ‘kkL=hthaph dkjfdnZ Eg.kts Hkkjrh; Lokra«; y<;krhy jk”VªHkDr rs Lora= Hkkjrkps nqljs 
iariz/kku vls Lo#i fnlwu ;srs- ykycgknwj ‘kkL=hthaoj egkRek xka/kh ;kaP;k usr`Rokpk izHkko iMysyk tk.korks- 1920 iklwup 
rs Lokra«; vkanksyuk’kh vlgdkj pGoGhr lgHkkx ?ksÅu tksMys xsys- 1930 yk xka/khthaP;k usr`Rok[kkyh feBkP;k 
lR;kxzgke/;s R;kauh lgHkkx ?ksryk- vVd >kY;kuarj R;kauk nksu o”kkZpk rq#axokl Hkksxkok ykxyk-2 ;kp njE;ku xka/khth o 
iafMr usg# ;kaps rs ,dfu”B vuq;k;h cuys- Lokra«; vkanksyukP;k pGoGhrwup R;kaP;k vaxh usr`RokP;k xq.kkpk fodkl gksr 
xsyk- Lokra«;kuarj iariz/kku gks.;kiwohZ ‘kkL=hthauh 1957 rs 1964 ;k dkyko/khr Hkkjr ljdkje/;s osxosXkG;k [kkR;kps ea=h 
Eg.kwu R;kaph tckcnkjh ikj ikMyh gksrh- jsYos okgrwd] m|ksx o O;kikj] x`gea=ky; gh [kkrh R;kauh ea=h Eg.kwu ;’kLohi.ks 
lkaHkkGyh- jsYos ea=h vlrkauk >kysY;k jsYos vi?kkrko#u R;kauh jkthukek nsÅu lalnse/;s uSfrdrspss vkn’kZ mnkgj.k fuekZ.k 
dsys gksrs- x`gea=ky;kph tckcnkjh fLodkjY;kuarj ns’kkaarxZr osxosxG;k iz’ukauh mpy [kkYyh gksrh- x`gea=h Eg.kqu ns’kkP;k 
varxZr lqj{ksfo”k;h R;kaph Hkwfedk vfr’k; egRokph gksrh- 

varxZr lqj{kk fVdfo.;klkBh jk”Vªh; ,dkRerk vko’;d vkgs rjp vki.k cfgxZr lqj{kk pkaxY;k izdkjs fuekZ.k d# 
‘kdrks vls R;kaps Bke er gksrs- 

iatkc e/khy lqH;kph pGoG vkf.k /kkfeZd naxy] 1960&61 e/;s vklke e/khy Hkkf”kd naxy] nf{k.ksrhy fganh 
fojks/kh pGoG] osxosxGs izknsf’kd iz’u] v’kk leL;k R;kauh ;’kLohi.ks o d.k[kji.ks lkaHkkGY;k-3  
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x`gea=h Eg.kwu avarxZr lqj{ksP;k leL;kaPkh ;ksX; osGh n[ky ?ksÅu jktdh; usr`Rokph pq.kqd nk[kfoyh- 
iariz/kku ykycgiariz/kku ykycgiariz/kku ykycgiariz/kku ykycgknwj ‘kkL=hthaP;k usr`Rokr Hkkjr % &knwj ‘kkL=hthaP;k usr`Rokr Hkkjr % &knwj ‘kkL=hthaP;k usr`Rokr Hkkjr % &knwj ‘kkL=hthaP;k usr`Rokr Hkkjr % &    

iariz/kku iafMr tokgjyky usg: ;kaps es 1964 e/;s fu/ku >kys- 09 twu 1964 jksth ykycgknwj ‘kkL=hth ;kauh 
Hkkjrkps nqljs iariz/kku Eg.kwu dk;ZHkkj lkaaHkkG.;kl lq:okr dsyh- ;k dky[kaMkrhy Hkkjrkiq<hy lqj{kk fo”k;d vkOgkus 
ikjaikfjd Lo:ikph gksrh- ijdh; vkdze.kkiklwu jk”Vªkps j{k.k dj.ks] vkiY;k lhekaps j{k.k dj.ks] varxZr jkT;O;oLFksr LFkS;Z 
jk[k.ks] vkfFkZd vkf.k vkS|ksfxd {ks=kpk fodkl lk/k.ks] vls R;kaps Lo:Ik gksrs-  

‘kkL=hthauk iariz/kku Eg.kwu 09 twu 1964 rs 11 tkusokjh 1966 ,o<k dkyko/kh feGkyk gksrk- ,o<;k vYi’kk 
dkyko/khr R;kauh vkiY;k usr`Rokph Nki jk”Vªh; Lrjkoj fuekZ.k dsyh- Hkkjrkps ‘kkarrk vkf.k vfyIrrk ;k rRokaoj vk/kkfjr 
ijjk”Vª/kksj.k R;kauh iq<s pkyw Bsoys- Jhyadk] Hkwrku] usikG ;klkj[;k ‘kstkjh jk”Vªkae/;s fo’okl fuekZ.k d:u eS=hiw.kZ laca/kkuk 
vf/kd izk/kkU; fnys- Hkkjr&Jhyadk ;kaP;ke/;s ‘kkarrkiw.kZ djkj d:u Jhyadsr jkg.kkÚ;k Hkkjrh; rkfeGhauk ukxfjdRo feGowu 
fnys- ;kp dkGkr ‘ks[k vCnqYyk ;kauh d’ehj e/;s jk”Vªfojks/kh dkjoka;k lq: dsY;k gksR;k- iafMr usg:athaP;k fu/kukuarj ‘ks[k 
vCnqYYkk ;kauh dk’ehj iz’ukafo”k;h vkarjjk”Vªh; lgdk;kZph vis{kk O;Dr dsyh- ikfdLrkuyk vuqdqy Hkwfedk ?ks.;kph r;kjh 
lq: dsyh gksrh- ‘kkL=hthauh R;kauk LFkkuc/n dj.;kps vkns’k fnys- dk’ehj e/khy varxZr O;oLFkk fVdfo.;kph ‘kkL=hthaph 
Hkwfedk dkGkuq:Ik gksrh- phu us 1964 e/;s vkf.od pkp.kh ?ksryh ;kosGh izfrfØ;k nsrkuk ‘kkL=htha Eg.kkys Hkkjrkps 
v.kq/kksj.k gs ‘kkarrslkBh vkgs i.k osGizlaxh laj{k.kkRed n`”Vhus R;kpk fopkj djkok ykxsy-4  

iafMr usg:thauh vk[kysY;k vkf.od /kksj.kkr rkfRod cny dj.;kps lwrksokp izFke ‘kkL=hthauh dsysys vki.kkl 
fnlwu ;srs- 

‘kkL=hthauh usg:thaps vkS|ksfxd izxrhps /kksj.kgh R;kauh iq<s pkyq Bsoys i.k R;k lkscrp Ñ”kh {ks=kr vkewykxz cny 
?kMowu vk.k.;klkBh o fodklklkBh iz;Ru lq: dsys- ‘ksrh vkf.k m|ksx ;krwu ns’kkph vkfFkZd izxrh ?kMfo.;klkBh R;kaps 
nwjn’khZ usr`Ro mi;ksxh Bjr gksrs- Hkwjktdh; jktfurh e/;s lkeF;Zp lkeF;kZapk vknj djhr vlrs vkfFkZd HkjHkjkV vkf.k 
mtkZoku y”djh lkeF;Z ;k ?kVdkrwu jk”VªkP;k lkeF;kZapk mn; gksrks- varxZr lalk/kukph Eg.ktsp Ñ”kh {ks=kph lkFk feGkyh rj 
jk”Vªkph lokZaxh.k izxrh lk/; dsyh tkÅ ‘kdrs ;kph tk.k ‘kkL=hthauk gksrh-5 

‘kkL=hthapk tulaidZ nkaMxk gksrk x`gea=h vlrkuk varxZr lqj{ksP;k n`”Vhus R;kauh pkaxyh dkefxjh ikj ikMyh gksrh- 
ijarq ns’kkP;k vkarjjk”Vªh; jktdkj.kkpk vuqHko deh gksrk- ikfdLrku e/kY;k ts”B usR;kauk] y”djh vf/kdkÚ;kauk ns[khy R;kaP;k 
fo”k;h tkLr ekfgrh uOgrh- 

v’kk R;kaP;k usr`RokP;k dkjfdnhZr 1965 ps ikfdLrku us Hkkjrkoj yknysys ;q/n dlksVhph ?kVuk gks;- rh R;kauh 
vR;ar [kachji.ks o dk;Z{kersus gkrkGyh- ;k izlaxh R;kauk laj{k.kea=h ;’koarjko pOgk.k ;kaph ;ksX; lkFk ykHkyh- ‘kkL=hthapk 
vkiY;k lgdkÚ;kaoj iw.kZ fo’okl gksrk gk xq.k R;kaP;k usr`Rokyk >GkGh izkIr d:u nsr gksrk-Hkkjr&ikfdLrku laca/k 
lq/kkj.;klkBh ‘kkL=hathuh iz;Ru dsyk i.k ikfdLrkuh jkT;dR;kZadMwu ;ksX; izfrlkn feGkyk ukgh- ijarq Hkkjrh; jkTkdh; 
usRk`Rokph dlksVh ikg.;klkBh 1965 P;k o”kkZr ikfdLrkuus ;q/n la?k”kZ dsyk- 
1965 ps ;q/n vkf.k ykycgknwj ‘kkL=hthaph Hkwfedk %& 1965 ps ;q/n vkf.k ykycgknwj ‘kkL=hthaph Hkwfedk %& 1965 ps ;q/n vkf.k ykycgknwj ‘kkL=hthaph Hkwfedk %& 1965 ps ;q/n vkf.k ykycgknwj ‘kkL=hthaph Hkwfedk %&     

HkkjrkP;k vkarjjk”Vªh; ljgnnhoj R;kosGh fuey”djh nys rSukr gksrh- Hkkjrh; lSU;kP;k {kersph vkf.k usr`Rokph 
pkp.kh dj.;klkBh ikfdLrku us dPN P;k okGoaVh Hkkxkr e;kZfnr vkØe.k dsys- HkkjrkP;k uohu usr`Rokiq<s lj fØd 
lhekjs”kspk fookn mifLFkr dsyk- lj fØd gh 98 fdyksehVj ykachph leqnz/kquh vkgs- vjch leqnzkr gh mxe ikors vkf.k 
dPNP;k vk[kkrke/;s rh ;srs- ;k leqnz/kquh eqGs xqtjkr e/khy dPNpk izns’k vkf.k ikfdLrku e/khy fla/kpk izns’k gs foHkkxys 
xsysys vkgsr- gk loZ leqnzfdukÚ;kpk izns’k vlY;kus rsFks flekjs”kk v/kksjs[khr dj.ks vR;ar dBh.k vkgs-6  

dPN ps j.k Hkkjr& ikfdLrku lhesps if’pe Hkkjrh; Vksd gk izns’k nynyhpk vkf.k o”kkZrhy lgk efgus 
ik.;k[kkyh jkg.kkjk- ikfdLrku dMwu ,fizy 1965 e/;s dPNP;k ljgnnhojhy NkM ;k csVkoj vkØe.k dsys-7  

‘kkL=hthuh Hkkjrh; lSU;kyk izfrvkØe.kkpk vkns’k fnyk- Hkkjrkps uohu usr`Ro d.k[kj Hkwfedk ?ksbZy ;kfo”k;h 
ikfdLrkuh jkT;drsZ vfufHkK gksrs- Hkkjrh; lSU;kP;k izfrdkjkeqGs ikfdLrku us ;q/ncanh Lohdkjyh vkf.k gk iz’u vkarjjk”Vªh; 
yoknkP;k ek/;ekrwu lksMfo.;klkBh nksUgh jk”Vªkauh ekU;rk fnyh- ‘kkL=hthaP;k ‘kkarrkoknh Hkwfedspk ifjp; i.k vkarjjk“Vªh; 
O;ogkjke/;s fnlwu vkyk- dPN e/khy ;q/n la?k”kZ leL;k deh >kyh rjh ikfdLrku us dk’ehjdMhy Hkkxkr gYys lq: dsys- 
vkWxLV 1965 e/;s tEew&dk’ehjyk Hkkjrkiklwu rksM.;klkBh ikfdLrkuus ?kql[kksjhph vkf.k jkT;kr xksa/kG fuekZ.k dj.;kph 
;kstuk vk[kyh gksrh- ;k eksfgesyk ^vkWijs’ku ftczkYVj* vls uko fnys gksrs- lSfudkauh ‘kL=la/kh js”ksps mYya?ku d:u 
dk’ehje/;s ?kqlk;ps rsFkhy turse/;s felGk;ps o Hkkjrfo:/n tursrwu mBko >kyk vkf.k gk mBko Lokra«; lSfudkapk mBko 
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vkgs vls txkyk nk[kok;ps R;kekxs gk dV gksrk- gk dV Qlyk LFkkfud tursus fojks/k dsyk o Hkkjrh; y”djkyk enr dsyh- 
Hkkjrh; lSU;kus vR;ar osxkus dkjokbZ d:u vkWijs’ku ftczkYVj v;’kLoh Bjfoys-8  

‘kkL=hthauh Hkkjrh; lSU; o dk’ehjh turse/;s vkRefo’okl fuekZ.k dsyk- ;k dVkiwohZp LFkkfud usrs ‘ks[k vCnqYyk 
;kauk LFkkuc/n dj.ks gs ‘kkL=hthaP;k nwjn’khZ usr`Rokps xq.koSf’k”V; gksrs- vkiY;k lSU;ke/;s vkf.k laiw.kZ Hkkjrh; turse/;s 
vkRefo’okl fuekZ.k dj.;klkBh R;kauh ^t; toku t; fdlku* gh ?kks”k.kk fnyh- ;q/ndkGkr tursyk] ‘ksrdjh oxkZyk 
lgdk;kZps vkokgu dsys- fl;kydksV] tEew] vkneiwj] tks/kiwj bR;knh j.k{ks=kauk izR;{k HksV nsÅu lSU;nykps eukscy mapkfoys- 
phu us ;q/nkph /kedh fnyh rsOgk nksUgh ;q/n vk?kkM;kaoj y<.;kl Hkkjr lTt vlY;kph vkRefo’okliwoZd ?kks”k.kk dsyh- 

lIVsacj 1965 ikfdLrkus Nkac lsDVj e/kwu vuisf{kr vkØe.k dsys- rsFkhy HkkSxksfyd jpuk ikgrk Hkkjrh; y”djkyk 
izfrgYyk dj.ks dsoG v’kD; gksrs- iariz/kku] laj{k.kea=h] lSU;usr`Ro ;kaP;k e/;s ikfdLrkuP;k j.kfurhyk izR;qRrj ns.;klkBh 
fopkjeaFku pkyw gksrs- iariz/kku ykycgknwj ‘kkL=h ;kauh vfr’k; vuisf{kr vkf.k /kkMlh fu.kZ; ?ksryk rks Eg.kts ‘k=wlSU;koj 
gokbZ gYyk dj.;kpk! ;k fu.kZ;keqGs ikfdLrkuph loZ x`ghrds pqdyh- Hkkjrkus ,dne gokbZ gYyk dsY;kus ikfdLrkuh lSU;kr 
izpaM xksa/kG fuekZ.k >kyk- Nkac&v[kuwj lsDVj e/kwu ikfdLrkuh lSU;kus ek?kkj ?ksryh- Hkkjrkus vkiys eq[; mfnn~”V yodjp 
lk/; dsys- ikfdLrkups ^vkWijs’ku xz¡M LYkWe* ;’kLoh >kys ukgh-9  

vesfjdsdMwu feGkysY;k vR;k/kqfud ‘kL=lkexzh] j.kxkM;kaP;k vk/kkjs ;k ;q/nkr vkiY;k cktwus fudky yko.;kps 
ikfdLrku ps eulqcs m/kGys xsys- Hkkjrkus fj/koky ;sFks ;q/ncanh js”kk vksykaMwu gkthihj ftadys vkf.k Hkkjrh; lSU; ykgksjP;k 
izns’kkr 6 lIVsacj 1965 jksth ?kqlys- ikfdLrkuP;k vkØe.kkyk izfr vkØeukus mRrj nsÅu ‘kkL=hthauh HkkjrkP;k ;q/n 
bfrgklkr izFkep vkØed ‘k=wP;k izns’kkar ?kqlqu y<kbZ dj.;kpk ck.ksnkji.kk n’kZfoyk- 

la;qDr jk”Vª la?kkus ;q/nfojkekph fouarh djrkp ,drQhZ ;q/n Fkkacowu okVk?kkVhl r;kjh n’kZfoyh-10 HkkjrkP;k ijjk”Vª 
/kksj.kkr ‘kkarrk o lgdk;Z] la;qDr jk”Vª la?kkyk enr ;k RkRokaP;k vk/kkjs R;kauh ojhy Hkwfedk ekU; dsysyh fnlrs-  

Hkkjr vkf.k ikfdLrku njE;kupk la?k”kZ laiq”Vkr ;kok ;klkBh jf’k;kus iq<kdkj ?ksryk- m>kcsfdLrku ;k la?kjkT;kr 
rk’dan ;sFks nksUgh jk”Vªkr 4 rs 10 tkusokjh 1966 e/;s ifj”kn r.kkokP;k okrkoj.kkr ikj iMyh- HkkjrkdMwu iariz/kku 
‘kkL=hth] laj{k.kea=h ;’koarjko pOgk.k] ijjk”Vª ea=h Lo.kZflax ;kauh lgHkkx ?ksryk gksrk- iariz/kku ykycgknwj ‘kkL=h o 
ikfdLrkups izeq[k vk;qc[kku ;kauh 10 tkusokjh 1966 yk rk’dan djkjkyk ekU;rk fnyh-11  

10 tkusokjhP;k e/;jk=h Eg.ktsp 11 tkusokjh 1966 yk rk’dan ;sFksp iariz/kku ykycgknwj ‘kkL=hathaps nq%[kn fu/ku 
>kys- 
Lkkjka’k %&Lkkjka’k %&Lkkjka’k %&Lkkjka’k %&  

Hkkjr ikfdLrku e/khy 1965 ps ;q/n Hkkjrh; jktdh; usr`Ro] lSU;usr`Ro ;kaP;klkBh ,d dlksVh gksrh- ‘kkL=hthauk 
;k izlaxh jktdh; o lSU; vf/kdkÚ;kaph vkf.k tursph ;ksX; lkFk feGkyh- iariz/kku ‘kkL=hthauh ^eqrhZ ygku i.k fdrhZ egku* 
;k mDrhizek.ks vkiY;k usr`Rokph pq.kqd Hkkjrkyk o txkyk nk[kfoyh- dk;Z{kerk] fu.kZ;{kerk] d.k[kjrk] leUo;] 
nwjn’khZi.kk] fo’olfu;rk ;k usr`Roxq.kkapk ;ksX; okij dsysyk fnlwu ;srks- jk”Vªkph ladVs ijdh; vkØe.kkrwu fuekZ.k gksrkr] 
vkfFkZd iz’ukarwu] vUu/kkU;kP;k iz’ukrwu fuekZ.k gksrkr- v’kk izlaxh lokZaxh.k fodkl egRokpk vkgs- jk”Vªkps laj{k.k gh rkRiqjrh 
O;oLFkk ulwu rh fujarj izfØ;k vkgs- R;klkBh ekuoh] vkfFkZd vkf.k ‘kL=kL=kaph xqaro.kqd dj.ks] euks/kS;Z ok<fo.ks fgrkps vkgs- 
v’kh Hkwfedk fo’kn dj.kkjs] jk”Vªizeq[k Eg.kwu lektklkBh ns’kklkBh dk;Z dj.kkjs iariz/kku ykycgknwj ‘kkL=hthaps thoudk;Z 
izsj.kknk;h vkgs- 
lanHkZ %&lanHkZ %&lanHkZ %&lanHkZ %&    

1. MkW-;kno Ñ”.kdqekj] MkW-JhokLro vjfoan] MkW-flag vHk;] vkf.od ;qx esa Hkkjrh; l’kL= lsuksvksa dh j{kk pqukSfr;kWa] ds- ,-,- izdk’ku] 
cfy;k] 2000] iku Ø-203- 

2. https://www.pmindia.gov.in 
3. fn{khr ts-,u-] ;q/n vkf.k ‘kkarrk dkGkr Hkkjr ikfdLrku ¼vuq-lqo.kkZ csMsdj½] fpukj iCyh’klZ] iq.ks] 2011] iku Ø-140- 
4. fn{khr ts-,u-] mijksDr iku Ø-141- 
5. mijksDr iku Ø-141- 
6. MkW-nsoGk.kdj ‘kSysanz] Hkkjr vkf.k tx Hkkjrkps ijjk”Vª /kksj.k vkf.k lqj{kk laca/k] ldkG izdk’ku] iq.ks] 2015] iku Ø-67 
7. [kku olhe vgen] fo’o ds izfl/n ;qq/n] fMLdojh iCyhds’ku gkÅl] ubZ fnYyh] 2010] iku Ø-211 
8. dW-iqjksfgr v’kksd] xkÅ R;kauk vkjrh Hkkjrh; y”djkph ;’kksxkFkk] xa/koZ osn izdk’ku] iq.ks] 2008] iku Ø-91 
9. fn{khr ts-,u-];q/n vkf.k ‘kkarrk dkGkr Hkkjr ikfdLrku ¼vuq-lqo.kkZ csMsdj½] fpukj iCyh’klZ] iq.ks] 2011] mijksDr iku Ø-148- 
10. fn{khr ts-,u-] mijksDr iku Ø-154- 
11. fn{khr ts-,u-] mijksDr iku Ø-161- 
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लाललाललाललाल    बहादरूबहादरूबहादरूबहादरू    शा ीशा ीशा ीशा ी    याचंेयाचंेयाचंेयाचंे    संर णसंर णसंर णसंर ण    िवषयकिवषयकिवषयकिवषयक    िवचारिवचारिवचारिवचार    

डॉडॉडॉडॉ. . . . घनघनघनघन    आनदंआनदंआनदंआनदं    ल मील मील मील मीकातंकातंकातंकातं    
सहयोगी ा यापक, सैिनक शा , पु य ोक अिह यादेवी होळकर महािव ालय, राणीसावरगाव ता.गंगाखेड िज. परभणी. 

वतं  भारताच े दसुरे पंत धान ी लाल बहादरु शा ी यांच े संर ण िवषयक िवचार पाहत असताना 
ामु याने शा ीज नी दलेला जय जवान जय कसान हा नारा मह वपूण आह.े 1964 म ये भारताच े पंत धान 

पंिडत जवाहरलाल नेह  यां या आकि मक मृ युनंतर भारताच े पंत धान हणून लालबहादरू शा ी यांनी शपथ 
घेतली. पंत धानपदी िवराजमान होताना भारत मो ा संकटाचा सामना करीत होता. एक कड े1962 या भारत-
चीन यु ातील पराभव तर दसुरीकड ेसात यान ेवाढणारी लोकसं या यामुळे दशे मो ा अ धा या या संकटात 
सापडला. भारताला वातं य ाि  पासूनच मो ा माणात अ धा य आयातीवर भर ावा लागला. याच वेळी 
लाल बहादरू शा ी यांनी सव थम दशेाला संबोिधत करताना जय जवान जय कसान हा नारा दला.  

दशे संर ण व अ धा या या टंचाईत असताना अ ाची टंचाई कमी कर यासाठी शा ीज नी दशेातील सव 
नाग रकानंा एक आठव ातून एक दवस उपवास ठेव याचे आवाहन केले या यां या आवाहनाला सव तरातून 
मो ा माणात पा ठबा िमळाला प रणामी अ धा य आयातीवर मयादा पडून भारतान ेसंर णावर जोर दला. 
1965 या यु ात शा ीज या कुशल नेतृ वात ऊन यांचे संर ण िवषयक िवचार दसून येतात. 
सशंोधनसशंोधनसशंोधनसशंोधन    िवषयाचािवषयाचािवषयाचािवषयाचा    उ शेउ शेउ शेउ शे    ----    

1. लालबहादरू शा ी यांचे संर ण िवषयक िवचारांचा अ यास करणे. 
2. भारताला अ धा य उ पादनात वावलंबी कर या या धोरणाचा अ यास करणे. 
3. शा ीज नी दले या जय जवान जय कसान या  घोषणेचा अ यास करणे. 

जीवनजीवनजीवनजीवन    प रचयप रचयप रचयप रचय    ----    
      2 ऑ टोबर 1904 साली वाराणसी जवळील मुगलसराय या छो ाशा रे वे टेशन असले या गावात एका 
गरीब कुटंुबात लालबहादरू शा ी यांचा ज म झाला. यांचे वडील ह ेिश क होत.े परंतु लाल बहादरू शा ी दीड 
वषाचे असतानाच यां या विडलांचे िनधन झाले. यामुळे यांच ेपालन पोषण ह ेआजोळी झाले. ाथिमक िश ण 
िमझापूर येथे तर मा यिमक िश ण वाराणसी येथे झाले. या ठकाणी यांना नील कामे र साद असे िपतृतु य 
गु  भेटले. यांनी महा मा गांधी, लोकमा य टळक, लाला लजपत राय यां या जीवन दशनाचे मह व यांना 
समजािवले. 
      वया या अकरा ा वष  बनारस हद ूिव िव ालय आ या कोनिशला अनावरण संगी महा मा गांधी तेथ े
आले होत.े या ठकाणी गांधीज च ेभाषण ऐकून शा ीजी भारावून गेले व यांनी गांधीज ची पाठ सोडली नाही. 
याचाच प रणाम चंपार य स या ह, रोले ट � ट, जािलयनवाला बाग ह याकांड इ यादी घटनांच ेपडसाद यां या 
मनात घर क न बसले. िवदशेी वर बिह कार, वदशेी चा वापर या सार या आंदोलनात यांनी सहभागी झाले. 
गांधीज या असहकार आंदोलनात यांना जेलम ये जावे लागले. वातं यपूव काळात सात ते आठ वेळा यांना 
कारावास झाला. शा ीजी शै िणक आिण सामािजक सधुारणा ह े यांचे येय होत.े 
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      वातं य ा ीनंतर शा ीज या कुशल िनयोजनान े काँ ेस प ाला बळकटी ा  झाली. 1952 आिण 
1957 या सावि क िनवडणुका यां या नेतृ वात काँ ेस प ाला यश आले. 1956 म ये यांना रे वेमं ी कर यात 
आले. परंत ु एका रे वे अपघाताची नैितक जबाबदारी वीका न शा ीज नी राजीनामा दला. संसदते नेह ं नी 
शा ीज या राजीना याच ेसमथन करताना हा एक लोकशाही पुढील आदश अस याचे हटले. अ यंत ामािणक, 
िव ास,ू. दढृ िन यी, कठोर, िवन  असे पंिडत नेह ं नी यां या बाबतीत वणन केले. 1964 म ये नेह ं च ेिनधन 
झाले यानंतर एकमतान ेलालबहादरू शा ी यांची पंत धान पदी िनवड कर यात आली. पा क तानला ही चालून 
आलेली संधी वाटली. पा क तानन ेभारतावर आ मण केले. जय जवान जय कसान हा घोषणा मं  वातावरणात 
िननादला. भारतान ेपा क तानला पराभूत केल.े युनोन ेयु बंदी केली व रिशया या म य थीन ेता कंद करार झाला. 
ता कंद येथेच 1966 म ये शा ीज ना गुड र या मृ यू झाला. शा ीज नी दशेासाठी केले या मह वपूण 
योगदानाब ल यांना मरणो र भारतर  पुर कारान ेगौरिव यात आले. 
लाललाललाललाल    बहादरुबहादरुबहादरुबहादरु    शा ीशा ीशा ीशा ी    याचंेयाचंेयाचंेयाचंे    सरं णसरं णसरं णसरं ण    िवषयकिवषयकिवषयकिवषयक    िवचारिवचारिवचारिवचार    ----    
      1964 म ये पंिडत जवाहरलाल नेह  यां या मृ युनंतर वतं  भारताच ेदसुरे पंत धान हणून लालबहादरू 
शा ी यांची िनवड झाली. पा क तानलाही चालून आलेली संधी वाटली यातून पा क तानन े1965 म ये भारतावर 
आ मण केल.े या यु ात पा क तानचा पराभव झाला. या यु ातील िवजयामुळे शा ीज या नेतृ वाचा िवजय 
झाला. हा काळ दशेासाठी सवात क ठण होता सव बाजूने कठीण आ हानांना सामोरे जात असताना दशे 
अ धा या या टंचाईने त होता. याच वेळी पा क तानन ेभारतावर आ मण केल.े पा क तान वरील िवजयाम य े
पंत धान लाल बहादरु शा ी यांचे मह वपूण योगदान होत.े शा ीज नी दशेातील जनतेला आठव ातून एक 
दवस उपवास कर याच ेआवाहन केल े याच माणे सु वातीला वतः व घरातील सव सद यांना आवाहन केले क  

आठवडाभर घरातील रा ीचे जेवण तयार होणार नाही. याव न यांची दढृिन यता दसत.े शा ीज नी 
आठव ानंतर घरातील सद यांना बोलावले व हणाल े क  जर मा या घरातील सद य एक वेळ या जेवणाचा 
याग क  शकता तर माझा दशे आठव ातून एक दवस उपवास न  करेल. 

      शा ीज नी हा िनणय घे यामागे अमे रकेला दलेले उ र होत.े ज्यामध्ये अमे रकेन ेभारताला पी एल-
480 काय ाअंतगत भारताला ग  दे यासाठी वेगवेग या घोिषत िनयम लावत अस या या काराला जशास तस े
उ र अस याच े दसून येत.े लाल बहादरू शा ी यांनी हम भुखे रहगे ले कन अपने वािभमान से समझोता नही 
करगे असे सांिगतल.े नंतर शा ीज नी आकाशवाणीव न दशेवासीयांना आवाहन केले क  कमीत कमी 
आठव ातून एक दवस सवानी उपवास करावा. शा ीज या या या आवाहनाला सव हॉटेल रे टॉरंट आिण 
प रवारांनी याला भरभ न ितसाद दला. ही घटना राज िनतीचा आदश होता क  जे हा उपाशी राह याची वेळ 
येईल यावेळी आधी आप या प रवाराची व यानंतर दशेाची वेळ येईल ह े दसून येते. 
      लाल बहादरू शा ी यां या पंत धान पदी एक वष पूण झाले याच वेळी दशेात दु काळ आिण आ थक 
संकटाचा सामना करावा लागला. लालबहादरू शा ी यां यासमोर अनेक राजक य आ हान ेपण होती. पा क तान 
भारतातील या प रि थतीचा फायदा उचल याचा िवचार करत होता कारण यापूव च 1962 म ये चीनन े
भारतावर केले या आ मणात भारताचा पराभव झाला. यामुळे भारत कमजोर झा याचा फायदा घे या या 
उ शेाने पा क तानन ेभारतािव  ष ं  रचायला सु वात केली. 
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      पा क तान ने का मीरवर डोळा ठेवून भारता या क छ या भागात गोळाबारी करायला सु वात केली. 
भारतीय सै या या कारवाईमुळे श बंदी ही आंतररा ीय दबावामुळे कर यात आली. का मीर पा क तान साठी 
एक संधी आह े का मीर ला िमळिव यासाठी पा क तान सतत य  करत आह ेयातूनच पा क तानन े भारतावर 
आ मण केल.े या यु ात पा क तानच ेमो ा माणात नुकसान झाले व शेवटी दा ण पराभव वीकारावा लागला. 
या यु ा या वेळी लाल बहादरू शा ी यांनी जय जवान जय कसान चा नारा दला. 
िन कषिन कषिन कषिन कष -  
      लाल बहादरु शा ी यांचे संर ण िवषयक िवचार पाहत असताना ामु याने यांनी दलेला जय जवान 
जय कसान हा नारा मह वपूण आह.े शा ीज नी यां या 18 मिह या या काय काळाम ये यांना अनेक संकटानंा 
सामोरे जावे लागले. 1965 म ये दशेाला मो ा माणात आ थक संकटाला सामोरे जावे लागले. याच बरोबर 
1962 म ये चीनन ेकेले या आ मणात भारताला पराभव वीकारावा लागला. यातनुच दशेासमोर अ धा य टंचाई 
व आ थक संकटाचा सामना करावा लागला. यातच भारताला क डीत पकड या या उ शेाने पा क ताननहेी 
आप याला चालून आलेली ही संधी समजून 1965 म ये भारतावर आ मण केल.े यु ा या वेळेस शा ीज नी 
सव थम जय जवान जय कसान चा नारा दला. 
      जय जवान जय कसान ही घोषणा रा ीय ऐ याचं तीक हणून पािहले जात.े या घोषणेत ामु यान े
जवान आिण कसान या दोन घटकां या माचं तीक असलेलं आप याला दसून येईल. भारतासार या कृिष धान 
दशेात कसान यां या माचं मोल ह ेमोठं असलेलं आप याला दसून येते. वातं या या 70 वषानंतरही आपण 
पािहले तर आजही शेतीचं मह व कमी झालेलं नाही. आजही आपली अथ व था ही कृिष धान अस याचे दसून 
येते. तसेच िव ान तं ानाने कतीही गती केली तरीही भारतातील शेती वसायात क  करणा या लोकांची 
सं या ही मो ा माणात असून भारतातील ामीण अथ व था ही आजही कृिष धान अथ व था असलेली 
दसून येते.  

      1965 या यु ावेळी शा ीज नी जय जवान जय कसान चा नारा दला होता यात शा ीज नी 
ामु याने क  करणा या दोन घटकांना या ेमाचं तीक हणून हा हा नारा दलेला होता. जवान हा सीमेवर 

अहोरा  द  रा न दशेा या सुर ेसाठी य  करत असलेला आप याला दसतो. दशेा या सीमेवर सै य अहोरा  
पहारा दतेे हणून दशेातील जनता ही िनवांत झोपू शकत.े ऊन ऊन वारा पाऊस अशा संगी दखेील सै याला 
अहोरा  पणे आप या सीमेच ेसंर ण करावे लागते. एक कड ेजवान आह ेतर दसुरीकड ेया दशेातील कसान आह ेया 
दोघांचेही म ह ेअनमोल आहते. यामुळे शा ीज नी 1965 या यु ावेळी जय जवान जय कसान चा नारा दऊेन 
रा ीय ऐ याचं तीक िनमाण के याचे दसून येत ेयाचाच प रणाम या यु ात भारताचा िवजय झा याचे दसून 
येते. 
      आज आज आज जवळपास या घोषणेला 65 वष पूण झालेली असली तरी सु ा अजूनही या घोषणेचे मह व 
कमी झालेले नाही उलट दवस दवस ते वाढतच असलेले आप याला दसून येते. लाल बहादरू शा ी यांनी जय 
जवान जय कसान चा नारा दला. शा ीज नी दले या घोषणेने म ये अटल िबहारी वाजपेयी पंत धान असताना 
यांनी अजून एक यात अंतभूत केले आिण जय जवान जय कसान आिण जय िव ान असा नारा अटल िबहारी 

वाजपेयी यांनी दला. वाजपेयी यांनी जवान आिण कसान यां या माला िव ानाची साथ िमळाली तर दशे 
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िवकिसत हो यास मदत होईल हणून यांनी िव ानाची जोड या ना याला दली. 2021 म ये शा ीज नी दले या 
जय जवान जय कसान या घोषणेत भारताच ेपंत धान ी नर  मोदी यांनी आणखी एक भर घालून नारा दला 
जय जवान जय कसान जय िव ान आिण जय अनुसंधान या नर  मोदी यां या घोषणेमुळे गे या पास  वषापासून 
आपण पािहले तर जवान आिण क  सणाच ेमह व ह ेकोणीही नाका  शकत नाही.  िव ान आिण तं ानान ेकेलेली 

गती आिण दशेाला वयंपूण वावलंबी कर या या उ शेातून िव ान आिण अनुसधंान िवभाग गा या सहयोगान े
जवानांसाठी आिण कृषी साठी आव यक असणारे संशोधनात भर घाल या या उ शेातून आज जय जवान जय 
कसान जय िव ान आिण जय अनुसंधान हा नारा असलेला आप याला दसून येईल. 

      एकंदरीत 65 वषानंतरही शा ीज नी यांच े संर ण िवषयक जे िवचार मांडले होत े ते आजही लागू 
असलेले आप याला दसून येतात. 
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ykycgknqjkaps l`tu’khy usr`Ro % ,d n`”Vh{ksiykycgknqjkaps l`tu’khy usr`Ro % ,d n`”Vh{ksiykycgknqjkaps l`tu’khy usr`Ro % ,d n`”Vh{ksiykycgknqjkaps l`tu’khy usr`Ro % ,d n`”Vh{ksi    
 

›üÖò. ³ÖÖ¾Ö−ÖÖ ¯ÖÖ™üÖêôêû 
ÃÖÆüµÖÖê÷Öß ¯ÖÏÖ¬µÖÖ¯Ö�ú, ‡×ŸÖÆüÖÃÖ ×¾Ö³ÖÖ÷Ö, ‹»Ö×±ú−Ã™ü−Ö ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖµÖ, ´ÖãÓ²Ö‡Ô. 

 
 uosjk”Vª mn;kyk ;srkukp iafMr usg:aP;k nz”V;k usr`Rok[kkyh ns’kkph tM.k?kM.k >kyh- uqdR;kp Lora«k >kysY;k 
Hkkjrkrhy vusd vkOgku isyrp vkarjjk”Vªh; ikrGhoj usg:auh vkiY;k usr`Rokpk Blk meVfoyk gksrk- ;kp dkGkr lalnh; 
yksd’kkghph >kysyh ik;kHkj.kh >kyh- R;kaP;k cgqvk;keh O;fDreRokps o usr`Rokps fofo/k iSyw gksrs- Lokra«kksRRkj dkGkr ns’kkph 
tM.k?kM.k gksr vlrkuk] uojjk”VªkP;k vkjaHk dkyhu iokZrhy usg:aP;k usr`Rokpk izHkko loZJqr vkgs- 27 es  1968  yk 
usg:auh ;k txkpk fujksi ?ksryk-  usg:auh vkiyk okjlnkj fuf’pr dsyk uOgrk-  i.k R;kaP;k Ik’P;kr usR;kph lgti.ks fuoM 
dj.ks ‘kD; gksbZy v’kh jktdh; O;oLFkk gksm ?kkryh gksrh- gs jhrlj in~/krhus ?kMwu vkys-1111    ns’kkP;k iariz/kkuinkph lq«ks yky 
cgknqj ‘kkL«kh ;kaP;kdMs vkyh-  gk egRokpk VIik vkgs- ;k la’ksk/kdh; ys[kkr ‘kkL=hthaph jktdh; dkjfdZnZ] R;kaP;k usr`Rokpk 
fodkl o fofo/k VII;krhy R;kaph dk;Ziz.kkyh ;koj izdk’k Vkd.;kr vkysyk vlwu] ;kP;k vuq”kaxkus usr`Rokph fpfdRlk 
dj.;kr vkyh vkgs- 
ik’oZHkwehik’oZHkwehik’oZHkwehik’oZHkweh    
 okjk.klh uthd eqxyljk; ;sFks 2 vkWDVkscj  1904  e/;s R;kapk tUe >kyk-  yky cgknwj vo?;k  nhM o”kkZps 
vlrkaukp] lq#okrhyk  ‘kkGsr f’k{kd rj uarj vykgkckn ;sFkhy jsOgsUlq vkWQhle/;s uksdjh dj.kkjs R;kaps oMhy ‘kkjnk izlkn 
JhokLro ;kapk vdkyh e`R;w >kyk- ygkui.kkiklwup R;kauk [kMrj ifjLFkrh’kh lkeuk djkok ykxyk-  iq<s cky yky cgknwj 
o nksu dU;kalg R;akP;k ekrksJh jkenqykjhnsoh fe>kZiwjyk vkY;k-  ;sFksp R;kaps izkFkfed f’k{k.k ikj iMys- okjk.klhyk gjh’panz 
fo|ky;kr R;kaps iq<ps f’k{k.k >kys-  fu”dkes’oj feJk ;kauh ns’kHkDrhps ckGdMw iktys- yky cgknwjkaP;k O;fDreRokph 
TkM.k?kM.k >kyh rh ;kp dkGkr- ns’kHkj xka/khthaPks vlgdkj vkanksyu lq# gksrs- ;kp ik’oZHkwehoj ns’k izsekus HkkjkoysY;k yky 
cgknqjkaauh ‘kkGk lksMyh-  vlgdkj pGoG LFkfXkr dsY;k uarj R;kauh okjk.klhrhy dk’kh fo|kihBkr izos’k  ?ksryk-  
Hkxokunkl]  ts- ch-  d`iykuh]  ujsanznso  ;klkj[ks ukeoar f’k{kd R;kauk ykHkys-  1925  e/;s  dk’kh fo|kihBkrwu  
^’kkL=h*  gh inoh izkIr dsysY;k] yky cgknwj oekZ ;kaph vksG[k  bfrgklkP;k ikukaoj ^yky cgknwj  ‘kkL=h* v’khp dksjyh 
xsyh- 
Lokra«;pGoGhrhy lgHkkxLokra«;pGoGhrhy lgHkkxLokra«;pGoGhrhy lgHkkxLokra«;pGoGhrhy lgHkkx    

1929  e/;s  ykgksjP;k vk;ksftr vf/kos’kukr v/;{k iafMr usg# ;kaP;k v/;{krs[kkyh laiw.kZ dkWaxzslP;k  /ks; 
Bjfo.;kr ;smu /ot QMdfo.;kr vkyk- ns’kkyk ikjra«;krwu eqDrrsph ?kks”k.kk dsyh- yky cgknwj gs ;k vf/kos’kukyk dk;ZdrsZ 
Eg.kwu lkehy >kys gksrs- ;kp dkGkr R;kaP;k dk;kZyk fn’kk feGkyh- iq<s 1930 e/;s  vykgkckn ftYgk dkWaxzslps  v/;{k  
VaMu o mik/;{k  usg#auh Ykky cgknwj ;kaph ftYgk dkWaxzslPks fpV.khl Eg.kwu fu;qDrh dj.;kr vkyh-2 2 2 2 Ykkycgknwj ;kauk R;kaP;k 
Hkk”k.kkuarj  1930  P;k lfou; dk;nsHkax pGoGhr vVd >kyh gksrh- b-l- 1945 Ik;Zar ‘kkL=hauk lkr osGk rq#axokl 
Hkksxkok ykxyk- 
Uksr`Rokph TkM.k?kM.kUksr`Rokph TkM.k?kM.kUksr`Rokph TkM.k?kM.kUksr`Rokph TkM.k?kM.k    
 eqÖ>Qj uxj ;sFks Ykkyk ytirjk; ;kaP;k lOgZaVl vkWQ fiiYl lkslk;Vhps vLi`’;ksn~/kkj dsanz gksrs-‘kkL=hauh ;kP;k 
dsanz izeq[kkph tckcnkjh fu”Bsus lkaHkkGyh- vfr’k; ifjJe dsys- R;kps vktho lnL;gh >kys- [kjsrj R;kaP;k lkekftd dk;kZpk 
Jhx.ks’kk ;sFksp >kyk- Ykkyk ytirjk; ;kaP;k uarj iq#”kksRrenkl VaMu gsp ;k lkslk;Vhps v/;{k >kys- R;kaP;kp ekxZn’kZukus 
lkslk;VhP;k dkekP;k fufeRRkkus R;kauh vykgkckndMs iz;k.k dsys- yky cgknqj ‘kkL=haps rs ifgys jktdh; xq# gksr- 
 1936 e/;s vykgkckn ftYgk dkaaWaxzslP;k v/;{k inh yky cgknqj fuoMwu vkys-;kp dkGkr dkaWaxzslP;k ts”B usR;kaPkk 
fo’oklgh R;kauh laikfnr dsyk- tehunkjh i/nrhrhy lq/kkj.kk lferhr rs fuea=d gksrs- ‘kkL=hauh vH;kliw.kZ lfoLrj vgoky 
r;kj dsyk- rlsp dkgh EkgRRokP;k f’kQkj’kh dsY;k- ;kiq<s  1937 P;k fuoM.kqdk >kY;kuarj mRrj izns’ke/;s dkWaxzslps ljdkj 
vlrkuk tehu lq/kkj.kk dk;nk gk ;kp ‘kkL=h  lferhP;k vgokykP;k vk/kkjs dj.;kr vkyk- gk dk;nk dsoG 
mRrjizns’kkiqjrk e;kZfnr u jkgrk brj jkT;krgh rks ykxw dj.;kr vkyk- ;kph uksan ?;k;yk goh-3333 

Lokra«;ksRrj dkGkr yky cgknwj ‘kkL=hauh dkWaxzslps usrs Eg.kwu vkiyh vksG[k fuekZ.k dsyh gksrh- 1945 e/;s 
fo/kkulHksP;k fuoM.kwdhr egRokP;k tckcnk&;k R;kauh ikj ikMY;k- ;krwup lkoZtuhd thoukr Ykky cgknwj  ‘kkL=haP;k 
lkStU;’khy O;fDreRokpk ifjp; lokZauk >kyk- 
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vykgkckniklwu ‘kkL=hapk uok izokl lq# >kyk- ;k dkGkr iafMr usg# o iq#”kksRrenkl VaMu ;kapk fo’oklgh R;kauh 
laiknu dsyk-  1946  lkyh mRrjizns’kP;k eq[;ea«kh xksfoan oYyHk iar ;kaps rs lalfn; lfpo gksrs-  lalnh; lfpo Eg.kwu 
R;kaph dkjfdnZ egRokph Bjyh- dk;kZy;kr jk=h mf’kjki;Zar dke dj.kk&;k iarkleosr yky cgknwjgh dke djhr vlr- 
iarkauk yky cgknwjkaP;k dkekpk vkokdk letyk rlkp ftOgkGk fuekZ.k >kyk- d”VkGw]  oknxzLr ulysys o fo’oklik= v’kh 
yky cgknwjkaph izfrek fuekZ.k >kyh o iq<s ns’kkP;k loksZPpinhgh rh r’khp vlY;kps fnlwu ;srs gs uewn djk;yk gos- 

1947 iklwu rs mRrjizns’kPks x`gea=h Eg.kwu gksrs- x`g o okgrwd [kkR;kps rs ifgys ea«kh- [kjsrj fczVh’k dky[kaMkr 
nMi’kkgh dfjrk iksyhl [kkrs vlY;kph Hkkouk fnlwu ;sr gksrh- ;k ik’oZHkwehoj ^dMd fu;a=.k djrkauk teko ikaxo.;k 
dfjrk ykBhekj gk vafre Ik;kZ; vlY;kps*]R;kauh Li”V dsys4 4 4 4 pystko pGoGhrhy  r#.kkauk ojPkh Js.kh ns.;kr vkyh- t[keh 
iksyhlkauk O;fDr’k% HksVwu R;kyk dk;Zi/nrh letkowu fnyh- 

iq<s usg#auh R;kauk fnYyhyk ikpkj.k dsys- rs dkWaxzsl i{kkps ljfpV.khl >kys- nss’kkr 1952 ifgY;k lkoZf=d 
fuoM.kwdhr R;kauh dkWaxzslP;k izpkj eksfgesph /kqjk lakHkkGyh- Uksg#apk fo’oluh; lgdkjh Eg.kwu R;kaP;kdMs ikgw ykxyss- 
yodjp ns’kkP;k jktdkj.kkr rs egRRokph Hkwfedk ctko.kkj gksrs-vFkkZrPk R;kaPks usRk`ROk xw.kkapk ;sFkhy jktdkj.kkr dl gh 
ykx.kkj gksrk-    
jk”Vjk”Vjk”Vjk”V ªª ªªh; usr`Roh; usr`Roh; usr`Roh; usr`Ro    

13 es 1952 e/;s Ykkycgknwj  ‘kkL=hauh usg#aP;k ea=h eaMGkrhy rs jsYos o okgrwd [kkR;kps ea=h Eg.kwu ‘ki;fo/kh 
>kyk- ,dk egRokP;k  [kkR;kpk dkjHkkj R;kaP;kdMs vkyk- usg# ljdkjP;k vkS|ksfxd /kksj.kkph vaeyctko.kh dj.;kr vkyh- 
uos vkS|ksfxd izdYi] fu;kZrhyk izk/kkU; o d”̀kh m|ksxkdMs R;kauh y{k iqjfoys-  

vkiY;kyk ns.;kr vkysY;k [kkR;kP;k dkedktkph tckcnkjh rs UksVkus lkaHkkGr vlr-lunh uksdj oxkZ’kh R;kaps orZu 
lkSgknkZps gksrs- R;kauk ekxZn’kZu djrkuk tudY;k.kkpk ea= gh R;kauk fnyk- jsYosP;k vusd lq/kkj.kkapk gk dky[kaM gksrk- 
Lokra«;ksRrj dkGkrhy QkG.khrwu jsYos iz’kklukps fofo/k iz’u fuekZ.k >kys gksrs- ykycgknwj ‘kkL=h ;kauh vkiY;k i/nrhus 
dkekl gkr ?kkryk- b-l- 1956 P;k jsYos vi?kkrkP;k ik’oZHkwehoj ;k vi?kkrkph uSfrd tckcnkjh ?ksr ‘kkL=hthauh iariz/kkukauk 
lksifoysyk jkthukek Lohdkj.;kr vkyk ukgh- iqUgk mnHkoysY;k jsYos vi?kkrkP;k ik’oZHkwehoj ‘kkL=hauh jkthukek fnyk-iafMr 
usg#auk rks fLodkj.;kpk vkxzg dsyk o rks Lohdkjyk xsyk-5555 vFkkZrp ;k d`rhrwu Hkkjrh; jktdkj.kkr Ykkycgknqjkauh ,d 
vkn’kZ gh fuekZ.k dsyk- 
 1957 e/;s okgrwd o nG.koG.k o 1957 rs 1961 e/;s okf.kT; o mn;ksx [kkrs lkaHkkGys- Uksg#aP;k ea=heaMGkr 
x`gea=h Eg.kwu dk;Zjr vlysY;k xksfoan oYyHk iarkaP;k e`R;q uarj 1961 e/;s ykycgknwj ‘kkL=hadMs x`gea=h in vkys-x`gea=h 
inh vkY;k uarj ‘kkL=hthauk vklke e/khy Hkk”ksP;k iz’ukP;k vkanksyukyk lkeksjs tkos ykxys- x`gea=hinh R;kauh Lor%ph 
dk;Zi/nrh veykr vk.kysyh fnlwu ;srs- izlaxh fu%i{kikrh fu.kZ; ?ksrkuk fnlwu ;srkr- 

dkWaxzslP;k 68 O;k Hkqous’oj ;sFkhy vf/kos’kukps v/;{k ds- dkejkt gksrs- Hkqous’oj dkWaxzslP;k vf/kos’kukr Jh- 
ykycgknwj ‘kkL=h  o Jherh bafnjkxka/kh fopkj fofue;  djhr vlY;kpk /khjxaHkhj QksVks uok dkG ;k o`RRki=kP;k eq[; 
ikukoj >Gdyk- ;k vf/kos’kukrhy usg#aph vuqifLFkrh lokZauk tk.koyh-Hkqous’ojP;k vf/kos’kukr yksd’kkgh lektoknkpk Bjko 
,derkus ikl dj.;kr vkyk- vf/kos’kukP;k ppsZr mRrjknk[ky cksyr vlrkuk] ^^brds fnol lsaVªy ikyZesaVjh cksMZ gs i{kkrhy 
HkkaM.ks feVfo.;kps dke eq[;r% djhr vls-  i.k vkrkrs cksMZ i{kkP;k dk;Zdzekph gh vaeyctko.kh djrhy**]vls 
ykycgknqjkauh Li”V dsys-6666 

dkejkt ;kstus uqlkj vkWxLV 1963 e/;s ykycgknwj ‘kkL=h ;kauh ea=h inkpk jkthukek nsmu la?kVusP;k dk;kZyk 
tqaiys gksrs- usg#aP;k vktkji.kkeqGs R;kaP;kp lYY;kus jk”Vªirhauh nksu dWchusV ea=hP;k use.kwdkps i= dk<ys-7777    [kklnkj Jh 
ykycgknwj ‘kkL=h gs fcu [kkR;kps ea=h rj nkeksnje latho gs etwj o O;olk; ea=h gksrs- ikp efgU;akuarj ‘kkL=h iqUgk 
ea=heaMGkr vkys- 

fcu [kkR;kps ea=h  Eg.kwu ykycgknwjkapk dsafnz; ea=heaMGkr lekos’k dj.;kr vkY;kus] ijjk”Vª ckch] v.kq’kDrh [kkrs] 
dWchusV lsdzsVh;sV ] fu;kstu ;k usg#aP;k loZ [kkR;kph tckcnkjh R;kaP;k oj vkyh- ;k loZ fo”k;kph dkxn i=s gh iafMr 
usg#adMs ikBfo.;k iwohZ lq:okrhyk rh ‘kkL=haP;k Vscyko:u iq<s tk.kkj gksrh- izR;+{kkr dkgh dkxn i=s gh FksV iafMr usg#adMs 
tkr gh gksrh-yksdlHksr Jh- ek/kwj ;kauk mRrj nsrkauk ^l/;kps fcu [kkR;kps ea=h  vR;ar mi;qDr v’kh dkefxjh ctkor vkgsr 
o eh R;kapk vkHkkjh vkgs] vl susg#auh Li”V dsys-8888 
iariz/kku inh fuoMiariz/kku inh fuoMiariz/kku inh fuoMiariz/kku inh fuoM    
 3 twu 1964 e/;s  ykycgknwj ‘kkL=h ;kaph dkWaxzslPks lalnh; i{kkps usrs Eg.kwu ,derkus fuoM dj.;kr vkyh-  
fuoM.kwd ,d eq[kh Ogkoh  ;k dfjrk dkWaxzsl odhZax dfeVhph dkejkt ;kauk lokZf/kdkj fnys gksrs- iwokZaikj BjY;k izek.ks 
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xqytkjh yky uank ;kauh ‘kkL=haps uko lqpfoys- R;kyk eksjkjth nslkbZ ;kauh vuqeksnu fnys- ‘kkL=h ln~xfrr Lojkr mnxkjys] 
^^ek>h vkt th ,derkus fuoM dsyh R;keqGs R;ke/;s uohu fo’okl fuekZ.k gksbZy vkf.k vkarjjk”Vªh; jktdkj.kke/;s R;kpk 
pkaxyk ifj.kke gksbZy- vR;ar fouezi.ks Hkkowd fLFkrhr ns’kkps nqljs iariz/kku cksyr gksrs-**9999 txkps y{k HkkjrkP;k uO;k 
iariz/kkukaP;k fu;qDrhdMs vlrkauk ;sFkhy jktdh; ifjiDorsps ;FkkFkZ n’kZu ykHkys gksrs-   

usg#aP;k fu/kukus Tkurk ‘kksdkdqy gksrh- tEewdf’ejP;k ;q/n canh js”ksoj o vkarjjk”Vªh; lhesoj ikfdLrkuus lSU;kph 
teok teo dsY;kP;k ckrE;kgh ;sr gksR;k- ;k ifjfLFkrhr Ykkycgknwj ‘kkL=hauh iariz/kku inkpk dk;ZHkkj Lohdkjyk- 
vkOgkus o ‘kkL=haph dk;Z ivkOgkus o ‘kkL=haph dk;Z ivkOgkus o ‘kkL=haph dk;Z ivkOgkus o ‘kkL=haph dk;Z in~/krhn~/krhn~/krhn~/krh 

‘kkL=haph iariz/kku inh fu;qDrh >kY;kuarj vusd vkOgkus R;kaP;k leksj gksrh- vUuVapkbZ] v|kii;Zar vaeyctko.kh u 
>kysyh frljh iapokf”kZd ;kstuk] Hkz”Vkpkj] Lora=  ukxkyaWaMps vkanksyu] rj nf{k.k Hkkjrkr fganh Hkkf”kdsyk ns.;kr ;s.kk&;k  
vf/kd`r Hkk”kk Eg.kwu Lohd`rhP;k fojks/kkr mnzsd fnlwu ;sr gksrk-  ;kp osGh vkarjjk”Vªh; ikrGhoj lksOg,r jf’k;k’kh laca/k n`< 
dj.ks rlsp vesfjdk baXyaM’kh gh lyks[kk jkghy ;k dfjrkps iz;Ru djhr jkg.ks ‘kkL=hauk vko’;d okVr gksrs-  

vUu /kkU;kP;k uhoz VapkbZyk lkeksjs tkos ykxys- nq”dkGkus gh ;kr Hkj ?kkryh- lkBsckth] dkGkcktkj ;kaP;k fojks/kkr 
dkjokbZps vkns’k R;kauh fnys gksrs- /kkU;ksRiknu djrkuk ijdh; jk”VªakdMwu /kkU;kph vk;kr dj.;kph fudaM iariz/kku ‘kkL=hauk 
tk.koyh gksrh- vesfjdk] dWuMk] vkLVsfy;k] ;k ns’kkar /kkU; vk;krh dfjrk iz;Ru gksr gksrs- rlsp mRiknu ok<h dfjrkaps uos 
/kksj.k vk[k.;k dfjrk ‘kkL«khaP;k ekxZn’kZuk [kkyh vUUk o d”̀khea=h ps lh- lqcze.;e~ dkekl ykxys- ykycgknwj ‘kkL=h ;kaP;k 
usr`Rok [kkyh d`”kh {ks=kP;k fcdV ifjfLFkrh oj ekr dj.;k dfjrk gfjr dzkarhP;k iz;kstukl pkyuk feGkyh- uarjP;k dkGkr 
Hkkjr ikd ;q/nk le;h ^t;toku t; fdlku* ;k ?kks”k.ksus ns’kkrhy tursyk lqj{kk o d`”kh fo”k;d fodklkr lfdz; lgHkkxh 
dsys xsys- rsR;kaps dsoG ?kks”k okD; uOgs rj R;kaP;k dk;Ziz.kkyhps izfrfcac ;kr lkBoys gksrs- 

‘kkL=h iariz/kku >kY;kuarj ea=heaMGkr dkgh cnygh >kys- Ikariz/kkukP;k lfpoky;kpk izeq[k Eg.kwu dsanzljdkjP;k 
lfpokaP;k ntkZrhy ,dk izeq[k [kktxh lfpokph fu;qDrh iafMr usg#auh dsyh gksrh- ‘kkL=hthauh ;k inkps ukao cnywu R;kr 
^^iariz/kkukpk lfpo** vlk cny dsyk gksrk- Hkkjr ljdkjP;k loZ lfpokaps lkj[ksp in vkgs vls fp= ;k cnykus fuekZ.k 
>kys gksrs- ;keqGs brj ea=ky;k’kh lYyk elyr dj.ks lqyHk >kys o dkjHkkjkps lqlq=hdj.k rlsp dkekr xrhekurk vkyh- 
ea=h cSBadke/;s ers ekaMw ykxys-  ea=heaMG lferh fdaok vk.khck.kh lferh iq<s egRokP;k ckch ekaMY;k xsY;k- lkeqfgd 
tckcnkjhP;k rRokoj dkedkt dsys tkr gksrs- fdpu dWchusV gh d/kh r;kj >kys uOgrs- HksVk;yk ;s.kkÚ;kykv eueksdGa 
cksyrk iqjslk osG nsmu ,sdwu ?ksmu T;kyk fu%i{k ikrh er izn’kZukyk izksRlkgu nsr vlr- i.k vafre fu.kZ; gk Lor%pkp 
vls- Eka=h eaMGkr >ViV o dk;Z{kersus fu.kZ; gkssr vlY;kps Li”V djrkuk ‘kkL=haP;k iariz/kkukP;k dk;Z ’kSyhph [kkl 
oSf’k”V;s ea=heaMG lfpo /keZohjkauh ekaMysyh vkgsr-10101010 

ijjk”Vª laca/kkckcrps R;kaph dkefxjh uksan ?ks.;k lkj[kh vkgs- fczVu] lksfOg,r ;qfu;u ;k ;’kLoh nkSÚ;kus 
ykycgknqjkaps vkarjjk”Vªh; izfrek r;kj >kyh- lksfOg,r jf’k;kph HksV gh jktdh; n`”V;k egRokph Bjyh- ;k HksVhr jf’k;kps 
iariz/kku dkslkthu ;kaP;k’kh ns’kkrhy vUu/kkU; leL;k] m|ksx/kans] lektokn] ns’kkph y”djh lkeF;Z o vkfFkZd fodklk 
dfjrkph Hkwfedk ;kckcr ppkZ >kyh- ‘kkL=h o dkslkthu ;kaP;kr eS=h fuekZ.k >kyh rh v[ksj i;Zar- nksUgh ns’kkps laca/k eS=hps 
o lgdk;kZps gksrs-  Jhyadsrhy 9 yk[k is{kk vf/kd Hkkjrh;kaP;k iz’ukckcrpk fopkj dj.;kr vkyk- Jhyadsps iariz/kku Jherh 
canjuk;ds ;kaP;k’kh dSjks ;sFks ppkZ >kyh gksrhp- czEgns’k] vQxf.kLrku cjkscjp ijjk”Vªea=h ljnkj Lo.kZflax ;kauh JhyadsP;k 
nkSÚ;k uarj ;k iz’ukckcrpk vgoky vkyk gksrkp- Iakriz/kkukauh vkeaf=r dsY;k izek.ks Jhyadsps iariz/kku lhekjko canj uk;ds o 
ykycgknqj’kkL=h ;kaP;kr djkj gksmu Jhyadse/;s 3 yk[k Hkkjrh;kauk ukxfjd Eg.kwu ekU;rk feGkyh] rj moZfjr ikp yk[kk 
is{kk vf/kd Hkkjrh;kauk ;sFkhy ukxfjd Eg.kwu lkehy dj.;kps Bjys- lnj djkj gk iariz/kku ‘kkL=h ;kaP;k usr`Rokpk eksBk 
fot; vkgs] v’kh fufj{kdakph izfrfdz;k gksrh-11111111 

pkSFkh iapokf”kZd ;kstusph vk[k.kh dsyh tkr gksrh- /kkU;kP;k ok<R;k fderh gs ljdkj iq<s  egRokps vkOgku gksrs- 
lkekU; ek.klkpk] nqcG;k oxkZpk fopkj u djrk vkiY;kyk ;kstukp vk[krk ;s.kkj ukgh gs ykycgknwj ‘kkL=h ;kauh Li”V 
dsys gksrs-  ljdkjdMs lRrsps daasnzhdj.k o dk;Z{ks= vaeyctko.khpk vHkko gs vkfFkZd LkeL;sP;k ewGk’kh vlY;kps gh R;kauk 
mexys gksrs-xzkeh.k fodkl lk/k.;k dfjrk xzkeh.k Hkkxkr vFkZO;oLFksP;k mnkjhdj.kklgh rs vuqdwy gksrs-   

vkiY;kyk Hkk”k.kkrwu vkS|ksxhdj.kkP;k ;kstuk dk;kZfUor dj.;kps vkokgu ekaMys- vUu/kkU; ifjfLFkrh] egkxkbZ] 
dkGkcktkj] lkBsckth ;k iz’ukauh ns’k R;kps iMlkn yksdlHksrwu meVys- uO;k ljdkjyk ;kyk tckcnkj /kj.;kr vkys- 
yksdlHksP;k ifgY;kp vf/kos’kukr ykycgknwj ‘kkL=haP;k ljdkjyk vfo’oklkP;k Bjkokyk lkeksjs tkos ykxy gksrss-  
vkOgku Hkk”kspsvkOgku Hkk”kspsvkOgku Hkk”kspsvkOgku Hkk”ksps    

lk/kkj.k 26 tkusokjh 1965 iwohZ Hkkf”kd vkanksyu isVy o ;k vknksyukus fgald :Ik /kkj.k dssys- 
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R;kph Lkaf{kIr ik’oZHkweh v’kh- lu 1950 e/;s iq<P;k 15 o”kkZauh dsanz o jkT; ;kaP;k O;ogkjkr baxzth o th fganhpk 
okij dj.;kckcrpk fu.kZ; >kyk- fganh Hkkf”kd ulysY;k jkT;kapk ;kyk rsaOgk iklwup fojks/k gksrk- nf{k.k Hkkjrkr eq[;r% 
rkfeGukMw e/;s fganh Hkk”ksP;k lfDrP;k fojks/kkr okrkoj.k rkiya- 1956 e/;s vWdMeh vkWQ rkehGukMwus jkT;kjkT;krhy o 
dsanzljdkjph O;ogkjkrhy Hkk”kk baxzthr vlkoh ;k dfjrkpk Bjko vk..kk nqjkbZ] jkeLokeh uk;dj ;k ts”B usR;kaP;k lg;k 
fu’kh lknj dj.;kr vkyk gksrk- 1965 e/;s ;k vkanksyukus fgald :Ik /kkj.k dssys- 

Ykycgknwj Eg.krkr] ^;k nqnSohZ ?kVusus eyk tcjnLr /kDdk iksgkspyk vlwu  eh O;kdwG >kyks vkgs-  dks.krs gh 
xSjlet gksmu;sr Eg.kwu eh vkiY;kyk v’kh Xokgh nsm bfPNrks dh] tksi;Zar yksdkauk baxzth jkT;kP;k Hkk”ksP;k dkjHkkjk dfjrk 
rh Hkk”kk izknsf’kd fdaok baxzth nksu jkT;krhy laoknkph Hkk”kk baxzth vlsy ok baxzth e/;s Hkk”kkarj dsysys dkxn tksMysys 
jkgrhy-th jkT;s fganh cksyr ukghr rs dsanzljdkj’kh i=O;ogkjkr baxzth Hkk”kk okijrhy- O;kikj m|ksxk dfjrk baxzthpk okij rj 
vkWy bafM;k flOgy lOghZlP;k ifj{kk gk dsoG fganhr uOgs rj baxzthrhy ?ksrY;k tkrhy*] vls egRoiw.kZ vk’oklu R;kauh 
fnys-12121212 
‘kkL=haph d.k[kjrk‘kkL=haph d.k[kjrk‘kkL=haph d.k[kjrk‘kkL=haph d.k[kjrk    
 Jhuxj e/khy isp izlaxkrwu izlaxh ‘kkL=h [kachji.ks fu.kZ; ?ksm ‘kdrkr gs nk[kowu fnys- ekpZ 1963 e/;s  R;kauh 
usikGpk nkSjk dsyk- Hkkjr o usikG e/khy laca/k dkgh xSjleqthus fc?kMys vlrkauk gs laca/k lq/kkjkosr ;k dfjrk usg#auh 
R;kaP;koj gh tckcnkjh lksifoyh gksrh- usikGps jkts egsanz] iariz/kku rqylhfxjh] x`gea=h fo’oca/kw Fkkik  ;kaP;k HksVh ?ksmu R;kauh 
ppZk dsyh-vkiY;k lkStU;’khy okx.kwdhus ykycgknqjkauh ns’kkdfjrk vuqdqy er fuekZ.k dsys- ‘kkL=haph ijns’kkrhy gh ifgyhp 
dkefxjh ;’kLoh Bjyh- nksUgh ns’kkae/;s lyks[;kps laca/k fuekZ.k >kys-   
 iariz/kkukaP;k v/;{krs [kkyh jk”Vªh; laj{k.k [kkR;kus laj{k.k fo”k;d uO;k ;kstuspk izLrko fnyk- laj{k.k fo”k;d 
mRiknukaph ok<] vk/kqfudhdj.k] ;klkj[;k ckch ;kar lekfo”V gksR;k- laj{k.kea«kh ;’koarjko pOgk.k ;kaP;k vf/kiR;k[kkyhy 
lsuknykP;k frUgh foHkkxkdMs y{k iqjfoys xsys o vf/kdkÚ;kapk fo’okl] lSfudkauk vkRecy v’kk cgqqfo/k lq/kkj.kkapk 
ikfdLrku’kh >kysY;k ;q/nkr Qk;nk feGkyk- 

Hkkjrkrhy lkekftd vkfFkZd fodkl izfdz;sr iqUgk v[ksj i;Zar lgHkkxh vlysY;k iaariz/kkukaP;k v/;{krs [kkyhy 
jk”Vªh; laj{k.k lferhus laj{k.k fo”k;d uO;k ;kstusps izLrko laj{k.k [kkR;kus lknj dsys- jk”Vªh; laj{k.k mRiknukaph ok<] 
HkqlRrspk foLrkj o ok;qlsusps vk/kqfudhdj.k gh v’kh oSf’k”V;siw.kZ ;kstuk vk[kyh xsyh- 
 1965 iklwu lq# >kysys dPN izdj.k o gk iz’u /kksD;kps oG.k ?ksrkauk laj{k.kea=h ;’koarjko pOgk.k ;kauh iariz/kku 
‘kkL=haP;k lgoklkph vkiY;k ys[kukrwu dsysYkh iq<hy uksan egRokph Bjrs- ^^‘kkL=hthauh dsysY;k fopkj fofue;krwu R;kaph 
laj{kd fo”k;d ers okLro vkgsr- ns’kkP;k fgrklkBh /kksdk iRdj.;kph R;kauh ekufld r;kjh vkgs vkf.k R;kyk ykx.kkjh 
d.k[kj eukso`Rrh R;kaP;k toG vkgs- ;kpk vuqHko eyk ;sm ykxyk** vls rs Eg.krkr-13131313 Hkkjr o ikfdLrkukrhy la?k”kZ 
lkeksipkjkus o VI;kVII;kus feVk;yk gok- vkiyser Hksn vkf.k HkkaM.ks ;kaph ifj.krh vifjgk;Z y<kbZr gksmu;s vFkkZr ;qn~/k 
izlaxh R;kauh d.k[kjrsps izn’+kZu dsys gh oLrqfLFkrh gksrh- 

;qn~/kkP;k ;k ik’oZHkwehoj ykycgknqjkaps usr`Ro mtGwu fu?kkys- ^letwrnkji.kk cktwyk Bsowu vkiY;k vkdzed 
dkjok;k ikfdLrkuus pkywp BsoY;k- rj vkeph lsuk ns’kkps laj{k.k djhyp- i.k R;kP;k tksMhyk Lor%ph j.kuhrh vkf.k 
euq”;cG  o lk/ku lkexzh ;kapk vf/kdkrvf/kd pkaxY;k izdkjkus dlk okij djkok gs gh Bjfoy o rls dj.;kps Lokra=; 
R;kauk jkghy*] v’kh ?kks”k.kk iariz/kku ykycgknwj ‘kkL=hauh 20 ,fizy 1965 jksth lalns iq<s dsyh gksrh-14141414    

ikfdLrkuus y”djh Mkoisp vk[kys- ikfdLrkups ijjk”Vªea=h ;kauh vkWijs’ku Ms vVZ gkWd] vkWijs’ku ftczkYVj] vkWijs’ku 
xWzM LyWe v’kk VII;ka e/;s ;kstuk vk[kyh- 9 lIVsacj 1965 e/;s ikfdLrkuus Nkac {ks=kyk dsysY;k gYY;kiklwu 22 lIVsacj 
1965 Eg.ktsp ;qn~/k lekIrh Ik;Zar laj{k.kea=h ;’koarjko pOgk.kkauh fyfgysyh jkstfu’kh gk egRokpk ,sfrgkfld nLr,sot 
vkgs- izR;sd fno’kh ;qn~/k{ks=] laj{k.k ea=ky; ;k ;qn~/kdkGkrhy lalnsrhy ppsZrwu ;kckcrph laf{kIr ekfgrh feGrs- jke 
iz/kkaukuh ifgyh Qsjh Eg.kwu izdkf’kr dsysY;k ;k jkstfu’khr ;qn~/k vk?kkMhojP;k ?kMkeksMh vusd lq{e ?kVuk fViY;k vkgsr- 
jkeiz/kku  ;kaP;k ‘kCnkr |k;ps >kY;kl] ^Hkkjrh; Hkwlsukizeq[k ;kaph ekufld voLFkk vkf.k iariz/kku ykycgknqj ’kkL=h ;kauh 
nk[kfoysyk [kachj i.kkps ekstD;k ‘kCnkr o.kZu dsys vkgs*-15151515 [kachj o mnkRr euks/kS;kZps ‘kkL=haps d.k[kj usr`Ro gk Lokra«;ksRrj 
HkkjrkP;k bfrgklkrhy egRoiw.kZ VIik vkgs-  
ykycgknqjkaP;k usr`Rokps varjaxykycgknqjkaP;k usr`Rokps varjaxykycgknqjkaP;k usr`Rokps varjaxykycgknqjkaP;k usr`Rokps varjax    

LFkkfud ikrGhojhy dk;ZdrkZrs jk”Vªh; usrk gk ykycgknqj ‘kkL«khapk jktfd; izokl R;kaP;k izHkko’kkyh dkjfdnhZph 
tk.kho d:u nsrks- ykycgknwjkaps ckyi.k gs tjh nkfjnz;kr xsys vlys o izfrdwy ifjfLFkrh’kh R;kauk la?k”kZ djkok ykxyk 
vlyk rjh dks.krhgh dVwqrk R;kauh eukr ckGxyh ukgh- laLdkj{ke o;kr Lokra«; pGoGhr r slfdz; gksrs- Lokra«; 
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vkanksyukr lkehy gks.ks gs vkiys drZO; vlY;kP;k mnkRr Hkkouk R;kaP;k Bk;h gksrh- N«kirh f’kojk;] egkjk.kk izrki ;kaP;k 
izsj.kknk;h dFkkauh rs Hkkjkoys gksrs- ,dksf.klkO;k ‘krdkrhy izcks/ku pGoGhr Lokeh n;kuan] foosdkuan o dkWaaxzslP;k iwoZlq«khaP;k 
pfj«kkaps okpu R;kauh vkLFksus dsys- ;sFkhy lkekftd o jktfd; tk.khok òfn~/kaxr >kY;k- dk’kh fo|kihBkr ‘kkL«kh gh inoh 
laiknu djhr vlrkukp jktfd; ppkZaae/;s R;kapk lgHkkx gksrk- ;sFksp R;kaP;k eukPh e’kkxr >kyh gksrh- fe«keaMGhRk [ksGdj 
vlysY;k ykycgknwjkaph lkekftd izfrek ‘kkar ‘kkL«kh v’khp gksrh- 

usg:auh mRrj izns’kkP;k dk;kZ iklwu R;kauk dkekph o O;DrheRokph vksG[k gksrh- mRrj izns’kP;k dkWaxzsl dk;kZr R;kaps 
;ksxnku eksBs vkgs- rRdkfyu fofo/k tckcnkÚ;k R;kauh leFkZi.ks isyY;k- jk”Vªh; pGoGhr R;kapk lfd; lgHkkx gksrk- 
jktdh; vkdka{kk uOgR;k- ns’kkP;k ifgY;k fuoM.kqdkaP;k ik’oZHkwehoj dkWaxzsl i{kk dfjrkps R;kaps ;ksxnku vFkZiw.kZ Bjrs- dkWaxzsl 
i{kkrhy rks loZekU; usrk gksrk- vFkkZrp usg:aP;k i'pkr rs ns’kkP;k iariz/kku inh vkys- 

ykbQ ekfldkr fyfgys xsys rs vls- ^teysY;k yksdkauk usg# is{kk ‘kkL=hth vf/kd toGps okVr vlr- ‘kkL=hthuh 
Hkkjrkyk ,d Hkkofud ifj.kke fnys- ,d uohu d.k[kji.kk vkf.k jk”Vh; ,dkRersph tk.kho fnyh- phuP;k ;q/nkus ns’k 
eksMdGhyk vkY;k lkj[ks >kys gksrs- i.k ;kosGh tsOgk ;q/nkpk izlax vkyk rsOgk loZ xks”Vh lqjGhr pkyY;k- xkM;k osGsoj 
?;ko;kP;k- lSU; rqVwu yMys- dqBsgh /kkfeZd naxy >kyh ukgh- tquk uSfrdrspk vfoHkkZo Hk;  vkf.k HkjdVrs i.kk] Hkhrh vkf.k 
fujk’kk lkjs dkgh ukghls >kys gksrs\*16161616  

lnSo fnlwu ;srsrs la;Ekh e `nw O;fDreRo- R;kaP;k O;fDreRokrhy vR;aar lk/ksi.kk lkSgknZ ;kaps n’kZu gksrs- izlaxh lko/k 
o d.k[kj vlysY;k usr`Rokus ns’kkP;k fofo/k vkOgkus vleFkZi.ks isyyh jk”Vªh; pGoGhps rst R;kauk ykHkys gksrs- jk”V ªh; 
dk;kZr R;kauh Lorkyk >ksdwu fnys gksrs- izlaxh R;kaps eqys] iRuh R;kaP;kdMs gh y{k ns.ks ‘kD; uOgrs- rs lRrka/k uOgrs rlsp 
oS;fDrd xjtkadfjrk dks.kR;kgh ‘kkldh; ykHk gh R;kauh ?ksryk ukgh ;krwup R;kaps vlkekU; O;fDreRo v/kksjs[khr gksrs- 

osYlgsatsu ;kauh^vkQ~Vj usg: gw*\ ;k vkiY;k xzaFkkr usg:aP;k Hkkoh okjlnkjk dfjrkP;k fnysY;k vkB ukokae/;s 
eksjkjth nslkbZ o d`”.kesuu ;kaP;k uarj ykycgknqj ‘kkL«kh gs [kjs okjlnkj vlY;kph ppkZ dsyh gksrh- Iakriz/kku inkdfjrkpk 
ifgyk cgqeku gk ykycgknwjkauk vlsy gs ekaMrkukp]^[kachjrspk vHkko ;kp cjkscj R;kaph izd`rhgh eksBh vMp.k vkgs- ifgY;k 
g`n; fodkjkP;k >VD;kus tjh Qkj’kh gkuh >kyh ulyh rjh nqljk o frljk >Vdk R;kauk iaxw cuow ‘kdsy*] vls R;kaP;k ,dk 
lgdkjh ea«;kps Eg.k.ks vkgs- 17 17 17 17 dkekpk rk.ko ;krwu izd`rhoj gks.kkjk foijhr ifj.kkekyk R;kauk R;kaP;k dk;ZdkGkr lkeksjs 
tkos ykxys- iariz/kkukaP;k lgpkfj.kh  yfyrkckbZaP;k nSuafnu thoukrhy x`gd`R;s deh uOgrh- irhyk pkaxys Hkkstu ns.ks] R;kaP;k 
vkjksX;kyk ti.ks vkf.k bZ’ojkoj n`< HkDrh Bso.ks ;k rhup xks”Vh eyk egRokP;k okVrkr gs R;kauh Li”V dsys gksrs-18181818 

v[kaM dk;Zjr vl.kkÚ;k jk”Vªizseh] fu”dyad jktdkj.kh] fu.kkZ;d {k.kh [kachj] lko/k v’kk ;k jk”Vªh; usR;kus 
vYiko/khr lRrk lksikukP;k ik;Ú;k p<Y;k R;k Lo d”Vkusp o Lo dr`ZRokus- 11 tkusokjh 1966 e/;s rk’dan ;sFks >kysY;k 
,sfrgkfld djkjkuarj] R;kp jk«kh iariz/kku ‘kkL=hauh v[ksjPkk ‘okl ?ksryk-R;kaP;k vkdfLer o nqnsZoh e`R;wus R;kaPkh iariz/kku 
inkojph dkjfdnZgh vo?ks ,dksf.kl efgUks ,o<hp gksrh-R;kosGh rstursps ykMds usrs gksrs-  
rGVhikrGVhikrGVhikrGVhik    

1- Dqynhi uk;j] chVohu n ykbUl]uoh fnYYkh]1969]i`-13 
2- Lkh-ih-( JhokLro]vuq- v’kksd tSu] ykycgknqj ‘kkL«kh jktdkj.kkrhy e;kZnk iq:”kksRRke] iq.ks] 1996]Ik`-42- 
3- fdRRkk] Ik`-45- 
4- fdRRkk] Ik`-54 
5- fdRRkk] Ik`-58 
6- uokdkG] 10 tkusokjh 1964]eqacbZ]  i`-1- 
7- uokdkG]23tkusokjh1964] i`-1- 
8- uokdkG]31 ekpZ  1964] i`-1 
9- uokdkG] 3twu]1964] i`-1 
10  tSu]iwoksZDr] i`-87 
11. uokdkG] 30 vkDVkscj 1964]i`-1- 
12121212---- jkepanz xqgk] vuq-‘kkjnk lkBs] xka/kh uarjpk Hkkjr] ekpZ] eqacbZ] 2011]i` -461    
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