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संपादक यसंपादक यसंपादक यसंपादक य    

वामी रामानंद तीथ मराठवाडा िव ापीठ नांदडे आिण मजीवी समाजक याण मंडळ हाडोळती संचिलत 

पु य ोक अिह यादवेी होळकर महािव ालयातील इितहास, रा यशा , लोक शासन, सैिनकशा  वतीन े

" वातं यो र भारताचा इितहास व सामािजक प रणामकारकता” या िवषयावर आंतरिव ाशाखीय एक दवसीय 

रा ीय चचास ाच ेऑनलाईन प तीने आयोजन केल ेआह.े  

आम या पु य ोकअिह यादवेी होळकर महािव ालयचे सं थापक, सिचव तथा माजी ाचाय डॉ 

िशवाजीराव दळणर सर यांनी आप या कायकाळात अथकं सेवेतनू िव ाथ  दशेपासुन ते िजवणा या शेवट या 

णापयत शै िणक, राजक य सामािजक अशा सवच े ात उ लेखनीय काय केले आह.े डॉ. दळणर सरानी या 

प रसरात ज म घेतला, लहाणाचे मोठे झाले तो प रसर हणज ेराणीसावरगाव ह े ामपंचायतीचे ठकाण आह.े या 

प रसरात मा  दवेते या साडतेीन शि पीठांपैक  मा र या रेणूका दवेी या श पीठाचे उपश पीठ हणून येथील 

रेणुका दवेी या थळास आळखले जाते. हा प रसर बालाघाट या ड गर रांगानी ापलेला आह.े परभणी िज ाच े

सेवटचे टोक आसुन नांदडे, लातूर परभणी िज ा या सीमेवर  ह े गाव वसलेले आह.े अशा दगुम भागात िजथ े

काहीच िपकत नाही आिण िपकले तरी िवकत नाही आशा प रसरात कै. डॉ. िशवाजीराव दळणर सरानी पु य ोक 

अिह यादवेी होळकर या िश ण सं थेची थापना केली. अनेक आ हानांना सामोरे जात आप या अथक प र मातून 

पाचवी ते पदवी यंतचे अधुिनक िश ण प दतीचे बीजारोपण केल,े याला जोपासले, ान - िव ान, तं ान 

यां या साहा यान ेहा वटवृ  फुलिवला.  

कै. डॉ. िशवाजीराव दळणर सर ह े अथशा ाचे अ यासु ा यापक हणून डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर 

मराठवाडा िव ापीठ ओरंगाबाद व वामी रामानंद तीथ मराठवाडा िव ापीठ नांदडे या दो ही िव ािपठात 

वत:ची ओळख िनमाण केली. पु य ोक अिह यादवेी होळकर या िश ण सं थेची थापना के यानंतर त णांना 

सोबत घेऊन अ पावधीतच महािव ालयाची गती केली. वामी रामानंद तीथ मराठवाडा िव ापीठा या िविवध 

ािधकरणावर संरानी उलेखनीय काय केल.े यां या कायप तीचा, िश तीचा भाव आजही महािव ालयातील 

सवच कमचा यां या कायात दसून येतो. कै. डॉ िशवाजीराव दळणर सर याच अधुरे रािहलेल े व  पूण 

कर यासाठी यांच ेसुपु  सं थेचे सिचव ी कृ णाभया दळणर यां या मागदशनाखाली सं थेची वाटचाल सु  आह.े  

" वातं यो र भारताचा इितहास व सामािजक प रणामकारकता” या िवषयावर आंतरिव ाशाखीय एक 

दवसीय रा ीय चचा स ाच ेआयोजन केले आह.े या चचा स ाम ये वातं या या 75 वषा या काळात सामािजक, 

आ थक, राजक य, शै िणक, सां कृितक व ऐितहािसक िवषयावर शोध िनबंधा या मा यमातून चचा होणार आह.े 

या सव शोध िनबंधा या मा यमातून " वातं यो र भारताचा इितहास व सामािजक प रणामकारकता” हा िवषय 
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सवच िवषया या अ यासकासाठी मह वपूण ठरणार आह.े आज  आपण वातं याचे अमृतमहो सवी वष साजरा 

करत आहते. यामुळे संपूण दशेात आनंदाच ेवातावरण आह.े वाभािवक पणे लाल क यापासुन ते वाडीव या ंयत 

दशेभ  ओसंडून वाहात आह.े त णां या मनात  

रा ीय वाचा  वािभमान असणे मह वाचे आह.े आपण सव भारतीय आहोत याच ेमूळ दशन यातून दसून 

येते. या संदभ ंथाचे मु ये अन यसाधारण असुन वातं या या एकुण 75 वषाचा इितहास अधोरेिखत करणारा 

म वपुण लेख या ंथात आहते. सामािजक अ थक, राजक य, धा मक, सां कृितक व ऐितहािसक प रि थतीचे 

िच ण करणारा हा ंथ आह.े  

संपादक 

ाााा. . . . डॉडॉडॉडॉ. . . . गणशेगणशेगणशेगणशे    गो वदरावगो वदरावगो वदरावगो वदराव    मानेमानेमानेमाने    
इितहास िवभाग मुख 

पु य ोक अिह यादवेी होळकर 
महािव ालय राणीसावरगाव 
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वतंवतंवतंवतं     भारताचाभारताचाभारताचाभारताचा    इितहासइितहासइितहासइितहास    वववव    सामािजकसामािजकसामािजकसामािजक    प रणामकारकताप रणामकारकताप रणामकारकताप रणामकारकता    

तावनातावनातावनातावना        ::::----    

वामी रामानंद तीथ मराठवाडा िव ापीठ नादडे व मिजवी समाज क याण मंडळ संचिलत पु य ोक 

अिह यादवेी होळकर महािव ालय राणीसावरगाव, अझादी का अ तमहो सव िनिम  इितहास, रा यशा , 

लोक शासन, सैिनकशा  िवभागा या वतीन े एक न दवसीय रा ीय चचास ाच ेआयोजन 14 आ टोबर 2022 

रोजी वातं यो र भारताचा इितहास व सामािजक प रणामकारकता या िवषयावर पु य ोक अिह यादवेी 

होळकर महािव ालयात पार पडत आह.े 

इितहास, रा यशा , लोक शासन, सैिनकशा  िवभागा या वतीन ेवष भरात िविवध काय म आयोिजत 

केले जात.े वरील िवभागा या वतीने रा ीय चचास ात ऑनलाईन  प रषदसेाठी 55 पे ा जा त शोधिनबंध आलेल े

आहते. या चचा स ाम ये वातं यो र भारताचा इितहास व सामािजक प रणामकारकता या िवषयावर शोध 

िनबंधा या मा यमातून संगोपांग चचा होणार आह.े या सव शोध िनबंधा या मा यमातून"  वतं  भारताचा 

इितहास व सामािजक प रणामकारकता हा िवषय इितहास, रा यशा , लोक शासन, सैिनकशा  व इतर 

िवषया या सवच अ यासकांसाठी म वपुण असणार आह.े या संदभ ंथाचे मु ये अन यसाधारण असुन 

वातं यानंतर या एकूण 75 वषाचा इितहास अधोरेिखत करणारे म वपुण लेख या ंथात आहते. सामािजक, 

अ थक, सां कृितक, धा मक, राजक य व ऐितहािसक प रि थतीच े िच ण करणारा हा ंथ आह.े हणून हा ंथ 

संदभमू य असा ंथ आह.े  

आज आपण वातं याचा अमृतमहो सवी वष साजरा करत आहोत. यामुळे सपूंण दशेात आनंदाच े

वातावरण िनमाण झाले आह.े वाभािवकपणे लाल क यापासून ते वाडीव या ंयत दशेभ  ओसंडून वहात आह े

व त णा या मनात रा ीय वाचा वािभमान असणे खुप मह वाचे आह.े आपण सव भारतीय आहोत याच े मूळ 

दशन यातून दसून येत.े आप या दशेाची सं कृती खूप ाचीन आह.े शेकडो वषाचा ऐितहािसक वारसा लाभललेा 

आह.े तसेच भारतीय वातं य चळवळीचा इितहास लाभलेला आह.े हजारो वषा या पारतं यानंतर आपण 

सिवधानावर आधा रत सावभौम, समाजवादी, धमिनरपे  लोकशाही गणरा याचा ि वकार केला आह.े  

              आज आपण वातं याची 75 वष उपभोगले आहते . ान- िव ाना या सवच े ात आप या दशेान े

अभुतपूव गती सा य केली आह ेकृषी, उ ोग, ापार दळणवळण िश ण, खेळ आरो य संर ण इ यादी असं य 

े ाम ये आप या दशेाची गती ल णीय आह.े सामािजक समता ही आधुिनक समाज िन मतीच ेमह वाचे अंग 

आह.े लोकशाही ही मानवी जीवन जग याची एक सव येमु ये धान करणारी एक या आह.े जगाला कवेत 

घे याची मता नव भारतातील िनमाण झालेली आह.े आपण सामािजक, अ थक, सां कृितक, धा मक, राजक य व 



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

 

Vol. I  - ISSUE – LXIX , Year – 8,    14 Oct. 2022,  SJIF Impact Factor : 7.479    Page - vii  

शै िणक े ात केले या गतीचे ऐितहािसक दृ ा आवलोकण केल े तर आपणास असे दसून येते क , सवच 

े ात नैितकतचे ेवागणे मह वाचे आह.े परंतु ही नैितकता आज घडीला दसून येत नाही. आपण िनितम ा सोडून 

सैरावैरा झालो आहोत. वातं या या 75 वषा या काळात  नेमके काय िमळवले आिण काय गमावलो? याचा 

िवचार आपण करायला हवा. संपूण दशे आिण रा यात अनेकदा सं ातरे झाली. िविवध िवचार धारेच ेप  आिण 

संघटना उदयास आ या, परंतु मू या मक राजकारण हळूहळू कमकुवत होत जाऊन िहतसंबंधां या िव वंसक खेळाडू 

आपण राजकारण हणायला लागलो. वातं या या 75 वषा या काळात नेह  सरकार पासून त ेमोदी सरकार हा 

वातं यो र भारताचा दीघ काळाचा वास आह.े हा वास िविवध वाटा आिण वळणा या संघषाचा आह.े 

ए ककड ेभौितक समृ ी य इमारती रच या जात असताना आम या आि मय संबंधा या िवटा मा  िव कटून टाकत 

आहते, ह े ऐितहािसक वा तव आपणास नाकारता येणार नाही. आप या दशेातील समाज जीवनाच े येक े  

ददुवाने बाधीत होत चालले आह.े अशा येक घटनेची ऐितहािसक दृ ीने अवलोकन करणे काळाची गरज आह.े 

हणून तुत िवषयावर चचा हावी हणून हा िवषय िनवडला आह.े  

        वामी रामानंद तीथ मराठवाडा िव ापीठ नांदडे व पु य ोक अिह यादवेी होळकर महािव ालयात 

आझादी का अमृतमहो सवा िनिम  इितहास, रा यशा , लोक शासन, सैिनकशा  िवभागा या वतीने 

आंतरिव ाशाखीय एक दवसीय रा ीय ऑनलाइन चचा स ाचे दनांक 14/10/2022 रोजी वातं यो र 

भारताचा इितहास व सामािजक प रणामकारकता या िवषयावर संप  झाली असुन ती अितशय आनंदाची गो  

आह.े पु य ोक अिह यादवेी होळकर महािव ालय ह े ामीण भागातील महािव ालय आह.े ह े महािव ालय 

ामीण महािव ालय असून िविवध े ात अ ेसर महािव ालय हणून काय क रत आह.े याचाच एक भाग 

हणून इितहास िवभागा या वतीन े मह वपुण अशा िवषयावर रा ीय चचास ाच े ऑनलाईन प तीने आयोजन 

कर यात आल ेहोत.े  
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TAGORE’S ‘ WHERE THE MIND IS WITHOUT FEAR’ 
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INTRODUCTION 
Rabindranath Tagore is the only Indian Nobel Laureate in literature and must be consider as 

one of the greatest Indian writers. Primarily, he used to write in Bengali. Later on, he himself 
translated most of his works into English. Rabindranath Tagore was a multitalented genius, who 
delved deeper into the realms of all genres-poetry, fiction and drama. He was a progressive minded 
patriot who favoured the western enlightenment but kept conscious of the national freedom. To the 
care of his persona, he was an educationalist, as he realized his dream in the establishment of 
Shantiniketan. Tagore was one of the Indian literati who breathed the essence of Indian philosophy in 
their literary works aiming of the western audiences. He won the Noble Prize, a global acclaim for 
his mellifluous poetry in the year 1913. 
Rabindranath Tagore’s ‘Where the Mind is Without Fear’ 

‘Where the mind is without fear’ by Rabindranath Tagore is one of his vastly read and 
discussed poems. It was originally composes in Bengali possibly in 1900 under the title ‘Prarthana’, 
meaning prayer. It appeared in the volume called ‘Naibedya’ in 1901. Later in 1911 Tagore himself 
translated the Bengali poem into English and that translation appeared as poem 35 in his Nobel 
winning anthology ‘Gitanjali’ (song offerings) published in the Indian Society, London in 1912 what 
will be remembered forever about Tagore is his contribution to literary society and his attempt to 
create a world “Where the mind is without fear and the head is held high.’ 

‘Where the mind is without fear’ poem describes the dreams of Rabindranath Tagore where 
everyone in his country has head held high in dignity. The poet in his prose poem style uses imagery 
to take us to a country which is independent, where the people are free to express their thoughts, 
ideas, innovations and creations. Tagore is praying that God awakens his countrymen so that they 
come out from the darkness of ignorance, prejudices, disunity and all other evils. 

The poet even wishes for the right of creation for his countrymen… [“where knowledge is 
free….”] Education increases people’s self confidence and enables them to find better jobs, engage 
in public debate and make demands on government for health care, social security and other 
entitlements. Improving education for women helps raise their levels of health and nutrition and 
reduces fertility rates. In particular, education empowers women to make choices that improve their 
standard of living and welfare, including about their relationships and marriages, birth control, and 
having children, choices which were inaccessible to women in past generations. Crucially, education 
also increases women’s awareness of their human rights their confidence and their actual ability to 
assert those rights. 

The following lines written by Tagore has fascinated the heart of a feminist who cherishes 
her dream for the women in India the same way in which Tagore wanted his country to be. Tagore’s 
vision is yet to be achieved as he thought of having a world which gets freedom and not fearsome. A 
feminist has a vision of seeing a woman who is free from all sorts of fear who can enjoy the 
confidently by keeping the head high. Freedom for Tagore was not just to get rid of British rule but 
also to uplift the people of society who are living in the shackles of old beliefs and thoughts. The 
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poet imagines a world where no countryman should live with fear in his mind at all times. Instead, 
they should hold their heads up intrepidly and have self-belief. Knowledge should be accessible for 
the entire populace. Tagore believes that his country should be from all sorts of discrimination but 
still after freedom we discrimination but still after freedom we still face dowry system, literacy, 
sexual harassment, inequality. Female foeticide, domestic violence against women, rape, prostitution, 
illegal trafficking and other issues in India to empower women first should become aware of their 
rights and values.  

[where the minds is without fear and the head is held high 
Where the world has not been broken up into fragments 
By narrow domestic walls.] 
The poet in his prose poem style uses imagery to take us to a country which is independent, 

where the women are free to express their thoughts, views, innovations and creations. The feminist 
took the following galvanizing lines in her way where the women will not be dominated and 
enslaved. Through the poem the creates a mood which is inspirational in nature for women. The 
world of women must be reintegrated the narrow and parochial walls fragmenting their world are to 
be demolished for achieving the holistic unity among the genders. Their voice shall have to be 
liberated from the half truths and the lies of expediency. The untiring efforts of the women should be 
directed towards the goal of perfection. The rights of women should not be swallowed by the 
outdated and irrelevant customs like Sati system dowry system, child marriage, women foeticide etc. 

[Where words come out from the depth of truth 
Where tireless striving stretched its arms towards perfection 
where the clear stream of reason has not lost its way 
Into the dreary desert sand of dead habit.] 
In turn, he is actually praying that God awakens his countrymen so that they come out from 

the darkness of ignorance, prejudices, disunity and all other evils. To make it clear the poet prays to 
the Almighty (my father) to raise or lift his country to such heights where freedom would be realized 
at its best. 

According to Rabindranath Tagore attainment of ideal freedom was definitely an arduous but 
the most dreamy of situation in our country, in the pre-independent India. Studies commissioned by 
Tagore did determine with near certainty that declining moral values reflect cultural bias in the 
country, in the sense that post independent India scores such bloodshed in the name of religion. Here, 
Tagore remains an accurate predictor of Indian sociology. One must passes a fearless mind with 
one’s head held high in self-esteem. Knowledge gained by the countrymen ought to be free from 
prejudices. The world should not be come fragmented through internal strives and feuds. The mental 
make-up should be free from the superstitious, narrows and gloomy practices. 
CONCLUSION 

The poem ‘Where the Mind is Without Fear’ goes beyond the boundary of an ordinary 
patriotic poem. It represents what India traditionally stands for-the idea of universal tolerance and 
peace, the idea of self-dependency and servitude. Rabindranath Tagore has displayed different facets 
of his emotional and intellectual constructs in this short poem. Here Tagore defines freedom as a 
fundamental system of reasoning of a sovereign state of mind, established or accepted as a guide for 
governing the man in a nutshell. A freedom fixes the limits and defines the relations of the moral, 
ethical and powers of the stake of the moral, ethical powers of the state of mind, thus setting up the 
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basis for life. The poet finally, conceives of a situation, where the mind is guided by the divine one to 
awaken ourselves from the errors of our commitments.  
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ABSTRACT :- 
Article 370 of the Indian Constitution provided special status to Jammu and Kashmir which is 

located in northern Part of Indian subcontinent. It also included the larger region of Kashmir which 
remained a subject of dispute between India, Pakistan and China since 1947. ‘Article 370 of the 
Indian constitution is an article that provided special status to the state of Jammu and Kashmir, under 
Part 21 of the constitution of India which deals with “Temporary, Transitional and special 
provisions.” N. GopalswamiAyyangar (1882-1953) was an Indian civil servant and statesman who 
drafted Article 370 which granted local autonomy to the state of Jammu and Kashmir. As it allowed 
Jammu and Kashmir to have its own constitution, a separate flag and independence over all issues 
apart from defense, foreign affairs and communications. 

On 5August 2019 thegovernment has scrapped the Article 370 which provided special status 
to Jammu and Kashmir. Apart from scrapping it the government also bifurcated the state into two 
Union Territories first one is Jammu and Kashmir division second one is Ladakh division. A total of 
23 petitions were presented to the supreme court of India, challenging the central government’s 
decision to abrogated Article 370 which has constituted a five judge bench for the same. 
KEY WORDS:- 

Law, discrimination, article 370, abrogation, state constituent, legal, central govt., 
constitution India, abrogated, Union territory, investigationPassport, service, permanency, exists, 
recommendations, removal. 
INTRODUCTION :- 

According to the constitutional scholar A.G. Noorani, Article 370 records a ‘solemn 
Compact’. It means that Neither India nor the state can unilaterally amend or abrogate the Article 
except in accordance with the terms of the Article. 

In order to understand the above opinion of A.G. Noorani we should have a glance over the 
background of Jammu and Kashmir at the time of India’s independence which shows that the clause 
7th of the Instrument of Accession signed by Maharaja Harisingh declared that the state could not be 
compelled to accept any further constitution of India. Maharaja further specified that the state was 
within its rights to draft its own constitution and to decided for itself what additional powers to 
extend to the central Govt. In fact Article 370 was specially designed to protect those rights. 
Special Provision for Jammu & Kashmir:- 

Article 370 embodied six special provisions for Jammu & Kashmir 
1) Firstly it exempted the state from the complete applicability of the constitution of India. It 

means that the state was conferred the power to have its own constitution. 
2) Second provision was central legislative powers over the state were limited at the time of 

framing, to the three subject of defence, foreign affairs and communications. 
3) Third provision was that other constutional powers of the central Govt. could be extended to 

the state only with the concurrence of the state Govt. 
4) Fourth provision said that the concurrence was only provisional. It has to be ratified by the 

state’s constituent Assembly. 
5) Fifth provision described that the state Govt. authority to give ‘concurrence, lasted only until 

the state constituent Assembly was convened. Once the state. Constituent Assembly finalized 
the scheme of powers and dispersed, no further extension of powers was possible. 

6) Sixth and the essential most provision described that Article 370 could be abrogated or 
amended only upon the recommendation of the state’s constituent Assembly. 
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Various Newspaper Headlines:-    
On this occasion some newspapers headlines were neutral but many famous English 

newspapers opposed this step of Govt. 
1) The Indian Express, “Jammu & Kashmir loses special status, state to be union territory. 

History, in One stroke.” 
2) The Economic Times writes, “In new Political Grammar, J & K loses Two Articles. 
3) The Telegraph describes, “Partition of minds and a state. The time by the largest democracy 

on the Planet, without asking J & K.” 
4) Assamese newspaper ‘AsomiyaPratidin’ had a headline saying, “Heaven on earth Jammu & 

Kashmir Bifurcated.” 
 ‘The Telegraph’ newspaper screamed with the word “Partition” on its front page in capital 

letters. This newspaper pointed out J & K lost its status, statehood and land. The newspaper also 
pointed out that in this democratic country this historical decision was taken without asking two 
former chief ministers before the announcement. Beside this the other newspaper. ‘The Economic 
Times used a grammar pun on the word “Articles” to show that the decision had changed the 
“Political grammar.” It also presented a report how this decision could herald the entry of big 
business. 
CONCLUSION :- 

No doubt it is an attempt to unite Kashmir with other states of India but scrapping Article 370 
also has certain disadvantages. Kashmiri people feel it threatens the state’s unity and integrity. This 
decision also increased insecurity in the locals as they have to give away their dual citizenship. It 
created political vulnerability and instability in the Valley. It is a big threat for the democracy of 
India. 
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ABSTRACT:-   
Article 370 of the Constitution of India confers a special status to the state of Jammu and 

Kashmir. It came into existence on 26 January 1950. Article 370 is enacted, in Part XXI, under 
Temporary and Transitional Provisions of the Constitution. Since the date of its inception to the 
Indian Constitution it has been in controversy among the political thinkers. Dr. B.R. Ambedkar had 
refused to sketch the article due to its bias and exceptions within the Constitution of a free India. In 
recent year there is a great demand from particular strata of society for amending the Indian 
Constitution with regard to abrogation of Article 370.This paper highlights the practical difficulties 
in wiping out Article 370 from Indian Constitution and also through some light about the true status 
of Article 370 under judicial guidance in this regard. 
KEY WORDS :-  Article 370, Article 35A, Jammu and Kashmir.,Constitution, Special Status. 
INTRODUCTION:- 

The Kashmir (Jammu and Kashmir) State was part of the British Indian Empire before 1947. 
It was under the regime of Maharaja Hari Singh who belonged to Hindu religion. The large of the 
population of the Kashmir valley comprised of Muslims and the meager Hindu population there 
comprised mostly of the Kashmir Brahmins and some others who were closed to the Hari Singh 
government. British rule in India came to an end on and from 15th August 1947 by Indian 
Independence Act 1947 which divided India into two parts i.e. India and Pakistan. Whereas British 
India was simply included into India or Pakistan, the kings of the 565 princely states, who were 
under the autonomy of British suzerainty, were given with three options: accession to India or 
Pakistan, or independence. The last option existed only in theory, as probably none of the princely 
states were in a position to survive politically autonomy in the World and economically in the face of 
the two big neighboring countries. 

 In spite of this, Maharaja Hari Singh, refused to join either India or Pakistan after partition 
and chooses third option i.e. the idea of being an independent State. But in October 1947, Pakistan 
through their kabayali rebels attacked on Jammu and Kashmir. Maharaja being not in a situation to 
resist the attack make conditional negotiated the accession of the State of Jammu and Kashmir with 
the Dominion of India. This unbalanced situation of the State of Jammu and Kashmir leads to the 
inclusion of Article 370 in the Indian Constitution. The Indian government made him sign the 
Instrument of Accession, on 27 October 1947. The Instrument of Accession was the legal document 
intended for the accession of princely states and either of the two newly-formed nations, India and 
Pakistan. It was executed by the Indian government on one side and by the rulers of each of the 
princely states on other side. However, the Instrument of Accession executed with the state of 
Jammu and Kashmir has been limited the power of making law by the Dominion of India with 
respect to State of Jammu and Kashmir only to four areas namely, a) Defence b) External affairs c) 
Communication and d) Ancillary matters. However, due to the controversy covering Government of 
India’s legal position with the state of Jammu and Kashmir, the Instrument of Accession signed with 
the state of Jammu and Kashmir has been broadly debated about the nature of either the signing of 
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the document by Maharaja or of the state’s relationship with the Indian Union as per the Instrument 
of Accession. 
Framing of Article 370  

Article 370 of the Constitution of India confers a special autonomous status to the state of 
Jammu and Kashmir. It came into commencement on 26 January 1950. Article 370 is enacted in Part 
XXI, under Temporary and Transitional Provisions of the Constitution. The old Article 238, related 
to Part B states or former princely states was repealed by the 7th Constitutional Amendment Act in 
1956 after the reorganization of Indian states. However Article 370 overruled Article 238 as special 
provision for the state of Jammu and Kashmir. Article 370 has been controversial since from its 
inception, as it confers special status on the State of Jammu & Kashmir. Dr B.R Ambedkar had 
refused to outline the article as it made an exceptions within the framework of a free India. In the end 
the drafting was done by Gopalaswami Ayyangar, who was a confidante of Prime Minister 
Jawaharlal Nehru and former diwan of the Maharaja Hari Singh. The fact, that it was initially 
intended to be temporary in nature; hence it was included in the Temporary and Transitional 
Provisions in Part XXI.  
Provisions of Article 370  

Thus it is clear from the provision of Article 370 that, it makes “temporary provisions” of 
Article 370 and clearly recognizes the special position of state of Jammu and Kashmir. Article 370 
says that Article 1 of the constitution which outlines the territory of the union of India, and Article 
370 itself, applicable to the state immediately at the time of commencement of Article 370. Article 
370 (1) (b) restricted the power of Union legislature to make laws for the states to the following :-  

(i) Those matters in the Union list and the Concurrent list as correspond the subjects specified 
in the Instrument of Accession. It is pertinent to mention here that in Instrument of Accession three 
major heads have been mentioned i.e., defense, foreign affairs and communication. Besides the three 
major heads, a number of ancillary matters have also been mentioned in the Instrument of Accession. 
It was necessary to identify those items in the union and concurrent list and this task was left to the 
president to be performed by him in consultation with the State Government. 

 (ii) Such other subjects in the Union or the Concurrent list as the President may by order 
with the concurrence of the State Government. This Clause means that subjects other than those 
mentioned in the Instrument of Accession can be brought within the purview of parliament. But 
while in (i) above, only consultation with the State Government is required, in(ii) the concurrence of 
the State government has been mentioned.  

Article 370 (1) (d) provides that other provisions of the Constitution can be applied to the 
state with or without modifications by order of the president. Such an order is not to be issued by the 
president :- 

(1) Without consulting the State Government if matters to be specified in the order relate to 
those mentioned in the Instrument of Accession;  

(2) Without the concurrence of the State Government if the matters to be specified in the 
order relate to matters other than those mentioned in the Instrument. Article 370 (2) further provides 
that if the State Government gave its concurrence, as mentioned above, before the convening of the 
State Constituent Assembly, “it shall be placed before such Assembly for such decision as it may 
take on”. As the constituent Assembly exists no more, Article 370 (2) has exhausted itself. Article 
370 is a special provision for amending the Constitution in its application to the State of Jammu and 
Kashmir. Article 368 does not limit the power of the president under Article 370. Even a major 
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alteration can be made in a constitutional provision in its application to the State. Further, Article 370 
empowers the president to alter a constitutional provision not to apply when it is applied to the State 
for the first time, but even subsequently after it has been applied. An amendment made to the 
Constitution does not automatically apply to the State of Jammu and Kashmir. It can apply only with 
the concurrence of the State Government, and when the President issues an order under Article 370. 
The Constitution (Application to Jammu and Kashmir) Order, 1954.  

In exercise of the powers conferred by Article 370 (i) (ii), the President of India has issued a 
number of Constitution (Application to Jammu and Kashmir) orders from 1950 onwards applying 
various other provisions of the Constitution of India and the laws enacted by Parliament to the State 
of Jammu and Kashmir. The first such order was made in 1950 which lays down that any amendment 
to the constitution does not apply to the state unless it is extended there-to by presidential order 
under Article 370 (1).This order was superseded by the 1954 order. There have been almost 45 
amendment orders to the 1954 order till date applying various other provisions of the Constitution of 
India to the State. Article 35A was inserted to the Indian Constitution through the Presidential Order 
-The Constitution (Application to Jammu and Kashmir) Order, 1954. The order was issued by the 
then President Rajendra Prasad on 14 May 1954. This Article gives power to the legislature of the 
state of Jammu and Kashmir to define “permanent residents” of  the state and provide special rights 
and privileges to these permanent residents in terms of public employment, acquisition of property, 
free education and scholarships. Article 35A is questionable as it was added by presidential order not 
following the procedure prescribed by Article 368. The Constituent Assembly of the State ultimately 
adopted and enacted the Constitution of Jammu and Kashmir on 27th November, 1956 that was 
inaugurated on 26 January 1957 duly approved the accession in terms of Instrument of Accession in 
unambiguous Preamble constitutional language the integration of the State of Jammu and Kashmir to 
the Indian Union, viz., “as a result of the accession of Jammu and Kashmir to India which took place 
on the twenty-sixth day of October, 1947, to further define the existing relationship of the State with 
the Union of India as an integral part thereof”. Section 3 of the Constitution of Jammu and Kashmir 
states: “The State of Jammu and Kashmir is and shall be an integral part of the Union of India”. 
Conclusion and Present Status of Article 370  

Article 370 has been added in the Constitution as a temporary provision. According to Article 
370(3),The President may declare by public notification that Article 370 shall cease to be operative, 
or shall be operative only with such exception and modification and from such date as he may 
specify. But before the issuance of notification by the President, the recommendation of the 
Constituent Assembly of the State shall be necessary. As the Constituent Assembly of the State no 
more exists now, hence, Article 370 (3) is no longer operative. Accordingly if any modification is to 
be made to Article 370, it will have to be made under Article 368 regarding Amendment of the 
Constitution. However, a question here arises that whether any amendment to Article 370 under 
Article 368, without concurrence of, or consultation with, the State Government will be effective? 
The Constitution (Application to Jammu and Kashmir) Order 1950, lays down that any amendment 
to the constitution does not apply to the State unless it is extended by a Order of the President under 
Article 370(1) which yet again involves “concurrence of”, or “consultation with”, the State 
Government. It means that any modification in Article 370 can only be made in concurrence or with 
consultation of the State of Jammu and Kashmir which seems to be non feasible if we look into the 
present scenario of the State. In a petition filed by Kumari Vijayalakshmi Jha, the Supreme Court on 
April 4, 2018 declared that in view of the judgment of the Supreme Court in ‘State Bank of India vs. 
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Santosh Gupta’ case the controversy over Article 370 was finally settled by the court ruling and the 
provision had acquired permanent space in the Constitution and it could no longer be abrogated by 
the central government. The Supreme Court had said, since the Constituent Assembly of the State 
ceased to exist, the President would not be able to fulfill the mandatory provision of getting its 
recommendation for its abrogation. The petitioner sought a declaration in her petition that Article 
370 was a temporary provision that lapsed with the dissolution of the Jammu and Kashmir 
Constituent Assembly on January 26, 1957 and accordingly Constitution of Jammu and Kashmir was 
void, inoperative and in breach of the Constitution. With this ruling of the Supreme Court, it is clear 
that though Article 370 was drafted in part XXI of the Constitution under “Temporary and 
Transitional Provisions”, yet over the time it acquired permanent status. 
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The history of Indian Freedom Struggle would be incomplete without mentioning the 
contributions of women. To this Maharashtra was not an exception, in Maharashtra too the women’s 
participation alongside the men was noteworthy. The sacrifice made by the women of Maharashtra 
will occupy the foremost place. They fought with true spirit and undaunted courage and faced 
various tortures, exploitations and hardships to earn us freedom.1The women's movement in India 
was an important part of the national movement of India. Awakening among the women for self-
rights and their understanding the problems of the nation made them conscious to play their role in 
the national life2. It was however, till the times of Mahatma Gandhi came to the horizon of Indian 
politics, and took over the charge of the Congress, no sufficient attention was given to make Indian 
women to join the Freedom Movement. Gandhiji, from the beginning of his taking over charge as the 
foremost leader of the Congressin 1920 A.D, i.e. after the death of LokmanyaTilak.Mahatma 
Gandhi's inspiration to women was very much fruitful. His movement for freedom was to ask all 
men to join it without weapons but with determination and courage. This had very expected good 
result on the women of India and especially, women of Maharashtra.  

PIONEER WOMEN FREEDOM FIGHTERS IN MAHARASHTRA : 
Like the women movement in Bengal and Punjab, the movement of women was also started 

in Maharashtra. It would be right to say that politically the participation of women in Maharashtra 
was started in 1889 A.D, when they first attended the Indian National Congress. But the participation 
of women in the true sense started right from the beginning of the Swadeshimovement that is after 
the Congress of Benaras. Mr.B.G. Tilak and his followers popularised the Swadeshi movement in 
Maharashtra. The concept of Swadeshi was not new to Maharashtra as it wasfirst stated by 
Lokhitwadi before 1850 A.D. After that in 1870 A.D, due to the efforts of VasudevBalawant Joshi 
alias Sarvajanik Kaka and Justice M.G. Ranade the movement became popular by opening co-
operative Swadeshi stores in cities of Maharashtra. But after 1905 A.D, the movement became 
vigorous and many prominent women of Maharashtra participated in it3. Madam Cama, 
SavaiAmbutai Vaidya, Yashodabai Bhat, AvantikabaiGokhale and many others played a very 
important role in the pre-Gandhian era of the national movement of India.  
MADAM BHIKAIJI RUSTUM K.R. CAMA (1861-1939)  

Dadabhai's nationalism and criticism on the British Government impressed Madam Cama 
much as well as initiated ' her to take interest in politics, as a result, she was present as a spectator at 
the First Indian National Congress held at Bombay in 1885A.D. 
In London Madam Cama came into contact with the British socialists like Hindman Tom Mann Ker 
Hardy etc. who were strong supporters of India. The friendship with Hindman helped Madam Cama 
to establish contacts with Russian revolutionaries like Vora Ginger Cropatkin etc. who escaped to 
London and with some French German Irish and Egyptian extremists also. By nature she was not a 
revolutionary but due to the despotic behaviour of the British Government she turned over to 
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extremism. At the same time she became the member of the "Free India Society”,which was 
established by Vinayak Damodar Savarkar in 1906 A.D. During the next eight months she conveyed 
her extremist thoughts through the lectures which drew attention of the British Government4, as the 
British Government wanted to stop her activities, the Department of 'India Office' and the 
Department of Foreign Affairs of the British Government politely advised her to leave Britain. It is 
because of this law and order from the British Government that Madam Cama was forced to leave 
England and went" to France. “'It is because of her friend, Barrister Rana who was settled in Paris, 
she stayed in Paris for one year. There she established the society5 known as the "New India Society" 
and this society became famous by the name of "Paris Indian Society". With the help of this society 
she made a propaganda against the British rule in India and the harassment done by the 
British.Madam Cana took opportunity of the International Socialist Congress held at stutguard in 
Germany, in August 1907 A.D, to acquaint the gathering with the conditions prevailing in India. Her 
speech on the memorable occasion dealt with dumb millions of Hindustan who were undergoing the 
terrible tyrannies under the British capitalism and the British Government, she expressed how people 
of India were losing their life in poverty due to the economic policy of the British rule and put forth 
the following resolution,6 It was in this Congress that for the first rime the Indian National Flag-a trio 
colour-green, yellow and red with the words "Bande Mataram" in the middle band was unfurled by 
Madam Cama. She said thus "This is the flag of Indian independence. Behold it is born. During her 
stay in America she starred delivering lectures in public meeting and writing' in newspapers 
regarding freedom movement of India, in a meeting onset she was asked about the aim of her 
movement. She told confidently that to obtain Swaraj or Self-government was her sole aim. In 1910 
A.D, she started the well-known journal "Bande Mataram' in Paris, which was not only popular in 
India but also found the way to Egypt, America and in many parts of Europe.7 When in 1910 A.D, 
the Indian Government imposed the Press Act, Madam Cama wrote in the issue of her journal.  1st 
March, 1910 A.D that the Act was a confession on the revolutionary party. She added that people 
should recognise the importation of revolutionary literature in India from foreign countries and 
explained in her journal. 
SAVAI AMBUTAL ALIAS SATYABHAMA KRISHNAJI RAMCHANPRA  LEDE(1879-
1941) : 

She had a good hold on the Congress organisation of Satara during 1915 to 1920. She 
inspired the organisation as well as a number of men from Satara who joined the nation's cause. She 
had a great deal of constructive work in Satara. In 1920 A.D, Ghanekar brothers, Bhide teacher and 
Dr. Satyabhamabai together started a national school, known as New English School, a branch of 
Deccan Education Society, in Satara. Afterwards, the school developed on account of the help of 
land and money, supplied by Satyabhamabai. She did a great deal of social work especially medical 
service among the downtrodden' people of Satara. With this work she put forth the ideal of social 
equality and tried to eradicate caste barriers among the people of Satara. 

Yesubai Ganesh Savarkar: 
 Saraswatibai alias YesubaiGaneshpant Savarkar was born in 1885 A.D in Trimbakeshwar, 
Maharashtra to the Phadke family. She did not receive any formal education before marriage. Later 
in the year 1896, she married Ganesh Savarkar, a native of Bhagur, Nashik. Ganeshpant named her 
Yashoda and later she came to be known as Yesubai. Although she did not traditionally take an 
active part in the Indian freedom struggle, she strongly stood by her husband Ganesh Pant Savarkar 
(Baba Rao). His important contribution was the establishment of self-confessed young women's 
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union, the preservation of poet Govinda's works, and his support to many members of the 
revolutionary organization Mitra Mela (Abhinav Bharat) from time to time. 
The work of Yesuba included: 
1. SwadeshiVrata: Inspired by the Swadeshi movement in 1905 A.D, Yesubai adopted 

SwadeshiVrata. As the glass of the bangles was coming from abroad, instead of wearing glass 
bangles, she started wearing bangles made of black beads in the rope. At that time sugar was also 
coming from abroad so she stopped consuming sugar. 

2. AtmanishthaYuvatiSangh: Most of the members of the revolutionary organization Mitra Mela 
were arrested on the charge of treason and this caused a difficult situation for the wives and 
children of all these revolutionaries. But in these difficult times, courage was given to many such 
women on behalf of the self-sacrificing youth team. The team met every Friday. Newspaper 
headlines were read and discussed, and efforts were made to spread Swadeshi vows from village 
to village. 

3. Preservation of Poet Govinda's Poems: The booklets printed by Babarao Savarkar were 
confiscated after the arrest of Ganesh Savarkar, all these poems were memorized by Yesubai. 

4. Circumstances of Yesubai: Ganesh Savarkar was arrested in 1908 A.D while Babarao Savarkar 
was in Mumbai. Yesubai knew that the police would raid her house in Nashik on that day. In 
Savarkar's house, there were many objectionable things like books and pistols banned by the 
government. But Yesubai, with the help of VishwanathKelkar, very quickly hid some important 
material and destroyed others. Some works were kept in Govinda's house and some books were 
burnt. After settling in Mumbai in 1916 A.D, Yesubai and Narayan Rao made several attempts to 
allow Babarao Savarkar to visit the Andamans, but most of their applications were rejected. At 
the end of 1918 A.D, she fell ill. During this time, she often had delusions.8She used to feel that 
her husband Babarao had come to visit her. Meanwhile, on February 8, 1919 A.D, Narayan Rao 
received a letter allowing Yesubai to meet her husband, but it was too late. Three days before the 
letter was received, on February 5, 1919 A.D, at the tender age of 34 years, Yesubai passed 
away. 

Yashodabai Bhat: 
Yashodabai Bhat was one of the prominent women of Maharashtra who played an eminent 

role in the freedom movement of India, from Swadeshi movement to the noncooperation movement^ 
i.e. since 1908 to 1930 A.D. Born in a village BavdhaniaWaiTaluka of Satara district,Yashodabai 
had education up to the fourth .standard. She married at the age of fifteen to Mahaderae9 Bhat, a 
well-known advocate of Bombay. For seven years Yashodabai worked as a secretary to the Azad 
Hind MahilaSamaj, which was established by AvantikabaiGokhale in Bombay. She had the art of 
delivering Kirtanas which she used both tot social, educational as well as political purposes. She 
delivered Kirtanas to collect contributions for many institutions like ShraddhanandMahila Ashram in 
Bombay, Orphanage of Pandharpur, SwadeshiSangh Hostel of the National Medical College. In 
1930 A.D, she used her art of Kirtan for the Indian National Congress. She toured many places like 
Satara, Poona, and delivered Kirtanas and collected an amount of thirteen hundred rupees for the use 
of the 'Congress. She was the first Marathi woman, to be the member of the Executive Committee of 
the Indian National Congress. Mahatma Gandhi broke salt law on 6th April 1930 A.D at Dandi and 
started Civil-dis-obedience movement all over the country. To suppress the movement the 
Government decided to arrest Gandhiji. He was arrested on 5th May 1930 A.D at Karadi village and 
was promptly taken to Yerawada Jail. Hartal was observed all over the country in connection with 
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the arrest of Mahatma Gandhi. There was serious outbreak of non-violence in Sholapur and the 
Government declared Martial Law to restore order and regain control in the town. Yeshodabai went 
to Sholapur and participated in flag Satyagrah.9 By this time she was old but the police beat her 
severely. She did not leave the flag from her hands. She was arrested and sentenced one and half 
years" imprisonment. 
AVANTIKABAI GOKHALE (1883-1949):  

Avantikabai was one of the great personalities of not only Maharashtra but of India. She was 
born in 1883 A.D in Indore. Though she lived out of Maharashtra her parents Vishnupant Joshi and 
Satyabhamabai were originally from Tasgaon in Satara District of Maharashtra. She married 
BaburaoGokhale, an engineer from Ratlam at the age of nine.Mrs.Avantikabai came into contact 
with Gandhiji for the first time in 1916 A.D, when she was present in Lacknow Congress with her 
husband and the very next year she started her work for the nation.Gandhiji started his first famous 
Satyagraha in 1917 A.D in Champaran which forced the Government to look into the matter. At the 
same time Gandhiji proposed to improve the condition of the people in Champaran and so he called 
the congress workers from the various parts of India. From the Bombay Presidency four persons, 
Viz-Mrs. Avahtikabai Gokhale, Mrs. Anandibai Vaishampayan, Babasaheb Soman and Pundlikji 
Katgade 86 were sent to Champaran.  Champaran two other ladies, namely, the wives of Mahadeo 
Desai and Narhari Parikh casted in the work of Kasturba Gandhi. Mrs. Avantikabai was the chief 
lieutenant, Mrs.Avantikabai started schools in Champaran,10 some of which are still working. From 
1920-21 A.D onwards Mrs.Avantikabai was attracted by the non-cooperation movement and the 
spinning wheel became the constant companion of Mrs.Avantikabai.Mrs.Avantikabai used to spin 
five hundred yards every day and she. Strictly adhered to this rule under any circumstances. When 
she was courted jail in the non-cooperation movement she asked for spinning wheel in jail. She not 
only used self-woven Khadi for herself but tried to propagate for khadi during the period of 1922 to 
31 A.D when she was the member of the Bombay Corporation.11 She got two important resolutions 
passed regarding Swadeshi.In the Civil Disobedience Movement Mrs. AvantikabaiGokhale was one 
of the leaders of War Council. There was a meeting conducted by Mrs.Avantikabai on the Azad 
Maidan at Bombay when women were lathi-charged by the police. The Government arrested them 
and left them in the jungle of Bhandupi, a suburb of Bombay.12 Many a time, women had to face 
such torment from the police but in-spite of all these difficulties Avantikabai, with her colleagues 
continued her work of arranging picketing, meetings, etc., very courageously. Many a time, she used 
to go in Bhendi Bazar along with Hansa ben Mehta for picketing.Mrs.Avantikabai was arrested in 
the Civil, Disobedience movement of 1930 A.D, $he was sentenced six months' imprisonment 100 
and a fine of Rs.450 or in default three months of imprisonment. She refused to pay the fine. Before 
going in jail,13 she appealed the women of Maharashtra to use Khadi and if not possible, use at least 
Swadeshi sarees instead of foreign ones 

So far the earlier life of Marathi women was concerned, it was very difficult to realise new 
change and rise of national spirit in Marathi women. At the beginning of British rule in Maharashtra, 
Marathi women were as earlier considered to be limited with four walls of the house. But in the first 
quarter of the present centuryand there after a great change had come to their life. Their courage to 
attend conferences, seminars and meetings meant for and organised for male community was also 
praise-worthy and commendable as never before in Indian social life so many women at so many 
places freely and openly joined such seminars and meetings. This had helped to strengthen forces for 
the cause of national movement in India. 
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ABSTRACT:   
India is all set to celebrate 75 years of Independence on Monday (15 August 2022). Over the 

last seven decades, the Indian economy has seen several ups and downs. India’s economic policy 
after independence was influenced by the colonial experience. India set up the Planning Commission 
in 1950 in order to oversee the entire range of planning, including resource allocation, 
implementation and appraisal of five-year plans. From 1950 to 1991, several industries, companies 
were nationalised by the government. The economic reforms came to India’s rescue with the 
launching of a policy of liberalisation and privatisation. A major development in the nation’s 
services sector has been visible in the telecom and information technology sectors. 
KEYWORDS:  Economy, Independence, AmrutMahotsavSarvaSikshaAbhiyan, ITES, BPO,  KPO, 
United Socialist Soviet Republic (USSR). 
INTRODUCTION:   

India enters its 75th year of Independence on August 15 this year. In March 2021, the 
Government of India announced AmrutMahotsav, a two-year-long nationwide initiative to 
commemorate the milestone. India's economic journey since 1947 has seen its share of ups and 
downs. Once branded a "third world country", a term for poor developing nation-states which has 
now fallen into disuse, India is now among the biggest economies of the world. There's still a long 
way to go for India, though. Over the last seven decades, the Indian economy has seen several ups 
and downs. The country has gone from having a GDP of just Rs 2.7 lakh crore at the time of 
Independence to now sitting close to Rs 150 lakh crore. Once branded a “third world country”, India 
is now among the biggest economies of the world. 
METHODOLOGY:   

This research paper is based on secondary data. Researcher has prepared this article by using 
the secondary data method form the various sources. Number of websites used for this study. 
History of Economic Development:  

India is all set to celebrate 75 years of Independence on Monday (15 August 2022). Over the 
last seven decades, the Indian economy has seen several ups and downs. The country has gone from 
having a GDP of just Rs 2.7 lakh crore at the time of Independence to now sitting close to Rs 150 
lakh crore. Once branded a “third world country”, India is now among the biggest economies of the 
world. India’s economic history has been marked by several critical milestones amongst which are 
the crisis years of 1966, 1981 and 1991, and India’s emergence from the economic crisis as the 
world’s fastest growing major economy. 

Pre-liberalisation socialist economy: India’s economic policy after independence was 
influenced by the colonial experience. Independent India’s first Prime Minister Jawaharlal Nehru 
expected the nation’s growth to flourish as an outcome from the strategy that involved rapid 
development of heavy industry by both public and private sectors. The Industrial Policy Resolution 
of 1948 proposed a mixed economy. Earlier, the Bombay Plan, proposed by eight influential 
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industrialists including JRD Tata and GD Birla, envisaged a substantial public sector with state 
interventions and regulations to protect indigenous industries. 

Planning Commission, rapid industrialisation in the 50s: India set up the Planning 
Commission in 1950 in order to oversee the entire range of planning, including resource allocation, 
implementation and appraisal of five-year plans. The five-year plans were centralised economic and 
social growth programmes modelled after those prevalent in the United Socialist Soviet Republic 
(USSR) at that time. The first five-year plan, launched in 1951, focused on agriculture and irrigation 
to boost farm output as India was losing foreign reserves on food grain imports. The second five-year 
plan launched in 1956 laid the foundation for economic modernization to better serve India’s long-
term growth imperatives. It advocated rapid industrialization with a focus on heavy industries and 
capital goods. 
Nationalisation:  

From 50s to 91, several industries, companies were nationalised by the government. Under 
the Air Corporations Act that came into force on 28 May 1953, Parliament voted to nationalise nine 
airlines—Air India, Air Services of India, Airways (India), Bharat Airways, Deccan Airways, 
Himalayan Aviation, Indian National Airways, Kalinga Airlines, and the Air India International —
and replaced them with Indian Airlines and Air India International.  

The political success of this single Act captured and consolidated the government’s attitude 
towards the private sector and set the pace for the nationalisation of several other sectors, notably 
banking, life insurance, general insurance and mining. The next prominent nationalisation happened 
in 1969 when Indira Gandhi announced nationalisation of 14 leading banks late on July 19. The 
move was aimed to encourage businesses in order to serve better the needs of the country’s 
economy. 

A policy of liberalisation: The economic reforms came to India’s rescue with the launching of 
a policy of liberalisation and privatisation. A flexible industrial licensing policy and a relaxed FDI 
policy started getting positive responses from international investors. Among the major factors that 
drove India’s economic growth following the economic reforms of 1991 were increased FDI, 
adoption of information technology, and increased domestic consumption. According to a report by 
International Monetary Fund (IMF), India has become the fastest growing economy in the world 
with a projected Gross Domestic Product (GDP) growth of 8.2% for FY2022. 
Service Sector Growth:  

A major development in the nation’s services sector has been visible in the telecom and 
information technology sectors. A trend that started some two decades back is now well in its prime. 
Several multinational firms continue to outsource their tele services and IT services to India, 
resulting in the growth of ITES, BPO, and KPO companies. The acquisition of expertise in 
information technology has led to the generation of thousands of new jobs, which in turn increased 
domestic consumption, and naturally, more foreign direct investments happened to meet the 
demands. 

Presently, the services sector employs more than 30% of the Indian workforce and this 
process of development started back in the 1980s. In the 60s, the sector employed only 4.5% of the 
working population. According to the Economic Survey 2021-22, the services sector accounted for 
more than 50% of Indian GDP, and the figures are expected to grow in the future. 
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Growth of the Agriculture Sector:  
Since the 1950s, the progress in agriculture has been somewhat steady. The sector grew at 

about 1 percent per annum in the first half of the 20th century. During the post-Independence era, the 
growth rate nudged about 2.6 percent per annum. Expansion of farming areas and the introduction of 
high-yielding varieties of crops were the major factors of growth in agricultural production. The 
sector could manage to end its dependency on imported food grains. It has progressed both in terms 
of yield and structural changes. 

Consistent investment in research, land reforms, expansion of scope for credit facilities, and 
improvement in rural infrastructure were some other determining factors that brought about an 
agricultural revolution in the country. The country has also grown strong in the agri-biotech sector. 
The Rabobank report reveals that the agri-biotech sector has been growing at 30 percent in the past 
few years. The country is also likely to become a major producer of genetically modified/engineered 
crops. 
Infrastructure Development:  

The Indian road network has become one of the largest in the world with the total road length 
increasing from 0.399 million km in 1951 to 4.70 million km as of 2015. Moreover, the total length 
of the country’s national highways has increased from 24,000 km (1947-69) to 1,37,625 km (2021). 
Governmental efforts have led to the expansion of the network of State highways and major district 
roads, which in turn has directly contributed to industrial growth. 
Progress in Education Sector:  

Pulling itself out from widespread illiteracy, India has managed to bring its education system 
at par with the global standard. The number of schools witnessed a dramatic increase during the post-
independence era. The Parliament made elementary education a fundamental right for children in the 
age group of 6-14 years by passing the 86th amendment to the Constitution in 2002. At 
independence, India’s literacy rate was a paltry 12.2 % which increased to 74.04% as per the 2011 
census. 

The Government launched the SarvaSikshaAbhiyan in 2001 to ensure education for children 
from 6 to 14 years. Prior to that, it had launched an effective initiative – Sponsored District 
Education Programme, which increased the number of schools across the country. In a bid to attract 
children to schools, especially in the rural areas, the government also started implementing the mid-
day meals programme in 1995. 
CONCLUSION: 

Indian economic policy since independence has had many obvious flaws but lack of ambition 
has not been one of them. The closure of the economy over the seven decades from the independence 
in 1947 to the macroeconomic crisis of 1991 was an integral part of a planned efforts to face rapid 
growth and industrial development. Major development in the nation’s services sector has been 
visible in the telecom and information technology sectors.The country has also grown strong in the 
agri-biotech sector.. The country is also likely to become a major producer of genetically 
modified/engineered crops.India has managed to bring its education system at par with the global 
standard. 
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INTRODUCTION: 
 India has celebrated 75th anniversary of Its independence this year. This is the right time to 
introspect as a responsible citizen of this country. This is the time to analyze the 75 years’ journey of 
our country after independence. Millions of people sacrificed their lives for the freedom of our 
country. They fought with British government to free our motherland from their clutch. 15th August 
and 26th January are celebrated as national festivals of India. On these days we awaken pre- 
independence memories of our country. Many martyrs are remembered who spent their lives in the 
freedom movement of India. Every country or society is based on the sacrifice of such patriotic 
feelings of some devoted nationalists. Due to the extreme sacrifice of such leaders we are now 
consuming the fruits of independence. After the independence of India there emerged the challenge 
of country’s development. Many devoted people contributed for the development of our country. 
Their devotion is not less than freedom fighters who participated in the struggle for freedom. They 
lived their life in such a way that it becomes inspiring role model for the future generations. Dr. A. P. 
J. Abdul Kalam is one of such Indian personalities. He is a great personality who devoted his life for 
the welfare of this country.  Present research paper is an attempt to highlight Dr. Kalam’s visions for 
India and present scenario of the country according to this context.  
Objectives of the research paper: 

Present research paper is based on the following objectives: 
1. To present Dr. Kalam’s contribution for the development of our country. 
2. To highlight Dr. Kalam’s visions for India. 
3. To present the personality of Dr. Kalam as a great visionary and patriotic person 
4. To analyze the present scenario of our country in the context of Dr. Kalam’s visions for India. 
5. To highlight the challenges for our country to be powerful and developed country at 

international level. 
Biography of Dr. Kalam in brief: 

Dr. A. P. J. Abdul Kalam was born on October 15, 1931 in Rameswaram, Tamilnadu. His full 
name is Avul Pakir Jainulabdeen Abdul Kalam. He was a scientist by profession. He worked in 
Defence Research and Development Organization (DRDO) and the Indian Space Research 
Organization (ISRO). He was a project director of the Satellite Launch Vehicle – SLV –III which 
was designed and produced in India for the first time. After rejoining DRDO in 1982 he played a key 
role in planning and producing the number of successful missiles. Due to this great contribution to 
the country’s missile development programme, he is called with the title of .Missile Man of India’. 
He also contributed for the nuclear weapons program of the country. He performed his duties on 
many key posts regarding the administration of this country. Due to his contribution and devotion for 
the development of India he is regarded as a national hero. Later on this contribution of Dr. Kalam 
played very important role in his election as the President of India from 2002 to 2007. He put a 
countrywide plan called ‘Vision 2020’ which he described as a road map for transforming India. He 
wrote several books which include his renowned autobiography ‘Wings of Fire’. He was awarded 
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with numerous awards which include the ‘Padma Vibhushan’ (1990) and the ‘Bharat Ratna’. He died 
at the age of 83 on July 27, 2015 while addressing students in Shilong, Meghalaya.  
Dr. Kalam’s visions for India: 

Dr. A. P. J. Abdul Kalam is a great visionary who devoted his life for the development of our 
country with some visions for the country. He did not live his life as an ordinary person. He would 
continuously think about his role as a responsible citizen of the country. “Upon returning to civilian 
life, Kalam remained committed to using science and technology to transform India into a developed 
country.” (www.briannica.com) He played different roles through his various professional 
responsibilities. He is known for the prophetic and visionary mission to build a strong and developed 
India. He presented his visions for India through his various types of writings and speeches at 
various places. It was the mission of his life. Dr. Kalam had four visions for India. These can be 
discussed as follows: 
1. Freedom: 

Dr. Kalam presents the history of India where many foreign invaders attacked and robbed 
India of its glory. But India has not done such type of harm to any other nation or people. According 
to Dr. Kalam, the reason behind this tendency of India is that, Indians respect the freedom of others. 
He clearly puts that there would be no development without freedom. Without freedom no one will 
be strong and without strength others will not respect our freedom. So, Dr. Kalam stressfully tries to 
convince the importance of nurturing, protecting and building on the freedom. Freedom is the first 
vision of Dr. Kalam for India.  
2. India’s development: 

Second vision of Dr. Kalam is India’s development. According to him though India is having 
progress in various fields of production, we have less confidence to see ourselves as a developed 
nation. Achievements of our country are globally recognized today. GDP of our country is increasing 
continuously. Only we have to grasp such things as an opportunity to be a developed country.  
3. India must stand up to the world: 

As per the principle ‘only strength respects strength’, India must be a military and economic 
power. Then other countries in the world will respect our country. According to Dr. A. P. J. Abdul 
Kalam, both these aspects of power must go hand-in- hand. This is the third vision of Dr. Kalam for 
India. 
4. To unleash the power of the ignited minds of the children: 

Dr. Kalam’s latest dream is to ‘Unleash the power of the ignited minds of the children’. He is 
convinced that full involvement of the children is necessary for the successful transformation of the 
nation from the ‘developing’ to ‘developed’ nation status. According to him the power of ignited 
soul is more powerful than any force on earth, above the earth or below it. Dr. Kalam presents his 
view as.”If the present children are molded in their attitudes, in their values, in their ideas and in 
their ideals- we can expect a better and more organized world tomorrow.” (Pareek 127) 
Present Scenario and challenges: 

In the present research paper the researcher attempts to analyze the present scenario of our 
country regarding the fulfillment of these three visions of Dr. Kalam. Now Dr. Kalam is no more 
with us.  He left this world before the deadline of fulfillment of his ambitious plan ‘Vision 2020’. 
There is need to evaluate the present situation of India regarding these visions. Where are we now?  
Are we able to fulfill these visions? What are the difficulties and challenges regarding these visions? 
Now it is right time to introspect over these questions after on the occasion of 75th anniversary of 
Indian independence.  

After the independence of our country, we accepted democracy to run the country. As the 
democracy is the concept where there is the rule of the people, by the people and through the people. 
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Every person is expected to be in the free environment in the country for the development in 
democratic system. He should have rights for his expression and choices. But there are many 
challenges faced by democracy in the country for its implementation. Though we are free after the 
freedom, many people are struggling for their rights to survive. The people can’t have their rights to 
express themselves freely. They are obliged to accept many things without their consent. Then how 
will they get respect if they are not free to choose their own way of living? There is no possibility of 
their development and due to that the country will suffer automatically. We have to work on this 
aspect of freedom of the people. Many schemes and rules-regulations are framed by the government 
regarding this. But only rules and schemes will not work effectively without change in the mentality 
of the all people. People of this country should be taught the real concept of freedom. They should be 
made able to respect the freedom of others. There is less fear of harm from foreign enemies because 
there is army on the borders to protect our freedom. But the freedom of common people is threatened 
by the fellow citizens. Here the real challenge lies. 

Regarding the second vision of Dr. Kalam, we are satisfied about the development of India 
on various levels. GDP has been increased. India is on the way to be self-dependent in the matter of 
technological and scientific advancements. Economical condition is better than before. We are 
helping financially and technologically other countries at international level regarding various issues. 
But for the overall development of our country, we have to do many more. There are various 
challenges for the development in all sectors. Still we have such scenes where people are struggling 
to survive due to non-fulfillment of their basic needs. There are many people in the country who are 
suffering due to lack of basic facilities in their lives. It is presented that, 

“On one hand, India is receiving accolades for a sustained growth rate and on the other; 
it is still a low-income developing economy. Even today, nearly 25 percent of India’s population 
lives below poverty line. Also, there are many human and natural resources which are under-
utilized.”  (www.toppr.com)  

We can see the huge gap between two sides i.e. richness and poverty. This gap is the 
challenge for the development of the country. India has to work at various levels very hard to stand 
up to the world. To be a economical and military power at international level first of all every citizen 
of the country should be made able to understand their responsibility for the country. Patriotic 
devotion of every citizen of the country will contribute for the fulfillment of Dr. Kalam’s visions for 
India.  
CONCLUSION: 

After 75 years of independence of our country, the country has made progress in many fields. 
But there are still many basic issues where there is need to provide attention of the nation. Without 
proper remedies for these issues we will not be able to see our country as a developed nation. Dr. A. 
P. J. Abdul Kalam ignited many minds to divert their energy towards the country’s welfare but still 
there are many minds which are to be diverted for this purpose. Without that there will be no 
development possible. To try earnestly for the fulfillment of these three visions will be whole 
heartedly tribute to Dr. A. P. J. Abdul Kalam. 
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India’s independence was in itself a turning point in its economic history. The country was 
very much poor as a result of steady deindustrialization by colonial rulers. Literacy rate was very 
less. India’s economic policy after independence was influenced by the colonial experience. 
Independent India’s first Prime Minister expected the nation’s growth to flourish as an outcome from 
the strategy that involved rapid development of heavy industry by both public and private sectors. 
The first Industrial Policy Resolution of India proposed for a mixed economy where there could a 
participation of public as well as private partners.  

Five Year Planning and Industrialization 
India set up the Planning Commission in 1950 in order to oversee the entire range of 

planning, including resource allocation, implementation and appraisal of five-year plans. The five-
year plans were centralized economic and social growth programmes modelled after those prevalent 
in the United Socialist Soviet Republic.  

First five-year plan:  
The first five-year plan mainly focused on agriculture and irrigation to boost farm output as 

India was losing foreign reserves on food grain imports.  

Second five-year plan:  
The second five-year plan launched in 1956 laid the foundation for economic modernization 

to better serve India’s long-term growth imperatives. It advocated rapid industrialization with a focus 
on heavy industries and capital goods.  

Third Five-year Plan:  
The Third Five-year Plan stressed agriculture and improvement in the production of wheat, 

but the brief India and China war of 1962 exposed weaknesses in the economy and shifted the focus 
towards the defense industry and the Indian Army.  

Fourth Five-Year Plan:  
The Fourth Five-Year Plan adopted the objective of correcting the earlier trend of increased 

concentration of wealth and economic power. It was focusing on growth with stability and progress 
towards self reliance. The Nationalization of 14 major Indian banks and the green revolution in 
agricultural sector for advanced agriculture. The concept of a buffer stock was first introduced and a 
buffer stock of 5 million tons of food grains was envisaged. 

 Fifth Five-Year Plan:  
The Fifth Five-Year Plan laid stress on providing employment and alleviation of poverty 

and social justice. The plan also focused on self reliant in agricultural production and defense. In The 
twenty-point programme was launched in 1975. It was followed from 1975 to 1979. The minimum 
needs programme was introduced in the first year of the Fifth Five-Year Plan. The objective of the 
programme was to provide basic minimum needs and thereby improve the living standards of the 
people.  
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Sixth Five-Year Plan:  
The Sixth Five-Year Plan marked the beginning of economic liberalization.  The  bank for 

agriculture and rural development at national level was established for development of rural areas on 
12 July 1982 by recommendation of the Shivaraman Committee.  

 Seventh Five-Year Plan: The Seventh Five-Year Plan laid stress on improving the productivity 
level of industries by upgrading technology. The main objectives of the Seventh Five-Year Plan were 
to establish growth in areas of increasing economic productivity, production of food grains, and 
generating employment through Social Justice. As an outcome of the Sixth Five-Year Plan, there had 
been steady growth in agriculture, controls on the rate of inflation, and favorable balance of 
payments which had provided a strong base for the Seventh Five-Year Plan to build on the need for 
further economic growth. The Seventh Plan had strived towards socialism and energy production at 
large. The thrust areas of the Seventh Five-Year Plan were: social justice, removal of oppression of 
the weak, using modern technology, agricultural development, anti-poverty programmes, full supply 
of food, clothing, and shelter, increasing productivity of small- and large-scale farmers, and making 
India an independent economy. 

Based on a 15-year period of striving towards steady growth, the Seventh Plan was focused 
on achieving the prerequisites of self-sustaining growth by 2000.  

Eight Five Year Plan:  
Up gradation of industries was a major highlight of the Eighth Plan. Under this plan, the 

gradual opening of the Indian economy was undertaken to correct the foreign debt. The major 
objectives included, controlling population growth, poverty reduction, employment generation, 
strengthening the infrastructure, institutional building, tourism management, human resource 
development, involvement of local self governments at rural and urban areas, decentralization and 
people's participation. 

Ninth Five-Year Plan:  
The Ninth Five-Year Plan came after 50 years of Indian Independence. The Ninth Plan tried 

primarily to use the latent and unexplored economic potential of the country to promote economic 
and social growth. It offered strong support to the social spheres of the country in an effort to achieve 
the complete elimination of poverty. The Ninth Five-Year Plan saw joint efforts from the public and 
the private sectors in ensuring economic development of the country.  

This plan focused on the relationship between the rapid economic growth and the quality of 
life for the people of the country. The prime focus of this plan was to increase growth in the country 
with an emphasis on social justice and equity. The Ninth Five-Year Plan placed considerable 
importance on combining growth oriented policies with the mission of achieving the desired 
objective of improving policies which would work towards the improvement of the poor in the 
country. The Ninth Plan also aimed at correcting the historical inequalities which were still prevalent 
in the society. 

Tenth Five-Year Plan: Attain 8% GDP growth per year. 
● Reduction in poverty by 5% by 2007. 

● Providing gainful and high-quality employment at least to the addition to the labour force. 

● Reduction in gender gaps in literacy and wage rates by at least 50% by 2007. 

● 20-point program was introduced. 

● Target growth: 8.1% – growth achieved: 7.7%. 
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● The Tenth Plan was expected to follow a regional approach rather than sectoral approach to 
bring down regional inequalities. 

Eleventh Five Year Plan 
● It aimed to increase the enrolment in higher education of 18–23 years of age group by 2011–12. 

● It focused on distant education, convergence of formal, non-formal, distant and IT education 
institutions. 

● Rapid and inclusive growth (poverty reduction). 

● Emphasis on social sector and delivery of service therein. 
● Empowerment through education and skill development. 
● Reduction of gender inequality. 

● Environmental sustainability. 

Twelfth Five-Year Plan:  
The Twelfth Five-Year Plan of has been decided to achieve a growth rate of 9% but the 

National Development Council (NDC) on 27 December 2012 approved a growth rate of 8% for the 
Twelfth Plan. With the deteriorating global situation, the Deputy Chairman of the Planning 
Commission said that achieving an average growth rate of 9 percent in the next five years is not 
possible. The Final growth target has been set at 8% by the endorsement of the plan at the National 
Development Council meeting held in New Delhi. 
The objectives of the Twelfth Five-Year Plan were: 
● To create 50 million new work opportunities in the non-farm sector. 

● To remove gender and social gap in school enrolment. 
● To enhance access to higher education. 

● To reduce malnutrition among children aged 0–3 years. 
● To provide electricity to all villages. 

● To ensure that 50% of the rural population has access to proper drinking water. 

● To increase green cover by 1 million hectares every year. 
● To provide access to banking services to 90% of households. 

Policy of Nationalization of various sectors 
The political success of this single Act captured and consolidated the government’s attitude 

towards the private sector and set the pace for the nationalization of several other sectors, notably 
banking, life insurance, general insurance and mining. The next prominent nationalization happened 
in 1969 nationalization of 14 leading banks late on July 19. The move was aimed to encourage 
businesses in order to serve better the needs of the country’s economy. 

Revolutions in Agricultural sector 
The rapid industrialization decision has caused a large allocation of funds away from the 

agricultural sector. As a result of which food shortages worsened, and inflation spiked in the country. 
The then political leadership thought that India needed to move away from centralized planning and 
price controls and to focus broadly on agricultural sector. This decision on food security arose from 
the fact that in the 1960s, India was on the verge of a mass famine, and food aid imports from abroad 
were beginning to hit India’s autonomy.  

The 1960s was a decade of multiple economic and political challenges for India. While the 
wars with neighbors China and Pakistan caused economic and social hardships for the masses, the 
new policy stance displayed a suspicion of large firms and a preference for the small. The licensing 
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system imposed additional restrictions on the activities of large firms, curtailing their growth. To the 
extent that the success of the large firms was due to their superior technical or organizational 
capacity, the curtailment of their growth meant that such capacity remained underutilized. Delays 
and arbitrariness in the issuing of industrial licenses resulted in supply bottlenecks and shortages of 
many consumer goods.  

The reservation of consumer goods for small enterprises meant that the benefits of economies 
of scale were forgone, resulting in the production of poor-quality and high-priced goods that 
foreigners shunned and domestic consumers had no choice but to accept. Also, years of rhetoric 
about creating rapid development had heightened people’s expectations for their quality of living. 
The programs were poorly administered, contributed to incidents of human rights violations, failed to 
improve the economic situation, and caused a number of unintended consequences. In further 
liberalization process certain industries and business activities were exempted from licensing 
requirements. Such measures helped to cause robust industrial growth in the late 1980s. 

Liberalization, Privatization and Globalization and India 
When a foreign exchange shortage threatened a crisis in 1991, the Indian government made a 

clear break with past policies. By then, the intellectual consensus in favor of state-led, import-
substituting development strategies had greatly weakened. The breakup of the USSR into Soviet 
Russia had substantially discredited central planning, and the export-led success of East Asian 
countries had thrown into light the drawbacks of an inward-looking model of development. At the 
behest of the International Monetary Fund (IMF), which provided rescue during the foreign 
exchange crisis, but also of its own accord, the government announced major economic reforms.  
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ABSTRACT:-  
The AmritMahotsav of Indian Independence is being celebrated. India has made spectacular 

achievements in the last 75 years since independence. The rate of development has increased in 
agriculture, industry and service sector. At the time of independence, there were unemployment, 
malnutrition, illiteracy, ill health, lack of basic facilities and poverty. By adopting the path of 
planning, the priority of development was determined and the problems were solved in a systematic 
manner and economic development was achieved. After independence, necessary investments were 
made in the agriculture sector to increase production and employment. Self-reliance in foodgrain 
production was achieved by adopting the Green Revolution. Industrial production was increased by 
planning and effective implementation of industrial policies. Also, the pace of development was 
accelerated by attracting a large amount of investment in the service sector as well. Due to this, the 
per capita income of the citizens of the country increased and the national income also increased to a 
large extent. 
INTRODUCTION :-  

India’s 75th Independence Day was celebrated on 15 August 2022.  India’s development 
journey over the past 75 years has been marked by significant milestones and reforms. Due to which 
substantial progress was achieved in many areas including increase in income level of the country, 
increase in employment facility, growth in industrial sector, technology, defence, agricultural 
development, literacy, life expectancy and so on. A wide variety of other financial indicators. As 
India commemorates 75 glorious years as an independent nation, this research paper has been 
prepared with an objective to evaluate the significant achievements of our Indian economy over the 
past few years. 

In the last 75 years since independence, India has proved its potential globally. India is 
looking to lead the world on the strength of information technology. India has also achieved 
spectacular success in space research. India has also achieved remarkable success in the field of 
health. India also exports large quantities of manufactured goods to the developed and developing 
countries of the world. The path of self-reliance is being followed in the defense sector and special 
emphasis is being laid on developing indigenous technology. Government initiatives like Make in 
India, Start Up India and Skill India are trying to develop entrepreneurship among the youth. 
Objectives :-  

1) To review the post independence Indian economy.  
2) To study the economic strategy of post independence India.  
3) To asses the economic development of post independence Indian economy 

Hypothesis:-  
There has been an increase in investment and production in India’s primary, secondary and 

tertiary sectors since independence. 
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Research Methodology:-  
The present research article discusses the economic development in India after independence. 

Secondary data collection method has been used to prepare this article. Information available mainly 
from pre-published books, reference books and government websites has been collected. Descriptive 
analysis technique has been adopted for interpretation of collected data. 
Increase in the income level of the country:- 

Since 1947, India has made tremendous progress in raising the national income level and 
standard of living. Gross Domestic Product (GDP) increased from Rs 2,939 billion in 1950-51 to Rs 
56,330 billion during 2011-12 (at 2004-05 constant prices). In 2018-19, India’s GDP was estimated 
at Rs. 1,40,776 billion (at 2011-12 constant prices). But since 2020-21, India along with the rest of 
the world has experienced a slowdown in growth since the outbreak of the Covid-19 pandemic. India 
recorded a 7.3% decline in GDP in 2020-21. After that the government took important decisions to 
increase the country’s GDP and started implementing them. The Reserve Bank of India and the 
Ministry of Finance of the Government of India have predicted that India’s GDP will remain above 9 
% in the financial year 2021-22. In 2021-22, the growth rate of the agriculture sector is 3.9%, the 
manufacturing sector is 12.5%, the growth rate of the mining sector is estimated to be 14.3% and the 
growth rate of the trade, hotel, transport, communication and broadcasting services sector is 
estimated to be 11.4% In the post-independence period, positive changes have been seen in the 
country for the growth of the country’s GDP. 

At the same time, the average Indian citizen earned just Rs 7,513 in 1950-51 which rose to 
Rs. 41,255 in 2011-12 (at 2004-05 constant prices) and Rs 92,565 in 2018-19  (at 2011-12  constant 
prices) Per capita income increased in real terms despite a significant increase in the country’s 
population. 
Agriculture and Allied Sectors :- 

The agriculture sector is an important sector of the Indian economy and generates the 
livelihood of more than half of the population. Considering the criterion of cultivable land, India is 
the third largest agricultural producing country in the world. According to the 2011-12 census, the 
real gross value added by agriculture, forestry and allied sectors increased from about Rs 1,502 
billion in 1950-51 to about Rs 22,263 billion. 

The advent of the Green Revolution in the 1960s under the guidance and active initiative of 
Dr MS Swaminathan was a game changer for the country. Modern technology and methods were 
adopted to produce high yielding hybrid seeds, micro-planning of agricultural irrigation, which 
significantly increased agricultural productivity and increased food production. Due to the increase 
in the production of raw materials required for various agricultural industries in the agricultural 
sector, substantial growth in the agricultural industry has also been recorded in post-independence 
India. 

India’s net production of food grains increased from about 48 million tonnes in the 1950s to 
241 million tonnes in 2017.  India is one of the largest producers of rice, wheat and various fruits and 
vegetables in the world. A leader in milk production. 
Industrial Sector:- 

India has also made significant progress in terms of industrial development since 
independence.  India’s first industrial policy was announced in 1948 after independence.  Then in 
1952, the Industrial Policy was announced which had a far-reaching effect on the industrial 
development of the country.  But in this industrial policy, public sector industries had gained more 
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importance.  The Industrial Policy of 1991 created a major economic reform and was brought in to 
revive the industrial sector.  This policy dismantled the industrial licensing system and opened up the 
sector to greater private sector participation as well as foreign investment. 

In terms of real gross value added, the manufacturing, construction, electricity, gas and water 
supply sectors during 1950-51 were about Rs.401 billion.  Currently, the sector is valued at around 
Rs 36,684 billion (2011-12 series). 

After independence many sectors gained momentum in terms of production.  From just 3 
automobile companies, the automotive sector has attracted global multinationals and produced a 
range of products of global quality standards.  In pharmaceuticals, India is now a major producer and 
research to develop new drugs.  The vaccine developed by an Indian biotech company for the global 
epidemic of covid-19 has been used by many countries in the world to bring the covid epidemic 
under control. Engineering and electrical machinery items have also developed into global 
benchmarks. 

In services after independence, new sectors like information technology and 
telecommunications have changed the landscape, creating new opportunities like e-commerce and 
startups. India's IT expertise is renowned worldwide. In many developed and developing countries of 
the world, including the United States, the youth and young women of information technology and 
software expertise in India have found employment in the world. India has also achieved self-
reliance in the field of space research by achieving spectacular success. 

Financial services, tourism, hotel and hospitality, and retailing have also expanded into 
traditional service industries, changing in many ways, adapting to technology, and gaining share in 
the economy. Real gross value for the services sector, which includes trade, hotels, transport and 
communication, increased from about Rs 308 billion in 1950-51 to Rs 14,023 billion during 2011-12 
(2004-05 series) and is estimated at Rs 24,711 billion. During 2018-19 (2011-12 series). 
Infrastructure facilities:- 

India has also made significant progress in infrastructure since independence and has worked 
over the years to establish a strong transport network. The length of roads increased from about 0.4 
million km during 1950 to about 5.9 million km after 2016-17. At present, in almost all the states in 
India, the work of construction and expansion of national highways is going on with the tireless 
efforts of the central government. This has improved the transport and communication facilities. This 
has significantly increased the length of national and state highways in India while the number of 
registered vehicles has increased from 0.31 million in 1950-51 to around 253 million in 2016-17. 
The civil aviation sector has also grown tremendously, with the number of passengers increasing 
from a mere 10.74 million during 1980-81 to an estimated 345 million in 2018-19. 

India’s power sector has also diversified significantly and has seen significant progress since 
independence with the help of the public and private sectors. The total energy generated by hydro, 
thermal and nuclear sectors increased from a mere 5.1 billion KWH in 1950-51 to 1,303.5 billion 
KWH in 2017-18. India’s installed plant capacity increased from just 2.3 thousand MW in 1950-51 
to 399 thousand MW by 2017-18. 
Human Resource Development:- 

After independence, India has also come a long way in improving human development 
indicators. The literacy rate has increased significantly, rising from 18.3% in 1950 to 52% in 1990 
and 73% in 2011. 
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Along with this there has also been considerable improvement in other socio-economic 
indicators such as the increase in the overall school enrollment ratio and the increase in the number 
of recognized educational institutions in the country. 

Availability of safe drinking water to households increased from 81.4% in 1991 to 91.4% in 
2011 at the all-India level. In health care, the advent of sophisticated and modern technology has 
reduced the incidence of diseases and increased longevity. India’s medical sector has gained a 
reputation in the world and various diseases are successfully treated at low cost in India. Due to this, 
patients from different countries of the world come to India for treatment. 
Future of India:- 

India has recently seen a rapid pace of reforms with significant reforms such as introduction 
of key Goods and Services Tax, Insolvency and Bankruptcy Code and ease of doing business.  All 
these promise to contribute to an ever-growing and ever-evolving economy and drive further 
economic growth.  India@100 is the new milestone that the country has set its sights on, with the 
year 2022 being celebrated with great enthusiasm as the nectar jubilee year of independence.  India's 
development saga will continue as we celebrate another glorious year as an independent nation in 
2047. 
CONCLUSION:- 

At the time of independence, the economic development of the Indian economy was very 
insignificant. The process of development started primarily from the agricultural sector during the 
planning period, for two main reasons, 1. To provide food grains to the 36 crore population of the 
country at the time of independence. 2. To provide employment to this 36 crore population. After 
this, from 1952 an industrial policy was planned and effectively implemented to achieve industrial 
progress. Construction of important industries such as steel, cement, chemical fertilisers, railways, 
shipbuilding etc. started to be given priority. Due to this, the development rate of agriculture and 
industries started to increase in the country. But in the meantime, the population also started to 
increase rapidly. Initially, the intensity of population growth was mild. Because a growing 
population was necessary to make efficient use of the available resources. In 1975, for the first time, 
efforts were made at the government level for population control, and special efforts were also made 
for the development of agriculture, industry and service sectors. Due to this, the economic 
development rate of the country started to increase. 

After independence, the country’s income has increased significantly.  Per capita income 
increased from Rs 7513 in 1950-51 to Rs 92,565 in 2018-19.  Also, the Gross Domestic Product 
increased from Rs 56,330 billion to Rs 1,40,776 billion in 2018-19.  A major increase in agricultural 
production was also recorded in 1965 due to the adoption of improved approach to agricultural 
production.  Foodgrain production in 2019-20 stood at 296.65 million tonnes.  After independence, 
along with agricultural production, there was a huge increase in industrial production.  The Industrial 
Policy of 1952 was conducive to the growth of government enterprises.  So, the industrial policy of 
1991 was favorable to the private sector.  Due to this there was a big increase in the industrial 
production of the country.  After independence, there were radical changes in the service sector and 
information technology sector.  Therefore, along with e-commerce, start ups, information 
technology, services, trade, hotel, transport and communication services also increased in the country 
and production also increased.  Basic service facilities were also built on a large scale in the country.  
India’s economy has emerged as the fifth largest economy in the world in 2022, the year of the Amrit 
Jubilee of Indian Independence.  It is a matter of pride for Indian citizens. 
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ABSTRACT:  
 Sarojini Naidu, poet, politician, activist is the best-known as the Nightingale of India; she 
was associated with the Indian National Congress and played an important role in the Civil 
Disobedience movement during Indianindependencemovementagainst the British Rule. Her well-
known poems- The Golden Threshold, The Bird of Time, The Feather of the Dawn depict the vigour 
and urge for freedom.Sarojini Naidu- the Nightingale of India, was born on 13th February 1879 in 
Hyderabad was the first Indian woman to be president of the Indian National Congress and was an 
Indian state governor. She was a staunch activist in Mahatma Gandhi’s Non-Cooperation Movement. 
The Present article is an attempt to understand the significant contribution of Sarojini Naidu in 
Indian freedom struggle. 
KEYWORDS:  Indian Freedom Movement, Civil Disobedience Movement, Indian National 
Congress, British Rule, Literary Movements, etc. 

Sarojini Naidu, poet, politician, activist is the best-known as the Nightingale of India; she 
was associated with the Indian National Congress and played an important role in the Civil 
Disobedience movement during Indian independence movement against the British Rule. Her well-
known poems- The Golden Threshold, The Bird of Time, The Feather of the Dawn depict the vigour 
and urge for freedom.Sarojini Naidu- the Nightingale of India, was born on 13th February 1879 in 
Hyderabad was the first Indian woman to be president of the Indian National Congress and was an 
Indian state governor. She was a staunch activist in Mahatma Gandhi’s Non-Cooperation Movement. 
The Present article is an attempt to understand the significant contribution of Sarojini Naidu in 
Indian freedom struggle. 

Sarojini Naidu had an active literary career and her first volume of poetry, The Golden 
Threshold (1905), was followed by The Bird of Time (1912), and in 1914 she was also designated a 
fellow of the Royal Society of Literature; her collected poems, have been published under the 
titles The Sceptred Flute (1928) and The Feather of the Dawn (1961). During her stay in England as 
a student, she worked as a suffragist, and was drawn to Indian National Congress’ movement for 
India’s independence from British rule. 

Naidu was one of the leading freedom fighters under Mahatma Gandhi’s guidance; she 
strictly followed his idea of Swaraj and Swadesi. She was arrested, along with other Congress 
leaders including Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru, and Madan Mohan Malaviya for participating 
in 1930 Salt March. Sarojini was one of the major figures to have led the Civil Disobedience 
Movement and the Quit India Movement. She was repeatedly arrested by the British during the time 
and even spent over 21 months in jail. She was appointed the President of the Indian National 
Congress in 1925 and later became the Governor of the United Provinces in 1947, becoming the first 
woman to hold the office of Governor in the Dominion of India. 
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Due to her active contribution to the literature, she was called as “the Nightingale of India”, 
or “Bharat Kokila” by Mahatma Gandhi because of imagery and lyrical quality of her poetry which 
includes both children’s poems and others written on more serious themes including patriotism, 
romance, and tragedy; published in 1912, “In the Bazaars of Hyderabad” remains one of her most 
popular poems and her works were greatly appreciated in India and England alike. She has also 
penned essays and articles on the Indian freedom struggle, the role of women in it, and the need for 
empowerment of women. She believed that the country’s strength place in the uplift and liberation of 
its women, and used her poetic genius to highlight the need for reforms of socio-cultural customs 
that were to the harm to the women. 

The first volume of her poetry entitled “The Golden Threshold” was published in 1905 and 
intensely condensed the isolation of a woman in purdah which describes the world created for these 
women - one that disables them to even visualise a world of equality between men and women; 
highlighting the social conditioning that has led to a lack of education for women and their 
powerlessness to reside into individualistic power- the voice of reason that Sarojini Naidu gave these 
women continues to be relevant even today to the scores of women forced to remain in the purdah 
and merge their personal preferences and individuality in the personality of a man. 

Sarojini Naidu joined the Indian Independence Movement after the partition of Bengal in 
1905, and almost immediately became a noticeable figure. In 1916, she fought for the indigo farmers 
in Champaran; in 1919, she went to England as one of the members of the All India Home Rule 
deputation as a delegate; and in 1925, she joined the Indian National Congress (“INC”) and presided 
over the annual INC session. She also represented India at the International Women’s Congress in 
1929 in Berlin.Through her political career, she met key figures of the Indian freedom movement 
and also travelled across the world, speaking on the Indian nationalistic cause. The following decade 
saw Sarojini Naidu becoming more political - she toured India, giving speeches on welfare of the 
young, equality and empowerment of women, and the Indian freedom struggle. In 1916, she fought 
for the indigo farmers in Champaran; in 1919, she went to England as one of the members of the All 
India Home Rule deputation as a delegate; and in 1925, she joined the Indian National Congress 
(“INC”) and presided over the annual INC session. She also represented India at the International 
Women’s Congress in 1929 in Berlin. 

Work in women’s rights Sarojini Naidu, along with becoming a key figure in India’s 
independence movement, was a vociferous advocate for women’s rights. She, along with Annie 
Besant, moulded the Women’s Indian Association in 1917. the association sought the right of women 
to vote and be represented. She also pursued the need for more women to join the INC. In 1918, she 
along with other British feminists started a magazine called Stri Dharma, which presented 
international news from a feminist perspective. Her persuasive work on women’s participation led to 
the INC promising the women right to vote when it gained power. Universal adult franchise was 
enacted along with India’s independence and continues to be major facet of the Indian constitution. 
She was made the Governor of Uttar Pradesh in 1947. She passed away in 1949, while still working 
as a governor.  Although India has a long way to go in terms of freedoms for women, we have come 
a long way with the aid of Sarojini Naidu. 
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Abstract 
    

 This paper attempts to know the role and status of improvement of libraries in 20th century 
after the independence of India. Old libraries were referred as reference libraries and because of 
limited volume of resources. During those days it seems there was not practice of separating books 
with the criteria’s like texts, references, rare, general etc. Before and after independence govt. had 
appointed various committees and commissions to improve the status of education and thus libraries. 
Some of them for ex. Radhakrishnan Commission, Rangnathan commission, Kothari Commission 
have advocated suggestions for development of status of libraries and services. Public Library Acts 
have been introduced in various states of India. Madras was the first state to enact public act in 
India in 1948. 
Keywords: Library development, committees and commissions, acts, Library education Public 
Library etc.  
Introduction: 
  India is known as the agriculturist (Farmers) country and this situation was continued nearly 
about three decades even after independence. Hence huge part of population basically of old 
traditional thoughts was illiterate and not well aware about role of education and libraries for 
betterment of life.  Learned people are aware that development and enrichment of the Nation is 
depends on the knowledge based society and that knowledge is housed in Libraries. 20th Century is 
describes as the golden period of library system in India because in 1902, Lord Curzon Chief of East 
India Company passed the Imperial Library Act and thus Calcutta Public Library merged into the 
Imperial Library in 1906.  Then after, Sayajirao Gaikwad III visited to United States and he was 
impressed with the role of public libraries in education system. When returned back he appointed 
American Library expert ‘William Alson Borden’ to starts a public library system in his state i.e. 
Baroda and accordingly started Central Library of Baroda in 1931.  Then in 1925 Inter University 
Board established presently known as the Association of Indian Universities. One of its purpose was 
to promote university activities by sharing information and cooperation in the field  of education 
culture, sports and allied areas.  The father of Indian Library movement ‘Dr. S. R. Ranganathan’ 
contributed uniquely in library movement. In “Aal Asia Education Conference” (Check) which held 
at Benerai in 1930, they gives idea about integrated library system in India and presented Model 
Library Act (1930). By the efforts of Dr. S. R. Ranganathan, set up Indian Library Association in 
1933. His aim was to introduce and enact Public Library Acts in all states of India. Thus act enacted 
by the state Tamil Nadu [Madras] Public library act (1948), Andhra Pradesh Public Library act 
(1960), Karnataka Public Library act (1965), Maharashtra Public Library act (1967) etc. With the 
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development of status of libraries further it divided in two types viz. 1) Public libraries and 2) 
Educational libraries. 
Literature review: 

Sharma, J. S. (1965): “The Substance of Library Science” wrote relevant book on library 
science.  

Panda, B.D. (1993): “Handbook of Public Library System” in this book author discussed 
about history of library. 

Gopalkrishnan, Malini (1973): The thesis titled as “Higher Education in Post-Independence 
India (1947-1970): A Critical Evaluation In Terms of Selected Criteria of Effectiveness” studies 
about post-independence era development in India’s Higher Education effectiveness. In this 
mentioned the universities and colleges in India year wise like 1956-57 (Universities-38 and 
Colleges-1171), 1960-61 (Universities-46, Colleges-2360), 1965-66 (Universities-64, Colleges-
2572) and 1966-67 (Universities-70, Colleges-2749). It shows growth in universities and colleges in 
India. Hence, growth in universities and colleges means that libraries were established. Further study 
shows increasing in enrollment of higher education and awarding degree.  

Nagar, Murari Lal (1987): His title of the Ph.D. thesis is “Indian Library Scene As Seen At 
The Dawn of Independence” and he observed the literacy rate in India is near about 15%. In his 
observation, the statistics of All India in 1951 includes libraries with less than 500 books in stock. 
The total number of libraries were 990 out of them with less than 5000 volumes is 404 and above 
5000 volumes is 586. It means that the very poor collections were found that time. 

Lal, Chhotey (1998): “Growth of Agricultural Libraries in India in the Post-Independence 
Era” is expressed in this paper very beautifully. The paper persists to the agricultural field and he 
noted the four committees established for assessment of ICAR institute libraries. In this paper stated 
that the agricultural colleges were having small libraries and collection of 10,000 to 20,000 books.  

Biswas, Ashis (2001): “Commissions and Committees on LIS Education in India: An 
Overview” in this paper he studied commission and committees on Library and Information science. 
Also he expresses committee reports in brief.  

Sarkar, Indranil (2018): He studies on “Contribution of UGC in Growth & Development of 
Higher Education Libraries”. The main purpose of this paper is to study the different commissions 
report. 

Kandhasamy, K and Bhatt, R.K. (2021):  Authors study is related to “A study of Public 
Libraries in India: Post-Independence Period”. This paper study is about to trace the history of 
library and post-independence India’s conditions like social, economic and political conditions for 
the growth of library. In this paper they studies contribution of governmental and non-governmental 
organization towards public libraries. They studies lot of acts and Library commissions reports.  

In review of the present study, it has been observed that 5-6 studies have been competed 
about status of libraries. Different committees and commissions have mentioned role of libraries in 
education. Few of them have mentioned total collection. No study has touched the aspect of 
reference collection and its services. 
Objectives of the study: 
1) To analyze the growth of library in Post-independence.  
2) To know the role of library commissions /committees and library acts.    
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Methodology: 
 For this study researcher uses descriptive methodology. For data collection researcher uses 
secondary sources which includes article, books, newspapers articles, Ph.D. Thesis and online study 
material etc. Besides this the issue was discussed with senior library professionals.  
Discussion:  
Role of UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization): 
 The vital contribution of UNESCO towards the library calling in India is that it gave it a 
global status. UNESCO interestingly began the principal pilot project by laying out the Delhi Public 
Library in October 1951. The principal point of this task was to give data on the issue of public 
library administrations for the pieces of India specifically and for Asia overall. 
 The Indian National Scientific Documentation Center (INSDOC) was set up in 1952 by the 
public authority of India with specialized help from UNESCO. In 1964, UNESCO helped INSDOC 
again in setting up its provincial community in Bangalore. 
Committees and Commissions for Development of Library:  
University Education Commission (1948-49):  
Chairman: Dr. Sarvapalli Radhakrishnan 

This commission report says that, the development of academic and university libraries not 
quite satisfactory in India. It also says that the library is part of educational institutions and librarians 
are helping to the users to finding their relevant information. The commission highlights only role of 
library in education. No further suggestions gave this commission.     

Secondary Education Commission (1952-53):  
 The recommendations of the commissions are to occupy a place of paramount importance in 
the history of secondary education of independence India, as they have great impact upon the change 
in nature of education. The Commission is indeed a big kind mark in the history of secondary 
education in independence India. The commission has not mentioned the concept of library in its 
recommendations. 
University Grants Commission (1956):  
 At the first time UGC was framed in 1945, to administer the three Central Universities of 
Aligarh, Banaras and Delhi. In 1947, the scope of its accountability was expanded to include all 
Indian universities. The department of Higher Education, Ministry of Education, Govt. of India setup 
a statutory body named as “University Grants Commission” in 1956. UGC provides recognition to 
university and colleges. The recognition benefit was to disburse the funds to universities and colleges 
for infrastructure, library facility and overall development. Book Bank and Collection Development 
Scheme was started in the year 1963-64 by the University Grants Commission. UGC gave due 
importance to the role library, library collection and other library facilities such as BBS. It indicates 
real beginning of library development in higher education system.     
Dr. Ralp R. Shaw and Dr. D B Krishna Rao Committee (1956):  
Vice-Chairman: Dr. M. S. Randhawa.  

This committee conduct a survey of library and bibliographic services for agricultural 
teaching and research in India. This committee recommends creating awareness in librarians and 
administrators for better functioning of libraries in agricultural sector.  
Dr. M. S. Randhwa Committee (1957):  
 In 1955 to 1960, Dr. M. S. Randhwa was Vice President of Indian Council for Agricultural 
Research and this period, he gives attention towards libraries of ICAR. He said that librarians are 
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unskilled persons in agricultural libraries.  The committee states need of skilled and professional’s 
personnel for better performance of libraries.  
The Library Committee (1957):   
Chairman: Dr. S. R. Ranganathan 

University Grants Commission hired a committee and this committee report advised for 
making norms and standards for the designing of library building, fitting and furniture, 
administration of university libraries and training of librarianship etc. The committee has 
recommended standards for overall development of libraries.  
Review Committee of Library (1961):  
Chairman: Dr. S. R. Ranganathan 
 This review committee, form a questionnaire on the basis of data provided by the Indian 
Universities. This questionnaire makes improvement as the back bone of many developments in the 
subject of library science. This review committee intends to develop scientific attitude towards role 
of library through library science education.    
Kothari Commission (1964-66):  
Chairman: D. S. Kothari 
 In this commission’s report, it is mentioned that “without library you cannot setup academic 
institution or university”. The terms of reference of the commission was to figure out the overall 
standards and rules for the improvement of schooling from essential level to the most elevated and 
prompt the public authority on a normalized public example of training in India. The commission has 
strongly recommended need of developed libraries in higher education.   
Dr. Ramaiah Committee (1969):  
 This committee recommends many recommendations but not given due importance to the 
librarians and their pay scales. Because of this attitude libraries suffered a great by not applying the 
recommendations.  
RRLF (1972):  
 The Central Government was established the Raja Ram Mohan Roy Library Foundation 
(RRRLF) at Calcutta on May 22, 1972 on the occasion of bicentenary of Raja Ram Mohan Roy. The 
main purpose of RRRLF was to provide financial assistance to public libraries. The foundation has 
made great contribution in development of public libraries in India.  
Mehrotra Committee (1983):   
Chairman: R. C. Mehrotra  

This committee report said about revision of salary scales of professionally qualified 
librarian. The Government of India accepted it and implemented the revised pay scales.  
National Policy on Library Information System (NAPLIS) (1985):  
Chairman: D. P. Chattopadhyaya 

As mentioned in the P.B.Mangla research paper, National Policy on Library and Information 
Science is to "give a system to appropriately arranged and co-facilitated improvement of library and 
data structure in a nation, coming about in this way in an upgraded and client situated data 
administrations to its client populace". (Mangla;2001). The requirement for the detailing of National 
Policy on Library and Information Systems (NAPLIS) was brought to the notification of the 
Government of India by Indian library calling since 1950s by Dr. S.R.Ranganathan and in the 
suggestions of the Library Advisory Committee Report, 1958. Subsequently, proficient associations, 
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as RRRLF, NISSAT and National Library encouraged upon the Government the need of articulating 
such approach.  
Committee on National Network System (1988)  
Chairman: Yesh Pal)  

This committee report recommends need to build a strong communication network for 
linking Librarian and Information Centers, between all the Universities in higher education and 
research institutes of our country. The main purpose of the committee was to Share the existing 
resources to optimize utilization avoid duplication holdings so as to have an access to wide range of 
literature. This committee recommends networks system for resource sharing and effective use of 
resources.    
Kaula Committee on Curriculum Development in Library and Information Science (1990): 
Chairman: P. N. Kaula 
 To carry a uniform public example to LIS schooling in India, the UGC selected the 
Curriculum Advancement Committee (CDC) in 1990 to rebuild the educational plan under the 
chairmanship of Prof. P.N. Kaula. The report of this advisory group was distributed in 1993 under 
the title "Report of the educational program improvement board on library and data science" (Kaula 
1993). The distribution of this educational plan assisted college divisions with refreshing their 
schedules; notwithstanding, the report was seen as unsuitable and was not took on by most colleges 
(Mahapatra 2006).  
Curriculum Development Committee (2001):  
Chairman: Dr. C R Karisiddappa  
 Many changes have happened in the ICT field, which straightforwardly affects libraries. This 
made the UGC embrace a concentrate on the past CDC report. The panel examined all parts of the 
educational program and proposed measured schedules for Indian colleges (Karisiddappa 2001). The 
CDC (2001) suggested that "considering the arising network climate, taking into account the major 
change in the objectives of the library, and considering the progressions in data capacity and 
conveyance components, the instructive projects ought to cook (Check this words) the necessities of 
these changed settings by remembering for their course contents, the information and abilities 
expected to work successfully in such a climate".  
Library Legislation or Acts:  
Imperial Library Act (1948): After independence the Government of India changed the name of 
Imperial Library to National Library in 1948 at Calcutta. It serves as a well-known collection for all 
reading and information resources created about India both domestically and internationally. 
Public Libraries Act (Delivery of Books) (1954) (Chairman: Dr. D. M. Sen) : This act was based 
on the Press and Registration of Books act 1867. Delivery of Books act make it compulsory to send a 
copy of all books and newspapers published within 30 days to the National Library. This act is for 
Indian Territory only.  
Model Library Act (1963) (Chairman: Dr. D. M. Sen) : This acts key components were - A) 
Constitution of State Library Authority, the apex body, to advise the Government in the matter of 
developing libraries. B) Constitution of the State Library Directorate for directing and controlling the 
system. C) Constitution of District Library Committee in each district. 13 Library Legislation and 
Model Public Library Acts/Bills D) Treatment of the employees as government servants. E) 
Collection of library cess at a rate of 6 paise per rupee on house tax and property tax. 

  



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

 Vol. I  - ISSUE – LXIX , Year – 8,    14 Oct. 2022,  SJIF Impact Factor : 7.479   Page - 36 

Public Library act passed State wise in India:  

Sr. 
No. 

Year of Passing 
the Act 

Name of the Act Status of Library 
Cess (Yes/No) 

1. 1948 Tamilnadu Public Library Act Yes 
2. 1960 AndhraPradesh Public Library Act Yes 

3.  1965 Karnataka Public Library Act Yes 
4.  1967 Maharashtra Public Library Act No 
5.  1979 West Bengal Public Library Act No 
6.  1988 Manipur Public Library Act No 
7.  1989 Haryana Public Library Act Yes 
8.  1989 Kerala Public Library Act Yes 
9.  1993 Mizoram Public Library Act No 
10.  1993-94 Goa Public Library Act Yes 
11.  2001 Gujrat Public Library Act No 
12.  2001 Orissa Public Library Act No 
13.  2005 Uttarakhand Public Library Act No 
14.  2006 UttarPradesh Public Library Act No 
15.  2006 Rajasthan Public Library Act No 
16.  2007 Lakshadweep Public Library Act No 
17.  2008 Bihar Public Library Act No 
18.  2008-09 Chattisgarh Public Library Act No 
19.  2009 Arunachal Pradesh Public Library Act No 

Role of Central Government (Planning commission): 
 

Ordinal 
number of 
Five Year 

Plan 

Plan 
Implementation 

Years 

Provisions under the plan for Education/Library 

1st 1951-56 To establish the National Central Library and One State Central 
Library in each state. In 1951, Delhi public library is 
established.  

2nd 1956-61 Jawaharlal Nehru’s government allotted budget of Rs. 140 Lakh 
for library development. The Advisory Committee was 
appointed in the Chairmanship of K. P. Shinha.  

3rd 1961-66 In this commission made a commission and draft the model 
public library act in 965. In this five year plan, the government 
was given low fund for libraries. This plan gives us four 
libraries i.e. Delhi, Madras, Bombay and Calcutta.  

4th 1969-74 RRRLF was established in 1972 by the Ministry of Culture, 
Govt. of India. In this plan also sum of amount kept lower.  

5th 1974-79 This plan included strong provision for library buildings, 
collections and staff of the central libraries and to strengthen the 
district, blocks and villages libraries.  This plans hallmark was 
“Adult Education Programme”. 

6th 1980-85 This plans provision was to develop a network of public 
libraries to dissemination of information in rural areas and to 
sustain literacy.  

7th 1985-90 This commission’s main aim to find out the needs of 90 million 
people in the Adult Education Programme. In this programme 
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network of libraries plays a vital role in the development of 
literature for neo-literates. During this plan RRRLF established 
an Integrated Research Cell-cum-Computer Unit for promoting 
research in librarianship and database of public libraries in the 
country.  

8th 1992-97 In this planning commission, makes a provision to reorganize 
the Central Reference Library into the National Bibliopraphical 
and Documentation Centre. During this period Delhi Public 
library setups two new libraries.   

9th 1997-2002 In this plan funds were given to the Delhi Public Library, 
Central Secretariat Library, Delhi and National Library, 
Kolkatta for modernizing their infrastructure and acquisition of 
new material which was available in different languages. During 
this paln National Library Kolkatta undertook several major 
initiatives to modernize and upage 

10th 2002-2007 In this plan, funds were provided to establish and upgrade the 
library facilities. In this plan soavemente for establishment of 
Value Education centers in NCERT, NIEPA, NOS, ICPR, 
IGNOU, IIT Delhi, IIM Lucknow and UGC.  

11th 2007-2012 In this plan, for use of ICT number of steps has been taken for 
leveraging the use of ICT in higher education. UGC INFONET 
allows teachers and students to have access to e-journals. The 
network is run and managed by ERNET India. INFLIBNET is 
the Nodal Agency for the co-ordination and facilitation of the 
linkage between ERNET and universities. Instructs to 
universities and colleges to become member of INFLIBNET.  

12th 2012-2017 During this NKC (National Knowledge Commission) was 
started by the Govt. of India in 2005. It was discontinued in 
2014 and former President of India launched NML National 
Mission on Libraries) under the Department of Ministry of 
Culture.  

Findings and Conclusion: 
� In the ancient India, libraries were only for Emperors. They were used for study purpose and 

reference purpose for their own kingdom.  
� In Post-independence lot of problems comes out and there were no solution of these problems in 

India. To solve these problems of the society, people wanted to find a library. But there were no 
provision for people to access the library publically. 

� The literacy rate in 1951 is near about 15% (Nagar, Murari Lal (1987)) and up to present status it 
reached about 74.0% (Census India-2011) 

� 578 colleges were in 1950 and which have been increased to 42343 in present condition.  
� In present condition IIT in India is 23 and in 1951 there were only 1.  
� The statistics says that increase in educational institutions with library.  

University Education Commission (1952-53) has highlights only role of library in education. 
No further suggestions gave this commission. UGC (1956) gave due importance to the role library, 
library collection and other library facilities such as BBS. It indicates real beginning of library 
development in higher education system. Krishna Rao Committee (1956) recommends creating 
awareness in librarians and administrators for better functioning of libraries in agricultural sector. 
Library Committee (1957) of Dr. S. R. Ranganathan has recommended standards for overall 
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development of libraries. Later in 1961 Review committee intends to develop scientific attitude 
towards role of library through library science education. Kothari commission (1964-66) has strongly 
recommended need of developed libraries in higher education. The RRRLF (1972) has made great 
contribution in development of public libraries in India. National Policy on Library Information 
System (NAPLIS) (1985), Committee on National Network System (1988), Kaula Committee on 
Curriculum Development in Library and Information Science (1990), Curriculum Development 
Committee (2001) and Library Legislation or Acts and Central Government (Planning commission) 
in five years plans have made significant contribution in development of Indian libraries.  
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INDIAN WOMEN’S CRICKET AND CHALLENGES: 
A STUDY 
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ABSTRACT :  
Cricket is a very popular sport in India. Now it has become the religion in India. Young and 

old both are equally interested in the sports. In India is an emotion in India. India has achieved 
much success in cricket at the global level. Women cricketers also left the great impact on the sport. 
Women in India are socially backward. Women cricketers face many challenges to become the 
successful cricketer.  Gender discrimination also causes the equal salary with men. Also women 
cricketers are not offered the modern equipment which affects the progress of women cricket.  
Keywords- 

 Success, women cricketers, socially backward, Gender discrimination, equal salary. 
 “Man for the Field and Woman for the Hearth; Man for the Sword and for the Needle She; 
Man with the Head and Woman with the Heart; Man to Command and Woman to Obey; All 

else is Confusion” – Alfred Lord Tennyson 
 Social status of the women were not different to which mentioned above with lines of English 
poet Tennyson. Even in the religious books of various religion women have the secondary status in 
India. They were only known for the cooking and to bore the child for their masters. They didn’t 
have the right to choose their partner, they couldn’t decide their clothing or they couldn’t go outside 
alone. The things about the women started change in the 19th century when the social workers like 
Rajaram Mohan Roy, Maharshi Karve, Mahatma Phule, Savitribai Phule, Agarkar worked for the 
women in the various field like social, economical and education. When women become educated 
they started to take parts in various fields like farming, medical education, social work, movies and 
sports. In India women like Anandibai Joshi, Devki Rani, Sarojini Naidu, Indira Gandhi did well in 
their field which encouraged other women. 
 After Independence, Indian women started to take part in various sports in India and abroad. 
Women’s participation in sport attracted upcoming generations to make their career in sport. After 
independence, the constitution of the India advocates the equal opportunities for women in every 
field. The constitution of India does not allow any to practice discrimination against women. 
Regarding this constitution of India states as: “The State shall not discriminate against any citizen on 
grounds only of religion, race, caste, sex, place of birth or any of them.” [7] This view of constitution 
make possible for women to work in every field and since then they are giving their contribution to 
every field.  
 In the year of 1976, the women's cricket team played its first international match against 
Australian cricket team. The three-test series was played in Pune, Delhi and Kolkata respectively. In 
these test matches India appointed three different captains. A year after the inaugural test match of 
women cricket, India recorded its first Test win against the West Indies in 1978, on Moin-ul-Haq 
Stadium in Patna under the captaincy of Shantha Rangaswamy. At that time almost 25,000 people 
were present to witness history being made. The women played their first One-Day (ODI) 
International match against England in 1978World Cup under the captaincy of Diana Edulji at Eden 
Garden, Kolkata. 
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Since the debut the constant was seen in the performance of the women cricketer and they 
gained the attraction of the cricketers of the world. Since then then the contribution of the women 
cricketer like Shanta Rangaswamy, Diana Edulji, Sandhya Agarwal and many others inspired 
generations of women cricketers even today. Shanta Rangaswamy was the first Indian woman to 
make a century in international cricket on8 January 1977 at Carisbrook, Dunedin against New 
Zealand, Sandhya Agarwal scored of 190 against England in 1986, beating Betty Snowball's score of 
189 that had held the record in women's Test cricket since 1935. Their achievements made India 
proud, because of which these women received the prestigious Arjuna Award. Since the debut 
matches of women, the sport has given many great players like Shubhangi Kulkarni, Mithali Raj, 
Anjum Chopra, Anjum Jain, Jhulan Goswami, Harmanpreet Kaur, Smruti Mandhana etc.  

There are many challenges which women cricketers are still facing today. Those can be as 
following: 
Social Challenges: 

For young girls who want to make their career in cricket, they find proper coach or an 
academy for the proper lesson of cricket from the professional coach. There are many girls who 
troubled in this regard. There are many cricket academies in India. But the truth is that many 
academies don't assist girls, and therefore there are very few academies where girls can be coached. 
Ananya Upendran, an editor, in her blog written for espncricinfo said: 
A nine-year-old who wanted to play walked into the Arshad Ayub Academy. The coaches looked at 
her uncertainly, saying she was too young and probably would not settle in well with the boys. She 
insisted, "I'm better than the boys. I'll show you. I want to play. 

This types discrimination can be seen everywhere in India. Women are always considered 
incapable comparing to men. This type’s discrimination discourages them to involve in the game 
enthusiastically. When Indian national cricketer Rachana Kumar faces the issues of gender 
discrimination she replies to her coach as: 

I have a lot of friends who want to play cricket just for fun…They don't want to take it up 
seriously, so joining the women's academy in Gymkhana [Hyderabad] would be pointless, but then 
again, there is nowhere else they can go. It would really help if there were other places where girls 
could learn to play recreational cricket, even if they aren't serious about it. 

There many young talented girls who could not go further and cannot make their career in the 
cricket due to such type of mentality. Rachana Kumar mentions that her friends also play cricket but 
they play it for the fun only. [espncricinfo] 

Life is not really easy for the girls who tend to make career in cricket. The practice facilities 
provided to them are reasonably good, but when it comes to playing practice matches, the available 
grounds tend to be very far away from their living place. The centrally located grounds generally 
offer to the boys’ team. Parents of the girl cricketers   are very conscious about the safety of their 
daughter. So if the practice grounds are too long from the residence they do not allow for the 
practice. Also many of these grounds are situated at the outskirts of the city. In these grounds there 
are not proper facilities. These grounds don’t have proper toilets. In many grounds bathrooms are 
without doors, some are without running water, some are with broken commodes. Many time girl 
cricketers goes to nearby theatre and shopping malls to use the bathroom.  
Economic Challenges: 

Even after the independence women are not economically free. Since the ancient time they are 
completely dependent upon the men. Now women are earning and it is considered that they are 
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economically independent but they are still considered weak in economic context.  
The boys who play for the state at junior level get many sponsors who offer them free 

equipment like shoes, bat, helmet, and other equipment for practice and security. When the boys play 
the tournaments like Ranaji Trophy, they can get the commercial contracts which provide them an 
income as well. But when the girls play even at the national level it is difficult for them to get the any 
commercial contract. 

It is clear that there is pay discrimination between men and women cricketers.  Even the 
various governments when the men’s team win any tournament declares massive amounts prizes but 
when women team win the same they offer less money prizes. According to the online website 
‘ thebridge’ the difference of the salary between men and women Indian cricket team is as following: 

Central contracts for the Indian women's cricket team for 2021-22 :  
Women's Contracts 2021/22: Category A (Rs 50 lakh), Category B (Rs 30 lakh) and     

Category C (Rs 10 lakh).  
Men's Contracts 2021/22: Category A+ (Rs 7 crore), Category A (Rs 5 crore), Category B 

(Rs 3 crore) and Category C (Rs 1 crore).  
Central contracts for the Indian women's cricket team for 2015-16:  
Men's Contracts 2015/16: Grade A (Rs 1 crore), Grade B (Rs 50 lakhs), Grade C (Rs 25 

lakhs) 
Through the above mentioned contracts it is understandable that the women are always paid 

very less than the women cricketers in India. This type of discrimination causes the progress of the 
women cricketer in India. New Zealand Cricket recently announces the equal salary both for the men 
and women cricketers as per the category. This move is very great for the development of the women 
cricketers. This concept of the New Zealand Cricket should follow by the Indian cricket team as well 
as other cricket councils of the world. 
Indian Premiere League:  

Men cricketers also participate in the Indian Premiere League (IPL) in which they can earn 
millions of money from the various franchise. But as there is no IPL for the women cricketer they do 
not have an opportunity to earn the money. Comparing to male cricketers women cricketers also do 
not get many advertise offers from the various firms or companies. So it would be great that, if there 
is a tournament like IPL, it will help to improve their cricket and also it can give them the confidence 
at the international level. The IPL also can make the girl cricketers economically independent.  
CONCLUSION: 

India in this year (2022) celebrating the 75 years of the independence but the social condition 
is still remained as it was. Still today the women cricketers are facing many problems to establish 
themselves as the successful cricketer. Indian society should change the mind and should be kind and 
positive towards the women cricketers. Women cricketers should pay the equally as men and also the 
grounds and the equipment should provide them by various sponsors which can encourage them to 
make their career in cricket. 
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ABSTRACT: 

PanditJawahrlal Nehru was one of the most loved Prime Minister of India. He was loved by 
the young and by the olds. After independence of India, he served the nation as Prime Minister. 
Secular values were taught by his father and he practiced it in his own life also. He takes the peoples 
of all religions and caste with him during the independence movement and while running the 
government. He also taught the morals and values of the secularism to his daughter Indira 
Priyadarshini (Future Prime Minister of India). Nehru Never believed in the religious discrimination 
in his term as the Prime Minister as well as during the independence movement. 
KEYWORDS: Secular, discrimination, secularism, religion. 

Since the ancient time, people of various caste and religion live in India. In independence 
movement, there were all religion’s people participated and sacrifice their life for the nation. 
Freedom fighters like BalGangadharTilak, Mahatma Gandhi, Sardar Patel, Pandit Jawaharlal Nehru, 
Subhash Chandra Bose, Bhagat Singh, BatukeshwarDutt, Bipin ChandraPal, Chandra Shekhar Azad, 
Fakhruddin Ali Ahmed, LalaLajpatRai, MaulanaAbulKalam Azad, Ram Prasad Bismil, Chandra 
Shekhar Azad, Ashfaqulla Khan, ArunaAsaf Ali, Feroze Gandhi etc. Most of these freedom fighters 
were directly or indirectly connected with the Indian National Congress, so they were financially 
helped and guided by Nehru and other congressman. The freedom fighters were fighting only for the 
nation without considering the caste and religion. This secular view unites them and they could fight 
with the patriotic feeling for the nation. 

Secularism has a very simple meaning; it means an attitude of tolerance and peaceful co-
existence on the part of citizens who belongs to the different faith and a policy of perfect neutrality 
and equality of the states towards the all religious communities in India. This is the ideology on 
which the empire of King Shivaji was stood. In his empire all people of the different community and 
religions, live peacefully. The object of his policy was to protect the religious concerns of all the 
people. A simple but memorable statement of this secular attitude is found in what the philosophic 
poet Iqbal had said: 

Mazhabnahisikhataapas main bairrakhna, 
Hindi hain hum watan hay Hindustan hamara ! 

These lines of poet Iqbal defines the meaning of the secularism in mult-religious and multi-
cultured India. Like Iqbal there are many poets and authors who gave the message of secularism 
through their writing. 
 First Prime Minister of India, Jawaharlal Nehru is known as the architect of the secular India. 
Since the childhood days Nehru was taught the principles of the equality and secularism. Nehru was 
born to PanditMotilal Nehru and Swarup Rani Nehru on 14 November 1889 in Allahabad (now 
Prayagraj). Since the childhood days, Nehru was taught the morals by his parents. He was the eldest 
among three survived children of Motilal Nehru and Swarup Rani Nehru. His younger sister Vijaya 
Lakshmi Pandit became first female president of United Nations General Assembly in 1953. His 
youngest sister Krishna Hathising was the prominent writer. 
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 Secular view in the society can unite the people of different caste and religion. This feeling of 
secularism can bring the harmony and peace in the society. After independence Nehru advocates the 
concept of the secularism as he believed that the only the secular view can lead the country ahead. 
The constitution of India also believes in the secular ideology. Once Dr. B. R. Ambedkar, an 
architect of India’s constitution says,  

 “that the most vital need of the day is to create among the mass of the people the 
sense of a common nationality, the feeling not that they are Indians first and Hindus, 
Mohammedans or Sindhis and Kanarese afterwards, but that they are Indians first and 
Indians last. If that be the ideal then it follows that nothing should be done which will 
harden local patriotism and group consciousness.”[Narake 66] 

Through this remark Dr. Ambedkar, expresses that the feeling of the Indianess is always 
greater than being the follower of any religion. His view also exists in the preamble of the Indian 
constitution. When he adds the word secular in the constitution, many members of the constitution 
assembly opposed him but at that time Prime Minister Nehru stood with him and supported him.  But 
the word ‘secular’ was added in the preamble in 1976, with the Forty-second Amendment of the 
Constitution of India. But, the Supreme Court of India in the 1994 case S. R. Bommai v. Union of 
India says the fact that India was secular since the formation of the republic. 
CONCEPT OF SECULARISM: 

The concept of the secularism was developed during 1970 by Australian- American 
sociologist, Peter L. Berger and Bryan R. Wilson, The President of the International Society for the 
Sociology of Religion. But it is claimed that the roots of the secularism stretches back to the 19th 
century. The influential figures like Marx, Durkheim, and Comte etc. are known as the exponent of 
the term ‘secular’ or ‘secularism’. 

In India the term secularism stands for the separation of religion from the state. Many right 
wing Hindu organizations like RashtriyaSwayansevakSangh, Hindu Mahasabha, SanatanSanstha, 
Akhil Bharat Hindu Mahasabha, AkhilBharatiyaAkharaParishad, Hindu YuvaVahini, etc. demands 
to remove the words like ‘secularism’ and ‘socialist’ from the preamble and declare the nation as 
Hindu Rashtra. But till today the nation is stood on the ideology of secularism. There are many 
threats from such organizations to the India’s secular ideology.  

According to Encyclopaedia Britannica the term ‘secular’ means, “non-spiritual, having no 
concern with religious or spiritual matters.”[p.572] according to the Oxford Learners Dictionary 
‘secularism’ means “the belief that religion should not be involved in the organization of society, 
education, etc.” Merriam- Webster defines the term ‘secular’ as “In contemporary English, secular is 
primarily used to distinguish something (such as an attitude, belief, or position) that is not 
specifically religious or sectarian in nature (for example, music with no religious connection or 
affiliation might be described as "secular"). Through these definitions it is clear that any religion 
cannot be consider as superior to other and will not have importance in government places and 
institution. Also any religion will not criticise and insulted in any institutions.  

In India secularists believe that the state should be free from religion and religious 
institutions, it should be free from the government interference. In India ‘secularism’ is now 
considered as the ‘basic structure’ of Indian constitution. In present scenario ‘secularism’ in India is 
indeed a cause of concern. Today the democracy and secularism of India is considered to be under 
threat.Babri Masjid (Babri Masque) Ayodhya(Uttar Pradesh) led to riots and killings by the Hindus 
and also by the Muslims. Godhra riots, Gujarat in 2002 led to the killings of Muslims and Hindus. 
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Even after that, the country which consider as the largest democracy in the world and secular country 
faces many problems to preserve its identity as democratic and secular country. 
NEHRU’S BELIEF IN SECULARISM: 

The leadership of the Jawaharlal Nehru helped to spread the secular ideology all over the 
country. The people from the world, believes that the credit of the secular ideology in India should 
go to Jawaharlal Nehru.Nehru built the all the institutions and policies based on the ideology of 
secularism. He believes that only the secular ideology can strengthen the nation. He knows that the 
nation stands stable only if the secularism flourished and spread in the nation. According to him 
secular policies and institutions should keep itself away from all communal pulls and fanatic 
revivalism. Anorganized and liberal society could survive by uniting the large cultural diversities.An 
American diplomat Chester Bowles wrote about Nehru regarding secularism in India, as: 

One of his greatest achievements is the creation of a secular state in which the forty-five 
million Muslims who chose not to go to Pakistan may peacefully and worships as they 
please. [Bowles p. 104] 

Through the remark of Bowles it is cleared that the many Muslims of the Pakistan came 
here and the Muslims of India didn’t go to the Pakistan as they believe in the ideology of Nehru 
and they chose to stay in India. Since the partition to the present day all the Muslims of India and 
Pakistan are living peacefully like other religions in India.The Muslims of Pakistan and India lives 
here peacefully but it does not mean that Nehru favours Muslims or any other religion. Nehru 
respects Buddhism, but he didn't explore it as it was personal only. Once he wrote letter to Indira 
Gandhi, the future Prime Minister of India (First woman, Prime Minister of India), in which he 
expects that Indira Gandhi should make her decision after considering all the issues of regarding 
the religion. Nehru suggests his daughter that she should meet to the all kinds of people without 
considering their religion. 

Pandit Jawaharlal Nehru, throughout his life did not believe in spiritualism. In his political 
life, he was greatly influenced by Mahatma Gandhi but he did not accept Gandhi’s concept of 
religion. Nehru in his book titled TheDiscovery of India, Nehru defines the term ‘Dharma’ as:  

Dharma really means something more than religion. It is froma root word which means 
to hold together; it is the inmost constitutionof a thing, the law of its inner being. It is an 
ethical conceptwhich includes the moral code, righteousness, and the whole rangeof 
man's duties and responsibilities.[74] 

Here Nehru gives the meaning of the religions. According to him the religion should be more 
than the religion. The religion must follow the rules and duties of the society. According to him 
religions should bring righteousness and harmony in the society. 

As Nehru has a faith in secularism there was a place to all religion people in his first ministry. 
In present scenario in India, people have become caste and religion conscious, and in many state 
minorities do not have the place in government just because of the religion. So it seems that it is an 
attack on the secular morals on India. When Nehru formed his first government Baldeo Singh, a Sikh 
man was Defense Minister, John Matthai, a Christian was a Railway Minister, Maulana Azad, a 
Muslim was an Education Minister, Dr. Ambedkar, Who belongs to Dalit Community was a Law 
Minister. In this way Nehru walked together for the progress of India without having concern of 
caste and creed. That the reason of his success and the development of the nation during his regime. 
Nehru lived with this values until his death in 1964 on 27 May. 
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CONCLUSION:  
India is a multi-religious country. People of all religion try to live happy and with 

harmony. But many time the conflicts occurs in the nation among the religions. As Nehru says 
that the religious blindness is the major obstacles in the development of the nation. According to 
him religious people cannot think scientifically. He says that the only science can develop the 
society and the nation. India faced many riots which happened between two or more religions. 
Due to these riots many lives. So in the present time people of the nation have to think on it and 
should try to live with peace and harmony. 
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ABSTRACT 

More and more countries have started realizing that managing the rural environment is a 
strong way to help them to grow their economy in a better way. The rural sector is important for the 
society because it generates the growth and development of the civilizations to sustain and achieve 
human goals for better existence. Economic growth and rural society is connected because most of 
the resources available for development come from the rural societies. The basic aim of the paper is 
to analyze the various aspects of rural development. 
KEY WORDS  –Rural Development 
OBJECTIVES OF THE STUDY.- 

1) To Study the Concept and need of rural development 
2)  To Study the importance of rural development 
3) To Study the perspectives and problems of rural development 

Methodology of the Study : The data for the purpose of the study has been collected through 
secondary sources, which mainly include websites and books. 
Definitions of Rural Development: 

1)According to Agarwal (1989) Rural Development is a strategy to improve the economic 
and social life of a specific group of people- the rural poor, including small and marginal farmers, 
tenants and landless. 

2) According to World Bank rural development is a strategy designed to improve the 
economic and social life of a specific group of people by extending the benefits of development to 
the poorest among those who seek livelihood in the rural areas. 

3)According to National Commission on Agriculture rural development means 
development of an area and the people through optimum development and utilization of local 
resources by bringing about necessary institutions, structures and attitudinal changes and by 
delivering package of services to improve all fields of the rural poor and rural weak. 
Need of Rural Development in India 

The rural economy is an example of an agrarian economy. Although farming and agriculture are 
one of the most important primary activities, the problem lies in the fact that the share in GDP of 
agriculture sector is on a constant decline. At the same time, about two-thirds of India’s population 
depends on agriculture.  As a result, the productivity is not up to the mark, with conditions only getting 
worse. 

Moreover, public investment declined since 1991 coupled with lack of adequate infrastructure, 
credit, transport, employment etc. Henceforth the agricultural output has grown at only 3.2% during 
2007-2011. All these factors have been denting the process of development. Therefore there is a need to 
focus on rural development and not just urban development. 
Scope for Improvement 

The primary area to improve should be providing employment in rural areas and improving the 
productivity of the agricultural sector. Often villages in our countries are not in sync with the urban 
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areas because of bad connectivity. Eventually, this leads to segregation and a social divide between 
urban and rural areas. In essence, the infrastructure of rural areas should drastically improve. 

Even after so many years of Independence, stigmas like caste system still have a grip on rural 
people. Quality education can help in achieving the goal of eradication of such social evils. The 
dwindling literacy rates in rural India, especially for females, are a major matter of concern. There is a 
need for land and technical reforms. Modern technologies like organic farming should be incorporated 
to improve outputs and profits. Lastly, people should be given access to easy credit and loans by 
improving the banking system in rural areas. It can be easily concluded, that for the development of an 
economy in both rural and urban areas need to be focused upon. Rural areas need drastic changes in 
areas like infrastructure, credit availability, literacy, poverty eradication etc. The schemes that are 
already in place with the aim of rural development need a new outlook and proper updating. 
Accordingly, the government needs to act for the upliftment of rural India. 
The Importance of Rural Development in India.- 

1. Improving agriculture is a must for industrialization. Agriculture is carried on in villages, so 
rural development is needed to improve agriculture . 

2. Industry needs a literate labor force. But most of the people live in villages (70% in India). So 
rural development is needed to increase the education level of the majority of the population. 

3. Finally, rural development is needed to reduce the migration of people from villages to 
cities. The current rate of rural-to-urban migration in India is unsustainable. It is much more 
than the rate at which industrial jobs and urban infrastructure are growing. So rural 
development is a must to slow down the rural-to-urban migration. 

The Perspectives of the Rural Economic Development  
The Indian rural economic development is an important part of the Indian economy where the 
Government has to foster growth by providing employment and business opportunities to the People.  
The  government  is  in  pressure  to  provide  high  quality  services  in  the  global Environment of 
high competition.  The service providers on the part of government can design the package to form 
the value chain which generally governs the economies of the scale. The basic objectives of the rural 
economic development are as follows:  

1) Human Perspective: The economic development of the rural sector has to look after the 
Individual needs of the farmers because if he is given attention he will give better products 
and enhance the productivity and efficiency of the rural economy.  

2) Social  Perspective:  For  every  sector  of  development,  the  social  issues  are  important  
Because we are existing in this society which is the web of human emotions and feelings. The 
rural  people  have  to  be  respected,  their  social  and  cultural  values  are  important  and  
the government development policies have to incorporate the values of the rural society.  

3) Economic Perspective:The society or any economy can  only be successful if the design, 
implementation and feedback are according to the specific needs of a particular section of the 
society.  Every policy related to the  economic development  requires  a unique  profit 
oriented strategy for growth and sustainability.   

4) National Perspective- The government has the national objective for enhancing the gross 
Domestic product of the country so asto increase the national income of the country through  
The rural and urban development. 
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Global Perspective: The government policy has to focus on the global issues because now 
We are connected to the world through the technological up gradation happening in the 
world. The economy is liberalized where global influence cannot be ignored 

Problems in Rural Development 
As we know the 60-70% of rural population in India lives in primitive conditions.  This sorry 

state exists even after 60 years of independence.  So that Rural Development programmes have 
urgency in the present condition also.  There are many obstacles in the rural development 
programmes which are as under 

1. In 21st Century, there is no electricity supply in many villages. 
2. Now also many rural peoples using primitive methods of cooking, living and farming and 

they have trust on these methods. 
3. By using primitive cook stoves, around 300,000 death / year takes plan due to pollution. 
4. 54% of India’s population is below 25 years and most of them live in rural areas with very 

little employment opportunities. 
5. Literacy is the major problem in rural development programme. 
6. The poor extension linkage causes slow growth of rural development. 
7. Untrained, unskilled, inexperienced staff in extension linkage cannot provide satisfactory 

help to rural peoples. 
8. Every one wants to go to the cities, so that rural people’s remains as ignores part by the 

policy makers also. 
9. Privatization concept is useful for rural development but, government not praying much 

attention to this aspect. 
10. Policy makes prepared policies, programmes for betterment of rural people but, if these 

programmes are not implemented very well then have no used. 
The Issues of the Indian rural economic Environment 

The basic issues of the rural economy are related to the economic environment and the non-
Economic environment. The economies are impacted by the national and the international 
environment. The  non- economic  environment  consists  of  the  socio- cultural  environment, 
natural, demographic, physical  and  the  political  environment.  The economic elements of the rural 
environment directly put an impact on the Indian business market. The business has to understand 
the needs of the rural environment and change according to the rural markets so enhance the value to 
the society. The rural economic environment is a complicated process because it encompasses the 
rural values, ethics and culture. The adaptation of government’s values into the rural environment 
includes the following elements:  

1. Rural environment as a complex and dynamic strategy  
2. It involves rural people’s satisfaction and loyalty  
3. Changing attitude of the rural society    
4. Focusing on continuous people service  
5. Maintain constant updating technological changes  
6. High technological purgation and modernization  
7. Implement of the people friendly policies.  
8. Assimilation of rural growth and development 

CONCLUSION   
The earlier economic policy has affected the growth of the rural industrial economy; still 

there is a greater opportunity in India to development of rural economy. India is a country of 
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villages; its major population lives in rural areas. Promoting the development of rural industries not 
only helps in the economic development but also in improving the livelihood of rural people, 
alleviating poverty, etc. However, the government has realized the importance of rural 
industrialization and trying to developments such objective by implementing various development 
schemes and plans. The government should give more attention on the machinery of implementation 
of such schemes. Providing adequate funds for such programmes are not the only solution, the 
delivery system must also be effective. As discussed earlier, the Rural industries has huge potential 
in employment generation and income creation in rural area, thus, in the current scenario all round 
economic development of rural economy and industries can be an effective tool to overcome the 
underdevelopment of rural areas and industries. At last of the paper it can be conclude that although 
there are many dimensions for the development of rural areas through industrialization, yet these 
dimension and opportunities could be chalk out only with the help of more government assistant. 
Besides this, there are already a lot of schemes for the growth of SSIs, but main hindrance is not well 
implementation of the policies and schemes in a proper way. This is the fact that, we achieved a lot 
till 
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INTRODUCTION :   
The rising tide of nationalism and democracy, which led to the struggle for freedom, also 

found expression in movements to reform and democratize the social institutions and religious 
outlook of the Indian people. Many Indians realized that social and religious reformation was an 
essential condition for the all-round development of the country on Modern lines and for the growth 
of national unity and solidarity. The growth of nationalist sentiments, the emergence of new 
economic forces, the spread of education, the impact of modern Western ideas and culture, and 
increased awareness of the world not only heightened the conciousness of the backwardness and 
degeneration of Indian society but further strengthened the resolve to reform.1 

The reformers took up several issues. They included elimination of or change in certain caste 
regulations and rituals; sati system, widow remarriage, child marriage, status of women, girl’s 
education, prohibition, etc. through a few talked against the caste hierarchy and untouchability.  The 
refomers either revolted individually or formed associations. Barhma Samaj, Arya Samaj, Satya 
Shodhak Samaj and Prathana Samaj. The Prathana Samaj came into exitense in Bombay under the 
leadership of Mahadev Govinde Ranade.2 

The cultural –ideological struggle, represented by the socio-religious movements, was an 
integral part of the evolving national conciousness. This was so because it was instrumental in 
bringing about the intial intellectual and cultural break which made a new vision of the future 
possible. Second, it was a part of the resistance against colonial cultural and ideological hegemony. 
Out of this dual struggle evolved the modern cultural situations new men, new homes and new 
society.3 
The Prathana Samaj (Prayer Society) was established in Bombay, in 1867 by Dr. Atmaram 
Panduranga under the influence of Keshab Chandra Sen. The adherens of the Prathana Samaj 
considered themselves. Unlike the earlier Brahmans, as Hindu, they were devoted theists and 
adhered to the great religious tradition of the Maratha Saints. Like Tukaram, Eknath and 
Ramdas.They devoted their chief attention to social reforms amongst the Hindus by encouraging 
inter-dining,inter- marriage, remarriage of Hindu widows and improvement to depressed classes.  
The Prathana Samaj attracted many followers and, due mainly to the support of Justice Mahadev 
Govinda Ranade, started many benevolent institutions of which the famous Deecan Educaiton 
Soceity was one. 

In 1867, as a result of Keshab Chandra Sen’s visit the “ Prathana Samaj “ was   established.  
Its main tenets were theistic and its object social reforms. When such eminent men as M.G. Ranade 
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and R.G. Bhandarkar joined the Samaj, it gained in stature and strength, and its activities expanded.4 
The Prathana Samaj was started with the aim of reforming Hindu religious thought and 

practice in the light of modern knowledge. It preached the worship of one God and tried to free 
religion of caste orthodox and priestly domination. Two of its great leaders were R.G.Bhandarkar, 
the Famous Sanskrit schoar and historian, Mahadev Govind Ranade (1842-1901). It was powerfully 
infleuenced by the Brahmo Samaj.5. Its founder Ranade was of the leaders of the Indian National 
Congress and the Indian Social Conference which held their first session in 1885 and 1888 
respectively.6 
The Prathana Samaj defined its faith as— 
● God is the creator of this universe. He is the only true God; there is no other God beside Him. 

He is eternal ,spiritual, infinite, the store of all good, all joy, without parts, without form, one 
without a second, the ruler of all, all –pervading , omniscient, almighty, merciful, all-holy and 
the savior of sinners, 

● His worship alone leads to happiness in this world and the next. 
● Love and reverence for Him, an exclusive faith in Him, praying and singing with these 

feelings and doings the things pleasing to Him constitute His true worship. 
● To worship and pray to images and other created objects, is not a true mode of divine 

adoration. 
● God does not incarnate Himself and there is no one book which was has been directly 

revealed by God or is wholly infallible. 
● All men are His children; therefore they should behave towards each other as brethren 

without distinction. 
The Prathana Samaj based its worship on the devotional poems of the Vitthala, especially 

those by Tukaram.7 
The Brahma Samaj8 was the first Missionary Movement in Modern India and Keshab 

Chandra the first missionary to tour the country for propagating the new faith.When he visited 
Bombay in 1864, the ground had already prepared to receive his message.It was absorbing Western 
ideas and receiving English Education. It had felt the need of religious and social reform and 
resented proselytisation  by Christian Missionaries.A newspaper, Subodh Partika, was started to 
spread the teachings of the society and a night school was opened to impart education to the society 
and working classes.9 

The Samaj started missionary work in 1882. Pandita Ramabai, a talented Maratha lady, gave 
much help in founding the ‘Arya Mahila Samaj‘ (Arya Women’s Association). Soon a number of 
men of light and learning joined the society and gave a great impetus to the work of social reform 
and social welfare. 
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Achivements of Prathana Samaj 
The Prathana Samaj, propagated rational worship without isolating from the main stream,    

Hinduism.  In social reforms their main activities were : 
● It worked for spread of education and even established night schools for the workers. 
● At Pandharpur it established an Asylum and Orphanage. 
● For improving the condition of the people form the depressed classes, it started a 

Depressed Class Mission. 
● It encourage the women education. 
● The prohibition of Child marriage. 
● The legalization of the marriage of widows, the repudiation of the sechision of women 

(Purdha) 
● It encourage the inter – caste marriages. 
● The rejection of all irrational and cruel customs and all practices which degraded human 

beings. 
●  One of its members N.M. Joshi launched the Social Service League for creating public 

opinion and other social service.  It collected data on public opinion.10 
● With the help of Pandita Ramabai Prathana Samaj formed the Arya Mahila sabha which 

dedicated towards emancipation of women. 
Rande’s concept of social reform was very broad. He observed “You cannot have a good 

social system when you find yourself low in the scale of  political rights, nor can you be fit to 
exercise political rights and privileges. Unless your social system is based on reason and justice.  
You cannot have a good economic system. When your social arrangements are imperfect. If your 
religious ideas are low and groveling you cannot succeed in social, economic and political sphere.” 
The Indian Social conference established by Ranade played a major role in this Movement.  Though 
the aim of the Movement was the creation of a new integrated society, they attacked first the most 
glaring evils in society. With a view to restoring the dignity of man. The glaring evils were the 
pitiable position of women, the caste system and the practice of untouchability. 

He concludes “If the lessons of the past have value, one thing is quite clear, viz, that in this 
vast country no progress is possible.  Unless both Hindus and Mohmedans, join hands together and 
are determined to follow the lead of the men who flourished in the Akbar’s time and were his chief 
advisers and councilors, and sedulously avoid the obedience are considerations of morality and of 
equal rights of other men. Under the moral law, all men and all women are equal and it is the 
Supreme duty of man and all women are to love man and love God, with devout.  Sincerity and 
reverent faith. 

To Ranade, the Prathana Samaj was ‘only a faint reflection and an humble off – shoot of the 
ancient Bhagwat Dharma which he described as ‘Protestant Hinduism’. He held that Bhawat Dharma 
was the most fragrant flower and delicious fruit of the mighty and ever growing tree that the sanatan.   

In his lecture on ‘Sanatan Arya Dharmachi Lakshane,Ranade described the following sailent 
features of the Arya Dharma : 
● A direct relationship between God and His Bhakta. There is no need for a meditator,  

redeemes or priest. 

                                                           
10

 V.D.Mahajan,Modern Indian History, S.Chand and Company Ltd, New Delhi, 2001, p.514. 
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● The second feature, which is integral comprehensive and common to all branches, and sects 
of the Arya Dharma, is that the Arya Dharma. Unlike other religions, is not a historical 
religion. Hence there is an inexhaustible scope for its growth. The historical religions by their 
very nature tend to be rigid.  But the Arya Dharma is not static but ever growing. 

● The growth of the Arya Dharma despite occasional aberrations and many ups and downs, had 
distinctly been in the direction of love for all human feings.  Ranade was thus claiming an 
inspiring historical past for his own religion, triad, nor a duality of a persons.  Neither is he 
self – absorbed Brahma resting in the world of matter and spirit.  There are no other gods 
besides him and idol worship is folly.  He has no incarnations. 
The future of Inida which took shape in the grand vision of Ranade, was that of a great nation 

proud of its past marching on towards a bright future. Under the providence of God, united firmly in 
the pursuit of the ideals of equality and liberty, purified of social evils and inspited by the voice of 
conscience and morality. 

The principle which Ranade emphasized was that the social organism in India shows a 
growth which should not be ignored and cannot be forcibly suppressed. “There are those among us, 
said he “who think that the work of the reformer is confined only to a brave resolve to break with the 
past, and do what is own individual reason suggests as proper and fitting. The power of long formed 
habits and tendencies is ignored in this view of the matter, “Ranada showed a truer grasp of things 
when he ventured to state. ‘The true reformer has not to write on a clean slate. His work is more 
often to complete the half – written sentences.” 

The Brahma Samaj and the Prathana Samaj were largely products of ideas associated with the 
West, and represent the Indian response to western rationalism. Far different in character were two 
other reforming movements which took their basic principles form here ancient scriptures, like the 
Brahma Samaj, rational worship of one God and social reform formed its idea. 

Ranade was the founders of the Widow Marriage Association in 1861, and the famous 
Deccan Education Society (1884 – 1885) owes its origin to his inspiration. The Dynaeshwari 
conveys the message of Shri Krishna – a message of action and hope. He preached the virtues of 
fearlessness, purity, sacrifice and selfless duty. 
Decline of Prathana Samaj:- 
● In spite of having prominent great thinkers as its members, the Prathana Samaj did not 

develop beyond a certain limit. Some of its members bring the supporters of the British, and 
their being inconsistency in their thoughts and practices, they could not deeply influence the 
masses.  

● The leaders o the Samaj were mainly the intellectuals who could not associate themselves 
with the sorrows and sufferings of the common people. In 1882, S.P. Kelkar became its first 
full time missionary. But such missionaries, did not come forward in large numbers. 

● Lack of workers was the main reason of keeping the movement limited. On the whole the 
Samaj failed to achieve any marked popular impact and remained very much a gathering of 
elite. 

● However, it did exercise, especially during the life-time of M.G.Ranade and R.G.Bhandarkar, 
considerable influence. It was mainly due to its members that a new social consciousness, 
extending to all fields of human activity, began to take root within Hindu society in 
Maharashtra. 
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Relevance to Modern Times:  
● Women education is also relevant to solve many social problems and progress of a nation.  
● Upliftment of Untouchables is necessary for solving many socio-economic problems of a 

nation. Equality. Liberty and fraternity which are the principles mentioned in our Indian 
Constitution are applicable only then when untouchability is eradicated from the society. 

● Prathana Samaj  solved many social evils which are helpful for us to solve today’s social 
problems which existing in the society. 

● Today we are living in a world where hatred, murder, jealousy ,harassment is found, to 
eradicate these things its necessary to follow the guidelines of  Prathana Samaj. 

● It is high time to introduce need based education in our country to make our country 
economically and culturally independent. 

●  Prathana Samaj personalities works helpful to researchers, scholars, historians and social 
scientist for further rearch work. 

●  The reformers used the common people language for spreading religion and philosophy for 
attaining the spiritual satisfaction. 

● Prathana Samaj always tried to emancipation of women. It tried to abolish the child marriage, 
caste system, allowed widow remarriage and against the social evils. These are still existing 
in the society, so to remove from the society , once again rejunavate and reform the society is 
the need of the time. 

● It is helpful to write the Feminist history and subaltern history writing . 
● It also proud about saints –poets works of India. 
● It also helps to the personality development of the people. 
● History is always related to other subjects. So this paper  will help the history scholars and 

researchers for adopting interdisciplinary study and multiciplinary study. 
● For writing the religious history ,it will definitely contributed to enrich the Indian culture and 

literature. 
● It is also helpful for comparison study. 
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Hkkjr dh lqj{kk ds le{k pqukSfr;k¡Hkkjr dh lqj{kk ds le{k pqukSfr;k¡Hkkjr dh lqj{kk ds le{k pqukSfr;k¡Hkkjr dh lqj{kk ds le{k pqukSfr;k¡    
Challenges before Security in India 

 

Dr. Alpana Vaidya 
Associate  Professor, Dept. of Political Science, Hislop College, Nagpur. 

ABSTRACT :    
jk’Vªh; lqj{kk ls rkRi;Zjk’Vª dh ,drk v[kaMrk laizHkqrk, ,oa ukxfjdksa ds thou ,oa mudh 

laifRr dh j{kk djus ls gSa fdUrq fdlhHkh jk’Vªdks rHkh lqjf{kr dgk tk ldrk gS tc og vkarfjd 
[krjksa ls Hkh iw.kZr% eqDr gksA 

Hkkjr ,d fo”kkyla?kh; jk’Vª gS tks vusd laLd`fr;ksa dks viusesa latks, gq, gSaA ;gk¡ 
fHkUu&fHkUu tkfr;ksa /keksZa Hkk’kkvksa dks cksyusokys yksx fuokl djrs gSaA 

प�रचय (Introduction)  
,d jkT; dks vyx&vyx izdkj ds [krjksa dk lkeukdjuk iM+ ldrk gS vkarfjd] ckg~;] 

vkarfjd :i ls lgk;rk izkIr ckgjh] ckg~; :i ls lgk;rk izkIr vkarfjdA pk.kD; us vFkZ”kkL= esa 
fy[kk gS fd izR;sd jktlRrk dk loZizFke mn~ns”;] fdlhHkh izdkj ds vkdze.k ls viuh iztk dh j{kk 
djuk gksrk gSA lqj{kk dk lkekU; vFkZ ,d ns”k dh viuh lhekvkas ds Hkhrj dh lqj{kk ls gSA 
uDlyokn&uDlyokn&uDlyokn&uDlyokn&    

ns'k dh vkarfjd lqj{kk dks vkt ftl ,d vkanksyu ls lclscMh pqukSrh fey jgh gS] og 
gS&uDlyoknAuDlyokn dk tUe lkB ds n”kdesa if”pe caxky ds uDlyokM+h vkanksyu ls gqvkA 
1967 esa pk: etqenkj vkSj dkuwlkU;kyus bl vkanksyudks usr`Ro iznku fd;kA uDlyokM+h xk¡oesa 
lkearksa ds “kks’k.k ds f[kykQ dqN fdlkuksa us l”kL= fonzksgdj lkearksadks ltknh] ftl ds ckn ls 
bls uDlyokn ds uke ls tkuk x;kA tYngh uDlyokn us ns”k ds dbZ jkT;ksadks viuh pisVesa 
ysfy;k] ifj.kke Lo:I uDlyokn us gtkjksa dks ekSr ds ?kkV mrkj fn;kA 
Hkz’VkpkjHkz’VkpkjHkz’VkpkjHkz’Vkpkj    &&&&    Hkz’Vkpkj oLrqr% ,slk dk;Z gS tks vokafNr ykHkdks izkIr djus ds bjkns ls fd;k tk, 
vFkkZr tks lnkpkj] uSfrdrk] ijaijk vkSj dkuwu ls fopuy n”kkZrk gks rFkk “kfDr dk nq:i;ksx 
djrk gks vkt Hkz’Vkpkj ns”k dh vkarfjd lqj{kk ds le{k lclscM+h pqukSrh ds :I esa ekStwn gSA 
/kkfeZd/kkfeZd/kkfeZd/kkfeZd    dV~Vjrk ,oadV~Vjrk ,oadV~Vjrk ,oadV~Vjrk ,oa    u`tkrh; la?k’kZu`tkrh; la?k’kZu`tkrh; la?k’kZu`tkrh; la?k’kZ    &&&&        

Lora=rk ds ckn ls ysdj vc rd Hkkjr esa vusd lkaiznkf;d naxs gq, gSaA ftlus Hkkjr dh 
cgqyrkoknh laaLd`frdks fNUu&fHkUu dj fn;k gS] /keZ] Hkk’kk ;k {ks= vkfnlafd.kZ vk/kkjksaij vusd lewg 
o laxBu yksxksa esa lkekftd fo’kerk c<+kus dk lekukarj :iesa iz;klHkh djrs jgs gSaA ;s vfroknh 
laxBu vius /keZ] Hkk’kk ;k {ks= dh Js’Brk dk nkok izLrqr djrs gSa rFkk fo}s’k iw.kZ ekufldrk dk 
fodkl djrs gSaA 
euheuheuheuh    yk¡fMªaxyk¡fMªaxyk¡fMªaxyk¡fMªax    &&&&    ;g ,d ,slh izfdz;k gS ftlds n~okjk voS/k L=ksr ls vftZr dh xbZ vk; dks oS/k 
cukdj fn[kk;k tkrk gSA dkys/kudks oS/k cukuk gh euh yk¡fMªax gSA bl esa “kkfey /kudks ekndnzO; 
O;kikj] vkardh QafMax vkSj gokyk bR;kfn xfrfof/k;ksa esas iz;ksx fd;k tkrk gSA 
vkardoknvkardoknvkardoknvkardokn    &&&&    fdlh Hkh izdkj dk vkardokn] pkgs og {ks=h; ;k jk’Vªh; gks] ns”kesa vlqj{kk] Hk; vkSj 
ladV dh fLFkfrdks mRiUu djrk gSA vkradokn fgalk dk mi;ksx fdlh izdkj dk Hk; o {kfr mRiUu 
djus ds fy;s fd;k tkrk gSA vkardokn dh lhek esa dksbZ ,d jkT;] ns”k vFkok {ks= ugha gS cfYd 
;g ,d varjkZ’Vªh; leL;k ds :iesa mHkj jgh gSA 
laxfBrlaxfBrlaxfBrlaxfBr    vijk/k &vijk/k &vijk/k &vijk/k &    izR;{k ;k vizR;{k :i ls vkfFkZd vFkok vU; ykHkksa ds fy;s ,d ls vf/kd 
O;fDr;ksa dk laxfBr ny] tks xaHkhj vijk/k djus ds fy;s ,d tqV gksrs gSa] laxfBr vijk/k ds Js.kh 
esa vkrk gSA ijaijkxr laxfBr vijk/kksa esa voS/k “kjkc dk /ka/kk] vigj.k] tcju olwyh] MdSrh] ywV 
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vkSj CySdesfyax bR;knh rFkk xSj&ikjaifjd vFkok vk/kqfud laxfBr vijk/kks aesa gokyk dkjksckj] 
lkbcj vijk/k] ekuo rLdjh] eknd nzO; O;kikj vkfn “kkfey gSaA 
lkaiznkf;drk lkaiznkf;drk lkaiznkf;drk lkaiznkf;drk     vkt laiznk;okn dh Hkkouk nks fofHkUu leqnk;ksa ds e/; dVqrk ,oa ikjLifjd fojks/k 
mRiUu djus ds lkFk&lkFk nwljs /keksZa dk “kks’k.k djrh gS] ftldk mn~ns”; /kkfeZd u gksdj 
jktuSfrd gksrk gSA ns”k dh vkarfjd lqj{kk dks lkaiznkf;drkHkh [kks[kyk djrk jgrk gSA 
lkaiznkf;drk dk vFkZ ,slh fopkj/kkjk ls gS] ftlds varxZr fdlh laiznk; fo”ks’k ds yksx U;wukf/kd 
:i ls /kkfeZd] lkekftd] jktuhfrd vkSj vkfFkZd leku<kapsesa fo”okl j[krs gksaA 
TkfroknTkfroknTkfroknTkfrokn: tkfrokn ,d vU; leL;k gS tks vkarfjd lqj{kk dks le; & le; ij pqukSrh nsrh jgrh 
gS]A Hkkjresa fofHkUu tkfr o /keZ ds yksx fuokl djrs gSaA laoS/kkfud pquko Hkh tkfrokn ds uke ij 
yM+stk jgs gSaA Qyr% ,slh fLFkfresa ns”k ds vnaj vjktdrk tSlh ?kVuk;sa ?kfVr gksuk LokHkkfod gS 
ftlls ns”k dh lqj{kk dks [krjk eglwl fd;k tk ldrk gSA jktLFkku esa gqvk xqtZj&eh.kk la?k’kZ bl 
dks mtkxj djrk gSA bu tutkrh; leqnk;ksa dk ikjLifjd Vdjko rFkk budh n;uh;] vkfFkZd] 
lkekftd lkaLd`frd] jktuSfrd] LokLF; rFkk f”k{kk tSlh ewyHkwr leL;k;s jk’Vª ds vkarfjd 
vk;keksadks fdlh&u&fdlh :iesa izHkkfor djrh gSA 
fu/kZurkfu/kZurkfu/kZurkfu/kZurk: Hkkjr esa fu/kZurk ,d cgqrcM+h leL;k gS] ftldk eq[; dkj.k csjkstxkjh] tula[;k vkSj 
ns”k dh vkfFkZd fLFkfr dk Bhd u gksuk gSA vkt Hkkjrdks vktkn gq, yack le; O;rhr gks pwdk gS] 
ysfdu fu/kZurk dks nwj djus ds fy, dksbZ Bksl iz;kl ugha fd;sx;s gS ftlls fnu&izfrfnu c<rh 
fu/kZurk Hkkjrh; lqj{kk ds fy, [krjk lkfcr gks jgh gSA 
csjkstxkjhcsjkstxkjhcsjkstxkjhcsjkstxkjh    : csjkstxkjh Hkh ,d cM+h leL;k gS tks O;fDrxr leL;k ls mBdj dbZ izR;{k vFkok 
ijks{k :i ls vkarfjd lqj{kk ds fy, [krjk mRiUu djrh gSA vkt f”kf{kr csjkstxkj ;qok dqaBkxzLr 
gksrk tk jgk gS vkSj vf/kd f”kf{kr csjkstxkj ;qokHkh vkradokn dh nqfu;kes adne j[k jgs gSA vkt 
Hkkjr f”k{kk] tula[;k fu;a=.k rFkk lkekftd&vkfFkZd fodklesa rsth ls fiNM+rk tk jgk gSA 
Hkk’kkoknHkk’kkoknHkk’kkoknHkk’kkokn    : Hkk’kkoknHkh jk’Vªh; lqj{kk ds lEeq[k ,d pqukSrh ds :iesa gS] D;ksa fd Hkkjr ,d cgqHkk’kh 
jk’Vª gSA Ysfdu dsanz ljdkj }kjk tc ljdkjh dkedkt esas fgUnh Hkk’kk dk iz;ksx djus dk vkns”k 
tkjh fd;k x;krks nf{k.k Hkkjr esa bldk dM+k fojks/k gqvkA KkrO; gS fd rfeyukMq esa rks Hkk’kk;h 
iz”udks ysdj Hkkjr ls vyx gksus dh ek¡x Hkh dh xbZ FkhA bl leL;k dks ysdj Hkkjr nks Hkkxksaesa 
foHkkftr gks x;k mRrjh Hkkjr] nf{k.k HkkjrA ;n~;fi Hkkjr dh jk’VªHkk’kk lfefrus rhu lw=h QkWewZysdks 
viukus dk lq>ko fn;k ftlls {ks=h; Hkk’kkvksa dh lqj{kk gks ldsA 
ns”k dh vkarfjdns”k dh vkarfjdns”k dh vkarfjdns”k dh vkarfjd    lqj{kk esalqj{kk esalqj{kk esalqj{kk esa    ckg~;ckg~;ckg~;ckg~;    jkT;ksajkT;ksajkT;ksajkT;ksadh Hkwfedkdh Hkwfedkdh Hkwfedkdh Hkwfedk& 

Hkkjr tSls ns”kksa esa voS/k ?kqliSB ,oa “kj.kkfFkZ;ksa dh leL;kesa Hkh ckg~;jkT;ksa dk izR;{k 
;ksxnku gS] tks ns”k dh vkarfjd lqj{kk dks pqukSrh iw.kZ cukjgs gSaA fdlhHkh leL;k ds lek/kku ds 
fy;s nh?kZdkfyu uhfr;k¡ cukuh gksrh gSaA 

िन कषिन कषिन कषिन कष    ((((Conclusion) 
tcrd ns”k ds vanj gh dqjhfr;kasdks iukg feyrh jgsxh] pkgs og fdlhHkh {ks= esa gks] rcrd 

ns”k dh vkarfjd lqj{kk fdlh u fdlh izdkj ls vlqjf{kr jgsxh] D;kas fd jk’Vª ds vUnj vkilh 
eueqVko] oSeuL;] ruko ns”k dh vkarfjd lqj{kk dks ckf/kr djus dh izFkedM+h gksrh gSA 
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'''''''' वाधीनतावाधीनतावाधीनतावाधीनता    सं ामसं ामसं ामसं ाम    मेममेेमे    हदीहदीहदीहदी    सािह यसािह यसािह यसािह य    कककक     भूिमकाभूिमकाभूिमकाभूिमका""""    
 

ाााा. . . . डॉडॉडॉडॉ. . . . जाधवजाधवजाधवजाधव    केकेकेके. . . . केकेकेके....    
पु य ोक अिह यादेवी होळकर, महािव ालय राणीसावरगाव ता.गंगाखेड िज.परभणी 

         

हदी सािह य क  सािहि यक परंपरा अ यंत ाचीन, बृहत ,िव तृत एवं समृ  व प क  रही ह।ै हदी 
सािह य क  िविवध िवधा  के कारण इस परंपरा को िनरंतर समृ ,संप  और अखंिडत बनाये रखा ह।ै इन िवधा  
म कहानी, उप यास, नाटक, िनबंध, सं मरण, रेखािच , आ मकथा, डायरी तथा अ य िवधाए ह।ै  हर एक िवधा  
का अपना एक िवशेष मह व एवं े  रहा ह।ै 

15 अग त 1947 को हमारा दशे ि टश सरकार से मु  होकर एक वतं  रा  बना। 1947 के पूव कई 
िव ोह के बाद भारत को वतं ता ा  ई थी। हम वतं  ए आज 75 वष हो गये ह।ै हमारा भारत 200 वष तक 
अं ेजो के अिधन था,िजसके बाद हमारे दशे म आजादी के िलए काफ  लढाईया लढी गयी। आज हम 15 अग त को 
हमारे दशे का एक रा ीय पव मानत ेह।ै िजस ेहम वतं ता दवस के प म हर वष बडी धूमधाम के साथ मनाते ह।ै 

दशे को आजादी दलाने के िलए हमारे ब त से वतं ता सेनानी एवं सािह यकार  के योगदान क  भूिमका 
अहम् रही ह।ै  हमारे कई वतं ता सेनानी अपने ाण  क  परवाह कए िबना दशे क  आजादी के िलए खुद को  
यौछावर कर दया था।  ऐसे सभी वतं ता सेनानी, सािह यकार  क  इस िन वाथ दशेभ  को याद कर उ ह े

ांजली अ पत कर हम सभी दशेवािसय  ारा हर वष दशे क  आजादी के दन को याद करके बडे ही स मान के 
साथ अपने रा ीय वज को फराया जाता ह।ै  सभी कूल, कॉलेज तथा भारत सरकार के सभी सरकारी, 
िनमसरकारी सं थान  म ितरंगा फहराया जाता ह।ै 

भारतीय वतं ता आंदोलन का इितहास 1857 स ेलेकर 1947 तक माना जाता ह।ै इस आंदोलन का मूल 
उ शे केवल ि टश सरकार को समा  कर,भारतीय जातं  थािपत करना रहा ह।ै भारत म पहली बार ि टश 
सरकार के िवरोध म बंगाल से िव ोह उभरा था, इसके प ात भारतीय रा ीय काँ ेस ने जडे मजबूत कर ली थी।हर 
एक े  स ेि टश सरकार के िवरोध म अंदोलन चलन ेलगे थे।प रनाम व प 15 ऑग ट 1947 को हमारा दशे 
वतं  आ। आज हम वतं ता सं ाम क  75 वी वष गाठ मना रह ेह।ै  वतं ता दवस हम सब भारतीय  के िलए 

हष और उ हास का दन रहा ह।ै  वतं ता दलाने के िलए अपने ाण  क  आ ती दनेेवाले हमारे वीर शहीद  का 
पु य दवस भी ह।ै 

1857 से लेकर 1947तक अनेक ांितका रय  के साथ लेखक, किव, प कार,जनसामा य जनता न े भी 
मह वपूण भूिमका िनभायी ह।ै  इन शहीद  क  गौरव गाथा हमे एक ेरणा दतेी ह।ै हमारे दशे को वतं ता दलान े
के िलए हदी सािह य के सािह यकार, प कार, किव, ांितकारीय  ने ब त बडा योगदान दया ह।ै  

िजनम ेमचंद क  रचना रंगभूमीरंगभूमीरंगभूमीरंगभूमी, , , , कमभमूीकमभमूीकमभमूीकमभमूी, भारतद ुक  रचना भारतभारतभारतभारत    ददुशाददुशाददुशाददुशा  जयशंकर साद क  रचना 
चं गुचं गुचं गुचं गु , , , , कंदगुकंदगुकंदगुकंदगु  तथा अ य रचनाकारो क  रचना  म दशे ेम कुट- कुट कर भरा आ ह।ै यह सभी रचनाए 
दशेभ  से े रत रही ह।ै  दशे ेम क  भावना जगान े के िलए सभी िव ान  क  रचनाए कारगर िस  होती ई 
दखाई दतेी ह।ै इन रचनाकार  म वीर सावरकर क  रचना 1857 1857 1857 1857 काकाकाका    थमथमथमथम    वाधीनतावाधीनतावाधीनतावाधीनता    सं ामसं ामसं ामसं ाम, पंिडत जवाहरलाल 
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नेह  क  रचना भारतभारतभारतभारत    कककक     खोजखोजखोजखोज,  लोकमा य ितलक क  रचना गीतारह यगीतारह यगीतारह यगीतारह य, शरदचं  च ोपा याय क  रचना पतपतपतपत    केकेकेके    
दावदेारदावदेारदावदेारदावदेार आदी रचना  म दशेभ , दशे ेम कूट कूट कर भरा आ ह।ै िजन भारतीय  न ेयह रचनाए पढी वे सभी 
भारतीय अपने घर ार को छोड कर दशे के िलए मर िमटने के िलए अपना सव व अपण करन ेके िलए वतं ता 
आंदोलन के महासागर मे कुद उठे थे। 

हदी सािह य के महान रा किव एवं सािह यकार  म मैिथलीशरण गु  का नाम आदर के साथ िलया जाता 
ह।ै मैिथलीशरण गु  क  रचना भारतभारतभारतभारत    भारतीभारतीभारतीभारती पढने के िलए अभाषी हदी के लोग पहली बार हदी भाषा िसिख 
तथा इस रचना का अ ययन कया।  इस रचना म दशे ेम, रा भि  कूट कूट कर भरी ह।ै इस रचना म मैिथलीशरण 
गु  एक थान पर िलखत ेह ै- 

मुझेमुझेमुझेमुझे    तोडतोडतोडतोड    लनेालनेालनेालनेा    बनमालीबनमालीबनमालीबनमाली,,,,    
उसउसउसउस    पथपथपथपथ    परपरपरपर    तमुतमुतमुतमु    दनेादनेादनेादनेा    फेकफेकफेकफेक,,,,    
मातभृमूीमातभृमूीमातभृमूीमातभृमूी    परपरपरपर    िससिससिससिसस    चढानेचढानेचढानेचढाने,,,,    

िजसिजसिजसिजस    पथपथपथपथ    परपरपरपर    जावेजावेजावेजावे    वीरवीरवीरवीर    अनकेअनकेअनकेअनके,,,,    
अतःइस कार से मैिथलीशरण गु  क  रचना भारत भारती म दशे पर मर िमटने वाले वीर जवान, युवा  

के माग म िबछ जाने क  अद य ई छा  करत ेह।ै झासंीझासंीझासंीझासंी    कककक     रानीरानीरानीरानी    रचनारचनारचनारचना म सुभ ा कुमारी चौहान भी इसी कार 
से दशेभ ,  रा भावना को जागृत करन ेका यास कया ह।ै लेिखका अपनी रचना  म वीर जवान, वीर युवा  
म दशे ेम का अगाध संचार कर जोश भरन ेका भरकस यास कया ह।ै याम सुंदर दास क  रचना पराधीनपराधीनपराधीनपराधीन    सपनेसपनेसपनेसपने    

◌ॅ◌◌ॅॅ◌ॅ    सखुसखुसखुसखु    नाहीनाहीनाहीनाही तथा याम नारायण पांडे क  रचना ह दीह दीह दीह दी    घाटीघाटीघाटीघाटी इस रचना म महाराणा ताप के घोड ेचेतन के िलए 
िलखा गया ह ै क- 

रणबीचरणबीचरणबीचरणबीच    चौकडीचौकडीचौकडीचौकडी    भरभरभरभर    भरभरभरभर    करकरकरकर    चतेकचतेकचतेकचतेक    बनबनबनबन    गयागयागयागया    िनरालािनरालािनरालािनराला    था।था।था।था।    राणाराणाराणाराणा    तापतापतापताप    केकेकेके    घोडेघोडेघोडेघोडे    सेससेेसे    पडपडपडपड    गयागयागयागया    हवाहवाहवाहवा    काकाकाका    पालापालापालापाला    था।था।था।था।    
िगरतािगरतािगरतािगरता    नननन    कभीकभीकभीकभी    चतेकचतेकचतेकचतेक    तनतनतनतन    परपरपरपर    राणाराणाराणाराणा    तापतापतापताप    काकाकाका    कोडाकोडाकोडाकोडा    था।था।था।था।    वहवहवहवह    दौडदौडदौडदौड    रहरहरहरह    अरीअरीअरीअरी    म तकम तकम तकम तक    परपरपरपर    यायायाया    आसमानआसमानआसमानआसमान    परपरपरपर    घोडाघोडाघोडाघोडा    था।था।था।था।    

वतं ता सं ाम म दशे ेम क  भावना को जागृत करन ेके िलए जयशंकर साद न ेअ णअ णअ णअ ण    यहयहयहयह    मधमुयमधमुयमधमुयमधमुय    दशेदशेदशेदशे    
हमाराहमाराहमाराहमारा,  सुिम ानंदन पंत ने जयजयजयजय    भारतभारतभारतभारत,,,, िनराला न े भारती,  जय िवजय करे, वग स य कमल धरे, कामता 
सादजी न ेिलखा ह।ै 

जैस े
ाणाणाणाण    यायायाया    हैहहैैहै    दशेदशेदशेदशे    केकेकेके    िलएिलएिलएिलए,,,,    

दशेदशेदशेदशे    खोकरखोकरखोकरखोकर    जोजोजोजो    िजएिजएिजएिजए    तोतोतोतो    यायायाया    िजएिजएिजएिजए , 
  ईकबालजीईकबालजीईकबालजीईकबालजी न ेिलखा ह-ै 

सारेसारेसारेसारे    जहाँजहाँजहाँजहाँ    सेससेेसे    अ छाअ छाअ छाअ छा,,,,    
हदु ताहदु ताहदु ताहदु ता    हमाराहमाराहमाराहमारा    

हमहमहमहम    बलुबलुेबलुबलुेबलुबलुेबलुबलुे    हैहहैैहै    उनकउनकउनकउनक     
वोवोवोवो    गुमशुदागुमशुदागुमशुदागुमशुदा    हमाराहमाराहमाराहमारा    
सारेसारेसारेसारे    जहाँजहाँजहाँजहाँ    सेससेेसे    अ छाअ छाअ छाअ छा,,,,    

हदु ताहदु ताहदु ताहदु ता    हमारा।हमारा।हमारा।हमारा।    
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बालकृ णबालकृ णबालकृ णबालकृ ण    शमाशमाशमाशमा    नवीननवीननवीननवीन जी न ेिलखा ह-ै  
किवकिवकिवकिव    कुछकुछकुछकुछ    ऐसीऐसीऐसीऐसी    तानतानतानतान    सनुाओसनुाओसनुाओसनुाओ,,,,    
िजससेिजससेिजससेिजससे    उथलउथलउथलउथल    पथुलपथुलपथुलपथुल    मचमचमचमच    जायेजायेजायेजाये    

एकएकएकएक    िहलौरिहलौरिहलौरिहलौर    इधरइधरइधरइधर    सेससेेसे    आयेआयेआयेआये,,,,    
एकएकएकएक    िहलौरिहलौरिहलौरिहलौर    उधरउधरउधरउधर    सेससेेसे    जायेजायेजायेजाये,,,,    

ाणोाणोाणोाणो    केकेकेके    लालेलालेलालेलाले    पडपडपडपड    जायेजायेजायेजाये,,,,    
वरवरवरवर    नभनभनभनभ    मममम    छाछाछाछा    जायेजायेजायेजाये,,,,    

किवकिवकिवकिव    कुछकुछकुछकुछ    ऐसीऐसीऐसीऐसी    तानतानतानतान    सनुाओसनुाओसनुाओसनुाओ,,,,    
िजससेिजससेिजससेिजससे    उथलउथलउथलउथल    पथुलपथुलपथुलपथुल    मचमचमचमच    जायेजायेजायेजाये,,,,    

इस कार क  रचनाए वतं ता सं ाम म अनेक  रिच गयी। इसिलए  हर एक भारतीय नवजवान जाग 
उठा तथा इनम नवचेतना का संचार कया गया।  इस कार क  रचनाए रचनेवाल ेरचनाकार  म रामधारी सह 
दनकर,  िशवमंगल सह सुमन, राम नरेश ि पाठी, राधाचरण गो वामी,  ब ीनारायण चौधरी, ेमधन, राधाकृ ण 

दास, ीधर पाठक, माधव साद शु ल, नथुराम शमा शंकर, गया साद शु ल, माखनलाल चतुवदी, िसयाराम 
शरण गु , अ ेय, तथा अ य ऐस े अनिगनत रचनाकार  न े अपनी रचनाय े िलखकर समाज म दशे ेम, दशेभ  
जगाने का काम कया ह।ै 

आज हम रा ीय गीत के प म बं कमचंबं कमचंबं कमचंबं कमचं     चटजचटजचटजचटज  का वदंेवदंेवदंेवदंे    मातरममातरममातरममातरम    गीतगीतगीतगीत गाते ह।ै इस गीत म दशेभ  दशे 
ेम कोटी कर भरा ह।ै जैस े 

वंदेवंदेवंदेवंदे    मातमातमातमातरम्रम्रम्रम्    
सजुलाम्सजुलाम्सजुलाम्सजुलाम्    सफुलाम्सफुलाम्सफुलाम्सफुलाम्    मलयजमलयजमलयजमलयज    शीतलाम्शीतलाम्शीतलाम्शीतलाम्    

श यश यश यश य    यामलायामलायामलायामला    मातरम्मातरम्मातरम्मातरम्    
वंदेवंदेवंदेवंदे    मातरम्मातरम्मातरम्मातरम्    

शुशशुुशु     यो ायो ायो ायो ा    पलु कतपलु कतपलु कतपलु कत    यािमनीयािमनीयािमनीयािमनी    
फु लफु लफु लफु ल    कुसिुमतकुसिुमतकुसिुमतकुसिुमत    दरुमदलदरुमदलदरुमदलदरुमदल    शोिभनीशोिभनीशोिभनीशोिभनी    

सहुािसनीसहुािसनीसहुािसनीसहुािसनी, , , , समुधरुसमुधरुसमुधरुसमुधरु    भािषनीभािषनीभािषनीभािषनी    
सखुदासखुदासखुदासखुदा,,,,वरदावरदावरदावरदा,,,,मातरम्मातरम्मातरम्मातरम्    

वंदेवंदेवंदेवंदे    मातरम्मातरम्मातरम्मातरम्    
इसी कार स े हमारा    रा गानरा गानरा गानरा गान िलखने वाले रिचयता रव नाथरव नाथरव नाथरव नाथ    ठाकूरठाकूरठाकूरठाकूर का योगदान भी अतुलिनय एवं 

अिव मरणीय ह।ै इ ह ने जनजनजनजन    गणगणगणगण    मनमनमनमन    अिधअिधअिधअिध    नायकनायकनायकनायक    जयजयजयजय    हेहहेेहे    भारतभारतभारतभारत    भा यभा यभा यभा य    िवधातािवधातािवधातािवधाता का लेखन कया ह।ै यही हमारा 
रा गान हर कॉलेज हर कूल हर सरकारी, िनमसरकारी कायालय  म गाया जाता ह।ै 

भारतीय वाधीनता हते ूकई लेखको न,ेकिवय  ने,  ांितका रय  ने अपनी लेखनी एवं ांती को तलवार 
मान कर भारतीय वतं ता सं ाम म अपना योगदान दया ह।ै इन रचनाकार  म महावीर साद ि वेदी 
मैिथलीशरण गु , ीधर पाठक, माखनलाल चतुवदी तथा अ य िव ान  का नाम आदर के साथ िलया जाता ह।ै 
साथ ही इन रचनाकार , ांितका रय  न े अपनी तलवार पी कला को धारदार बनाया ह।ै इन रचनाकार , 
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किवयो, ांितका रय  ने सवसामा य लोग  के दलो म दशेभ , रा ेम क  भावना को जगाया ह,ै साथ ही इन 
लोग  को अपने वाधीनता आंदोलन का िह सा बनान ेहतेू े रत कया ह।ै 

हदी सािह य के रचनाकार  के अलावा ऐसे अनेक ांितकारीय  न ेअपने बिलदान दकेर दशे को आझाद 
कया ह।ै  इनमे महा मा गांधी,  लोकमा य बाल गंगाधर ितलक, भगत सग, राजगु , सुखदवे, सुभाषचं  बोस तथा 

अ य ांितका रय  के आ हान के कारण अपना जीवन अ पत करन ेके िलए नवजवान एवं सवसामा य जनता उठ 
खडी ई। वािधनता आंदोलन म अनेक वीर पु ष,  जवान  के बिलदान को लोग आज भी मरण करत ेह।ै हमारे 
अनेक ांितका रय  न ेदशे को आझाद करन ेके िलए सव सामा य जनता म ऐसी जान फक दी क  हर एक भारतीय 
अं ेज  क  गुलामी िमटाने के िलए उठ खडा आ। 

वतं ता सं ाम म ांितकारीय , किवय , लेखक  ने ऐसे अनेक नारेनारेनारेनारे    औरऔरऔरऔर    वचनवचनवचनवचन दये ह,ै  जो आज भी भूल े
नही जाते। हर एक भारतीय इन नारो, वचन  को याद कर आज भी ांित क  भावना  को जगान ेका य  कया 
करत ेह।ै  
जैस-े    

इ कलाबइ कलाबइ कलाबइ कलाब    जदाबादजदाबादजदाबादजदाबाद----    भगत सगभगत सगभगत सगभगत सग    
करोकरोकरोकरो    यायायाया    मरोमरोमरोमरो----    महा मामहा मामहा मामहा मा    गाधंीगाधंीगाधंीगाधंी    
जयजयजयजय    हदहदहदहद----    सभुाषचंसभुाषचंसभुाषचंसभुाषचं     बोसबोसबोसबोस    

पूणपूणपूणपूण    वरा यवरा यवरा यवरा य----    पिंडतपिंडतपिंडतपिंडत    जवाहरलालजवाहरलालजवाहरलालजवाहरलाल    नहेनहेनहेनहे     
भारतभारतभारतभारत    छोडोछोडोछोडोछोडो----    महा मामहा मामहा मामहा मा    गाधंीगाधंीगाधंीगाधंी    

जयजयजयजय    जवानजवानजवानजवान    जयजयजयजय    कसानकसानकसानकसान----    लाललाललाललाल    बहादरूबहादरूबहादरूबहादरू    शा ीशा ीशा ीशा ी    
सपंूणसपंूणसपंूणसपंूण    ातंीातंीातंीातंी----    जय काशजय काशजय काशजय काश    नारायणनारायणनारायणनारायण    
वंदेवंदेवंदेवंदे    मातरम्मातरम्मातरम्मातरम्----    बं कमचंबं कमचंबं कमचंबं कमचं     चटजचटजचटजचटज     

िवजयीिवजयीिवजयीिवजयी    िविविविव     ितरंगाितरंगाितरंगाितरंगा    यारायारायारायारा----    यामलालयामलालयामलालयामलाल    गु ागु ागु ागु ा    पाषदपाषदपाषदपाषद    
जनजनजनजन    गणगणगणगण    मनमनमनमन    अिधअिधअिधअिध    नायकनायकनायकनायक    जयजयजयजय    हेहहेेहे----    रव नाथरव नाथरव नाथरव नाथ    टागोरटागोरटागोरटागोर    

वरा यवरा यवरा यवरा य    हमाराहमाराहमाराहमारा    ज मिसज मिसज मिसज मिस     अिधकारअिधकारअिधकारअिधकार    हैहहैैहै----    बालबालबालबाल    गंगाधरगंगाधरगंगाधरगंगाधर    ितलकितलकितलकितलक    
सरफरोशीसरफरोशीसरफरोशीसरफरोशी    कककक     तम ातम ातम ातम ा    अबअबअबअब    हमारेहमारेहमारेहमारे    दलदलदलदल    मममम    हैहहैैहै----    राम सादराम सादराम सादराम साद    िबि मलिबि मलिबि मलिबि मल    

सारेसारेसारेसारे    जहाँजहाँजहाँजहाँ    सेससेेसे    अ छाअ छाअ छाअ छा    हदु ताहदु ताहदु ताहदु ता    हमाराहमाराहमाराहमारा----    अलामाअलामाअलामाअलामा    इकबालइकबालइकबालइकबाल    
तमुतमुतमुतमु    मझुेमझुेमझुेमझुे    खनूखनूखनूखनू    दोदोदोदो    मममम    तु हेतु हेतु हेतु हे    आजादीआजादीआजादीआजादी    दूगंादूगंादूगंादूगंा----    सभुाषसभुाषसभुाषसभुाष    चंचचंंचं     बोसबोसबोसबोस    

सायमनसायमनसायमनसायमन    किमशनकिमशनकिमशनकिमशन    वापसवापसवापसवापस    जाओजाओजाओजाओ----    लालालालालालालाला    लजपतलजपतलजपतलजपत    रायरायरायराय    
इसी कार से अ य रचनाकार  ने भी दशे के िलए नारे और वचन कह ेह।ै 

सारतःसारतःसारतःसारतः    
इस कार से वाधीनता सं ह म अनेक रचनाकार,प कार, ांितकारी तथा जनसामा य भारतीय  न े

अपना अपना योगदान दया ह।ै वातं  आंदोलन मु यतः संघष और अ हसा मक  ांती के आधार पर आगे 
बढा।अनेक रचनाकारो, ांितका रय  के आ हान पर अपना जीवन होम दनेे के िलए लोग उठ खडे ए। इन अनाम 
लोग  के बिलदान पर ही दशे खडा ह।ै इन बिलदािनयो  के ित ा का समपण आज हर करत ेह।ै वाधीनता 
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आंदोलन केवल राजनीितक ही न होकर समाज म अनेक सामािजक बुराईय  स ेमु  का आंदोलन भी रहा ह।ै 
सहा यकसहा यकसहा यकसहा यक    सदंभसदंभसदंभसदंभ    थंथंंथथं    सचूीसचूीसचूीसचूी    

 1. हदी सािह य कोश- धीर  वमा- ान मंडल िलिमटेड, वाराणसी 
 2.आधुिनक हदी सािह य का इितहास- सूयनारायण रणसूभे-िवकास काशन, कानपूर 
 3.महाकवी िनराला और उनका रागिवराग- कृ णदवे शमा- रगल बुक डेपो, द ली  
 4. ितिनधी किवताए-अ ेय- राजकमल काशन, नई द ली  
 5. ितिनधी किवताए- गजानन माधव मु बोध- राजकमल काशन, नई द ली  
 6. हदी सािह य का वृितपरक इितहास- सभापती िम ा- िवनय काशन, कानपूर 

 7. हदी सािह य का इितहास -डॉ.नाग - मयूर पेपर बा◌ॅ स,  नोएडा  
 8. हदी सािह य का वै ािनक इितहास- गणपतीचं  गु -लोकभारती काशन, इलाहाबाद 
 9. हदी सािह य युग और वृितया- िशवकुमार शमा- अशोक काशन, द ली 
10. हदी सािहत्य का इितहास- रामचं  शु ल- नागरी चा रणी सभा,वाराणसी  
11. हदी सािह य का सम  इितहास- रमेशचं  शमा- िव ा काशन, कानपूर। 
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वातं यो रवातं यो रवातं यो रवातं यो र    आम आदमी क  पीड़ाआम आदमी क  पीड़ाआम आदमी क  पीड़ाआम आदमी क  पीड़ा    
((((िवशषे सदंभ िवशषे सदंभ िवशषे सदंभ िवशषे सदंभ : : : : डॉडॉडॉडॉ. . . . कँुअर बचेनै क  ग़ज़लकँुअर बचेनै क  ग़ज़लकँुअर बचेनै क  ग़ज़लकँुअर बचेनै क  ग़ज़ल))))    

    

ाााा. . . . डॉडॉडॉडॉ. . . . बगंबगंबगंबगं    नरनरनरनर सगदास सगदास सगदास सगदास ओम काशओम काशओम काशओम काश    
सहयोगी यापक तथा अ य , , , , हदी िवभाग, , , , पु य ोक अिह या देवी होलकर महािव ालय, , , , राणीसावरगांव, , , , िजला. . . . 

परभणी    ((((महारा ))))    
 

सामािजक प रवेश के ित सजगता के कारण ग़ज़ल म नई संवेदना  ने ज म िलया ह।ै हदी ग़ज़लकार  न े
नई संवेदना  म आम आदमी क  पीड़ा  को लेकर कई ग़ज़ल िलखी ह।ै डॉ. कँुअर बेचैन क  ग़ज़ल भी आम आदमी 
क  था को कट करती ह।ै उ ह ने आम आदमी क  िज दगी क  यथाथ अिभ ि  अपनी ग़ज़ल  म क  ह,ै िजसम 
आम आदमी क  पीड़ा को स मता से अिभ  कया ह।ै आज क  वतमान व था म आम आदमी क  अव था 
ब त ही खतरनाक हो गई ह।ै आम आदमी क  िज दगी का िच  खचा जाए तो चेहरा लटका आ, ब त कुछ करन े
क  चाह िलए, क तु कुछ भी न कर पाने क  िववशता, हताशा एवं तनाव स े त, चता क  लक र  म खोया-
खोया, लोभ एवं आ ोश म झँुझलाया आ, चार  ओर से िपटने का दद िलए, उदासीन, रंगहीन अपनी खोई ई 
पहचान और इ सानी र त  क  तलाश म वह भटका आ दखाई दगेा। 

इस चेहरे के अ तदाह को  करने के िलए ही डॉ. कँुअर बेचैन शायद उसका िच ण आँसु  क  भाषा म 
करते ह, य िप उ ह अहसास ह ै- 

''लोग हमसे कह रह ेह आग क  बात कर  
आँसु  के गीत तो हमने तु हारे सुन िलए''1 

इसके बावजूद आग क  बात करत-ेकरत े बेचैन होकर कँुअर बेचैन उस आग क  तपन को न सह पाने के 
कारण सं ह के पृ  आँख के पानी स ेतर करन ेलगते ह और उनका हारा थका मन कसी सहारे के िलए ाकुल हो 
उठता ह ै- 

''बड़ा उदास सफर ह ैहमारे साथ रहो, 
बस एक तुम पे नज़र ह ैहमारे साथ रहो। 

हम आज तक भटके मुसा फर ह, 
न कोई राह न घर ह ैहमारे साथ रहो।''2 

डॉ. कँुअर बेचैन ने आम आदमी क  पीड़ा को अपनी ग़ज़ल का क य बनाया ह।ै आज वतमान व था म यह 
आम आदमी रोटी के िलए सघंष कर रहा ह।ै उसे भूख क  आग िसर से लकेर पैर तक जलाती जा रही ह।ै आज इस 
समाज व था के जो शािमयाने तने ह, उसम ये साम य नह  ह ै क गम  और लू म झुलसते ए आम आदमी को 
आग बरसाती ई खर सूय करण  से बचा सके। य ेशािमयाने काँच के ह,ै िजनसे आनेवाली करण और अिधक तज़े 
होकर िनकलती ह ैऔर आम आदमी को जलाती ह। आम आदमी उसक  शरण म जाता ह,ै क तु शरण ही जब छलन े
लगे तो कससे कहा जाए? बेचैन जी के श द  म आम आदमी क  था-कथा दृ  ह - 

''इस िचलकती धूप म कुछ और भी यादा जल े
सर पे हम ताने ए थ,े शािमयाने काँच के 

काँपकर घायल वर  क  चीख ने हमसे कहा 
इस जमाने म, गुलेल  म ह ैदाने काँच के''3 
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आम आदमी क  ि थित और उसने दखेा आ सपना टूटी ई डाल का ह।ै वो न द म भूचाल का िहलते ए 
माल का सपना दखेता ह।ै उसक  आँख  से बरसात होती ह।ै कभी तो वह रोटी से भरे ए थाल का सपना दखेता 

ह।ै बेचैन जी के श द  म - 
''सबका कहना ह ैखुशी झेल न पाया वो श स 

उसने रोटी से भरे थाल का सपना दखेा''4 
वतमान प र े य म आदमी अपनी वाथिल सा म बबर हो रहा ह।ै इसपर डॉ. कँुअर बेचैन दिृ ेप डालत े

ह। आज आदमी, आदमी क  श ल म साँप बन गया ह,ै अथात् अपने वाथ के िलए िवषैला हो गया ह,ै जो अपन े
वाथ के िलए डसँना जानता ह।ै आज का आदमी वाथ िस  हो जाने पर लोग  को साँप क  कचुल क  तरह याग 

दतेे ह - 
''हो न हो वो आदमी क  श ल म इक साँप था 

वना मुझको छोड़ य  जाता वो कँचुल क  तरह''5 
आज का सामा य मनु य केवल वाथ , मतलबी ही नह  बि क पशु बनता जा रहा ह।ै मनु य इतना हसक 

हो गया ह ै क उसका दल भी खूनी हो गया ह।ै कहने को तो हम आदमी ह पर पशु  क  तरह हमारा दल हसा से 
भरा आ ह ै- 

''िसफ पंजे ही नह  खूनी हमारा दल भी ह ै
कहने भर को ही 'कँुअर' हम आदमी क  जात ह''6 

वतमान म आम आदमी क  ि थित बड़ी दयनीय बन गई ह,ै उसका जीिवत रहना क ठन ह।ै समाज म 
दानव -सी वृि वाले लोग  ने आदमी क  खुशबूए ँसूंघ ली ह।ै अथात ्आम आदमी बेबस ह,ै रा सी अथवा दु  

वृि वाले लोग उसका जीना मुि कल कर रह ेह। इसिलए उसका जीिवत रहना मुम कन नह  लग रहा ह ै- 
''आदमी िज दा रहगेा अब यह मुम कन ही नह  

दानव  ने सूँघ ली ह ैआदमी क  खुशबूए'ँ'7 
मनु य जीवन वेदना, पीड़ा एवं था  से ा  ह।ै आम आदमी क  पीड़ा िजसे वह हर समय काटने क  

कोिशश करता ह।ै ले कन बेचैन जी के अनुसार यह पीड़ा नह  कटती य क वह रावण के दस सर  जैसी ह,ै एक को 
मारो तो दसूरी उभर आती ह ै- 

''काटता  ँमगर नह  कटती 
पीर, रावण के दस सर  जौसी''8 

आम आदमी का जीवन दन-रात जी तोड़ मेहनत करने पर मरनास  अव था से गुज़र रहा ह।ै आम आदमी 
सुख-सुिवधा  से वंिचत ह।ै उसे ाथिमक आव यकताए ँ ा  नह  होती। वह रात- दन मेहनत, मजदरूी करता ह।ै 
उसके िलए सासँ लेना भी क ठन हो रहा ह।ै आम आदमी क  इस ि थित का िच ण करते ए बेचैन जी कहते ह - 

''अब तो पूरा िज म ही कुछ इस तरह बीमार ह ै
पीठ खुद बोझा ई ह ैपेट प लेदार ह ै

साँस क  मजदू रने दबकर न मर जाए ँकह  
िजस तरफ भी दखेता  ँरेत क  दीवार ह''9 

बेचैन जी तो यहा ँतक कहते ह क आम आदमी क  ि थित बोझ ढो रह कुली-सी ह ै- 
''बोझ कोई तो ढो रहा  ँम 

वना आवाज य  कुली-सी ह'ै'10 
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डॉ. कँुअर बेचैन क  ग़ज़ल सामािजक चेतना क  दिृ  से आम आदमी के साथ िवशेष प से जुड़ी ई ह।ै 
सामािजक बुराइय , सामािजक िवसंगितय  और सामािजक स ाइय  पर उ ह ने काश डाला ह।ै आम आदमी के 
दमन का िसलिसला हमेशा जारी रहता ह।ै पर डॉ. कँुअर बेचैन कहते ह क यह आग का िलबास ह,ै कब भड़क उठेगा 
कह नह  सकते। इस संदभ म उनक  ग़ज़ल के कुछ शेर दखेे जा सकते ह, िजनम यह भाव प त: नज़र आता ह ै- 

''अब आग के िलबास को यादा न दािबये 
सुलगी ई कपास को यादा न दािबये 
मुम कन ह ैखून आपके दामन म जा लगे 
ज म  के और पास को यादा न दािबय े
पीने लगे न खून भी आँसू के साथ -साथ 

य  आदमी क यास को यादा न दािबये''11 
आम आदमी क  तकिलफ  को समझने वाला यहाँ कोई दखाई नह  दतेा। उनके आसँ ूपोछने के िलए उनके 

द:ुख, दद, पीड़ा, था, तकिलफ को समझने के िलए कोई सामने नह  आता। कभी कसी ने आम इ सान क  तरफ 
यान ही नह  दया। गरीब  के िलए केवल श द  के पूल बाँधे जात ेह। स े मन स ेइनक  तकिलफ  को कोई समझ 

ही नह  पाता। सब ऊपरी तौर पर दखावा करते ए नज़र आते ह - 
  ''िनकलकर दल से करती थी जो एक-इक ल ज को रोशन 
  इधर वो रौशनाई दखेने म ही नह  आती''12 

िन कषतः  
कहा जा सकता ह ै क वातं यो र आम आदमी के सामने सम या  का िवकराल प खड़ा ह।ै इसिलए 

उसक  पीडा  म कोई कमी दखाई नह  दतेी।राजनेता  क  वाथ िल सा के कारण उनके दःुख दद म और अिधक 
इजाफ़ा ही हो रहा ह।ै इसक  प  अिभ ि  डॉ. कँुअर बेचैन क  ग़ज़ल  म ई ह।ै सही मायन ेम डॉ. कँुअर बेचनै 
क  ग़ज़ल आम आदमी क  था को समय सापे ता के धरातल पर कट करती ह।ै 
सदंभसदंभसदंभसदंभ:::: 

1. महावर इ तजार  का, डॉ. कँुअर बेचैन, पृ. 49 
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3. शािमयाने काँच के, डॉ. कँुअर बेचैन, पृ. 49 
4. महावर इ तजार  का, डॉ. कँुअर बेचैन, पृ. 39 
5. महावर इ तजार  का, डॉ. कँुअर बेचैन, पृ. 56 

6. महावर इ तजार  का, डॉ. कँुअर बेचैन, पृ. 67 
7. नाव बनता आ कागज़, डॉ. कँुअर बेचैन, पृ. 45 
8. नाव बनता आ कागज़, डॉ. कँुअर बेचैन, पृ. 46 
9. शािमयाने काँच के, डॉ. कँुअर बेचैन, पृ. 63 
10. शािमयाने काँच के, डॉ. कँुअर बेचैन, पृ. 76 

11. शािमयाने काँच के, डॉ. कँुअर बेचैन, पृ. 42 
12. तो सुबह हो, डॉ. कँुअर बेचैन, पृ. 32 
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सम या क  जड़ सम या क  जड़ सम या क  जड़ सम या क  जड़ : : : : अनु छेद अनु छेद अनु छेद अनु छेद 370370370370    
 

ममता श ु  माली    
पी. एच. डी. (शोधाथ ) 

तावना तावना तावना तावना ::::    
 भारतीय संिवधान का अनु छेद 370 जो भारत के अ य रा य  क  तुलना म ज मू-क मीर रा य को एक 
िवशेष दजा दान करता ह|ै ज मू-क मीर रा य को भारत के अ य रा य  क  तलुना म िवशेष दजा दान करने के 
साथ ही इस अनु छेद 370 से क मीर म अलगाववाद और पृथकतावाद क  जड़ भी मजबूत होती गई| इसके 
प रणाम व प ऐितहािसक, राजनीितक, संवैधािनक, सामािजक एवं आ थक सभी मद  पर इसके दरूगामी प रणाम 
प रलि त होत े ह| इस अनु छेद 370 के प  और िवप  दोन  ही तर  पर समान प स े आवाज़ उठाई गई| 
प रणामत: अनु छेद 370 मूल पहलू व उ े य इस शोर म िवलीन हो गया| अब  उठता ह ै क अनु छेद 370 
या ह?ै अनु छेद 370 क  आव यकता या ह?ै अनु छेद 370 को संिवधान म य  शािमल कया गया? अनु छेद 

370 का ा प और िवषय-व तु या ह?ै ऐसे तमाम  क  पड़ताल करता व अपने भीतर ही अपने अनिगनत 
 के उ र  को िनिहत करता ह-ैअनु छेद 370|  

अनु छेद अनु छेद अनु छेद अनु छेद 370 370 370 370 का ादभुाव का ादभुाव का ादभुाव का ादभुाव ::::    
 15 अग त 1947 को भारत दशे को आज़ादी िमली ले कन िवभाजन क  शत पर| इस िवभाजन म भारत स े
अलग आ दशे पा क तान बना| पा क तान क  सदवै से मंशा रही थी ‘क मीर को अपने साथ िमलना’| अग त 
1947 म भारत के वतं  होने और दशेी रा य  के भारत या पा क तान म सि मिलत होने के समय से क मीर 
सम या का ादभुाव आ| क मीर को हिथयाने के एवज़ म तब से लेकर आज तक पा क तान हर वह नीित अपना 
रहा ह ैिजससे क मीर को आसानी से कािबज कया जा सके| इसी घृिणत मंशा के चलते पा क तान म ‘आतंकवाद’ 
का ज म आ| िवभाजन के प ात स े पा क तान अपनी नापाक और नाकाम कोिशश  के चलते दशे म आतकं  
गितिविधय  को बढ़ावा दतेा रहा ह|ै भारत दशे स ेिवभाजन के प ात 24 अ ू बर, 1947 को पा क तान न ेआज़ाद 
क मीर सेना नाम से ज मू-क मीर रा य पर काबाइली आतं कय  ारा आ मण कया था| इन आतकं  काबाइिलय  
ने खंूखार भूखे-भेिड़य  क  तरह ज मू-क मीर क  जनता पर कहर बरपा दया| खून, बला कार, लूट-खसोट जैसी 
तबाही मचाते ए य ेआतंक  आगे बढ़ते ही जा रह ेथ|े उस दौरान ज मू-क मीर म महाराजा हरी सह का शासन था| 
महाराजा हरी सह ने अपने रा य क  र ा क  खाितर भारत सरकार स ेसहायता माँगी थी| भारत के त कालीन 
गवनर जनरल माउंटबेटन ने क मीर के  का हल ा  होने तक क मीर को सै य सरु ा ा  कराने से पूव क मीर 
के िवलय हते ुप  रखा| कारण भारत क  आज़ादी के साथ ही भारत के कई रयासत  का भारत म िवलय हो गया 
था क तु ज मू-क मीर के महाराजा हरी सह के िनणय लेने म दरेी के चलते ज मू-क मीर रा य के िवलय का  
अब भी अधर म लटका आ था| क मीर क  जनता मुि लम ब ल थी जब क राजा िह द ूथा| हालाँ क महाराजा 
हरी सह अपना अलग रा य चाहते थ|े वे ‘अपनी डफली अपना राग’ क  सोच रह ेथ;े क त ुएक तरफ पा क तान 
और दसूरी ओर भारत| महाराजा हरी सह पा क तान स ेिवलय के प  म नह  थे और भारत से िवलय के प  म 
िनणय लेने म असमथ| प रणामत: पा क तानी काबाइली हमले के चलते महाराजा हरी सह को भारत से ा  होन े
वाली सुर ा के एवज़ म िवलय प  पर ह ता र करने पड़े| िवलय-प  के अनुसार ज मू-क मीर रा य के शासक न े
अपने रा य का तीन िवषय  म भारत म िवलय कया था| ये िवषय थे – सुर ा, िवदशेी मामले और संचार| इसे ही 
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‘instrument of accession’ कहा गया ह|ै ज मू-क मीर रा य क  भाँित ही भारत म उस दौरान अ य दशेी 
रा य  के राज़ /रजवाड़  का भी ार भ म इ ह  तीन िवषय  के तहत िवलय आ था क तु अंतराल प ात उन 
रा य  ारा भारत के संिवधान को पूण प से वीकार कर िलया गया और वे भारत के संवैधािनक ढाँचे के अंतगत 
आ गए| क तु ज मू-क मीर रा य कुछ ‘िविश  प रि थितय ’ के चलत ेभारत के संवैधािनक ढांच ेके अंतगत न आ 
सका| ज मू-क मीर रा य का कुछ अंश भारत के संिवधान ारा और कुछ अंश रा य के संिवधान ारा सचंािलत 
कया जाने लगा| भारत के रा य  म अकेला ज मू-क मीर ही ऐसा रा य ह,ै जो दो संिवधान  ारा शािसत ह|ै 

ज मू-क मीर रा य क  इ ह  ‘िविश  प रि थितय ’ के चलते भारत के साथ संवैधािनक स ब ध  क  िवशेष व था 
करनी पड़ी| अनु छेद 370 ही वह िवशेष व था ह|ै  
 ‘अनु छेद 370 का िनचोड़ और सारांश यह ह ै क र ा, िवदशे मामल  तथा संचार के िसवा भारत क  संसद 
रा य के संबंध म संघ और अनुवत  सूची के मद  पर रा य सरकार क  सहमित से काननू बना सकती ह|ै इससे ज मू-
क मीर रा य को िवशेष दजा ा  आ| जब क क  सरकार को संघ और अनुवत  सचूी के िवषय  पर काननू बनाने 
क  असीिमत शि  ा  ह ैले कन ऐसा वह अ य रा य  के संदभ म कर सकती ह,ै ज मू-क मीर के मामले म वह 
ऐसा रा य सरकार क  सहमित से ही कर सकती ह|ै’1  
 ज मू-क मीर रा य के त कालीन रा यपाल जगमोहन के श द  म, “धारा 370 वग पी रा य म केवल 
शोषक  को समृ  करने का ही शासन ह|ै यह गरीब  को लूटता ह|ै यह कुलीन  क  जेब भरता ह|ै नए सु तान  के 
अहम को बढ़ाता ह|ै सं ेप म यह एक ऐसे भू- े  क  रचना करता ह,ै जहाँ याय नह  ह ैऔर अप रप ता  तथा 
अंत वरोध  से भरा ह|ै यह धारा धोखे, दहुरेपन और जनो ेजना क  राजनीित को बढ़ावा दतेा ह|ै िवघटन के 
बीजाणु  का जनन करता ह|ै दो रा  धारणा क  हािनकारक िवरासत को जीिवत रखने म सहयोग दतेा ह|ै एक 
भारत के िवचार और क मीर से लकेर क याकुमारी तक के महान सामािजक और सां कृितक दिृ कोण क  ह या 
करता ह|ै घाटी म यह एक हसा मक और सश  उथल-पुथल का कारण हो सकता ह ै– यह एक ऐसे भूचाल का क  
ह,ै िजसका कंपन पूरे दशे को िहला दगेा, उसके प रणाम  क  हम क पना भी नह  कर सकत|े”2  
अनु छेद अनु छेद अनु छेद अनु छेद 370 370 370 370 क  आव यकता क  आव यकता क  आव यकता क  आव यकता ::::    
    पं. नेह  ने भारतीय संिवधान म धारा 370 रखे जाने का औिच य इन श द  म बताया ह,ै “हम सारी 
ि थित को अ प  एवं तरल अव था म नह  छोड़ सकत ेथे| ज मू तथा क मीर के सबंंध म संिवधान म कुछ-न-कुछ 
िज़  करना ही था| सरदार पटेल को यह सम या पेश आई| वे इस संबंध म यादा कुछ नह  कहना चाहते थ|े वे इस े
िविभ  बात  के कारण अिनि त अव था म रखना चाहत े थे तथा उन स ब ध  को वैधािनक तथा संवैधािनक 
स ब ध  को धीरे-धीरे बढ़ाना तथा दढ़ृ करना चाहत ेथ|े”3  
 जगमोहन ने धारा 370 का उपबंध कए जाने क  पृ भूिम का वणन इस कार कया ह,ै “भारतीय सरकार 
क  िज़  पर यह िनणय िलया गया क रा य अिधिमलन का अंितम िनणय ज मू और क मीर क  संिवधान सभा म 
िलया जाएगा| इस अंतराल म यािन ‘instrument of accession’ के लागू होने स ेरा य क  संिवधान सभा म इस 
पर िवचार-िवमश होने तक भारतीय संिवधान म कुछ अ त रम िनयम तो बनान ेही थ ेऔर धारा 370 जोड़कर 
ऐसा कया गया|”4  
अनु छेद अनु छेद अनु छेद अनु छेद 370 370 370 370 क  िवषय व त ुक  िवषय व त ुक  िवषय व त ुक  िवषय व त ु::::    
    ““““अनु छेद 370 के खंड (1) (b) (i) और (1) (b) (ii) म ावधान कया गया ह ै क संसद क  ज मू-क मीर 
रा य के िलए काननू बनाने क  शि  िन िलिखत िवषय  तक सीिमत रहगेी- 
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I. क ीय सूची और समवत  सूची के वे िवषय, िज ह रा य सरकार के परामश स े रा पित िवलय-प  म 
उि लिखत िवषय  (र ा, वैदिेशक, और सचंार) के अनु प घोिषत करगे, 

II. उ  सूिचय  के ऐस ेअ य िवषय, िजनका रा पित रा य सरकार क  सहमित से अपने आदशे म उ लेख 
करगे| 

III. धारा 370 के खंड (1) (c) म कहा गया ह ै क भारत के संिवधान क  धारा 1 और धारा 370 के ावधान 
रा य पर लागू ह गे| धारा 370 के खंड (1) (d) म कहा गया ह ै क भारत के संिवधान म ऐस ेअ य ावधान 
भी उिचत अपवाद  और प रवतन  के साथ रा य पर लागू कए जा सकगे, िजनका रा पित अपने आदशे म 
उ लेख करगे| 

IV. धारा 370 म यह गंुजाइश रखी गई ह ै क य द िवलय-प  म उि लिखत तीन िवषय  के अलावा क ीय और 
समवत  सूची के अ य िवषय  के संबंध म भारतीय संिवधान के ावधान  और क ीय संसद के क़ाननू  को 
रा य पर लागू करना ज री आ तो रा पित रा य सरकार क  सहमित से आदशे जारी कर उ ह लागू कर 
सकगे| 

V. धारा 370 के कारण क मीर का भारत से वैसा एक करण नह  हो सका, जैसा क भारत म िवलय ये अ य 
दशेी रजवाड़ /रा य  का आ| प रणामत: रा य के भारत से संवैधािनक संबंध  का िनधारण करने के िलए 
धारा 370 के प म िविश  व था करनी पड़ी|  

VI. भारतीय संिवधान का पाट – III, िजसका संबंध मौिलक अिधकार  स ेह,ै रा य पर लागू नह | रा य के गैर-
थायी नाग रक  पर कई कार क  अयो यताए ँलागू क  गई|  

VII. भारत के संिवधान म धारा 35 (ए) का ावधान कया गया| इस धारा का ावधान केवल ज मू-क मीर 
रा य के िलए ही कया गया| यह धारा ज मू-क मीर रा य के थायी और गैर- थायी नाग रक  म अंतर 
करती ह ैऔर रा य के थायी िनवािसय  को कुछ िवशेषािधकार दतेी ह|ै”5  

अनु छेद अनु छेद अनु छेद अनु छेद 370 370 370 370 के के के के 6 6 6 6 मखु िब द ुह मखु िब द ुह मखु िब द ुह मखु िब द ुह ––––        
1. इस धारा के अनुसार ज मू और क मीर को अपना अलग संिवधान बनाने क  इजाजत दी गई ह|ै  
2. भारतीय संसद के रा य के संबंध म वैधािनक अिधकार तीन िवषय  तक सीिमत ह गे – र ा, िवदशेी 

मामले और संचार|  
3. उि लिखत तीन िवषय  के अलावा दसूरे मामल  म संवैधािनक प रवतन  के िलए उसे रा य सरकार क  

सहमित लनेा ज री ह|ै  
4. यह सहमित पूरी तरह से ‘अ थाई’ होफ़  और उसे रा य क  संिवधान सभा से पु  करना पड़गेा|  
5. सहमित दनेे का रा य सरकार का अिधकार केवल तभी तक होगा जब तक रा य क  संिवधान सभा क  

वैधक बुलाये जाने से पहल ेसहमित दी जा सकती ह ैन ही उसके भंग हो जान ेके बाद| इसका अथ यह भी ह ै
क रा पित भारतीय संिवधान को ज मू और क मीर के संदभ म लागू करने के िलए बार-बार आदशे दनेे के 

अपने अिधकार को अनत काल तक योग नह  कर सकत|े एक बार संिवधान सभा का िनमाण हो जाने और 
उसके ारा रा य के िलए सिवधान बना दने े के बाद संिवधान सभा भंग कर दी जाएगी और उसके बाद 
रा पित का यह अिधकार भी समा  हो जाएगा|  



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

 Vol. I  - ISSUE – LXIX , Year – 8,    14 Oct. 2022,  SJIF Impact Factor : 7.479   Page - 69 

6. रा पित को इस धारा को हटाने या संशोिधत करने का अिधकार ह ैले कन इसके िलए भी रा पित ारा 
ऐसे अिधसूचना जारी करने से पहले रा य क  संिवधान सभा क  सं तुित लेना आव यक ह|ै”6 

 उपरयु  त य  के आधार पर कह सकते ह क  अनु छेद 370 अलगाववादी मनोवृि  को ज म दतेा ह,ै इसस े
दशे क  एकता को खतरा िनमाण होता ह|ै इसके दु प रणाम  को यान म रखते ए वतमान म अनु छेद 370 का 
िनर त होना ही दशे, दशे का संिवधान और जनिहत म लाभकारी सािबत होगा|  
अनु छेद अनु छेद अनु छेद अनु छेद 370 370 370 370 के दु प रणाम सं पे म इस कार स ेहके दु प रणाम सं पे म इस कार स ेहके दु प रणाम सं पे म इस कार स ेहके दु प रणाम सं पे म इस कार स ेह----        

• यह धारा रा य के पूण िविलनीकरण और एक करण को नकारती ह|ै 
• इसने अलगाववाद को बढ़ावा दया ह|ै यह धारा क मीर के लोग  और बाक  दशेवािसय  के बीच 

मनोवै ािनक दरूी पैदा करती ह|ै 
• इसके कारण दशे के अ य रा य  म भी िवशेष दजा ा  करने क  मांग को ो साहन िमलता ह|ै 
• रा य के शासक और स ाधारी वग ने इस धारा का दु पयोग अपने वाथ  और मह वाकां ा  क  पू त के 

िलए कया ह|ै 
• इस धारा के चलते रा य म िवकास क  योजना  और रोजगार के अवसर ाि  म बाधा उ प  ई ह|ै  

 दरअसल अनु छेद 370 िजस उ े य से और िजस उ े य क  पू त हतेु बनाया गया था उसे राजनीितक व 
वाथ के चलते पूण न कर एक नई दशा क  ओर मोड दया गया िजसने इस धारा के नकारा मक पहलु  को ही 

उजागर कया ह|ै अतएव इस अनु छेद को िनर त कया जाना आव यक ह|ै  
 अनु छेद को िनर त करना अथवा उसम प रवतन करना अथवा संशोधन करने क  व था उि लिखत ह|ै 
इस अनु छेद म यह ावधान कया गया ह ै क, ‘रा पित सावजिनक अिधसूचना के ारा इस धारा को िनर त कर 
सकते ह|’7 
 ‘संिवधान क  अनसुूची – 1 म ज मू-क मीर भारत के 15 व रा य के प म ह ैऔर संिवधान का अनु छेद – 
1 इस पर पूण प से लागू ह|ै दसूरी ओर, अनु छेद 370 क  कृित प रवतनशील ह|ै संिवधान के भाग -21 का 
शीषक इस कार ह ै– “अ थायी, प रवतशील और िवशेष ावधान|” अतएव िजस समय अनु छेद 370 बनाया 
गया उस समय यह समझ थी क वह अ प अविध के िलए रहगेा और सं मण क  अविध के दौरान ही यह 

याशील रहगेा| चूँ क रा य संिवधान सभा अब अि त व म नह  ह,ै इसिलए अनु छेद 370 के अंतगत इसके 
परामश क  आव यकता ही नह  होगी| कसी भंग सं था या अि त वहीन सं था से परामश का कोई मतलब ही नह  
रह जाता| इसिलए अनु छेद 368 के अंतगत भारतीय ससंद संिवधान म संशोधन कर सकती ह|ै भारतीय संसद म 
ज मू-क मीर रा य के भी ितिनिध होते ह| इसके बाद रा य संिवधान सभा से िसफ़ा रश लेने के ावधान को 
िनर त कया जा सकता ह|ै इस ावधान को हटाने के बाद रा पित अिनवाय घोषणा कर सकते ह और अनु छेद 
370 को हटाया जा सकता ह|ै”8  
िन कष  िन कष  िन कष  िन कष  : : : :     
    अनु छेद 370 के वतमान संदभ  और इसके प रणाम को जानकार अब यह प  हो गया ह ै क ज मू-
क मीर के इस िवशेष संवैधािनक ावधान को समा  करना समय क  माँग ह|ै अनु छेद 370 को कानूनी और 
संवैधािनक प स ेिनर त कया जा सकता ह|ै ऐसा करके हम िवगत काल म कए गए ऐितहािसक कृ य  को सधुार 
सकते ह| इस अनु छेद को समसामियक दिृ  से भी समा  कए जाने क  आव यकता इसिलए भी ह ै य क इसके 
मा यम से अब तक अ याय और असमानता को ही बढ़ावा िमल रहा था जो नाग रक  के समानता के अिधकार  के 
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िबलकुल भी उपयु  नह  था| इससे शासन तं  म अराजकता और कुनीित फैल रही थी| राजनीितक दिृ  से कुछ 
 शासन तं  के लोग स ा पर अपना एकािधकार बनाए रखन ेहतेु इस अनु छेद का दु पयोग कर रह ेथ|े यह 

अनु छेद ि द-रा  के िस ा त को बढ़ावा दतेा ह|ै साथ ही यह अनु छेद पृथकतावादी भावना  को भी बढ़ावा दतेा 
ह|ै इस तरह क  गुटबाजी स ेन केवल रा  बि क रा  के नौजवान  के मन म भी संिवधान के ित संशय और रोष 
उ प  होना वाभािवक ह|ै ज मू-क मीर से इस अनु छेद 370 के िनर त करने के प ात भी इस रा य क  
सां कृितक, सामािजक प रि थितय  म कसी भी तरह का कोई िबगाढ़ उ प  नह  हो सकेगा| जब क अनु छेद 370 
के रहते सामािजक िपछड़ापन का वलंत उदाहरण यह ह ै क मिहलाए ँरा य के बाहर के पु ष स ेिववाह करते ही 
अपना मौिलक और पैतृक अिधकार खो बैठती ह, इसके साथ ही साठ वष  स ेभी अिधक समय से यहाँ िनवास करन े
वाले लोग  को भी उनके मौिलक और लोकताि क मानवीय अिधकार  से यह अनु छेद 370 वंिचत कर दतेा ह|ै 
अनु छेद 370 के िनर त होते ही ु  तानाशाह  के हाथ क  कठपुतली बना गणरा य अपने िवकास पथ पर अ सर 
हो सकेगा, नए जीवन मू य  का िनमाण होगा, संिवधान के ित नाग रक  म आ था और िव ास का संचार होगा 
जो कसी भी दशे क  आंत रक मजबूती का संबल बनेगा|  
सदंभ थं सदंभ थं सदंभ थं सदंभ थं : : : :  
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वतंवतंवतंवतं     भारतभारतभारतभारत    सरकारसरकारसरकारसरकार    समोरीलसमोरीलसमोरीलसमोरील    िनवािसतां यािनवािसतां यािनवािसतां यािनवािसतां या    सम यासम यासम यासम या    

                                                     ा. डॉ. गणेश गो वदराव माने 
इितहास िवभाग मुख, पु य ोक अिह यादेवी होळकर महािव ालय राणीसावरगाव, ता गंगाखेड जी. परभणी  

 

तािवकतािवकतािवकतािवक    ::::----    
आधुिनक भारता या इितहासात रा ीय वातं य चळवळीला िवषेश म वाचे थान आह.े1947 म ये 

हदु थानच ेिवभाजन होऊन भारत व पा क तान अशी दोन  वातं य रा  उदयास आली. यामुळे या  रा ात हद ू
व मुि लम या दो ही समाजात  धा मक वैमन य िनमाण झाले.प रणामी धा मक संघष िनमाण झाला. साहिजकच 
या दो ही रा ात नविनवािचत वातं य सरकार समोर िनवािसतांचा गंभीर  िनमाण झाला. जागितक 
इितहासात पिह या महायु ा या काळापासून िनवािसतांचा गंभीर  उपि थत झाला होता. हणज ेशेजार या 
अनेक रा ात िनवािसतांचा  20  ा शतकांपासून बळ बनला. मानवी वसाहत चा अिवरत व वीकृत भाग 
असूनही, 1 9 ा शतकात रा -रा य आिण िनि त सीमा िवकिसत झा यामुळे दशेांनी िनवािसतांना दरू ठेवून 
आंतररा ीय पररा ांम ये पांतर केल.े पूव , धा मक कवा वांिशक छळाचा सामना करणाया लोकां या समूहा 
सहसा जा त सिह णु दशेात जात असे.    

संयु  रा ां या िनवािसतिवषयक उ  आयु ां या कायालयान ेसंमत केले या १९५१ साल या संिवधीन े
िनवािसताचंी ा या पुढील माणे केली आह:े ‘िनवािसत हणज े वंश, धम, रा ीयता, िविश  सामािजक गटाच े
कवा राजक य मत णालीचे सभासद व या कारणांमुळे छळ होईल अशी साधार भीती वाट याने आप या 

दशेाबाहरे असलेली , िजला वदशेाचे संर ण वीकारणे श य नाही कवा वरील कार या भीतीमुळे त े
वीकार यासही तयार नाही; अथवा रा ीय व नसलेली व पूव  या दशेात ितच े िन य वा त  होत,े याबाहरे 

असलेली , िजला या दशेात जाणे श य नाही कवा वरील कार या भीतीमुळे तेथे परत यास ती तयार 
नाही’. यूरोपीय थलांत रतां या संदभातील आंतरशासक य सिमतीन े १९५१ म ये िनवािसताचंी एक ापक 

ा या सादर केली,    
उ  े :- 
1  ) फाळणीपुव काळातील भारता या राजक य  प रि थतीचा अ यास करणे      
2) िनवािसतां या सम याचा अ यास करणे 
3) िनवािसतां या कारणिममांसाचा अ यास करणे 
4) िनवािसतांच ेह , अिधकार, व कत ाचा अ यास करणे 
5) भारतातील हद ूव इ लाम यां यातील मतभेदाचा अ यास करणे    
िनवािसताचंीिनवािसताचंीिनवािसताचंीिनवािसताचंी    ा याा याा याा या    ::::----    

िनवािसत हणजे एखाद ेयु  कवा आप ी यांना बळी पडलेली , िजची जीवनि थती या यु ामुळे 
वा आप ीमुळे गंभीरपणे िबघडली आह’े. इ फान रीस यांनी आप या वुई जस अँड अ े ड(१९५९) या पु तकात 
केलेली ा या अिधक मया दत व संि  आह.े या ा येनुसार ‘जो कोणी आप या घरातून उखडला गेला आह,े 
यान ेकृि म कवा पारंप रक सीमारेषा ओलांडली आह ेव जो पूव पे ा िनरा या सरकारकड ेवा ािधकरणाकड े
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संर णाथ व पालनपोषणाथ पाहतो, तो िनवािसत होय. ह ेश द केवळ थलांत रतापे ा िनवािसताचा असलेला 
वेगळेपणा दाखिवतात. अंतगत कवा रा ांतगत िनवािसतही असू शकतात. यांचे ही वलंत व मह वाचे असू 
शकतात. पण यांचा कार मुळातच आंतररा ीय िनवािसतांपे ा िनरा या कारात मोडतो. आज आंतररा ीय 
िनवािसतां या ाने जगातील राजक य पुढा यांचे व अथशा ांचे ल  वेधून घेतल ेआह.े 

शेजारच ेअनेक शतकांपासून मानवी वसाहत चा अिवरत व वीकृत भाग असूनही, 1 9 ा शतकात रा -
रा य आिण िनि त सीमा िवकिसत झा यामुळे दशेांनी िनवािसतानंा दरू ठेवून आंतररा ीय पररा ांम ये पांतर 
केले. पूव , धा मक कवा वांिशक छळाचा सामना करणाया लोकां या समूहा सहसा जा त सिह णु दशेात जात 
असे. आज, राजक य छळामुळे िनवािसतांच े थलांतर कर याच ेएक मुख कारण आह ेआिण आंतररा ीय उ  ह े
लवकरच यां या मूळ दशेात ि थर ि थतीत आ यानंतर िनवािसतानंा परत पाठिव याचे आह.े 
1)1)1)1) िनवािसतां यािनवािसतां यािनवािसतां यािनवािसतां या    ाचंीाचंीाचंीाचंी    िन मतीिन मतीिन मतीिन मती    : : : :     

मानवाचा इितहास ब हशंी या या भटक याचा इितहास आह.ेशेती ही उपजीिवकेचे साधन होईपयत 
मानवाचा अिधवास ि थर न हता. ि थर अिधवास झा यानंतर लढाया व इतर कारच ेसंघष इ याद मुळे लोकाचंे 
फार मो ा माणावर थलांतर झा याचा इितहास आह.े यूरोपम ये नव ा शतका या सुमारास ि थर थावर 
झा यानंतरही बोधनकाळात पि म यूरोपमधून यूंची, ॉटे टंट पंथीयांची हकालप ी झालेली दसून येते. 
भारतासारखा दशे ब हशंी सिह णू रािह यामुळे तेथ े ही या न घडता, आले या लोकांना सामावून घे याचा 

य  झाला. इतर दशेां या सीमाही परक यांना खु या हो या. इतकेच न ह,े तर आले या परक य लोकांना आ य 
दे याचे त व सामा यतः सवमा य होत.े हणून या वेळी परक य लोकांची सम या अशी िनमाण झाली नाही; पण 
एकोिणसा ा व िवसा ा शतकांत खु या रा ीय सीमेचा काळ संपला. रा -रा य ेअि त वात आली. यां या सीमा 
िनि त व इतरांक रता बंद कर यात आ या. यामुळे परक य लोकांची तसेच िनवािसतांची सम या उदभ्व यास 
सुरवात झाली. 1947 म ये हाच  भारत व पा क तान सरकार समोर िनमाण झाला.  
2)2)2)2) िनवािसताचंेिनवािसताचंेिनवािसताचंेिनवािसताचंे    कारकारकारकार    
1) 1) 1) 1) ता परुतेता परुतेता परुतेता परुते    िनवािसतिनवािसतिनवािसतिनवािसत    : : : :     

ल करी हालचालीमुळे व आ मणामुळे काही लोकांना दशे सोडून जाणे भाग पडते. यांना हालअपे ा सहन 
करा ा लागत अस या, तरी आ मण संपताच त ेआप या दशेात परत येऊ शकतात. पिह या व दसु या महायु ांत 
तसेच चीन-जपान व भारत-पाक यु ांत (१९७१) िनवािसत झालेले ब तेक लोक यु समा ीनंतर परत आप या 
दशेात जाऊन थाियक झाले. अशा िनवािसतांना काही काळाक रताच आपला दशेसोडावा लागतो. अनुकूल वेळ 
येताच ते परत आप या दशेात येऊन रा  लागतात.  
2) अदलाबदलअदलाबदलअदलाबदलअदलाबदल    होऊहोऊहोऊहोऊ    शकणारेशकणारेशकणारेशकणारे    िनवािसतिनवािसतिनवािसतिनवािसत    : : : :     

दोन यु यमान दशेांतील अ पसं य लोक यु काळात आप या मूळ दशेात आ य घेतात. यु तहकुबी होताच 
अशा लोकांची अदला बदल कर यात येते. १९२३ साली ीक व तुक  लोकांना पर परां या दशेात पाठिव यात 
आले. दसु या महायु ानंतरही अशा कार या अ पसं यांकांची दवेाणघेवाण कर यात आली.  
3) राजक यराजक यराजक यराजक य    िनवािसतिनवािसतिनवािसतिनवािसत    : : : :     

राजक य उ ी ांनी े रत झाले या काही  आप या राजक य उ ांशी अनुकूल नसले या राजवटीशी 



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

 Vol. I  - ISSUE – LXIX , Year – 8,    14 Oct. 2022,  SJIF Impact Factor : 7.479   Page - 73 

समरस होऊ शकत नाहीत. अशा वेळी अशी राजवट यांना दशेाबाहरे घालिवत े कवा तशी प रि थती िनमाण 
करत.े रिशयन ांती या वेळी व नंतर रिशया सोडून गेलेले लोक; १९३६–३९ या पेनमधील यादवी यु ात 
जनरल ँ को या राजवटी या भीतीमुळे ा सम ये पळून गेलेले पॅिनश लोक; १९४९ साली, यावेळी माओ- स-े
तुंगची राजवट सु  झाली, यावेळी चग-कै-शेकसह तैवानला पळून गेलेले याच े पाठीराखे; चीननेितबेट १९५९ 
साली ता यात घेत यानंतर भारत, भूतान, िस म, नेपाळ येथे पळून गेलेले ितबेटातील लोक या कार या 
िनवािसतातं मोडतात. यां या राजक य दृ ीकोणास अनुकूल अशी राजवट आण याचा यांचा मानस असतो, 
अशीअनुकूल राजवट आ यास ते आप या दशेात परत जाऊ शकतात. ह ेश य नस यामुळे या दशेात त ेिनवािसत 
हणून जातात, या दशेातच ते कायमचे वा त करतात. 

 4) 4) 4) 4) वािंशकवािंशकवािंशकवािंशक    कवाकवाकवाकवा    धा मकधा मकधा मकधा मक    असिह णतुचेेअसिह णतुचेेअसिह णतुचेेअसिह णतुचेे    बळीबळीबळीबळी    असललेेअसललेेअसललेेअसललेे    िनवािसतिनवािसतिनवािसतिनवािसत: : : :     
धा मक वा वांिशक असिह णुतेमुळे लोकांना दशे सोडून जावे लागले आह.े १९४२ साली दीड ल  य ू

लोकांना पेन सोडावे लागले. १९६९ साली घोिषत कर यात आ या माणे एडन, इराक, िस रया इ. दशेांतील यू 
लोकांपैक  ९९ ट े  लोकांनी इ ाएल दशेात आ य घेतला.  
((((५५५५) ) ) ) भौगोिलकभौगोिलकभौगोिलकभौगोिलक    पुनरचनमेळेुपुनरचनमेळेुपुनरचनमेळेुपुनरचनमेळेु    िनमाणिनमाणिनमाणिनमाण    झाललेेझाललेेझाललेेझाललेे    िनवािसतिनवािसतिनवािसतिनवािसत    ::::    

अि त वात असले या भौगोिलक े ा या पुनरचनेमुळे अनेक वेळा िनवािसत िनमाण झालेले आहते. 
दसु या महायु ानंतर जमन दशे िवभागला गेला व असे िनवािसत िनमाण झाले. १९४७ साली भारता या 
फाळणीमुळे पा क तानातनू १,८०,००,००० हद ू िनवािसत भारतात आले. पा क तानचा दावा िततकेच 
मुसलमान पा क तानात आ याचा आह.े लोकसं ये या अदलाबदलीचे ह ेसवात मोठे ऐितहािसक उदाहरण आह.े 
या या मुळाशी धा मक व जातीय भावनाही होती. यामुळे प रि थतीन ेरौ प धारण केले होत.े िनवािसताचंा 

 सोडिव याक रता भारत-पाक अिधका यां या बैठका झा या. िनवािसतांचा  सोडवून यांना जमीन, घर, 
संप ी, वसाय, नोकरी-धंदा िमळवून दे याक रता भारत सरकारला िवशेष कायदा करावा लागला. १९४७ त े
१९७१ या दर यान भारतात िनवािसतांची रीघ लागली, ती अभूतपूव होती. या िनवािसताचं ेतीन गट पाडता 
येतील : 
6) 6) 6) 6) हदूहदूहदूहद ू   वववव    मिु लमाचेमिु लमाचेमिु लमाचेमिु लमाचे    थलातंरथलातंरथलातंरथलातंर    ::::----    

रा ीय सावभौम वा या क पनेचा जसजसा अितरेक होत गेला, तसतशा अनेक सम या व ज टल  
िनमाण होत गेले. पर कयां या आ यावर व वा त ावर अनेक िनबध घाल यात आले. इतकेच न ह,े तर ाचीन 
काळापासून राहत असले या व रा ा या सां कृितक व सामािजक जीवनाशी एक प हो याची धडपड करणा या 
वांिशक, धा मक व राजक य अ पसं यांकास, सरकार या कवा या दशेातील जनते या असिह णू, प ािभमानी व 
छळवणुक या धोरणामुळे नाईलाजान ेतो दशे सोडावा लागला आह.े िहटलर या काळात (१९३४–४५) यूलोकांच े
नाग रक व व संप ी िहरावून घेऊन यांचा छळ कर यात आला. यांना ह पार कर यात आले कवा दशे सोडून 
जा यास भाग पाड यात आले.  हदू थनची फाळणी नंतर भारत व पा क तान आशी दोन वतं  रा  िनमाण 
झाली. पा क तान मधील अ पसं याक हद ूव वतं  भारतात अ पसं याक मुि लम असणा या  या दो ही दशेात  
धा मक संघष िनमाण झाला. यामुळे या ीने दो ही रा ातील सरकार समोर िनवािसतां या सम याचा  
िनमाण झाला.  
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7) 7) 7) 7) हदूहदूहदूहद ू   ध मयध मयध मयध मय    लोकाचंीलोकाचंीलोकाचंीलोकाचंी    क लक लक लक ल    ::::----    
१९७१ साली पूव प क तानातून राजक य व धा मक छळांमुळे जवळजवळ एक कोटी लोक भारतात आले. 

पिह याची प रणती दसु या महायु ात तर दसु याची भारत-पाक यु ात व बांगला दशेा या थापनेत झाल 
िनवािसताचं े कार : थूल मानान ेिनवािसत चार कारांत िवभागता येतील : 
१) भारत व  पा क तान फाळणीतील िनवािसत 
(२) पि म पा क तानातून आलेले िनवािसत. 
(३) त कालीन दशे, िसलोन, मोझँबीक व ितबेट येथून आलेले िनवािसत.  
४) पूव बंगाल व नंतर पूव पा क तानातून आलेले िनवािसत. घर, वसाय, शेती, उ ोग, कज इ याद संबंधी 
योजना आखून व यं णा उभा न याच माणे शै िणक, औ ोिगक, वै क य इ. इतर सवलती दऊेन भारत 
सरकारन े या सव िनवािसतांचे  सोडिवले आहते. भारत सरकारचा दडंकार यासारखा क प िनवािसतांना 
वतः या पायावर उभे राह यास समथ कर या या दृ ीन ेवरदान ठरला आह.े १९७१ साली पूव पा क तानातनू 

आले यांपैक  ब हशंी िनवािसतांना भारत सरकारन ेबांगला दशे िन मतीनंतर या दशेात परत पाठिवले व यांना 
तेथ ेवसिव या या दृ ीने आ थक व इतर व पात मदत केली. १९६२ ते १९७१ या दर यान पा क तानातून 
१०,३२,००० हद ू भारतात आ याची न द आह.े १९७७ पयत भारतान े आप या िनरिनरा या रा यातं ह े
िनवािसत समावून घेतले आहते व आलेले िनवािसतही या या ठकाण या सं कृतीशी व समाजाशी एक प झाल े
आहते. तरीपण यां या सं कृतीचा व सामािजक रीित रवाजांचा प रणामही तेथील रिहवाशांवर झाला आह.े  
8) 8) 8) 8) िनवािसताचंीिनवािसताचंीिनवािसताचंीिनवािसताचंी    प रि थतीप रि थतीप रि थतीप रि थती    ::::    

िनवािसताचंी प रि थती अ यंत दयनीय असते. आप या दशेातून दसु या दशेात जात असताना यांची 
ससेहोलपट होत असत.े यां यावर क पनातीतशारी रक व मानिसक ताण पडतो. मालम ा, मुलेबाळे, सगेसोयरे 
यांना घेऊन सुरि तपणे इि छत ठकाणी पोहोचणे अ यंत कठीण काम असत,े मागातील अडचणी, ऊन, पाऊस, 
अ धा याचा तुटपंुजा साठा, श ूचा पाठलाग, आजारपण इ. आप तून यांना जावे लागते. क येक मृ युमुखी 
पडतात. दसु या महायु ानंतर झाले या िनवािसतांपैक  मृ युमुखी पडले यांची सं या दहा ते वीस हाजार अशी 
सोडवणूक करावयाची झा यास िनवािसतांना आप या पायावर उभे करणे आव यक असत.े येका या 
यो यतेनसुार व अहते माणे कामधंदा िमळवून दऊेन ही गो  करता येणे श यआह.े यांचा वतं पणे जग याचा ह  
मा य क नच यांचे पुनवसन हावयास पािहजे. मानवते या भूिमकेतून यांना आप यात सामावून घे याचा य  
हावयास पािहजे. िनवािसतांनीही बदललेली प रि थती ल ात घेऊन अ यंत संयमाने वागून नवीन रा ातील 

लोकांचा िव ास संपादन करावयास पािहज.े भाषा, सं कृती इ याद शी समरस हो याचा य  करावयास पािहजे. 
आ य दणेा या लोकांवर सकंट येईल कवा यां यात कटुता िनमाण होईल, अशा कारच ेकोणतेही कृ य कर याच े
िनवािसतानंी टाळावयास पािहज.े या दृ ीने १९६६ साली अ दस अबाबा येथ े ‘ऑगनायझेशन ऑफ आ कन 
युिनटी’ या संघटनेन ेकेले या करारातील वर उ लेिखलेली त वे अनुकरणीय आहते.  
9) 1951 9) 1951 9) 1951 9) 1951 चाचाचाचा    अतंररा ीयअतंररा ीयअतंररा ीयअतंररा ीय    करारकरारकरारकरार    ::::----    

सवात मह वाचा आंतररा ीय करार १९५१ साली झाला. यायोगे िनवािसतांचा दजा ठरिव यात आला व 
यां या कायदशेीर व राजक य ह ांच े संर ण कर याक रता व यां या ाची कायम सोडवणूक कर यास 
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ो साहन दे याक रता संयु  रा ां या उ  आयु ाचे काया लय थापन कर यात आले (ऑ फस ऑफ द युनायटेड 
नेश स हाय किमशनर फॉर रे यूजीज). या व थेन े िनवािसतानंा यां या इ छेिव  यां या मूळ या दशेांत 
पाठिव यात येणार नाही, याची शा ती िमळाली. आ य दणेा यापिह या दशेांत त े वत: या इ छेनु प रा  
शकतात, कवा परत आप या दशेांत कवा इतर दशेां या शासनान े तरतूद के यास तेथ े जाऊ शकतात. संयु  
रा ां या सभासदांपैक  ६७ रा  ेया कायालयास मदत करतात. वर नमूद केले या १९५१ या करारा वय ेधा मक 
आचरण व मुलांचे धा मक िश ण या बाबत त आ य घेतले या दशेां या नाग रकांसारखी यंना अनुकूल वागणूक 
िमळ याची तरतूद आह.े संशोधन, ापारिच ह, कृितसा यािधकार, िशधावाटप, ाथिमक िश ण, सरकारी सा , 
कुटंूब भ ा, सामािजक सुरि तता, यायालयात दाद माग याची मुभा इ याद बाबत त वरील माणेच अनुकूल 
वागणूक िमळावी, हणून या करारात तरतूद आह.े जंगल—संप ी, थावर मालम ा व इतर संबिधत अिधकार, 
उ ोग, ह त वसाय वा ापार, ापार व उ ोगिवषयक कंपनीची उभारणी, घर व िश ण यांसंबंधीही व था 
इ. बाबत त श य तो अनुकूल वागणूक दे यात यावी; कमीत कमी इतर पर कयांना या बाबत त जशी वागणूक 
दे यात येईल, तशी तरी दे यात यावी. यापे ा वाईट वागणूक दे यात येऊ नये, असे १९५१ या या करारान े
ठरिव यात आले. 
10)10)10)10)िनवािसताचंािनवािसताचंािनवािसताचंािनवािसताचंा    आ यािधकारआ यािधकारआ यािधकारआ यािधकार    : : : :     

आ याबरोबर संर णाची हमी िमळत अस यामुळे आ याचा अिधकार हा िनवािसतां या दृ ीने िजवंत 
राह याचा अिधकार आह.े या ह ांब ल आंतररा ीय मा यता िमळव यास अवधी लागला. १९४८ या मानवी 
ह ां या जाहीरना यात चौदा ा अनु छेदानुसार छळामुळे कोणाही ला दसु या दशेात आ य िमळ याचा 
अिधकार आह;े पण हा अिधकार नाकार यात आला. १९६७ या िडसबरम ये मा  संयु  रा ां या सवसाधारण 
सभेन े ‘ ादिेशक आ यािधकार घोषणा‘ (डे लरेशन ऑन टे रटो रअल असायलम) एकमतान े मा य केली. या 
घोषणेस आणखी दोन मु  ेजोड यात आले : (१) आ य दणेे हणज ेश ु वाचे कृ य न ह.े दसु या दशेांनीही याचा 
आदर करावयास पािहजे. (२) आ य घेणा या माणसा या प रि थतीचा िवचार करणे व आ यामुळे या दशेावर 
बोजा पडला असेल यास मदत करणे, ह े आंतररा ीय समाजाच े कत  आह.े १९६८ साल ह े मानवी ह ाचं े
आंतररा ीय वर्ष मान यात आले. या वष  उ  आयु  ि स स ु ीन आगाखान यांनी सव दशेांना १९५१ चा 
करार व १९६७ ची घोषणा मा य कर याच ेव िनवािसतांना इतर परक यांपे ा वेगळे समजून उदारतेची वागणूक 
दे याचे आवाहन केल.े 
साराशंसाराशंसाराशंसाराशं    ::::----        

भारत सरकार या ीने १९५१ साली िनवािसतांक रता थापन झाले या संयु  रा ं या उ  आयु ा या 
कायालयाच ेकाय ामु याने संबिधत रा ं या साहा याने योजना आखणे व पैशाचा पुरवठा करणे, ह ेआह.े तीस 
दशेांत या कायालया या शाखा आहते. १९47 म ये वतं  भारत सरकार या समोर (२,००,०००). िनवािसताचंा 
गंभीर  िनमाण झाला. या वेळी सव आंतररा ीय समाजांकडून फार मोठा पा ठबा या कायास िमळाला. १९६५ 
पासून िनवािसतां या काय माक रता असले या उ  आयु ा या िनधीपैक  िन मी र म आ केम ये खच 
कर यात येते. या कायालयातफभारतातील व नेपाळमधील ितबेटी लोकांना मदत दे यात आली. साधारणत: शाळा, 
आरो यक ,े सडका इ याद क रता भांडवली खच कर यात येतो. संयु  रा ांचा िवकास काय म व जागितक अ  
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काय मा या साहा यान े िनवािसतांचा  सोडिव याचा य  होतो. याच माणे १०० पे ा अिधक खाजगी 
संघटनांची मदत घे यात येत.े 

संयु  रा चंे येय जगात शांतता व थैय िनमाण कर याचे आह.े या दृ ीने िनवािसतांचा  संयु  
रा ं या येयधोरणास आ हान दणेारा  आह.े यामुळे संयु  रा नंी आपले ल  या ावर क त केलेले असून 
आंतररा ीय सामंज याचीही या संघटनेला मदत होते. 
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वातं यो रवातं यो रवातं यो रवातं यो र        कालखडंकालखडंकालखडंकालखडं    आिणआिणआिणआिण    लोक शासनलोक शासनलोक शासनलोक शासन    
    

ाााा....    डॉडॉडॉडॉ. . . . वसतंवसतंवसतंवसतं    पाडुंरंगपाडुंरंगपाडुंरंगपाडुंरंग    सरवदेसरवदेसरवदेसरवदे    
लोक शासन िवभाग, पु य ोक अिह यादेवी होळकर, महािव ालय राणीसावरगाव, ता. गगंाखेड िज. परभणी 

तावनातावनातावनातावना : 
भारतात िवसा ा शतका या पूवाधात लोक शासन हा वतं  अ यासिवषय न हता. शासनसं था आिण राजक य 

त व ान यांचा अ यास रा यशा ात समािव  केला जाई. अमे रकेत आिण अ य गत देशांत लोक शासन उदयाला 
आ यानतंर भारतातही हळूहळू याचा अ यास होऊ लागला. १९३०नतंर लखनौ िव ापीठाने सव थम लोक शासनाचा 
रा यशा ा या पद ु र अ यास मातील एक िवषय हणून याचा समावेश केला. पुढे म ास िव ापीठाने लोक शासनाचा 
वतं  पदिवका अ यास म सु  केला (१९३७). लोक शासनाचा वतं  िवभाग सु  करणारे नागपरू ह ेपिहल े िव ापीठ 

होय (१९४९). वातं यो र काळात ब याच िव ापीठांनी िवभागांतगत लोक शासनाचे वतं  पद ु र/पदिवका 
अ यास म सु  केल.े १९५४ म ये इंिडयन इि ट ूट ऑफ पि लक डिमिन ेशन (आयआयपीए) या सं थेची थापना झाली. 
१९६० नंतर पंजाब, उ मािनया वगैरे िव ापीठांनी लोक शासनाचे वतं  िवभाग सु  केले तथािप ब सं य िव ापीठांतील 
लोक शासन हा िवषय रा यशा तर् िवभागात िशकिवला जातो. रा यशा ा या पदवी आिण पद ु र अ यांसात 
लोक शासनाचे अ यास म समािव  केलेल ेअसतात परंत ुहळूहळू लोक शासनाचे वतं  िवभाग थापन कर याकडे कल 
दसतो. रा यशा  िवभागाम येही लोक शासनाचे अ यापन वतं  अ यापकांकडे सोपिवलेल े असत.े अहमदाबाद येथील 

इंिडयन इि ट ूट ऑफ मॅनेजमट, हदैराबाद येथील इि ट टू ऑफ पि लनक एंटर ायझीस, महारा  शासनाची िवकासल ी 
शासनाचा अ यास करणारी महारा  इि ट ूट ऑफ डे हलपमट �डिमिन ेशन (िमडा), मंुबई येथील इंिडयन इि ट ूट 

ऑफ लोकल से फ−ग हनमट, शासकांना िश ण देणा या मसुरी, हदैराबाद येथील सं था इ. शासक य−िनमशासक य 
सं थांमुळे लोक शासना या संशोधनास पाठबळ िमळते. भारतात लोक शासना या अ यासातच थािनक शासनयं णा. 
लोकशाही िवक ीकरण, सहकारी चळवळ  इ. घटकांचाही समावेश केला जातो. 

शासनाचे व थापन आिण सावजिनक धोरणांची कायवाही यांसाठी कुशल, िशि त आिण सेवाशा ती असलले े
सवेतन अिधकारीतं  आिण याची  ेिणब  यं णा. या शासक य यं णेचे व प, ितची रचना, यामागील त वे यां या 
शा ीय अ यासाला लोक शासन हणतात. शासन व थेत कायदेकानूं या (िविधयु ) चौकटीत सावजिनक शासक य नोकर 
कायरत असतात. हणून ापक अथान ेसव शासक य वहारांना लोक शासन हणता येईल. हणजेच िविश  कृती करणारी 
यं णा आिण या यं णेचा अ यास, ा दो ही अथानी लोक शासन ही सं ा वापरली जाते. िवसा ा शतकात एक मह वपूण 
अ यासिवषय हणून लोक शासन मा यता पावल ेआह.े 

लोक शासन हा अ यासाचा वतं  िवषय आह.े याकडे वु ो िव सन यांनी ल  वेध यानंतर िवसा ा शतका या 
आरंभापासून हळूहळू िव ापीठांम ये या िवषयाचा िशरकाव झाला. राजकारणी मंडळी िनणय घेतात, धोरण ेठरिवतात आिण 

शासनाने यांची फ  अंमलबजावणी करावयाची असत,े या िवचारावर िव ास ठेवून लोक शासनाचा ारंिभक िवकास 
झाला. लेनड हाइट यांनी १९२६ म ये थम पूणपण ेलोक शासना या अ यासाला वािहलेल ेपु तक िलिहल.े या काळात 
मू यरिहत अशा शा शु  शासनाचा िवचार पुढे आला. लोक शासन हा एक शा ीय अ यासिवषयक मानून शासनाची 
शा ीय त वे, सावि क िस ांत यांची मांडणी दोन महायु ां या काळात झाली. हाइट, िव यम एफ्. िवलबी, उ वक, 
यूलक, आंरी फायॉल ह े या िवषयाचे या कालखंडातील मह वाचे अ यासक होत. लोक शासना या अनेक मूलत वांना 

१९४० पासूनच आ हान दले जाऊ लागल ेआिण लोक शासना या िवकासा या पिह या ट यात रा यशा  व लोक शासन 
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यांची जी फारकत झाली होती, याब लही पुढे पुन वचार सु  झाला. सायमन यां या भावामुळे शासक य वतन आिण 
सामािजक मानसशा  यां या अ यासाला चालना िमळाली. संघटनािवषयक नवे िस ांत उदयाला आल.े या िवकास माचा 
प रणाम हणून शासन मग ते खाजगी असो वा सावजिनक, सव  सारखेच असत,े या या अ यासा या प ती एकच 
असतात, हा िवचार पुढे आला. ावसाियक े ातील खाजगी उ ोगांमधील आिण शासक यखा यांमधील शासनयं णांचा 
अ यास, यां या व थापनाब लचे िस ांत ा सवाना िमळून एक शासक य शा  हणून संबोधले जाऊ लागल.े 
लोक शासनाला रा यशा ाचा भाग मानू नये तसेच तो वतं  अ यासिवषयही मानू नये याऐवजी अिधक ापक अशा 

शासक य शा ाचा तो एक घटक मानावा असे सुचिवले गले.े ा मु ािवषयी मतभेद असले, तरी या ट यात शासनाचा 
अ यास अिधक वतनल ी, िविवधतापूण झाला. संघटनािवषयक िस ांतांम ये नवी भर पडली, ह ेिनि त आह.े 

मुळातच लोक शासनाचे काय े  वाढलेल े असताना नव- वतं  देशांमधील शासनांपुढे सामािजक−आ थक 
िवकासाचे दु तर आ हान उभे होते. लोकक याण आिण िवकासाची जबाबदारी लोक शासनावर येऊन पडली. ही जबाबदारी 
पार पाडीत असताना शासनाचा धोरणातील सहभाग वाढला, लोकसंपक वाढला. न ा जबाबदा या पेल यासाठी अिभनव 
व पा या शासक य रचना िनमाण करा ा लाग या. साहिजकच शासनाची ही नवी भूिमका, यासाठी लागणारी 

कौश ये यांचा अ यास लोक शासनात होऊ लागला. आज िवशेषतः िवकसनशील देशांम ये रा ीय−आंतररा ीय 
पातळ वरील सं थां या आ थक पाठबळांमुळे (आिण बरेच वेळा शासना या आ थक मदतीने) िनयोजन, िवकासाची ा प े
यासंबंधी लोक शासना या े ात संशोधन होताना दसते. या अ यासाला िवकासल ी शासन असे नाव पडल ेआह.ेआरंभी 
िवकासल ी शासनांत िवकासा या फ  आ थक बाजूवरच भर दला गलेा. उपल ध साधन संप ीचा िहशोब, सांि यक  
िव ेषण, आ थक वाढी या उ ांचे मू यमापन यांचा यात समावेश होता परंत ुनंतर िवकासा या गुणा मक प रमाणाचा 
आिण सामािजक प रणामांचाही िवचार होऊ लागला. आज िवकासल ी शासन हा लोक शासनाचा एक मह वपूण िवषय 
बनला आह.े 
नवलोक शासननवलोक शासननवलोक शासननवलोक शासन:  :  :  :      

िवकासल ी शासना या उदयाबरोबरच लोक शासन अिधक मानवक त असावे, शासनां या अ यासात 
नैितकतेला ाधा य असल ेपािहजे, मू यरिहत असे शासन कवा शासनशा ही असू शकत नाही, या िवचारांना चालना 
िमळाली. १९६८ नंतर या काळात या िवचारांचा आ ह धरणारा अ यासकांचा एक गट पुढे आला. ड्वाइट हा डो, जॉज 
े ड रकसन ह े यांपैक  काही अ यासक होत. सामािजक याय आिण समता यांचाच लोक शासना या अ यासाला आिण 
वहाराला आधार असावा, असे यांनी ितपादन केल.े शासनात नैितक त वांना ाधा य देणारा हा िवचार शासक य 

नीितवाद हणूनही ओळखला जातो. वेबर या शासना या ा पाचा अितरेक कमी कर याचा य े नवलोक शासनान े
केला. शासनातील यांि कतािन  िवचारांची ती एक ित या होती मा  १९७० नंतरच वेबर या त वांना काही 
फेरबदलांसह अनुसार करणा या ि ह टर टॉमसन यां यासार या अ यासकांनी नवलोक शासनाला पयाय हणून 
नववेबरवादाचीही मांडणी केली. नवलोक शासन ही लोक शासनाची वतं  शाखा नाही. लोक शासना या अ यासाला 
िविश  दशा देऊ पाहणारी ती एक चळवळ होती. 

भारतात िवसा ा शतका या पूवाधात लोक शासन हा वतं  अ यासिवषय न हता. शासनसं था आिण राजक य 
त व ान यांचा अ यास रा यशा ात समािव  केला जाई. अमे रकेत आिण अ य गत देशांत लोक शासन उदयाला 
आ यानतंर भारतातही हळूहळू याचा अ यास होऊ लागला. १९३० नंतर लखनौ िव ापीठाने सव थम लोक शासनाचा 
रा यशा ा या पद ु र अ यास मातील एक िवषय हणून याचा समावेश केला. पुढे म ास िव ापीठाने लोक शासनाचा 
वतं  पदिवका अ यास म सु  केला (१९३७). लोक शासनाचा वतं  िवभाग सु  करणारे नागपरू ह ेपिहल े िव ापीठ 

होय (१९४९). वातं यो र काळात ब याच िव ापीठांनी िवभागांतगत लोक शासनाचे वतं  पद ु र/पदिवका 
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अ यास म सु  केल.े १९५४ म ये इंिडयन इि ट ूट ऑफ पि लक �डिमिन ेशन (आयआयपीए) या सं थेची थापना 
झाली. १९६० नंतर पंजाब, उ मािनया वगैरे िव ापीठांनी लोक शासनाचे वतं  िवभाग सु  केले तथािप ब सं य 
िव ापीठांतील लोक शासन हा िवषय रा यशा  िवभागात िशकिवला जातो. रा यशा ा या पदवी आिण पद ु र 
अ यांसात लोक शासनाचे अ यास म समािव  केलेल े असतात परंत ु हळूहळू लोक शासनाचे वतं  िवभाग थापन 
कर याकडे कल दसतो. रा यशा  िवभागाम येही लोक शासनाचे अ यापन वतं  अ यापकांकडे सोपिवलेल े असत.े 
अहमदाबाद येथील इंिडयन इि ट ूट ऑफ मॅनेजमट, हदैराबाद येथील इि ट ूट ऑफ पि लनक एंटर ायझीस, महारा  
शासनाची िवकासल ी शासनाचा अ यास करणारी महारा  इि ट ूट ऑफ डे हलपमट �डिमिन ेशन (िमडा), मंुबई 
येथील इंिडयन इि ट ूट ऑफ लोकल से फ−ग हनमट, शासकांना िश ण देणा या मसुरी, हदैराबाद येथील सं था इ. 
शासक य−िनमशासक य सं थांमुळे लोक शासना या संशोधनास पाठबळ िमळते. भारतात लोक शासना या अ यासातच 
थािनक शासनयं णा. लोकशाही िवक ीकरण, सहकारी चळवळ इ. घटकांचाही समावेश केला जातो. 

रा यशारा यशारा यशारा यशा −−−−लोक शासनलोक शासनलोक शासनलोक शासन    सबंधंसबंधंसबंधंसबंधं    :  :  :  :      
लोक शासना या अ यासाला ारंभ झाला, ते हापासूनच लोक शासन रा यशा  संबंध हा वादाचा िवषय झाला 

आह.े राजकारण आिण शासन ा जशा िभ  या आहते, तसेच यांचा अ यास करणारे िवषयही वेगळे आहते, असा 
युि वाद केला जातो मा  िवसा ा शतका या पूवाधातील लोक शासन–त  ह े रा यशा ाचेही अ यासक असत आिण 
भारतात आजही प रि थती तशीच आह.े रा यशा ाचे लोक शासनावरील वच व कमी कर याचे य र दसु या 
महायु ानंतर काही काळ झाल.े यातून लोक शासन हा शासनशा  ( कवा शासक य शा ) ा िवषयाचा घटक 
बन याची श यता िनमाण झाली हणजे रा यशा ाऐवजी तो दसु या िवषयाचा घटक बनला. १९६० नंतर या काळात 
हा डो यांनी लोक शासन ह े रा यशा  आिण शासनशा  ा दो ह पे ा िभ  अस याचा आ ह ध न एक वतं  

अ यासिवषय हणून लोक शासनाला दजा िमळवून दे याचा य   केला. यासाठी यांनी लोक शासनातील लोक ा 
घटकावर भर दला. वसाय शासनापे ा सावजिनक वहारांचे शासन गुणा मक दृ ा वेगळे असत,े ह े यांनी प  केल े
(नवलोक शासनाची चळवळ या संदभात मह वपूण ठरली). यामुळे १९७० नंतर या काळात एक वतं  अ यासिवषय 
हणून लोक शासनाची वेगाने वाटचाल झाली. 

लोक शासना या ा वतं  अि त वात अडचणी आहते. सावजिनक वहार कवा लोक हा घटक लोक शासनात 
म यवत  मान यामुळे धोरण,े धोरणिवषयक ाधा य म, सामािजक याय, वाटपाचे  यांसारखे राजक य नैितकतेचे  
लोक शासनाला हाताळावे लागत आहते. रा यशा ाशी फारकत घेत यान े शासना या ा राजक य बाजूकडे दलु  होण े
श य आह.े वसाय शासनाकडे आपल े वेगळे अि त व टकवीत असतानाच लोक शासनाला संघटनेचे िस ांत, 
मू यमापनाची नवी तं ,े काय मतावाढीचे नवे योग यां याकडे पाठ फरिवता येणार नाही पण ा बाब चे संशोधन ब हशंी 

वसाय शासन आिण व थापनशा  यां या े ांतच होताना दसते. यामुळे रा यशा  आिण वसाय शासन या 
दो ही े ांशी संल स रा नच लोक शासनाचा िवकास होऊ शकतो. 

लोक शासनाचा अ यास ह ेआंतरिव ाशाखीय अ यास े ाचे उ म उदाहरण आह.े अथशा  (सावजिनक धोरण,े 
आ थक शासन, िनयोजन इ.) समाजशा  (नोकरशाही, नेतृ व, शासक य वतन), मानसशा  (सेवक शासन, व र -किन  
संबंध), रा यशा  ( शासनाचे िनयं ण, शासनाची ाितिनिधकता, सामािजक याय) अशा िविवध िव ाशाखां या 
अ यासाशी लोक शासन हा िवषय िनगिडत आह.े 

लोक शासनाचा अ यास आिण शासक य वहार करणारे ‘ शासक’ यां यातील संबंध कसे असावेत, हा ही 
मह वाचा आह.े खु  अ यासकांम येच संशोधन आिण िस ांत बांधणीवर भर ावा क  उपयोिजत लोक शासनावर भर 

ावा, यांिवषयी एकवा यता नाही. यामुळे शासकांना िश ण देण,े शासक य सुधारणा आिण शासक य रचना 
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यांसंबंधी सूचना करणे, शासक य स लागार हणून काम करण,े अशा िविवध भूिमका लोक शासनाचे अ यासक बजावताना 
दसतात. त  कवा स लागार याने ही भूिमका बजावणे, ही वसाय शासनातील िन याची बाब असते, ह ेल ात घेतल ेतर 

उपयोिजत शासनाचा आ ह हा लोक शासन, वसाय- शासन यांमधील अंतर कमी कर यास हातभार लावतो असे दसते. 
शासक बनणे आिण लोक शासनाचा अ यासक असण.े ा दोन िभ  भूिमका आहते क  पर परपूरक भूिमका आहते, हा  

अ ाप सुटलेला नाही. लोक शासना या त ांनी शासक य स लागार बनण े हणजे शासना ारे अिधक प रणामकारक 
लोकिनयं ण कर यास शासनक याना मदत करण े आह े काय, असा नैितक पेच इतर सामािजक शा ां माणचे 
लोक शासनापुढेही उभा रा  शकतो. 

आधुिनक काळात लोक शासनाचे वाढत असलले ेकाय े  ल ात घेता शासक य सेवकवगाचे वाढते मह व, यांचा 
धोरण येतील सहभाग, शासन-समाज पर परसंबंध अशा अनेक मु ांचा िवचार होण ेअप रहाय झाले आह.े शासना या 

ा ीमुळे य  सेवा पुरिव यापे ा कामकाजा या िविश  कायप त ना िमळणारे ाधा य आिण शासनाचे कमी होत 
जाणारे उ रदािय व, यांसारखे  ही लोक शासना या अ यासकांपुढील मु य आ हान ेआहते. वेबर यांनी प रपूण आिण 
पूणपण ेतकशु  नोकरशाहीचे ा प (मॉडेल) मांडल ेअसल,े तरी ा ांची यांना जाणीव होती. आधुिनक यांि क जीवनात 
नोकरशाहीचे थान वाढणे अप रहाय आह,े असे यांनी सुचिवल ेअसल,े तरी काटेकोरपणा आिण गु ता यांसार या गो या 
अितरेकावर यांनी टीका केली. नोकरशाहीमुळे लोकांचा शासनातील सहभाग अश य होऊन बसतो आिण नोकरशाही 
यं णेचा उपयोग घेऊ शकणा यां या हाती सवस ा एकवटते, असे वेबर यांनी सांिगतल.े वेबर यांचे नोकरशाहीचे ा प हा 
आरंभ बद ू मानून नोकरशाहीब ल गे या अधशतकात बरेच संशोधन झाले आह.े ि ह टर टॉमसन आिण ोझर यांनी 
यूरोपॅथॉलॉजी हा इं जी श द वाप न नोकरशाहीवर टीका केली आह.े नोकरशाहीचे ह े िवकारिनदशक वर्तन अितरेक  
य थपणा, काटेकोरपण ेिनयमांचे पालन, कायप तीवर अितिव ास, अिधकार आिण दजा यांब ल अितकाळजी, संघटने या 
ाहकांब लची तु छतावृ ी, किन ांशी अितऔपचा रक संबंध अशा िवशेष गुणावगुणांतून  होते. संघटनेतील ना 

वाटणारी असुरि तता, संघटनेत पुढाकार घे यात वाव नसणे, शासकांम ये आंतर- ि गत देवाणघेवाणीचा अभाव, ही 
अशा वतनाची मुख कारणे मानली जातात. नोकरशाहीचे मह व वाढत असताना ितची गुणव ा, सेवाभाव व मानवतावादी 
दृ ीकोन यांचा मा  हास होताना दसतो, ही नोकरशाही या अ यासकांपुढील मुख सम या आह.े 

नोकरशाहीची अंतगत रचना पािहली तर असे दसते, क  नोकरशाहीत समाजाचे यथात य ित बब नसते. 
म यमवगाचाच येथे वरच मा असतो. या जािणवेतून हरॅी ॅ झ , सॅ युएल ला ह ा अ यासकांनी ाितिनिधक 
नोकरशाहीचा िवचार मांडलेला दसतो.गुणव ा, काय मता यांना िमळाले या सावि क मा यतेमुळे गुणव ेची ा या हीच 
प पाती असू शकत े आिण नोकरशाहीत काही समाजघटक अभावानेच आढळतात, ा गो ीकडे दलु  होते. नोकरशाही 

ाितिनिधक असावी, यासाठी सेवकवगाची िनवडणूक कवा राजक य प ांमाफत िनयु , हा एक टोकाचा उपाय असू शकतो. 
तसेच सव समाजघटकांना यां या सं ये या माणात शासनात ितिनिध व हा दसुरा उपाय असू शकतो. ा दो ह म ये 
अनेक अडचणी आहते ह े प च आह ेपण या चचतून समाजातील वंिचत गट, यांना सामा यतः संधी नाकार या जातात असे 
गट, उदा., अ पसं य, आ दवासी, ि या यांना शासनात थान िमळण ेिनकडीचे आह.े ह ेत व हळूहळू कृतीत येऊ लागल े
आह.े भारतात अनुसूिचत जाती आिण जमात साठी ठरािवक जागा राखून ठेव याचे त व अंिगकारल े आह े पण यामागील 
उ ेश ाितिनिधक नोकरशाहीचा नाही. तसेच केवळ ठरािवक जागा राखून ठेव याकडे सवच समाजघटकांना िनणय येत 
थान िमळावे, ह े ाितिनिधक नोकरशाही या त वा या दृ ीने अिधक आव यक आह.े नोकरशाही अिधक संवेदन म आिण 

लोकािभमुख बनिवणे, हा ाितिनिधक नोकरशाहीचा उ ेश आह.े यासाठी जनतेचा आप या प रसरातील शासनात सहभाग 
असायला हवा. लोकसिम या, स लागार सिम या अशा यं णांमाफतही नोकरशाही ाितिनिधक बनिवणे श य आह.े या व 
अशा योगांमुळे अिधक यो य िनणय घेतल ेजातील, सेवा अिधक चांग या बनतील, सामािजक याय थािपत होईल, तसेच 
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यामुळे काय मतेला बाधा येणार नाही, असे ाितिनिधक नोकरशाही या पुर क याचे ितपादन आह.े नोकरशाहीत सव 
समाजघटकांचा समावेश नसेल, तर संपूण समाजाचे िनयमन कर या या ित या अिधकाराला आिण िव ासाहतेलाच तडा 
जातो, असा ताि वक मु ाही या संदभात मांडला जातो मा  परंपरागत प ती या गुणव ा-काय मता यांवर भर देणा या 

शासन त ांकडून या ां या नैितक, ावहा रक वा ताि वक बाजंूना अ ाप फारसा ितसाद िमळालेला नाही.  
सदंभ थंसदंभ थंसदंभ थंसदंभ थं   :  

 १. लोक शासन प रचय -  ना. य. डोळे  
 २. लोक शासन.          -  ा. बी.बी.पाटील 
 ३. का मक शासन       -  सुर  कटा रया 
 ४. भारत म। लोक शासन - बी एल फािडया 
 ५. महारा  रा य व िज हा शासन डॉ. ंकट िवळेगाव 

 ६. लोक शासन प रचय व मूलत वे - डॉ. भूताळे, डॉ.वडवळे 
७. बंध चतन का इितहास - जी एस सुधा 
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वातं य तरवातं य तरवातं य तरवातं य तर    काळातीलकाळातीलकाळातीलकाळातील    शारी रकशारी रकशारी रकशारी रक    िश णाचेिश णाचेिश णाचेिश णाचे    योगदानयोगदानयोगदानयोगदान         
ाााा....    MkWMkWMkWMkW....    देवकतेदेवकतेदेवकतेदेवकते    उ मउ मउ मउ म    शषेरावशषेरावशषेरावशषेराव    

शारी रक िश ण िवभाग मुख, पु य ोक अिह यादेवी होळकर महािव ालय, राणीसावरगाव ता. गगंाखेड िज. परभणी 

तावनातावनातावनातावना 
भारतावर ि टशांचे रा य आले आिण शारी रक िश णाला ज े पूव  रा ीय मह व होत ेते गेले. भारतात 

ि टश ये यापूव  यु ोपयोगी, बलसंवधक व मनोरंजना मक असे खेळाचे तीन िवभाग होत.े परंतु ि टशांनी 
भारतात नवीन िश ण प ती सु  क न लोकांना लढव ये तयार कर याऐवजी कारकून तयार क न रा यस ा 
कायम ि थर कर याचा य  केला. व चंड लोकसं यचेा भारत पूणपणे िनश  क न टाकला. इ. स.1865 ला 
ि टश सरकारन ेह यारी कायदा भारता या लोकांवर लादला व यां या जवळची सव ह यारे ज  केली. यामुळे 
आखा ातून या कारचे शारी रक िश ण दले जात होत.े त ेजवळपास बंद झाले. इं जी िश णास भारतात 
सु वात झाली व पिह या दोन िप ांनी शारी रक िश णाकड े पूणपणे दलु  केले. बौि क िश ण व शारी रक 
िश ण ह े पर परिवरोधी आहते असा एक िविच  समाजच इं जांनी पसरवला. तसेच पूव चे मरा ांच े रा ीय 
ल करी खेळ व करमणुक चे खेळ बंद पडले. यांची जागा टेिनस, केट, फुटबॉल, हॉक , इ यादी खेळांनी घेत यान े
िजवंत मैदानी बाणा जाऊन अंगी उसने अवसान आण याचे ेय या पा ा य खेळास ा  झाले. ह े िवदशेी खेळ 
शाळा, महािव ालयांमधील िव ा याना िशकिव यात येऊ लागले. यामुळे मैदानी दशेी खेळ मागे पडले. मा  
भारतातील रा ीय वृ ी या लोकांनी दशेी ायाम कार व खेळ िजवंत ठेव याची मोठी कामिगरी केली आह.े 
यास खे ातील लोकांनी हातभार लावला व आखाड े काही माणात िश लक रािहल.े मा  ि टशांनी 
भारतीयां या मनात ायाम, खेळ यािवषयीची आवड िनमाण केली व भारतीयानंा पि मा य खेळ खेळावयास 
िशकिवले खेळांचा चार सार कर यासही हातभार लावला. 
वातं यो रवातं यो रवातं यो रवातं यो र    काळकाळकाळकाळ::::    

ि टशां या जुलमी राजवटीतून भारत 15 ऑग ट 1947 रोजी वतं  झाला. यानंतर भारत सरकारन े
िविवध े ाचा िवकास कर यासाठी िविवध त ां या सिम या थापन क न काम कर यास सु वात केली. 
भारतीय िश ण प तीत व शारी रक िश ण प तीत अमुला  बदल कर यात आला. ि टश राजवटीम य े
िश णाचे येय नोकरशाही वग िनमाण करणे ह ेहोत.े वातं यानंतर याम ये बदल कर यात आला. िश णान ेव 
शारी रक िश णाने  चा बौि क, मानिसक, शारी रक, नैितक, सामािजक, व आ थक िवकास साधला पािहज े
व ती  आदश नाग रक बनली पािहज.े ह े येय िनि त कर यात आले. शारी रक िश णास िश णाचा 
अिवभा य घटक मान यात आले. बौि क िवकासासाठी शारी रक िश ण आव यक अस याचे मा य कर यात आले. 
यामुळे िश णा माणेच शारी रक िश णा या पुनरचनचेा व अंमलबजावणीचा भारतीय पातळीवर िवचार सु  

झाला.  
ाथिमक ते महािव ालयीन िश णात शारी रक िश णास थान कस े ा  क न दतेा येईल याचा िवचार 

सु  झाला. शारी रक िश णास पंचवा षक योजनातून थान ा  झाले. भारत सरकार या िश ण खा यान े
शारी रक िश णासाठी एक म यवत  सिमती थापन केली. या सिमतीमाफत भारतातील शारी रक िश ण 
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सं थांना मागदशन दे यात येऊ लागले. अनुदान दे यास सु वात केली. यामुळे खाजगी शारी रक िश ण सं था 
उ साहान े आपले काम पार पडू लाग या. 

इ.स. 1947 त े 1962 पयत या काळात शारी रक िश णास ाथिमक व मा यिमक शाळेतील 
अ यास मात थान िमळाले. शारी रक िश ण िश क तयार कर यासाठी िश ण सं थांची थापना झाली 
अ पमुदतीचे िश ण वग ही सु  झाले. ाथिमक शाळेत वगिश क शारी रक िश णाचे काम क  लागले. 
मा यिमक शाळेत शारी रक िश णाचे खास िश ण घेतलेले िश क नेम यात येऊ लागले व यां यावरच शारी रक 
िश णाची जबाबदारी सोपव यात आली. यासाठी पदवीधर नसले या िश कांसाठी एक वष मुदती या 
अ यास माच े माणप  वग सु  झाले. तसेच पदवीधरासाठी एक वष अ यास माचे पदिवका वग सु  कर यात 
आले. शारी रक िश णा या िवकासासाठी शाळांना अनुदान दे यात येऊ लागले. डा पधा घे यात येऊ लाग या. 
परंतु त  डािश कांची, मागदशकाची आव यकता भास ूलाग याने डा त ां या मतानुसार 'नेताजी सुभाष 
रा ीय डा सं था, पितयाळा  येथे 'भारतीय डा मंडळा या' िशफारशीनुसार सु  कर यात आली. यासोबतच 
डॉ. ताराचंद सिमती या िशफारशीनुसार 'ल मीबाई रा ीय शारी रक िश ण महािव ालय, वालेर येथे शारी रक 
िश ण िश कांसाठी िश ण महािव ालय सु  केले. या दो ही िश ण महािव ालयांम ये तजञ् शारी रक 
िश ण िश क व मागदशक तयार कर याच े अ यास म सु  कर यात आले. याचबरोबर या ठकाणी उ म 
दजा या खेळाडूनंा मागदशनही केले जात.े 

िव ापीठ अनुदान मंडळ, यू द लीने भारतातील िविवध शारी रक िश ण िश क िश ण 
महािव ालयां या अ यास माबाबत िनयु  केले या  सिमती या िशफारसी इ. स. 1985 साली वीकृत क न 
एकसू ीपणा आण यासाठी तीन वषाचा शारी रक िश ण, आरो य िश ण व खेळ हा अ यास म सु  कर याची 
िशफारस केली. यानुसार भारतातील काही रा यात अशा कारचा अ यास म सु  कर यात आला. 
शारी रकशारी रकशारी रकशारी रक    िश णाचेिश णाचेिश णाचेिश णाचे    योगदानयोगदानयोगदानयोगदान::::    

भारत क ीय शारी रक िश ण व मनोरंजन स लागार मंडळा या मते, ‘शारी रक हालचाल ारे शरीर, 
मन व आ मा यांचा प रपूण व यो य िवकास साधून बालका या ि म वाचा सवागीण िवकास साध याची 

या हणज ेशारी रक िश ण होय’. 
ाचीन काळी शारी रक िश णाचा हते ू ायूंचा िवकास क न शारी रक श  वाढिव यापुरता मया दत होता. या 

सवाचा अथ असा होता क , मनु य यु ाम ये, खेळा या मैदानाम ये, वजनात, झाड ेचढ यात, लाकूड काप यात, 
नदी-तलाव कवा समु ात पोह यात यश वी होणे असा होता. आज शारी रक िश णाचा हते ू बदलला असून 
शरीरा या घटकां या िवकासासाठी एक सु वि थत काय म असा शारी रक िश णाचा अथ आह.े स या या 
युगात ायाम, खेळ, करमणूक इ यादी िवषय शारी रक िश णा या काय मांतगत येतात. तसचे या िश णात 
वैयि क आरो य आिण सावजिनक आरो य यांनासु ा एक मह वपूण थान आह.े काय मांचे वेळाप क 
ठरिव यासाठी शरीरशा , मानसशा  आिण सामािजक िव ान यांतील त वांचा जा तीत जा त उपयोग केला 
जातो. 

शारी रक िश ण हा आधुिनक िश णाचा एक मह वाचा भाग आह.े येक शाळेत खेळाचे मैदान  असणे 
आव यक आह.े शाळा आिण महािव ालयांम य ेअ यापनानंतर िव ा यानी िविवध खेळांम ये सामील हावे, ही 
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अपे ा असत.े िव ा याना शाळेम ये, महािव ालयाम ये िविवध कार या शारी रक कसरती कवा या 
िशकिव या जातात. याम ये योगासनांचाही समावेश असतो. 

शारी रक िश णाला केवळ िव ाथ  जीवनातच न ह,े तर यानंतर या जीवनातदखेील एक मह वपूण 
थान असते. या िश णामुळे नोकरी आिण वसायाचा मानिसक ताण कमी होतो, आरो य चांगले राहत ेआिण मन 

ताज े हो यास मदत होत.े स या या धकाधक या जीवनात ज े िमळेल ते पौि क कवा अपौि क अ  खाणे, 
कोण याही वेळेला खाणे, िनयिमत ायाम नसणे, शरीराला आराम न िमळणे इ यादी बाबी सामा य आहते. 
िव ा याला लहानपणापासून शालेय तरावर शारी रक योग आिण ायामाब ल जे िश ण िमळते, याचा वापर  
नंतर या आयु यात केला पािहज े हणज ेआरो य चांगले राह यासाठी मदत होत.े 

शारी रक िश णाला ो साहन दे यासाठी िविवध तरावंर संघटना आिण सं था थापन कर यात आ या 
आहते. या सं था वेळो वेळी ादिेशक, रा ीय आिण आंतररा ीय पधा आयोिजत करतात. या पधाम ये भाग 
घे यासाठी पधकांना िविश  िश ण दले जात.े यामुळे जगातील पधाम ये दवस दवस गती होत आह.े 
शारी रक िश णाचे मह व संपूण जगात असून दरवष  २१ जून हा दवस जागितक योगा दवस हणून पाळला 
जातो. या दवशी शाळा, महािव ालय,े मंडळे, िविवध सरकारी व खाजगी सं थामं ये योगा केला जातो. तसचे 
योग िशिबरांचे आयोजन केल ेजात.ेह ेशारी रक िश ण व खेळाचे योगदान मानल ेजात.े 
मह वमह वमह वमह व    : : : :  

• खेळ मुलांसाठी आनंदाचे ोत आह.े खेळ शरीरातील सव अवयवांना ऊजा दान करतात. यामुळे शरीर 
सुदढृ राहत ेआिण मनात फूत  िनमाण होत.े 

• खेळ खेळाडूनंा िश त व संघभावना िशकिवते. 
• शालेय खेळांम ये खेळाडूनंा काही िनयमांच ेपालन करावे लागत,े यांना पंच हावे लागते. यामुळे त ेिश त 

व आ ाधारकपणा या गो ी िशकतात. 
• शारी रक िश णामुळे खेळाडू एखा ा संिघक खेळाम ये िन ा राख यास िशकतात आिण इतर संघांचा 

स मान कर यास िशकतात. 
• समथन आिण संयम यांचा िवकास होतो. 
• शारी रक िश णामुळे शरीर मजबूत, िनरोगी आिण सुंदर बनत े 
• शाळांम ये मानिसक कायानतंर िव ा याना सामा यत: नैरा य जाणवते, खेळांमुळे मुले मोक या हवेम य े

ास घेतात आिण मैदानावरील खेळांमुळे उ साहा िनमाण होतो. 
• शारी रक िश णामुळे चतन व मरणश  वाढते. 
• शारी रक िश णामुळे आ मिव ास वाढ यास मदत होत ेव शरीराच ेनैस गक साम य वाढते. 
• शारी रक िश णामुळे शारी रक ाधी दरू हो यास मदत होत.े 
• शारी रक िश णामुळे रोग ितकार श  वाढ यास मदत होत.े 
• शारी रक िश ण आप याला धैय िशकिवत ेआिण आपले मन शांत करत.े 
• शारी रक िश णामुळे मानिसक िवकास होतो, यामुळे येक े ात यश िमळते. 
• शारी रक िश णामुळे नेतृ व गुण िवकिसत होतो. 
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• शारी रक िश णामुळे व िविवध डा पधाम ये सहभाग घेत यामुळे िव ा याम ये िखलाडूवृ ीचा 
िवकास होतो. 

• शारी रक िश णामुळे एका ता वाढते.  
• शारी रक िश णामुळे उदार मनोवृ ीचा िवकास होतो.  
• डा ही ची नैस गक वृ ी अस यामुळे िविवध कार या खेळांमुळे मन आनंदी होत ेव जीवनात 

नैरा य येत नाही. ह ेिव च माझे घर ही भावना तयार होत.े 
सदंभसदंभसदंभसदंभ::::    

१.शारीरीक िश णाचा इितहास भाग-१, ीपाल आ.जदे॔ 
२.शारी रक िश णाचा िवकास भाग-१,द.ब.कोठीवाले 
३. ायाम ानकोश खंड १ ते १०, िच.मुजुमदार 
४.इंटरनेट 
५.योगदीिपका, आयंगर  
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ekfgrh vf/kdkjkpk yksdiz”kklukojhy izHkkoekfgrh vf/kdkjkpk yksdiz”kklukojhy izHkkoekfgrh vf/kdkjkpk yksdiz”kklukojhy izHkkoekfgrh vf/kdkjkpk yksdiz”kklukojhy izHkko 
    

MkWMkWMkWMkW----    fiukVs fdj.k izYgknjkofiukVs fdj.k izYgknjkofiukVs fdj.k izYgknjkofiukVs fdj.k izYgknjko    
yksdiz”kklu foHkkx izeq[k] dS-lkS-”ks’kkckbZ fl-eqa<s] dyk egkfo|ky;] xaxk[ksM- 

izLrkouk %&izLrkouk %&izLrkouk %&izLrkouk %& 
 “kklu ;a=.ksrhy O;ogkjkr ikjn”kZdrk ;koh] Hkz’Vkpkjkps leqG fueZqyu Ogkos] iz”kkldh;     
dk;Zi/nrh] fu;e o brj “kkldh; dkekae/;s xSjO;ogkjkl oko jkgw u;s] “kkldh; dk;Zi/nrh cn~y lkekU; 
tursP;k eukr dks.krhgh “kadk jkgq u;s- o R;kaph dkes  foukfoyac] lgtjhR;k Ogkohr ;klkBh efgrhpk 
vf/kdkj ;k dk;|kph fufeZrh >kyh- ekfgrhP;k vf/kdkjkpk dk;nk Ogkok ;klkBh jkT;krhy vkf.k ns”kkrhy 
vusd O;Drhauh vkf.k laLFkkauh vFkd ifjJe ?ksrys- ekfgrhpk vf/kdkj ykxw dj.;klkBh egkjk’Vªkr Hkz’Vkpkj 
fojks/kh tu vkanksyukP;k ek/;ekrwu T;s’B lektlsod vk..kk gtkjs ;kauh jkT;Hkj lHkk] tutkxr̀h vfHk;ku 
nksjk miks’k.k ;k}kjs pGoG pkyw Bsoyh-ekfgrh vf/kdkjkP;k laca/kkus ljdkjus b-l- 2000 e/;s dk;nk dsyk 
ek= ;k dk;|ke/;s ekfgrh ns.;kis{kk ekfgrh u ns.;kpkp vf/kdHkj vkgs v”kh rdzkj vusd lkekftd 
la?kVukauh dsyh rsOgk ljdkjus ;k dk;|kpk elqnk cnywu nqljk lq/kkfjr dk;nk dj.;kpk fu.kZ; tkghj 
dsyk- R;kuqlkj rRdkyhu eq[;ea=h foykljko ns”keq[k ;kaP;k                            v/;{krs[kkyh  
10 lIVsacj 2001 jksth eaqcbZ ;sFks cSBd >kyh- R;kr mieq[;ea=h] vFkZea=h] fo/kh o U;k; jkT;ea=h] lkekU; 
iz”kklu jkT;ea=h] eq[; lfpo] vIij eq[; lfpo] iz/kku lfpo] fof/ko U;k; foHkkx] vk..kk gtkjs] ek/kojko 
xksMcksys] izkpk;Z lR;jatu lkBs] fot; dqoGsdj ;kaP;k leosr cSBd gkssÅu] jkTkLFkku] rkfeGukMw] dukZVd] 
e/;izn”k] xksok ;k jkT;kauh dsysY;k ekfgrh vf/kdkj dk;|kpk vH;kl  d:u egkjk’Vª jkT;klkBh gk 
dk;nk ykxw >kyk- ;kuarj dsnzljdkjus vkWDVkscj 2005 e/;s gk dk;nk d:u loZ ns”kHkj gk dk;nk ykxw 
dsyk- 
ekfgrh vf/kdkjkpk vFkZ ekfgrh vf/kdkjkpk vFkZ ekfgrh vf/kdkjkpk vFkZ ekfgrh vf/kdkjkpk vFkZ     
 izR;sd lkoZtfud izkf/kdj.kkP;k dkedktke/;s vf/kdvf/kd ikjn”kZdrk vkf.k mRrjnkf;Ro fuekZ.k 
dj.;kP;k ǹ’Vhus lkoZtfud izkf/kdj.kkP;k fu;a=.kk[kkkyh ekfgrh ukxfjdkauk feGork ;koh Eg.kwu 
ukxfjdkaP;k ekfgrh feG.;kP;k vf/kdkjkph O;ogk;Z “kklu i/nr vk[kqu ns.;kdjhrk dsanzh; ekfgrh vk;ksx 
o jkT; ekfgrh vk;ksx xfBr dj.;k djhrk rjrqn dj.ks Eg.kts ekfgrh vf/kdkj gks;- 
 “kklukdMwu dks.krhgh ekfgrh izkIr dj.;kph bPNk vl.kk&;kauk rh ekx.;kpk vf/kdkj Eg.kts 
ekfgrh vf/kdkj vkgs- ekfgrh Eg.kts dks.krsgh lkfgR; ;k lkfgR;ke/;s vfHkys[k] nLr,sot vfHkizk;] lqpuk] 
izfl/nh i=ds] ifji=ds] vkns”k] jkstfu”kh] vgoky] dkxni=s] uequs] izk:is] izfr:is] izfrekus] dks.kR;kgh 
bysDVªkWfud Lo:ikrhy vk/kkj lkexzh- Qk;yhojps vf/kdk&;kaps fdaok ea«;kps vfHkizk; gs loZ gks;- gh 
ekfgrh R;kdkGh vaeykr vlysY;k vU; dks.kR;kgh dk;|kUo;s lkoZtfud izkf/kdj.kkdMwu feGfork ;sbZy- 
 ekfgrhpk vf/kdkj Eg.kts yksdkauk “kklukph ekfgrh lqyHki.ks miyC/k d:u ?ks.;kps Lora«; vl.ks 
gks; ukxfjdkauk “kklukph dk;Zs o izfdz;k ;klac/khps ladyu o dkxni=s lgt miyC/k vl.ks vlk vFkZ 
;krwu vfHkizsr vkgs- 
 ns”kkrhy vusd dk;ns ts tursus ikGk;ps vkf.k iz”kklukus R;koj y{k Bsok;ps vls vkgsr- ekfgrhpk 
vf/kdkj gk ,deso dk;nk vlk vkgs dh] yksdiz”kklukus rks ikGk;pk vlwu tursph R;koj utj vl.kkj 
vkgs- ;k dk;|keqGs Hkz’Vkpkj iq.kZi.ks lai.kkj ulyk rjh R;kps izek.k fuf”prp deh gks.kkj vkgs- 
yksdiz”kklu dsoG oLrqfu’B vlwu mi;ksxkps ukgh rj rs vkn”kZoknh vlk;yk gos- iz”kklukpk turs”kh lca/k 
;srks- tudY;k.kkph dkes djrkauk iz”kkldh; ;a=.kk lektfHkeq[k vlyh rjp tursyk gs iz”kklu vkiys 
okVrs- xsY;k dkgh o’kkZr fofo/k ukxjh la?kVuk] ukxfjdkauh ekfgrh vf/kdkjkP;k ek/;ekrwu lqiz”kklu 
fufeZrhpk iz;Ru dsyk vkgs- “kkldh; fdaok fue”kkldh; rlsp [kktxh dk;kZy;kP;k dkedktkr tkLrhr 
tkLr ikjn”kZdrk ;koh vkf.k loZlkekU; ukxfjdkauk dk;kZy;krhy dkedktkph ekfgrh Ogkoh- vf/kd̀r 
dkxni=s feGkohr ;k mn~ns”kkus ekfgrhP;k vf/kdkjkpk dk;nk dj.;kr vkyk vkgs- 
ekfgrh vf/kdkjkpk yksdekfgrh vf/kdkjkpk yksdekfgrh vf/kdkjkpk yksdekfgrh vf/kdkjkpk yksdiz”kklukoj izHkko  iz”kklukoj izHkko  iz”kklukoj izHkko  iz”kklukoj izHkko   
 21 O;k “krdkr tkxfrdhdj.k] mnkjhdj.k] o [kktxhdj.kkP;k izfdz;scjkscjp ekfgrh ra=Kkukr 
veykxz dzkarh ;k lkj[;k ?kVdkauh yksdiz”kklukP;k Hkqfedsr o dk;Ziz.kkyhr veqykxz Lo:ikps cny ?kMowu 
vk.kys- ;kp dky[kaMkr ekfgrhpk vf/kdkj gk dk;nk ns[khy txkrhy vusd ns”kke/;s Lohdkj.;kr vkyk 



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

 Vol. I  - ISSUE – LXIX , Year – 8,    14 Oct. 2022,  SJIF Impact Factor : 7.479   Page - 87 

;k dk;|kus ns[khy yksdiz”kklukP;k Hkqfedsyk o dk;Ziz.kkyhyk izHkkohr dsys- yksdiz”kklukph Hkwfedk gh 
vf/kd dk;Z{ke] izHkko”kkyh] izfrlkn{ke o mRrjnk;h cufo.;kps dk;Z gs ;k ekfgrhP;k vf/kdkjkus dsys- 
R;kdjhrkp vkiY;kyk ;k ekfgrh vf/kdkjkpk yksdiz”kklukoj usedk dlk izHkko iMyk ;kpk vk<kok ?;kok 
ykxsy- 
1½1½1½1½    iz”kklukP;k eqY;kr ifjorZu %&iz”kklukP;k eqY;kr ifjorZu %&iz”kklukP;k eqY;kr ifjorZu %&iz”kklukP;k eqY;kr ifjorZu %& 
 ekfgrh vf/kdkjkeqGs iz”kkluke/;s [kqysi.kk vkyk vkgs- rlsp yksddY;k.kdkjh dk;kZy;ke/;s turspk 
lgHkkx ok<r vkgs- Kkukoj vk/kkfjr fodkl lk/; dj.ks ekfgrh vf/kdkjkeqGs “kD; gksr vkgs- 
 
2½2½2½2½    ifjorZukfHkeq[krk %&ifjorZukfHkeq[krk %&ifjorZukfHkeq[krk %&ifjorZukfHkeq[krk %&    
 ekfgrh vf/kdkj iz”kkldh; ikjn”kZdrk ;s.;klkBh mi;qDr Bjyk vkgs- ;k dk;|kpk ifj.kke 
iz”kklukrhy leL;kaph tk.kho gksr vkgs- R;k fo’k;h lq/kkj.kk dj.;klkBh ikÅy mpy.ks “kD; >kys vkgs- 
T;k T;k jk’Vªkauh ekfgrh vf/kdkjkpk Lohdkj dsyk vkgs- R;kR;k jk’Vªkae/;s deh tkLr osxkr ifjorZu ?kMwu 
vkysys vkgs- iz”kklukr izfdz;kRed] ldkjkRed o dk;kZRed ifjorZu ?kMowu v.kus gs ekfgrh vf/kdkjkps 
y{k vkgs- R;keqGs ;k vf/kdkjkus iz”kklukr ifjorZu”khyrk vk.kysyh vkgs- 
3½3½3½3½    iz”kklukrhy uohurk %&iz”kklukrhy uohurk %&iz”kklukrhy uohurk %&iz”kklukrhy uohurk %& 
 ekfgrh vf/kdkjkus yksdiz”kklukr ,d uohu vk;kekl lq:okr dsysyh vkgs- yksdkauk  iz”klukdMwu 
dks.krhgh ekfgrh ?ksrk ;srs- R;keqGs yksdkaph iz”kklukoj fo”okl Bso.;kph ekufldrk r;kj gksr vkgs- 
nql&;k cktwyk yksd iz”kklukyk LoPN o ikjn”kZd dkjHkkj dj.;kl Hkkx iMr vkgs- ifj.kkeh iz”kklukr 
,d uohu i;kZoj.k fufeZrhl izkjaHk >kysyk vkgs- 
4½4½4½4½    ekfgrh laca/khr fopkjkpk izHkko %&ekfgrh laca/khr fopkjkpk izHkko %&ekfgrh laca/khr fopkjkpk izHkko %&ekfgrh laca/khr fopkjkpk izHkko %& 
 ikjaikfjd yksdiz”kklukr yksdlsoslac/kh dk;Z djhr gksrs- ijarq ekfgrhP;k nsok.k?kso.kklanHkkZr 
dqBY;kgh izdkjs lgHkkxkdRersP;k eq|kdMs y{k fnys tkr uOgrs- ijaikfjd yksdiz”kkluke/;s can 
O;oLFkkiukP;k iz.kkyhpkp vf/kdkj okij dsyk tkr gksrk- R;keqGs yksdiz”kkluke/;s ,dkvf/kdkj “kkghph 
O;oLFkk ok<hl ykxwu R;kapk foijhr ifj.kke ekfgrhP;k nsok.k ?ksok.k izfdz;soj iMr gksrk- ijarq ekfgrhP;k 
vf/kdkjkeqGs vkt jkT;] ftYgk rlsp ,dkis{kk vf/kd “kkluO;oLFksr ekfgrhP;k nsok.k ?ksok.k lanHkkZr 
ldkjkRed Lo:ikph o lgdk;kZph Hkkouk ok<hl ykxyh vkgs-  
5½5½5½5½    Hkjrh o O;oLFkkiukoj izHkko %&Hkjrh o O;oLFkkiukoj izHkko %&Hkjrh o O;oLFkkiukoj izHkko %&Hkjrh o O;oLFkkiukoj izHkko %& 
 ekfgrh vf/kdkjkpk lokZr tkLr izHkko deZpkjh O;oLFkkiukoj iMysyk fnlwu ;sr vkgs- ekfgrh 
vf/kdkjkeqGs HkjrhP;k izfdz;sr ikjn”kZdrk vkyh vkgs- iz”kkldh; fodklkr yksdlsoke/;s lalwpukyk ;ksX; 
izek.kkr egRo fnys tkr vkgs- tulaidZ iz”kkldh; dq”kyrsyk fodflr djhr vlrks- O;oLFkkiukpk gsrq 
ekfgrh vf/kdkjkeqGs lk/; dj.;kpk iz;Ru dsyk tkr vkgs- 
6½6½6½6½    yksdfgrkl izk/kkU; %&yksdfgrkl izk/kkU; %&yksdfgrkl izk/kkU; %&yksdfgrkl izk/kkU; %&    
 uksdj”kkgh gh yksdiz”kklukph dk;Zdkjh ;a=.kk vkgs- vkf.k yksdiz”kklu gs yksdfgr o 
yksdlsokHkkokus dfVc/n vkgs- v”kh Hkkouk o tk.kho ekfgrh vf/kdkjkus djowu fnysyh vkgs- yksdkfgrkl 
iz/kkU; ns.;kps vfyf[kr ca/ku uksdj”kkghoj ;sÅu iMysys vkgs- 
7½7½7½7½    vkarjjk’Vªh;  %&vkarjjk’Vªh;  %&vkarjjk’Vªh;  %&vkarjjk’Vªh;  %& 
 LohMu ;k NksV;k”kk jk’Vªke/;s ekfgrh vf/kdkj lq: >kysyk vkgs- R;kuarj rCcy ,dk “krdkuarj 
LdWM.ks fuoh; o ;qjksih; jk’Vªkauh ekfgrh vf/kdkj Lohdkjyk- vkt txkrhy toG toG 50 rs 55 jk’Vªs 
ekfgrh vf/kdkj jkcfor vkgsr- R;kr dkgh jk’Vªkae/;s ;k vf/kdkjkus iz”kklukr veqykxz lq/kkj.kk ?kMowu 
vk.kY;k vkgsr- ;k lq/kkj.kkauh brjgh jk’Vªkauk gk vf/kdkj nsÅu vkiY;k] iz”kklu O;oLFkse/;s cny 
vk.k.;kl m|qDr dsysys vkgs- pkaxys iz”kklu fuekZ.k dj.;kph Li/kkZ dklo xrhus lq: >kysyh vkgs- gh 
vkarjk’Vªh; ikrGhojhy Li/kkZ vkarjjk’Vªh; fodklkl iks’kd vkgs- 
8½8½8½8½    iz”kklukrhy tulgHkkxkl pkyuk %&iz”kklukrhy tulgHkkxkl pkyuk %&iz”kklukrhy tulgHkkxkl pkyuk %&iz”kklukrhy tulgHkkxkl pkyuk %& 
 ekfgrh vf/kdkj feG.;kiqohZ “kklu o iz”kklu gs xksiuh; vlrs- v”kh Hkkouk tursP;k              
euke/;s gksrh- ijarq ekfgrh ?ks.;kpk vf/kdkj feGkY;keqGs “kklu o iz”kklu dk; djrs gs tk.kqu ?ks.;kph 
mRlqdrk turse/;s fuekZ.k >kyh- iz”kklukr lgHkkxh gks.;kl turk mRlqd gksoq ykxyh- ekfgrh o 
vfHkO;DrhP;k ek/;ekrwu iz”kklukrhy tulgHkkx ok<w ykxysyk vkgs- 
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9½9½9½9½    iz”kkldh; mRrjnkf;Roke/;s ok< %&iz”kkldh; mRrjnkf;Roke/;s ok< %&iz”kkldh; mRrjnkf;Roke/;s ok< %&iz”kkldh; mRrjnkf;Roke/;s ok< %& 
 ekfgrh vf/kdkjkus yksdiz”kklukrhy vukfedrsps rRo yksi ikor pkyys vkgs- izR;sd dkekr 
inkbrdsp R;k inkojhy O;Drhlgh tckcnkj /kjys tkrs- ifj.kkeh vki.k djhr vlysY;k dkekl vki.kl 
tckcnkj vkgksr- vU;Fkk  R;kps mRrjgh vkiY;kykp |ko ykxsy- ;kps Hkku iz”kkldh; iz”u fopkj.;kpk 
vf/kdkj fnY;keqGs turk iz”u fopk: “kdrs- R;kP;k mRrjnkf;Rokps Hkku iz”kkldh; vf/kdk&;kauk ;sÅ 
ykxys vkgs- vf/kdk&;ke/;sgh vkysys vkgs- tursyk iz”kklukyk i”u fopkj.;kpk vf/kdkj fnY;keqGs turk 
iz”u fopk: “kdrs vkf.k R;kP;k mRrjnkf;Rokps Hkkugh iz”kkluke/;s vf/kdk&;ke/;s vkysys vkgs- 
10½10½10½10½    lq”kklu fufeZrhl pkyuk %&lq”kklu fufeZrhl pkyuk %&lq”kklu fufeZrhl pkyuk %&lq”kklu fufeZrhl pkyuk %& 
 ikjn”kZdrk gs ekfgrh vf/kdkjkps ,d y{k.k vkgs- ikjn”kZdrk gh lq”kklu fufeZrhph izkFkfed vV 
vkgs- lkgthdp ekfgrh vf/kdjkeqGs fuekZ.k gksm ykxyh vkgs- gh ijn”kZdrk ikjn”kZdrk iz”kklukr lq”kklu 
vk.k.;kl iks’kd Bjr vkgs- 
 ekfgrh vf/kdkjkus lkoZtfud {ks=kr Qkj eksBk izHkko iMysyk vkgs- turk vkf.k iz”kklu ;kaP;krhy 
la”k;kps iVy nqj gksÅu ijLij lgdk;Z o fo”oklkps okrkoj.k fuekZ.k dj.;kr ekfgrh  vf/kdkjkpk 
egRokpk okVk vkgs- iz”kklukP;k fu.kZ; izfdz;spk turk gk izeq[k ?kVd vkgs- ;kph O;kogkfjdrk ekfgrh 
vf/kdkjk}kjsp vkysyh vkgs- yksdiz”kklukr yksd ;k “kCnkps izk/kkU; ekfgrh vf/kdkjkus izR;{kkr vk.k.;kps 
iz;Ru dsysys vkgsr- yksd”kkgh jkT;kl gk yksdoknh ǹ’Vhdksu iks’kd Bjysyk vkgs- iz”kklklukrhy 
uksdj”kkghph ladqfprrk LokFkZ] Hkz’Vkpkj] inkpk xSj o vfrfjDr okij v”kk =qVh o nks’k ekfgrh vf/kdkjkus 
fu;a=hr gksr vkgsr- LoPN o fudks’k iz”kklu fufeZrhl ekfgrh vf/kdkj iqjd Bjr vkgs- 

ekfgrh vf/kdkj gs iz”kklukph dk;Z laLd`rh veqykxz cnyfo.;kps n;ksrd vkgs- ekfgrh               
vf/kdkj fo/k;sdkpk ifgyk elqnk dj.kk&;k Jh ih-ch-lkoar ;kaP;kers] **yksdkai;Zar ekfgrh iksgpfo.ks gs 
lkoZtfud thoukrhy Hkz’Vkpkj izfrca/kkps lk/ku B: “kdrs-^^  
lanHkZlqphlanHkZlqphlanHkZlqphlanHkZlqph    

1½ yksdiz”kklukrhy uo izokg & MkW- iap”khy ,dacsdj] izk-fnid ok?kekjs izk-fot; rjksMs- 
2½ yksdiz”kklukrhy uo izokg &   MkW- izhrh iksgsdj v:.kk izdk”ku 
3½ yksdiz”kklukrhy uo izokg &   MkW- ok-Hkk- ikVhy iz”kkar ifCyds”kUl 
4½ Books.Google. Co. in  
5½ Books.Google. Co. in Anil Sambare / Shriniket amlare 
6)           https :// Mr. mr. wiki pedia. org 
7)           https :// Mr. mr. vikipedia. in 
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भाभाभाभारतीय शासनासमोरील आ हान ेरतीय शासनासमोरील आ हान ेरतीय शासनासमोरील आ हान ेरतीय शासनासमोरील आ हान े––––    एक चतनएक चतनएक चतनएक चतन    
 

ाााा....    डॉडॉडॉडॉ....    गगंाधर गगंाधर गगंाधर गगंाधर रामकृ ण भोसलेरामकृ ण भोसलेरामकृ ण भोसलेरामकृ ण भोसले    
लोक शासन िवभागलोक शासन िवभागलोक शासन िवभागलोक शासन िवभाग, ी िशवाजी महािव ालयी िशवाजी महािव ालयी िशवाजी महािव ालयी िशवाजी महािव ालय,,,,    परभणीपरभणीपरभणीपरभणी 

तावना तावना तावना तावना : : : : ----        
भारत एक िवकसनशील रा  असून कालसापे  दशेा या िवकासाची संक पना ज टल व गंुतागंुतीची बनत 

चाल याने दशेातील लोक शासनासमोर शासक य सुधारणेसह सदोष व थचेे आ हान िनमाण झाले आह.े 
वातं यानंतर भारतीय शासनात कालसापे  सुधारणा कर या या दृ ीने वेळोवेळी वेगवेग या आयोग व 

सिम यां या मा यमातून चतन कर यात आले. या चतनातून सुचवले या सुधारणा पैक  दखेील कर यात आ या 
परंतु अपेि त माणात आजही भारता या लोक शासनात काय मता, कायत परता, िनप पातीपणा, 

ामािणकपणा, नैितकता कायदशेीरपणा आढळत नाही. भारताची व था व दशा िवकसनशील असून शासनात 
ाचार, द र दरंगाई, लालफ तशाही व अकाय मता, कूमशाही वृ ी, उ रदािय वाचा अभाव, 

बेजबाबदारपणा, नव ानाचा अभाव यामुळे लोक शासनाची कायप ती पारंपा रक िवचारसरणीनुसार चालली 
अस याने दशेा या िवकासासह लोक शासना या िवकास समोर मोठे आ हान िनमाण झाले आह.े शासनातील 
दोष दरू कर यासह काय मता वाढीसाठी क  सरकारकडून इसवी सन 2000 म ये राजीव गांधी शासक य 
गितमानता अिभयानाची आखणी कर यात आली. या अिभयानातनू गितमान शासनाची पधा वेगवेग या 
िवभागात घे यात येत आह.े परंतु आज बावीस वष होऊनही मनातील ाचार, कामचुकारपणा, प पातीपणा, 
द र दरंगाई, शासनाची हकेेखोरी, कूमशाही, बेजबाबदारपणा, यासार या सम या उ  व पात िनमाण 
झा याने शासनातून सामा यांचे िहत साधणे केवळ नावालाच उरले आह.े 
सम या सू ण सम या सू ण सम या सू ण सम या सू ण : : : : ––––    

जागितक तरावर कोण याही दशेा या िवकासात या दशेातील लोक शासनाची भूिमका भारता या 
िवकासासाठी येथील लोक शासनाची भूिमका मह वपूण आह.े शासनाची ि थती अितशय ढासळले या अव थेत 
आढळून येत आह.े यामुळे या शासनाचे चतन व अ ययन क न शासनातील दोष जाणून घेऊन ते दरू कसे 
करता यतेील यासाठी पयाय शोधणे आव यक तुत सम या अ ययनासाठी घेतली आह.े 
उ ेश  उ ेश  उ ेश  उ ेश  : : : : ––––    

भारतीय लोकशाही समोरील आ हाने एक चतन ततु िवषयाची अ ययन कर यासाठी पुढील उ ेशाची 
मांडणी कर यात आली आह.े 

1) भारतीय लोक शासनातील दोषांचा व आ हानांचा अ यास करणे. 
2) गितमान व ाचारमु  शासन िन मतीला चालना दणेे. 
3) दोष दरू कर यासाठी उपाययोजनांचा शोध घेणे. 

गहृीतकृ य गहृीतकृ य गहृीतकृ य गहृीतकृ य : : : : ––––    
तुत शोधिनबंधात शोधन करताना उपि थत प रि थती व अ ययना या आधारे पुढील गृिहतकृ यांची 

मांडणी केली आह.े 
1) ाचार, अकाय मता व स ेचा दु पयोग यामुळे भारतीय शासनाचा िवकास खंुटला आह.े 
2) भारतीय शासना या अकाय म पदांम ये राजक य व शासक य अिधकारी वग ह े मुख जबाबदार 

घटक आहते. 
3) पारदश व ाचारमु  शासनािशवाय दशेा या िवकासाला ग यंतर नाही. 

सशंोधन प ती  सशंोधन प ती  सशंोधन प ती  सशंोधन प ती  : : : : ----    
तुत शोध िनबंधाच े लेखन करताना त य संकलनासाठी ाथिमक साधनांम य े िनरी ण व मुलाखत 

तं ाचा अवलंब केला असनू दु यम साधनात संदभ ंथ ,वतमानप े, इंटरनेट ,पाि क, मािसक, काही मह वपूण 
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शोध पि का आद चा उपयोग कर यासह शासना या मह वपूण अिभयान, आयोग व सिम यांचा अहवाल 
इ याद चा आधार घेतला आह.े 
भारतीयलोक शासनातील सधुारणा भारतीयलोक शासनातील सधुारणा भारतीयलोक शासनातील सधुारणा भारतीयलोक शासनातील सधुारणा ::::  

वातं यानंतर दशेात क याणकारी रा य सकं पनेचा वीकार कर यासह लोकशाहीचा पुर कार कर यात 
आला. यामुळे लोकशाही या व क याणा या दृ ीने शासनाला मी करणे गरजेच ेवाटू लागले. हणून शासना या 
भूिमकेचे लोकक याणा या दृ ीने पाऊल पडावे हणून शासनात अिधकािधक सधुारणा कर याक रता शासन 

व थेकडून काही सिम या व आयोग यांची िन मती कर यात आली. याक रता 1951 म य ेएम. डी. गोरवाला 
आयोग, 1952 ते 54 म य े पलबी आयोग, 1962 म ये के संथानम सिमती, 1966 म ये शासक य सुधारणा 
आयोग, 1984 म ये सरका रया आयोग, 2005 म ये शासक य सुधारणा आयोग( मोइली आयोग) थापन क न 

य  कर यात आले. या िशफारशी पैक  काही िशफारश चा अंमल कर यात आला. भारतीय शासनात 1954 
म ये कमचारी िश णासाठी अिखल भारतीय लोक शासन सं था नवी द ली ची थापना कर यात आली. 
सिचवालयात सघंटना व प तीचा अवलंब कर यात आला. ाचार िनमूलनासाठी क ीय द ता आयोगाच े
थापना कर यात आली. अशा अनेक िविवध सुधारणा िविवध आयोग व सिम यां या िशफारशीनुसार कर यात 

आ या. परंतु काल सापे  व प रि थतीसापे  समाजात िनमाण होणा या सम या, गंुतागंुत आिण शासनाच ेवाढत े
काय े  यामुळे आजही भारतीय शासनात अपेि त सुधारणा झाले या आढळत नसून या दु त कर यासह 

शासनातील दोष दरू करणे दखेील िततकेच मह वपूण आह.े    
भारताची शासन व था व स यि थती भारताची शासन व था व स यि थती भारताची शासन व था व स यि थती भारताची शासन व था व स यि थती : : : : ––––    

भारताने लोकशाही शासनाचा वीकार कर यासह क याणकारी रा य संक पना वीकारली तसेच 
नाग रकानंा मूलभूत ह ा या मा यमातून िवकासाची दारे मोकळी केली. परंत ु संिवधाना या तरतुदीनुसार 
काय ाची अंमलबजावणी होते का ? शासनातील लोकशाही ख या भिूमकेतून काम करते का ? लोकशाहीचे 
आदश आिण लाभ जनतेला िमळतात का ? लोकशाही दशेात िभनली का ? दशेातील शासन व शासक 
लोकशाहीचा आदर करतात का ? अशा अनेक ांची उ रं मा  ठोस आिण क याणकारी रा य पूरक आढळत 
नाहीत. आजही समाजाम ये अनेक  बुचडा सारखी समाज व थेला िचटकून बसली आहते. या ावर 
शासनाकडून क यके वेळा पैसा खच क न संशोधन व उपाय केले परंतु ते उपाय केवळ कागदावरच आिण 
काय ातच आह.े मा  पारदश  व सुशासनाचे भुिमकेतनू झालेला नाही. यां या हाती स ा आह,े अिधकार आहते 
तो केवळ या या अिधकाराचंा वापर वतः या वाथासाठी हणजेच वैयि क व कुटंुबा या क याणा या येयान े
झपाटलेला आह.े यामुळे यांची नोकरी ही पैसे िमळिव याचे साधन येत अस याचे िच  नोकरदार वगात 
पहावयास िमळत आह.े नोकरदार वग हा जग यास पूरक िमळणा या पगारासह जोड वसाय क न दखेील पैस े
कमाव यात म  अस यान े शासनापुढे चंड मोठा पेच िनमाण झाला आह.े जोपयत जोपयत शासनात कायरत 
असणारे शासक वग आिण राजक य पदािधकारी यांना आप या कत ाची व जबाबदारीची जाणीव िनमाण 
होणार नाही तोपयत भारतीय लोक शासना या िवकासाला गती व दशा िमळणार नाही. 

समाजा या सवागीण े ात हणजेच िश ण, आरो य, सामा य शासन, थािनक शासन यं णा, िविवध 
महामंडळे एकूणच सावजिनक े ातील सवच नोकरदार आपली भूिमका लोकसेवक हणून पार पाडीत नस यान े
भारतीय शासनाला आज अनंत अडचण चा सामना कर यासह आ हानांना सामोरे जावे लागत आह.ेभारत एक 
िवकसनशील रा  असून जागितक तरावर महास ाक रा  हो यासाठी दशेातील िविवधतेला टकून रा  िवकास 
साधावा लागतो. तसेच शासनातील, समाजातील, दशेा या राजक य व थतेील अनेक दोषामुळे आिण 

ाचारामुळे भारतीय लोक शासनाची अव था चताजनक, गंुतागंुतीची आिण िवकासा या बाबतीत चंड मंद 
व पाची झाली आह.े 

भारतीय लोक शासनासमोरील आ हान ेभारतीय लोक शासनासमोरील आ हान ेभारतीय लोक शासनासमोरील आ हान ेभारतीय लोक शासनासमोरील आ हान े: : : : ––––    
आज भारतीय शासनाची व था िवकसनशील असून शासनातील व जनसहभागातील सदोषपणामुळे 

आिण राजक य ह त ेपामुळे भारतीय लोक शासनाला अनेक आ हानानंा सामोरे जावे लागत आह.े याचंा 
आढावा पुढील माणे. 
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1111) ) ) ) ाचार ाचार ाचार ाचार : : : : ----        
भारतीय लोक शासनात ाचाराचे माण दवस दवस वाढतच असून याकरीता शासन व शािसत दो ही 

घटक जबाबदार अस याचे आढळते. शासना या मा यमातून जनते या आशा आिण अपे ा पूण कर यासह िविवध 
कामे करताना चंड ाचार होत आह.े याक रता येथील राजक य व थेचे  व प दखेील तेवढीच 
प रणामकारक आह.े कोण याही व थेतील सवात मोठी क ड असून असते भारतीय लोक शासन व थलेा 
लागली अस याने भारतीय लोक शासना समोर मोठे आ हान िनमाण झाले आह े
2222) ) ) ) शासकाचंा कामचकुारपणा शासकाचंा कामचकुारपणा शासकाचंा कामचकुारपणा शासकाचंा कामचकुारपणा : : : : ----  

शासनात कायरत असणा या कमचारी व अिधकारी यां याम ये चंड माणात कामचुकारपणा िनमाण 
झाला आह.े ही जबाबदारी दसु याचे नाव सांगून झटकून टाक या या मागावर आह.े शासनातील अिधकारी कधी 
किन  यांचे तर कधी व र ाचंे नाव सांगून आपण यासाठी जबाबदार नाही अथवा तो आपला अिधकार नाही अशी 
उडवाउडवीची उ रे दते कामचुकारपणाला खतपाणी घाल याचे काम या यं णेत सात याने आढळत.े 
3333))))राजक य व शासक य अिधकारी वाद राजक य व शासक य अिधकारी वाद राजक य व शासक य अिधकारी वाद राजक य व शासक य अिधकारी वाद : : : : ----  

भारताने लोकशाही शासनाचा वीकार के यामुळे शासनासह राजक य नतेृ वाचे भु व शासनात 
आढळते. अिधकारी ह े बुि वादी, शै िणक पा ता व गुणव ा धारक असतात याउलट राजक य नेतृ व ह े केवळ 
लोकमता या आधा रत िनमाण झालेली असते. यां याकड े कुठ याही कारची गुणव ा नसताना नतेृ वाचा 
अहभंाव मा  चंड असतो तर शासन कात गुणव ेचा अभाव असतो यामुळे ब ताशंी िवषयावर एकमत न होता 
यां याम ये सात याने वाद िनमाण होतो. हा वाद भारतीय शासना या िवकासातील एक अडथळा ठरतो. 
4444)  )  )  )  नोकरदार वगाची अवा तव हाव नोकरदार वगाची अवा तव हाव नोकरदार वगाची अवा तव हाव नोकरदार वगाची अवा तव हाव : : : : ----        

शासनात कायरत असणा या घटकांचे कामापे ा मोबदला कती जा त िमळवता येईल याकड ेल  आह.े 
येक नोकरदार हा िमळणा  या पगारात समाधान नुसार तयार नाही कमी दवसात जा त ीमंत हो याचे व  

जात अस यान ेते आप या जबाबदारीपासून दरू जाऊन केवळ पगार ताप यािशवाय केवळ वाथ असेल तर ते 
काम केले जात अस यान ेलोक शासन आत द र दरंगाई व लालफ तशाही िनमाण होते. 
5555)  )  )  )  सदोष भरती  सदोष भरती  सदोष भरती  सदोष भरती  : : : : ----  

एकनाथ कमचारी व अिधकारी भरती केली जात असताना लोक शासनात भरती करताना ाचार 
विशलेबाजी राजक य ह त ेप अिधका यांचा िश क होणारे अिधकारी वा कमचारी गुणव ापूण असतीलच असे 
नाही. याचा प रणाम भारतातील लोक शासना या व थेवर पडतो यामुळे भरतीची या व प त ही एक 
उ म नोकरदार िनवडीसाठी अडथळा ठरते. 
6666) ) ) ) राजक य ह त पे राजक य ह त पे राजक य ह त पे राजक य ह त पे : : : : ----        

भारताने वीकारले या ब प  प ती धोरणामुळे लोकशाही िवकासाला चालना िमळाली परंतु दसुरीकड े
जा तीत जा त गटातटाचे राजकारण सु  हो यासह राजक य नतेृ वाचा अनाव  यक व अितरेक  व पाचा 
ह त ेप शासनात वाढला. यामुळे शासनास आपली काय गतीमानतनेे व िनप पाती व पात करणे कठीण 
होते. याचबरोबर या राजक य नतेृ वा या ह त ेपामुळे शासनातील अिधकारी दखेील आप या काय म भूिमकेत 
बदल क न अकाय म बनतात. सा ा यिव तार भूिमकेमुळे शासनात अ र ह त ेप क न आपले वच व िनमाण 
कर याचा य  करीत आह.े याचा प रणाम लोक शासन िवकासावर होत असून कालसापे  ही प रि थती 
वाढतच चालली अस याने त ेएक लोक शासन समोर आ हान बनल ेआह.े 
7777) ) ) ) राजक य नतेृ वात िन चेा अभाव राजक य नतेृ वात िन चेा अभाव राजक य नतेृ वात िन चेा अभाव राजक य नतेृ वात िन चेा अभाव : : : : ----        

भारतासह महारा ातील गिल छ राजकारणामुळे शासनात अनंत अडचणी िनमाण होत आहते. स या 
राजक य नेतृ वातील एकिन पणा नाहीसा होत चालला आह.े कारण ब तांशी नतेृ व ह े केवळ लाभासाठी व 
स ेसाठी जमेल या प ा या पाठीमागे जात आह.े याचा प रणाम यां या िवचारसरणी व आचरणावर होत आह े
यातून यांची रा िवकासाची,समाज िवकासाची भावना न  हो यासह लोक शासना या िवकासाशी दखेील यानंा 
काही दणेे-घेणे रािहलेले नाही. जर शासनातील राजक य नेतृ व फारसे िवकिसत अथवा नैितकता पूणा नसेल तर 

शासनातील काही घटक दखेील यामुळे परावृ  होतात आिण लोक शासनाचा खंुटला जातो. यामुळे राजक य 
नेतृ वाची न  होणारी एकिन ता दखेील एक मोठे आ हान बनले आह.े 
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8888) ) ) ) जनता व शासनात समजनता व शासनात समजनता व शासनात समजनता व शासनात सम वयाचा अभाव वयाचा अभाव वयाचा अभाव वयाचा अभाव : : : : ----        
कोण याही दशेा या िवकासाची नांदी या दशेातील सामा य जनते या दडलेली असते. परंतु समान यां या 

सवागीण िवकासासाठी जनता व शासन यांचा जवळचा संबंध अस यास सह सात याने सम वय असणे मह वाचे 
आह.े तसे भारतीय शासनात मा  आढळत नाही. शासनातील शासक य अिधका यांना वेगळेपणा जप याची 
सवय लागली आह.े याउलट जन सामा यातील काह ना शासनास सहकाय करणे धो याचे तर अनाव यक वाटत े
पयायाने शासन यं णा व जनता यां यात सम वय घडत नाही हणून ही एक मोठी सम या िनमाण झाली आह.े 
9999) ) ) ) शासनात शाशासनात शाशासनात शाशासनात शा त िवचाराचंा अभाव त िवचाराचंा अभाव त िवचाराचंा अभाव त िवचाराचंा अभाव : : : : ----  

लोक शासनाचा शा त िवकास साध या या भूिमकेत शासक य अिधकारी व कमचारी आढळत नाहीत. 
ते केवळ आपली दनैं दन भूिमका पार पाड याचा िवचार करतात. शासनाचा शा वत प रणाम आिण दशेासह 
सामा यांचा शा त िवकास या संदभातील िवचारांचा अभाव यां याम ये चंड आढळतो. 
भारतीय लोक शासन िवकासाच ेउपाय भारतीय लोक शासन िवकासाच ेउपाय भारतीय लोक शासन िवकासाच ेउपाय भारतीय लोक शासन िवकासाच ेउपाय : : : : ----                    

वि थत लोक शासना या िवकासासाठी पुढील मह वपूण उपाय करणे अपेि त आह.े 
1) शासनातील ाचार िनयं णात आण यासाठी ठोस व कठोर उपाय योजना गरजेचे आह.े 
2) शासक य अिधकारी व कमचारी वगाना कत िन  बनव यासाठी वेळोवेळी िश ण दे यात यावे. 
3) काय म व काय स र शासन िन मतीवर शा त उपाय योजना करणे आव यक आह.े 
4) शासन व जनता यां यात सम वयाची व जवळील तचेी जवणूक िनमाण होणे अ याव यक आह.े 
5) शा त िवकासानु प लोक शासनाची भूिमका व जनसहभाग िनमाण केला पािहजे. 

सदंभ सदंभ सदंभ सदंभ ———— 
1) भारतातील सामािजक सम या – ा अशोक गोरे, िव ा बुक  पि लशस, औरंगाबाद 2015 
2) भारतीय शासन – डॉ ंकट िवळेगावे, डॉ गो वद यमलवाड, अ णा काशन लातूर 2008 
3) भारतीय शासन िवकास आिण व था  - डॉ ीती पोहकेर ,अ ण काशन, लातूर 
4) भारतीय सामािजक सम या – संपा. ाचाय डॉ बाळासाहबे जाधव, डॉ तुकाराम फसफ से, यू मॅन पि लकेशन, परभणी 

2022 

    
    
    
 
 
 
 
 

    

    
    



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

 Vol. I  - ISSUE – LXIX , Year – 8,    14 Oct. 2022,  SJIF Impact Factor : 7.479   Page - 93 

वातं  सिैनक व भारतीय राजकारणवातं  सिैनक व भारतीय राजकारणवातं  सिैनक व भारतीय राजकारणवातं  सिैनक व भारतीय राजकारण 
    

ाााा....    डॉडॉडॉडॉ. . . . एमएमएमएम....    एफएफएफएफ. . . . राऊतराहेराऊतराहेराऊतराहेराऊतराहे    
लोक शासन िवभाग मुख आिण सहयोगी ा यापक, ी िशवाजी महािव ालय, परभणी. 

तावनातावनातावनातावना    
भारता या इितहासाम ये वातं य सैिनक व भारतीय राजकारणाची भूिमका मह वाची ठरली आह.े 

मराठवाडया या वातं यासाठी कवा महार ा या िवकासासाठी वातं य सैिनकांच ेयोगदान मह वपूण ठरले आह.े 
हणून १७ स टबर आपण मराठवाडा मु  सं ाम दन हणून साजरा करतो. मराठवाडया या वातं यासाठी 

अनेक सैिनकांनी आपले बिलदान दले आह.े राजकारणात प  मह वाचा असतो. सैिनक शासन हा श द खाजगी 
शासनातून आलेला आह.े दशेा या सरुि ततेसाठी आिण रा ा या िहतासाठी आज वातं य सैिनकाचंे काय 

मह वाचे मानल ेजात े१९ ा शतकाम य ेजागितक राजकारणाम ये युरोपची भूिमका स म मानली जात होती. 
तसेच यांची राजक य श , आ थक श , सैिनक य श  या सवामुळे जगावर याचंे वच व होते. परंतु पिह या 
महायु दानंतर या प रणामामुळे या श ला तडा गेला आह.े दशेा या िसमा र णा क रता आज वातं  सैिनक 
जीव ओतून काय करीत आहते.भारितय राजकारणात सरकार कोण याही प ाचे असो सैिनक मा  झेड सुर ा 
पुरिव याचे काय करीत असतात है ाबाद मु  सं ामात सैिनकानंी मोठे यश िमळिवले आह.े एवढेच न ह ेतर १५ 
ऑग ट आिण २६ जानेवारी या दवशी रा पतीला तसेच पंत धानाला सलामी दे याचे काय वातं य सैिनक करत 
असतात. सरकारन े वातं य सैिनकां या कुटंुबासाठी अनके सवलती द या आहते. शासनात वात य सैिनकां या 
रोल मह वाचा आह.े भारितय रा यघटने या िनयमांचा अवलंब वातं य सैिनक करीत असतात. वातं य 
सैिनकां या पा यासाठी मोफत िश ण आरो या या सोई हया पूरिव या जातात. राजकारणात वात य सैिनकां या 
बाबत कुठला भेदभाव केला जात नाही. कारण सैिनक ह े दशेा या र णासाठी त परतेने काय करीत असतात. 
भारतात िविवध कारच ेवंश, जाती, जमाती आहते. यां या िविवध दा आिण भाषा हया वेगवेगळया आहते. 
समाजात गरीब- ीमंत, िशि त-अिशि त यांचे माण  

मोठे आह.े यातून एका मक िनमाण कर यासाठी फार मह वाची मदत सैिनकांची झालेली आह.े अस ेिच  
आज सव  दसून येते. लोकशाही, संघरा य प दती, जास ाक,समाजवाद आिण धमिनरपे ता वतं  भारता या 
सुरि तते या दृ ीने िह मू ये फार मह वाची आहते. हया मू यांची जपवणूक आता पयत वातं  सैिनकांनी केली 
आह.े हणजे रा यघटने या दिृ ने सैिनकाचंी काय फार मह वाची आहते. असे आप याला प  करता येईल.  
िवषय िनवडीचा हतेूिवषय िनवडीचा हतेूिवषय िनवडीचा हतेूिवषय िनवडीचा हतेू////उ शेउ शेउ शेउ शे    

आज या ि थतीम ये सवच े ांचा िवचार के यास दशेा या िवकासा या दृ ीने वातं य सैिनक व 
भारतीय राजकारण हा िवषय िश ण े ात पोलीसां या क ेत गाजत आह.े नाग रकां या ह ांसाठी आिण 
र णासाठी हा िवषय अ यंत उपयु  वाटतो. तसेच या िवषयातून अनेक त ण सैिनक भावी िपढीसाठी तयार होत 
आह.े वातं याब ल सगळयांनाच आदर आह.े रा ा या वजाचे मह व जेवढे आह ेतवेढे या सैिनक शासनाचे आह.े 
आप या भारतात अनके िडयु स अकॅडमी आहते. लोकशाही मजबूत कर यासाठी, समाजाचे र ण कर यासाठी ख-
या वातं य सैिनकाचंी गरज आह.े दशेातील सव िवदयापीठ महािवदयालयातील सैिनक शा  हा िवषय िशकिवला 
जातो. या िवषया या मा यमातून िव ा याना िश ण िश ण दले जाते. िव ा याची शारी रक चाचणी केली 
जाते. कुठ याही कारचा गंभीर आजार नसावा. थोड यात िवदया याचे आरो य सूदढृ असावे. सावधान, िव ाम 
पासून िवदया याना िश ण दले जाते. वातं य सैिनकां या िश णाम ये र णगला जा त मह व दले जात.े 
रा ीय सरुि तता राख यासाठी वातं  सैिनकांचा वाटा फार मह वाचा आह.े वात  सैिनकांमुळेच आज दशे 
सुरि त आह.े एवढेच न ह ेतर वात  सैिनकांमुळे आज सगळीकड ेजनता आनंदी जीवन जगत आह.े नाग रेकां या 
ह ांचे र ण कर याचे काय वातं  सैिनकांनी केले आह.े अनेक सैिनक वात य लढयाम ये मरण पावले आहते. 
आप या ाणांची आ ती सैिनकांनी दली आह.े काही सैिनकानंा िवर मरण  आले आह.े वातं  सैिनकांब लचा 
आदर कायम रहावा आिण जनतेला भारतीय राजकारण कळावे या उ शेाने मी या िवषयाची िनवड केली आह.े  
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सशंोधनाची गिृहतके   सशंोधनाची गिृहतके   सशंोधनाची गिृहतके   सशंोधनाची गिृहतके       
1. “ वातं य सैिनक आिण भारतीय राजकारण” या िवषयाचा अ यास करीत असताना काही संशोधनाची 

गृिहतके पूढील माणे सांिगतली आह.े  
2. वातं य सैिनक आिण भारितय राजकारण हा िवषय समाजासाठी उपयु  आह.े  
3. दशेा या वातं यासाठी सैिनकांनी आपले बिलदान दले आह.े यांच े वातं यासाठी फार मोठे योगदान 

आह.े  
4. दशे िहतासाठी भारतीय राजकारण नहेमी त पर असते.  
5. रा ीय सुरि तते या दृ ीने वातं य सैिनकांची भूिमका आतापयत मह वाची मानली जाते.  
6. भारतीय राजकारणा या मा यमातून वातं य सैिनकांची ेरणा नेहमी सतक मानली जाते.  
7. रा ीय िहताची जोपासना करणे ह े वातं य सैिनकांचे कत  मानले जाते.  
8. दशेातला दहशतवाद,आतंकवाद संपिवणे ह े वातं य सैिनकांचे योगदान आह.े  

िवषयाचा आशयिवषयाचा आशयिवषयाचा आशयिवषयाचा आशय    
वातं य सैिनकांनी भारतीय शासनास निवन प तयार केल ेआह.े दशेा या िहताची कामे केली आहते. 

रा ा या र णासाठी अनेक सैिनकानंी आपले ाण दले आहते. िह फार मोठी कामिगरी आह.े मराठवाडा मु  
सं ामातून सैिनकांनी लढून आप या वातं य महारा ासाठी योगदान ा  केले आह.े तसेच वात य सैिनकांचे 
करावे तेवढे कौतूक कमी आह.े भारतीय राजकारणा◌ाने नहेमी यांचा आदर केला आह.े हणून भारतीय 
इितहासाम ये वातं य सैिनकांचे नाव न दिवले गेले आह.े मला असे वाटते क , वातं य सैिनकाचंी सरकार नहेमी 
काळजी घते असते. याच बरोबर वातं य सैिनकां या नातेवाईकांचा सरकारी नोकरीत ाधा य दले जात.े 
सैिनकांचे योगदान भारतीय राजकारणात फार मोठे रािहले आह.े एवढेच न ह ेतर रा पती भवनात सु दा सैिनक 
र णाचे काम करीत असतात. नौदल, वायूदल आिण सैनादल यांचे मूख ह े रा पती असतात. आप या दशेात 
रा ीय आणीबाणी कवा क  सरकारची आणीबाणी आिण िनवडणूक या कायात सैिनकांची भूिमका िह अ यंत 
उपयु  असते. रा याला आिण क ाला सुरि त ठेव याचे काय ह ेसैिनक शासन करीत असते.  
सशंोधना या प दतीसशंोधना या प दतीसशंोधना या प दतीसशंोधना या प दती    

ाना या क ा िव तारीत करणे हा संशोधन प दतीचा मु य उ शे असतो. तुत पेपर िलिहत मी 
वातं य सैिनकां या सम या आिण भारतीय राजकारण या िव ेषणातून मािहती दे याचा य  केला आह.े तसचे 

संशोधना या अनेक प दती आहते यापैक  १. वणना मक प दती २. िव ेषणा मक प दती ३. काया मक प दती 
४. गुणा मक प दती या बरोबर टेबल वक आिण फडवक संशोधन प दती आहते. वातं य सैिनक जनते या 
र णासाठी दशेा या कानाकोप-यात जात असत.े मा  भारतीय शासन याला अिधकारा या बाबतीत स म बनत 
असते. सैिनकांची िज ासूवृ ी दशेाला रा ाला उपयु  असते. भारतीय राजकारण सैिनकां या िहतांची धोरणे 
मंजूर करीत असते. त यांसंबंधी मािहती िमळिव यासाठी संशोधकाला े रत करीत असते. यावेळी समाजात घडून 
येणा-या िविभ  संकंटांचे िनवारण ह ेसैिनक करीत असतात. यावेळी िविवध गू ह ेयांचा शोध राजक य स ाधारी 
प  ह े करीत असतात. त य संकलन कर यासाठी ाथिमक आिण दु यम तानांचा वापर केला आह.े ाथिमक 

ो◌ेताम ये संशोधनकाने वातं य सैिनकां या सम या अ यास या आहते. यापैक  बरेच सैिनक ह ेदशे पातळीवर 
लढत अस याचे दसून आले आह.े यािशवाय संशोधनाचा उ शे करता शासीय काशने, शासक य अहवाल, 
जनजागरण अहवाल इ. वापर केला आह.े  

दु यम तो ाम य मािहती संकलनाक रता संदभ थं, कािशत-अ कािशत बंध,वाष क अंक,दिैनक 
वृ प े, मािसके यांचा उपयोग केला आह.े  
वातं य सिैनकाचं ेमह ववातं य सिैनकाचं ेमह ववातं य सिैनकाचं ेमह ववातं य सिैनकाचं ेमह व    

वातं य सैिनकां या कायातून जे िन कष िनघतात त े कायम व पी असतात. आप या कतीही वेळा 
या यावर अ यास केला तरच ते िन कष असतात. कारण सामािजक शा ाचंा अ यास िवषय हा मनु य 
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ा यासंबंधीचा असतो. वातं य सैिनकां या वतनाचा अ यास के यास आपला भारतीय राजकारणाची जाणीव 
होेते. भारतीय संिवधानात वातं य सैिनकां या भूिमकेचा लेखाजोखा िवशद केला आह.े मला असे वाटत े क  
समाजा या र णा या दृ ीने तसेच राजकारणा या सरुि तते या दृ ीन े आज येक वातं य सैिनक मह वाचा 
मानला जातो. संशोधकाचे िन र ण ह े िबनचूक असेल यावरील िन कष सु दा िनःप पाती तसेच वा तववादी 
असतात.  

कोण याही िवषयासंबंधी केलेले संशोधन ह ेजस ेनाग रकाला उपयु  असत ेतसेच ते समाज िन शा ाला 
सु दा उपयु  असते. िह उपयु ता मोलाची असेल तर वातं य सैिनकांचे मह व अबािधत असते. िवषय अनके 
असतात हणून या िवषया संबंधी काटेकोरपणे ते िन कष संशोधक काढीत असतो. याची सामािजकदृ या 
गंभीरता समजत असत.े हणून वातं य सैिनक आिण भारतीय राजकारण या िवषयाचे संशोधन ह े समाज िन 
दशेा या गतीला सुरि ततलेा एक कारची दशा दे याचे काय करीत असते.  

सारांश, , , , वातं  सैिनकाचंे मह व ह े नाग रक, कुटंूब, समुह व समाज,दशे सुरि त ठेव या या दृ ीन े अ यंत 
मोलाचे असत,े एवढे मा  िनि त आह.े परंतु ापक अथाने या संशोधनाचे जे मह व आह ेते पूढील माणे प  
कर यात आले आह.े    

1. अ ानाचा नाश  
2. जनतेच ेर ण करणे  
3. सामािजक िहत जोपासणे   
4. सामािजक कायावर िनयं ण  
5. राजक य प ांच ेर ण करणे. 

वातं य सैिनक िह दशेाची खरी संप ी आह.े रा ाची गती िह वातं य सैिनकां या भूिमकेवर आिण 
उ म शासकावर अवलंबून असते.  
साराशं आिण िन कषसाराशं आिण िन कषसाराशं आिण िन कषसाराशं आिण िन कष    

अिलकड या काळाम ये वातं य सैिनकाचंे कत  ह ेरा ा या िहताचे ठरले आह.े भारतीय राजकारण हा 
िवषय संिवधानाला उपयु  ठरला आह.े संिवधाना या मागदशक त वानुसार राजकारणी प  आपले काय करीत 
असतात. िवशेष सवलती हया वातं य सैिनकां या पा यासाठी असा ात, असे मला वाटते. वातं य सैिनकाचं े
योगदान फार मोठे दशेा या संर णासाठी रािहलेले आह.े एवढे◌ेच न ह ेतर शासक य कायालयात आज बरेच माजी 
सैिनक पहारेकरी कर याचे महान काम करीत आहते. यु दासाठी वातं य सैिनकांची कामिगरी रा ासाठी उपयु  
ठरली आह.े भारतीय राजकारणात वातं य सैिनकांची फार मोठी शान रािहली आह.े रा  न दवस य  क न 
सैिनक दशे परक य श ूपासून सूरि त कसा रािहल याचा ते य  करत असतात. खरोखरच आज दशेाला वातं  
सैिनक िह फार मोठी दणेगी झाली आह.े लोकशाही अिधक मजबूत कर यासाठी भारितय राजकारण आिण वातं य 
सैिनक ह ेिवषय खूपच मह वाचे आहते असे मला वाटते. 
सदंभ सचूी  सदंभ सचूी  सदंभ सचूी  सदंभ सचूी   

1. ाचाय डॉाचाय डॉाचाय डॉाचाय डॉ. . . . दादादादा....धोधोधोधो....काचोळेकाचोळेकाचोळेकाचोळे - समाजशा ीय संशोधन प दती - कैलास पि लकेशन, औरंगाबाद (वष-२00५ पृ. .३४ ते ३९)  
2. डॉडॉडॉडॉ. . . . हीहीहीही....वायवायवायवाय....जाधवजाधवजाधवजाधव - भारताची रा ीय सुर ा - ेहवधन काशन, पूणे (वष २0११ पृ. . १३ ते २७.)  
3. तीथ रामानदंतीथ रामानदंतीथ रामानदंतीथ रामानदं - है ाबाद वातं  सं ाम आठवणी - पॉ यूलर काशन, मुंबई (वष १९७६ - पृ. . 0३ ते १९)  

4. ाााा. . . . एएएए....पीपीपीपी....चौधरीचौधरीचौधरीचौधरी - रा ीय सुर ा (जागितक दृ ीकोन) शांत पि लकेश स – (वष२00४ पृ. . ९ ते २३) 
5. ाााा. . . . डॉडॉडॉडॉ....तुततुुतु....मममम....वराटवराटवराटवराट - पयावरणशा  एक अ यास - रेणूका काशन, औरंगाबाद  (वष २00४ पृ.  १ ते ६) 
6. डॉडॉडॉडॉ. . . . ंकट िवळेगाव ेंकट िवळेगाव ेंकट िवळेगाव ेंकट िवळेगाव े---- भारतीय शासन - अ णा काशन,लातूर (वष २00८ पृ. . ३0 ते ३४)  
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लोकशाहीवादीलोकशाहीवादीलोकशाहीवादीलोकशाहीवादी    शासनाचीशासनाचीशासनाचीशासनाची    भिूमकाभिूमकाभिूमकाभिूमका    

ाााा. . . . डॉडॉडॉडॉ. . . . िवजयकुमारिवजयकुमारिवजयकुमारिवजयकुमार    सो रसो रसो रसो र    
रा यशा  िवभाग मुख, पु. अ. होळकर महािव ालय, राणीसावरगाव 

 

भाभाभाभारतीय वातं याला 75 वष पूण झाली.  वातं याचा अमृत महो सव साजरा करत असताना भारतीय 
लोकशाहीच े िसहवंलोकल होणे अप रहाय आह,े आपणास असे दसून येईल क  जगातील सवात मोठी लोकशाही 

व था चालणारा भारत हा 75 वषानंतर जगातील बला  दशेा या पंगतीत िवराजमान झालेला आह.े भारता या 
मताला जागितक राजकारणात आता मह व ा  झाले आह.े भारत दशेाने सव पातळीवर आपला िवकास घडवून 
आणलेला आह,े या सव बाब आप या  जमे या बाजू अस या तरी भारतासमोर अनेक आ हान,े िततक च 
ड गराएवढी आहते. या आ हानाची यादी करत आपण बसलो तर ती पा न आपण िनि त चतते पडू. दशेाला 
वातं य ा  झा यानंतर लोकां या या अशा आिण आकां ा हो या, या सव िनभाव या का? असा  सवासमोर 

पड यािशवाय राहणार नाही. लोकशाही व था व भारता या शासनाची भूिमका ही यावेळी आरोपी या 
पज यात उभा रािह यािशवाय दसणार नाही! शासना कडून ांची उ रे िमळवतायेितल या  अपे ेने सवसामा य 

जनता शासन व थेकड ेआस ध न  आह.े ती आस,  आज हळूहळू प रि थतीनुसार कमी होत असताना दसत आह.े 
याचे मुख कारण हणज े सरकार कोणतीही आले तरी शासना या कायप तीम ये व सवसामा यां या जीवनात 
काही अमुला  बदल झालेले दसत नाहीत. हणूनच आज जनता ही शासना या कायप ती िवषयी व यां याकडून 
िमळणा या आ ासन या बाबतीत गांभीयान आशा ध न रािहलेली नाही .   

इं जी राजवट संपु ात आ यानंतर  पूवपारची कठोर समाज रचना बदलून या जागी नवा समाज िनमाण 
कर याच े मा यम हणून शासनाकड े पािहले जात असे. या बदलामागील उ शे समानता व याय थािपत 
कर याचा असे. िशवाय शासन हणज े तळागाळातील लोकांचा र ण करता. आजवर दडप या गेले या तसचे 
वसाहतवादात पीसून िनघाले या लोकांचा मुि दाता, दशेा या गतीचा धुरीन, न ा समाजाचा पायाच मुळी 

गती व वैभव असेल या समाजात वातं य, समता, मानवाची आ म ित ा या सग यांना जग याचा ह , 
िनि तपणे मांडला गेलेला असेल. शासन ह े सगळा बदल घडवून आणणारे एक सुयो य मा यम, ह े एक सवानी 
धरलेलं  गृहीत होय. आज मा  प रि थती वेगळी िनमाण झाली. आज या समाज रचनेत यां याजवळ स ा आह ेते 
लोक वाय पणे काम क  शकतात. तसेच वतः जवळील स ा वाप न जाहीर केले या धोरणांचा पाठपुरावा क  
शकतात. आजवर पाळलेले मूलभूत कायद,े संिवधान व कायदमंेडळ या सग याची िन मती एव ासाठीच केलेली 
आह ेका? सरकारी यं णा उदाहरणाथ सी. बी.आय. ईडी अशा यं नांचा उपयोग िवरोधी आवाज बंद कर यासाठी 
वापरला जातो, ह े यो य आह े का? वातं यानंतर क करी कामगारांना तसेच कारखानदार ,डावे ,म यमवग  
राजकारणी, मूलत ववादी, माकिस  या सवाना असे अपेि त होत ेक , सरकार आम जनते या वतीन ेम य ताची 
भूिमका पार पाडले, कुठ याही िवचाराच ेशासन आले तरी यांची भूिमका ही म य थीची असेल. आता ह ेसगळे 
अगदी प  झाले आह ेक  सरकारन ेम य थ हणून भूिमका कर याची अपे ा आिण आशा फार मावळली आह.े  
सरकार व आम जनतते आपे ेलेला एक दलाचा भाव यात अंतर पडले आह.े आज असे ल ात येत ेक  सरकारन े



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

 Vol. I  - ISSUE – LXIX , Year – 8,    14 Oct. 2022,  SJIF Impact Factor : 7.479   Page - 97 

जनतेचा िव ासघात केलेला आह.े शासन आज एकतर वच व गाजवणा या वगा या हातातल ेबा ली बनले आह.े 
यां याच साथीन े आंतररा ीय वगापुढेही त े नमलेल े आह.े आता शासन जनता िभमुख न राहता जनिहत 

डो यासमोर न ठेवता काही िविशष्ट भांडवलवा ांना अपेि त असे प रवतनाच ेआयाम आप या धोरणात राबवत 
असताना आपणास दसत आह.े  आज या प रि थतीत ना भूमीहीनाला जमीन, ना शहरात या फुटपाथ वािसयाला 
घर, यांना गरजेत ढकलले जा याची श यता अिधकच आह.े कारण आधुिनकरीकरणात  बेरोजगारांची सं या चंड 
वाढलेली आह.े यातच अनके िव थािपतांची भर पडलेली आह.े यां यािव  भावना भडक या आहते ह ेसव खरे 
आह े  क  मजुरािशवाय  शहरे उभी रा  शकणार नाहीत तरी म यमवग यां या डो यात मा   अशा लोकांना  
ि थराव  ब याच जणाला  सळणारा आह.े  यांना  उकडून  टाकावे  असा िवचार म यमवग यां या मनात येत आह.े 
वसाहतवादा या काळानंतर सवसामा य लोकांना असं य  ासापासून मु  दणेारा मुि दाता या शासना या 
भूिमकेपासून प रवतन होऊन यांच ेदमन करणारे शासन इथपयत शासना या भूिमकेत जे प रवतन झाले आह े याच े
मूळ कारण गती आिण गती ह ेआह.े हणज ेक  अशा त हचेी गती होईल असे कोणालाही वाटले न हत.े अनेक 
रा ांनी आप या िवकासासाठी जे ितमान वापरले ज े साधन वापरले यामागे िविश  व तू तेथील घटकां या 
समूहाचा अंतभाव आह ेया नवस वातं य दशेांना या दशेांनी पूव  यां या वसाहती बनिवले होत े या दशेां या 
पावलावर पाऊल टाकून अगदी आपलाही िवकास असाच हवा अगदी यां यासारखेच बन याची यांनी ठरिवले होते 
या नऊ वातं य दशेात या बुि म ा नाही यांचेच धड े िगरवले यामुळे न ा संधी िनमाण हो याचा जो डासा 
बनला तोच मुळी असमान होता व तोच सामा यिव  वापरला गेला औ ोिगक करणासाठी भांडवल वाढीवर 
दलेला भर औ ोिगक करणाब लचा घेतलेला समज ह े सगळे शहरीकरण व आधुिनकरण या गो ना ाधा य 

दणेा या बाबी हो या आिण जनता ही ामीण भागाकडून शहराकड ेवळली अप रहायपणे यामुळे साधनसामु ीचे ज े
वाटप झाले ते असमान प तीन ेझाले ग रबां या िहतािव  झाले ह ेफ  िनयोजनब  िवकास साधता िनमाण 
झाले या साधनसाम ीचेच असे न ह े तर यांना सहज मु पणे उपल ध होत असे अशा साधनसाम ीच े वाटपही 
यां या िहतािव  असमान प तीने झाले सु वातीला असे वाटत होत ेक  ही असमानता तांि क आिण ता पुर या 
व पाची आह ेपरंतु आता अिधक िवकास झा यावर ही असमानता न  झाली नाही तर याद ग रबांची पाट  जड 

झाले व आता अिभजनांना ास सोसावा लागत आह ेजनक याणाचे उपाय योजना सु ा िम  तं ान वाप न सु ा 
िवकासा या योजनांम ये गरीब व बेरोजगारांसाठी लाभदायक अशा ामीण िवकासा या योजनांचा समावेश क न 
सु ा असा ढाचा काही बदलला नाही उलट तो अिधकच घ  होत आह.े िशवाय यात अनेकांचे िहतसंबंध िनमाण 
झाले आहते यास असमानतलेा शासनाबरोबरच शासन व क  न करणारी जनता ह ेदखेील मह वाचे कारण  आह,े 
यात शंकाच नाही. परंत ुउदयाला येऊ घातले या औ ोिगक भांडवलशाही सरकार या ितमानाच ेआपण सा ीदार 
आहोत. आिशयाई दशेातच न ह ेतर सव च िवशेषत:  यात थािनक उ ोग पार उखडून टाक यात आले आहते. 

स ाधारी वगा या या वाढ या िविश  घाटात एक टोकाचा असा धोकादायक घटक आह.े अथ व थेच े
ि तरीय व प व यामुळे याच े होणारे संभा  प रणाम ल ात घेता, घडणारी एक संभा  गो  अशी क , 
तळागाळात या तसेच किन  म यमवगातील राजकारणात गंुतले यांम ये वाढता असंतोष िनमाण होणे व यांनी 
बंड करणे ह ेहोय. सामािजक तसेच आ थक े ाकडून ल  हटिव यासाठी अशी एक िबनबुडाची अफवा पसरव यात 
आली आह.े यामुळे यांच े ल  जमातवादी तसचे सां कृितक घडामोड कडे वळेल व यां या धा मक, भािषक, 
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सां कृितक भावनांचा उ के होईल यायोगे माणसांना एकमेकांिव  झंुजवले जाईल व तस ेकरताना मा फयां या 
कायशैलीचादखेील उपयोग क न घेतला जाईल. आप या स े या खुच साठीअसं य िन ो याचंा व गु हगेारांचाही 
उपयोग क न घेतला जाईल, याच वेळी अ व छ जाती, जमाती व भू दशेात भयंकर दहशत िनमाण केली जाईल. 
मूलत ववा ांची णाली लोकां या भावना भडकव यासाठी वापरली जाईल. रा ीय एका मतेसाठी कवा ती 
धो यात आली हणून सरकार अिधकृतपणे आगीत तेल ओत याच ेकाम अिधक ताकदीने क  शकते. या सग यात 
एक होत े त े हणज े वच व गाजवणा या उ वग यां या नेतृ वाला आ हान दणेा या सामािजक चळवळी व 
धडपडणा या इतर गटांचे मह व यात हरवून जात.े याच प तीने आतंकवादािव  कठोर कायद ेवापरले जातात 
आिण पुढे तेच कायद ेसामािजक चळवळी िचरड यासाठी व लोकांचा असंतोष दडप यासाठीदखेील वापरले जातात. 
स ेत असले या अिभजनांना कसेही क न खुच ला िचकटून राहायच ेअसत.े तस ेकरताना राजकारणाचा एक भाग 
हणून ते खुशाल दगेंधोपे घडवून आणतात, समाजात दहुी िनमाण करतात. अलीकडील काळात घडणारी ही गो  

िवचार करायला लावणारी आह.े तसेच तो अिभजनां या स े या ह ासाचा थेट प रणामही आह.े सामािजक 
अिभसरणाच े जात व वग ह े दोन मह वाचे मु े मागे टाक यात त े यश वी झाले आहते; परंतु ते जमातवाद 
वाढिव यातही यश वी झाले आहते. यात समाज िवभागला जा याचा धोका जा त माणात  आह.े 

दरूदृ ीने पािह यास तं ानावर व सैिनक करणावर आधा रत ि तरीय अथ व थेकड ेआपण या वेगाने 
घोडदौड करतो आहोत याव न  असे वाटते. या या जोडीला अिधक चांग या िति त वागणूक िमळ या या 
अपे ेनं खाल या वगातील लोक, तसेच मागासवग य, अ पृ य, वेठिबगार , तसेच आ दवासी, जंगलवासी, मूळच े
रिहवासी यांची आ थक आंदोलने आहते.राज कय प ा या येशी िमळतेजुळत ेन घेणारी अराजक य प या 
सु  क न ायची नाही, याउलट पु हा न ान े प ीय राजकारणाला संधी िमळावी हणून व यातील ुटी दरू 
हा ात व याला मूलभूत अशा रचना मक येचा पाया लाभावा हणून ही धडपड आह.े यात मला फ  

ब याची भूिमका यायची नाही, तर राजक य तसेच अराजक य अशा दो ही प ीय यांमधे गरज पडले तशी 
म य थाची भूिमका िनभावायची आह े आिण या सग यापे ा मह वाचे हणज े यात वाय  
तळागाळात यांसाठी या राजकारणाची संपूण संक पनाच अवतरली आह,े ती हणजे या सग यात जनतचेा थेट 
सहभाग असणे ही होय. (अिभजनां या राजकारणाचा एक तुकडा हणून काम कर यापे ा ह े वेगळे आह.े) यांना 
संपूण राजकारणावर स ा गाजवायची आह े अशा षेानं झपाटले या प ने यांना मा  ह े प ीय राजकारणा या 

ये या िवरोधात आह,े असे वाटतेय; पण त ेतस ेनाही. िशवाय सावजिनक ठकाणी या वाय  संघटना कायरत 
आहते यां याकडहेी त ेसंशयानेच पाहत आहते. 
साराशंसाराशंसाराशंसाराशं : 

राजकारणाच े एकमेव कवा सवात मह वाचे उ  स ा ह तगत करणे हचे असते; परंतु जे अजूनपयत 
स े या आसपासही फरकू शकलेले नसतात यां या प ीय राजकारणापे ा 'राजकारण' याची संक पना वेगळी 
असत.े अ यायािव  लढा दणेे कधी न ह ेइतके आव यक झाले आह.े कारण स ेवर एक िविश  प  कवा अनेक 
प ांचे गठबंधन असलेले सरकार अ याय हा होणारच आह.े आ थक, सामािजक, तांि क े ांत वेगवेग या 

कार या रचने या एक ीकरणाचे योग झाले पािहजेत. यातूनच ह ेलढे उभे राहतील तसेच राजकारणातील त वे 
व यातील बौि क अयाम िजवंत राखले पािहजे. हणज े ांितक राजकारण पारंप रक राहणार नाही. व थेत फ  
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सहभागी होणे एवढेच पुरेस े नाही असे मानले जात.े जरी हा सहभाग अगदी अनौपचा रक असला आिण यो य 
समाजिन मतीच े ल य समोर ठेवलेले असले तरीही ह े असेच वाटते. यासाठी सहभाग आव यक असला तरी ह े
घड यासाठी आज या काळात आपण दोन न ा त व णाल चे सा ीदार आहोत यातील एक हणज ेतं  णाली 
व दसुरी हणज ेमूलत ववाद होय आिण स ेचा वापर अिधक तापदायक होऊ लागतो ते हा या दो ही एक  येतात 
व यातून वेगळीच िच  िनमाण होत असते या सग याचा ठळक प रणाम हणज ेकाय तर वग यु  होणे कवा 
समाज मागे ढकलला जाऊन पुराणकालीन गो ना मह व ा  होणे ह े होय, वेगवेग या समाजांना एक  
बांध याचा माग असलेला िनधम  संक पनेचा अंत यामुळे होत असतो. िविवधतेत एकता या संक पनेच ेमह व कमी 
होत.े िविवधतेतूनच समाजाची गती होत असत े असा मोठा संकेत आह.े याचा एका मक ताकतीचा ही संकेत 
असतोच या दशेांम ये संपूण समाजालाच मा न मु ट न एकसारखे बनिवले जाते तो समाज न ा औ ोिगक 
भांडवलशाही शासनान ेसु  केले या सपाटीकरणाला आनंदान ेमा यता दतेात मा  याम ये जनता भरडत असत.े व 
आशा सपाटीकरणामुळे नको ते  न ान ेिनमाण होतात. यासाठी आपण एकच माग िनवडला पािहज,े जो हणजे 
िनधम  कवा आप या भारतीय रा यघटनेम य ेजो धमिनरपे ता ह ेत व दले आह ेते त व,समाजवाद, समता या 
गो ना सामोरे ठेवून आपली आ थक घडी बसवणे. व यामधून संपूण दशेाचा िवकास घडवून आणणे ह ेशासनाने 
उ  आप या डो यासमोर ठेवली पािहजे. अ यथा अनेक नवीन उपायांमधूनच  दखेील िनमाण होऊ शकतात 
जस ेक  एखा ा आजारावरील उपायापे ा उपायातूनच नवीन एक आजार िनमाण होतो तसा समाज व थेला व 
दशेाला नवीन आजार होऊ नये याची काळजी घेणे िततकेच मह वाचे आह.े 
सदंभसदंभसदंभसदंभ    थंथंंथथं:::: 

1) घन याम शहा- भारती शासन व राजकारण डायमंड पि लकेशन पुणे 
2) जोशी प.ल. भारतीय संिवधान शासन आिण राजकारण, िव ा काशन, नागपूर. 
3) डॉ. भोळे भा.ल., भारतीय रा य व था, काशक मनोहर पपळापुरे, नागपूर दसुरी आवृ ी १५ ऑग ट १९९०.  
4) डॉ. ि ह.एन. इंगोले/ ही. एल. वरंडे- भारतीय शासन आिण राजकारण, क पना काशन नांदडे, . आ. १९९८.  

5) डॉ. स.ुग. कुलकण , तीन दशेां या रा यघटना िव ाबु स पि लशस, औरंगपुरा, नांदडे.  
6) िगरमे के. टी., िवधानसभा प रचय व कामकाज. 
7) डॉ. रमेश ठोबळे, तुलना मक शासन आिण राजकारण, िव ाबु स पि लशस, औरंगापुरा, औरंगाबाद, थम आवृ ी जून २००४.  
8) घांगरेकर िच.ग. भारतीय राजक य व था, द स स काशन, नागपूर १९९६. 
9) दिैनक सकाळ 

10) दिैनक लोकस ा 
11) Subhas Kashyap, Our Parliament, National Book Trust of India, New Delhi, 2004  
12) Devesh Kapur and Pratap Bhanu Mehta, The Indian Parliament as an Institution Accountability, 

United Nation Research Institute For Social Development.January 2006 
13) Wondwosen Teshome Opposition Parties and the Politics of Opposition in Africa 
14) http://www.publishyourarticles.net/knowledge-hub/essay/an-suggestive essay-on-the-role-of-

opposition-in-a-democracy.html 
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वातं यो रवातं यो रवातं यो रवातं यो र    काळातीलकाळातीलकाळातीलकाळातील    भारतीयभारतीयभारतीयभारतीय    लोकशाहीलोकशाहीलोकशाहीलोकशाही    पुढीलपुढीलपुढीलपुढील    आ हानेआ हानेआ हानेआ हाने    : : : : एकएकएकएक    अ यासअ यासअ यासअ यास 
    

ाााा. . . . डॉडॉडॉडॉ. . . . सा रकासा रकासा रकासा रका    िव णूिव णूिव णूिव णू    केदारकेदारकेदारकेदार    
पािल िवभाग मुख, पु य ोक अिह यादेवी होळकर महािव ालय, राणीसावरगाव, ता. गंगाखेड, िज.परभणी. 

1)1)1)1) तावनातावनातावनातावना    : : : :     
नुकतेच आपण भारतीय वातं याची 75 वष पूण केली आहते.  जगातील सवात मोठी लोकशाही हणून 

भारताची लोकशाही ओळखली जात.े भारतीय लोकशाही पुढे अनेक आ हान ेभारतीय वातं यानतंर आजही आहते. 
आज वाढती लोकसं या, वाढता ाचार, चंड बेकारी, चंड दा र , दहशतवाद, धमभेद, ांतभेद, कुपोषण, 
अ पृ यता, भूकबळी, जाितभेद व मानिसक गुलामिगरी अशा कार या अनेक सम या अथवा आ हान ेभारतीय 
लोकशाही पुढे आहते. तुत शोधिनबंधातून वातं यो र काळातील भारतीय लोकशाही पुढे असणा या 
आ हानांचा अ यास केला आह.े 
2)2)2)2) शोधशोधशोधशोध    िनबधंाचीिनबधंाचीिनबधंाचीिनबधंाची    उ ेउ ेउ ेउ  े   ::::    

1. लोकशाही संक पनेचा अ यास करणे. 
2. भारतीय लोकशाही पुढील आ हानांचा अ यास करणे. 
3. उपाययोजनांचा शोध घेणे. 

3)  3)  3)  3)  िवषयिवषयिवषयिवषय    िववचेनिववचेनिववचेनिववचेन    ::::    
भारतीय लोक दरवष  26 जानेवारी रोजी भारतीय जास ाक दन आनंदान े साजरा करतात. डॉ. 

बाबासाहबे आंबेडकरांनी संिवधान दऊेन दशेाचा गौरव केला आह.े जगातील सवात मोठी लोकशाही आप या 
भारताची आह.े लोकशाही हा 'डमेॉ सी' या इं जी सं ेचा मराठी ितश द आह.े 'िडमॉस' हणज ेसामा य लोक 
आिण ' सी' हणज ेस ा अथे सम ये लोकशाही रा यप तीच ेबीज आढळून येते. ीक लोकां माणे ाचीन रोमन 
लोकांनी जास ाका ारे रोमम ये लोकशाहीचा योग केला. लोकशाहीच े य  आिण अ य  लोकशाही असे 

मुख दोन कार मानले जातात. आज या काळात लोकशाही हा श द योग सामा यपणे अ य  लोकशाही या 
अथानेच केला जातो. पण ि व झलड आिण ऑ ेिलया या दशेातून मा  य  लोकशाही अि त वात आह.े 
ि व झलड म ये वषातून काही दवस सव नाग रक एक  जमतात. यावेळी सवच िवधेयक चचसाठी जनतपुेढे 
ठेव यात येतात. आिण ब मतान े िनणय घेतात. ही प त ऑ ेिलया या संिवधानातही दसून येते. परंतु या 
प तीचा उपयोग फ  संिवधान दु ती या संदभात कर यात येतो. ितिनिधक लोकशाहीच ेसंसदीय व अ य ीय 
लोकशाही असे मुख कार आज जगाम ये दसतात. संसदीय लोकशाहीम य े मंि मंडळ आिण संसद पर परांवर 
अवलंबून असतात. आिण मंि मंडळ ह ेसंसदलेा जबाबदार असत.े ब मतातील प ाचा नेता हा दशेाचा पंत धान 
असतो. भारता माणे इं लंड, कॅनडा व ऑ ेिलयात अशी प त आह.े अ यि य लोकशाहीम य े मंि मंडळ 
संसदपेासून अिल  असते आिण अ य ाची जनतेकडून सरळ िनवड होत.े आज ही प त िवशेष क न अमे रकेत 
दसून येते. थो ाफार फरकान े ा स आिण ीलंकेमधूनही चिलत आह.े भारताम ये संसदीय लोकशाही प त 
ढ आह.े तसेच ब प ीय प त आह.े पंत धान मंि मंडळ रा पती लोकसभा रा यसभा खासदार यांचा समावेश 

आह.े भारताम य ेलोकांनी िनवडून दलेले उमेदवार ह ेसंसदते जातात व सरकार थापनेला मदत करतात. या 
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प ां या खासदारांची सं या अिधक यांचाच पंत धान बनतो आिण मंि मंडळ िव तार क न शपथ हण क न 
मंि मंडळा ारे व पंत धाना ारे आप या दशेाचा कारभार चालतो. लोकांनी लोकां यासाठी लोकांकडून चालवले 
गेलेले रा य हणज ेलोकशाही होय.  

भारतीय वातं यापासून आजपयत लोकशाहीची वाटचाल िनरंतरपणे चालू आह.े परंत ु भारतीय 
वातं यो र काळात या जगातील सवात मो ा लोकशाही समोर अनेक िविवध कार या सम या अथवा आ हान 

आजही मो ा माणावर दसून येतात. याम ये स ि थतीम ये दसून येणारी िविवध े ातील, िविवध कारची 
चंड बेकारी आह.े तसेच  उ प  वाटपातील चंड िवषमता आह.े चंड दा र ाचे माण, कुपोषण, अंध ा, 

भूकबळी, बालमृ यूचे माण, वै क य सुिवधांचा अभाव, चंड लोकसं येची वाढ आिण या वाढीमुळे िनमाण 
होणा या िविवध कार या सम यांची वाढ याम ये गिल छ व यांची वाढ, राह या घरांची टंचाई, िनकृ  दजाच े
राहणीमान, अपुरे िश ण अशा कतीतरी आ हानांचा सामना स या या भारतातील लोकांना करावा लागत आह.े 

या आ हानाचंा सामना कर यासाठी भारत सरकारन ेव रा य सरकारन ेिविवध कार या योजनांचा लाभ 
लोकांपयत पोहोचवून या आ हानांची ती ता कमी कर याचा य  केला आह े उदाहरणाथ दा र रेषेखालील 
लोकांसाठी सावजिनक िवतरण णाली ारा अ यंत कमी कमती या दराने हणजेच माफकदरान े अ धा याच े
िवतरण क न गरीब लोकानंा दलासा दे याचे काम राजीव गांधी या काळापासून आजपयत सात यान े येक 
सरकार करीत आह.े तसेच िनराधार योजना, अपंगांसाठी या योजना, िविवध कार या िश णाम ये सवलती, 
िविवध कार या िश यवृ ी, भारत सरकार लोकांना उपल ध क न दते आह.े जेणेक न भारतीय लोकांचा आ थक 
िवकास होऊन यां या राहणीमानात सुधारणा होऊन भारता या एक चांगला नाग रक भारतीय लोकशाहीम ये 
िनमाण हावा आिण ही लोकशाही जी डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरांनी संिवधाना या मा यमातून वतः त अपण 
कर याची मुभा दली. या संिवधानाचा आदर क न भारता या दरडोई उ प ा या िह सा वाढवून भारतीय 
लोकांची ि थती मजबूत होईल आिण यातूनच अनेक आ हानांचा सामना कर यासाठी फूत  भारतीय लोकांना 
येईल आिण तळागाळापयत सव कार या योजना आिण संप ीचे िवषम असलेले वाटप जोपयत समान प तीन े
होणार नाही तोपयत या सम या कमी जा त माणात भेडसावत राहणार आहते. यासाठी िविवध रोजगारा या 
संधी िनमाण क न लोकांना स म करणे हाच खरा उपाय भारतीय लोकशाही पुढील आ हाणावर आह.े ह ेल ात 
घेतल ेपािहजे आिण तस े य  सु ा केल ेपािहजे. 
    4) 4) 4) 4) िन कषिन कषिन कषिन कष    ::::----    

1.1.1.1.     तुत शोधिनबंधातून भारतीय लोकशाही पुढील आ हानांपैक  चंड बेकारी व दा र  अस याच े दसून 
येते.    

2. भारताम य ेसंसदीय लोकशाही पदध्त अि त वात आह.े 
3. भारतीय लोकशाहीतील लोकांचा आ थक िवकास झालेला नाही. 
4. भारतीय  लोकशाहीम ये राहणा या लोकांम ये चंड आ थक िवषमता दसून येत.े 
5. भारत सरकारन े व रा य सरकारन े आ हानांवर मात कर यासाठी िविवध योजनांची अंमलबजावणी 

के याच े दसून येते. 
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5) 5) 5) 5) सदंसदंसदंसदंभभभभ    थंथंंथथं    ::::----        
1. Maharashtra times.com 

2. िवकास व िनयोजनाचे अथशा , डॉ. डी. ही. मुळे, कुलसिचव, (2014) िशवाजी िव ापीठ को हापूर दरू िश ण क  ि तीय 
आवृ ी. 

3. सामािजक संशोधन प ती,  कुलसिचव, (2009) िशवाजी िव ापीठ को हापूर दरू िश ण क  . काशक, डॉ.डी. टी. िशक. 
ि तीय आवृ ी. 

4. संशोधन संशोधन प ती आिण सांि यक  अथशा . 
5. थूल आ थक िव ेषण िशवाजी िव ापीठ को हापूर दरू िश ण क . 
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वातं यो र काळातील भारतापढुील आ हानेवातं यो र काळातील भारतापढुील आ हानेवातं यो र काळातील भारतापढुील आ हानेवातं यो र काळातील भारतापढुील आ हाने    
 

ा. लितका िहरालाल पंडूरे    
कला वािण य व िव ान महािव ालय, सा ळ तालुका - रा री, िज हा- अहमदनगर 

    

तावना तावना तावना तावना ::::----    
आप याला वातं य िमळून 75 वष झाली आहते गुलामगीरीने गांजलेला भारत आज िवकासाकडवेाटचाल 

करीत आह,े यात चीनपा क तान या शेजारील  दशेांशी  यु ही झालीत अनतं अडचणी आ या तरीही संकटांशी न 
घाबरता यां याशी दोन हात करत दशे पुढे चालला आह.े शेती, ापार, र ते, िश ण, आरो य, संशोधन, संर ण 
इ यादी िविवध े ांम ये दशे यश िमळवत आह.े एक चांगला दशे हणून भारतान ेजगात आपली ओळख बनवली 
आह.े 

इ.स.१९४७ म ये दशे वतं  झाला जगातील १५ %पे ा  जा त लोकसं या भारतात आह े तर केवळ 
१.५० % पैसा भारताकड ेआह.ेकाम कर यायो य त ण, मनु यबळ, अनुकूल िनसग संप  असून सु ा भारत गरीब 
राहीला आह,े यामागे यो य व थापन नस यामुळे भारताला अडचण चा सामना करावा लागला आह.े आपले 
संिवधान मागदशक आह ेदशेातील अथ व था शि शाली कर याची साधनं दशेात उपल ध आहते. आप या दशे 
मो ा लोकसं येचा दशे आह े यामुळे येथील लोकां या गरजा पूण कर यासाठी भारत  दशे इतर दशेांसाठी एक 
चांगली बाजारपेठ आह े असे असले तरीही भारत हा महास ा होऊ शकलेला नाही. याला अनेक कारणे आहते 
दशेाचा िव तार मोठा आह ेव यात अनके जाती-धमाचे लोक एक  राहतात या सवाना एक  घेऊन िवकासाकड े
वाटचाल करणे खरंच एक आ हान आह ेया आ हानांम ये काही मानविन मत आह ेतर काही नसै गकआहते. 
सशंोधन प ती सशंोधन प ती सशंोधन प ती सशंोधन प ती ::::----वणना मक आह.े 
गहृीतके गहृीतके गहृीतके गहृीतके ::::----        

१)गुलामिगरीतून मु  झाले या फाळणीचा शाप िमळालेला भारताला िवकिसत दशे हो यासाठी  
अनेक आ हानांचा सामना करावा लागत आह.े 
२)इतर दशे कवा शेजारी दशेांपे ा चांग या प तीने दशे िवकासाकड ेवाटचाल करीत आह.े 
३)जगातील मोठा लोकशाही असलेला दशे भारत लोकशाही टकवून ठेव यात यश वी झाला आह.े 
४)दशेातील िवषमता अजूनही दरू झालेली नाही. 
५)धा मक अि मतांचा राजक य वहारांसाठी केला जाणारा गैरवापर हा भारतीय राजकारणात  
जमातवादी राजकारणा या उदयास कारणीभूत ठरला आह.े 

िव षेण िव षेण िव षेण िव षेण ::::----    
फाळणीफाळणीफाळणीफाळणी---- 

ि टशांनी भारत सोडताना दशेाचे तुकड ेकेले, दशेाची फाळणी केली यामुळे एक संघ भारताचे तकुड ेझाले 
असुरि त वाटत असले या धा मक सं दायांनी दगंली के या दशेाची फाळणी वतं  भारतासाठी खूप मोठी सम या 
होती याची जखम अजूनही का मीर या पाने भरभळते आह.े दशेा या फाळणीमुळे हद-ूमुि लम षे उफाळून 
आला वषानुवष  एक  गु यागो वदाने रािहलेले ह ेधम सडुा या भावनेन ेपेटून उठले. 
दशेाला वातं  हो याचा आनंद उपभोगायला िमळाला नाही कारण इं जांनी जाताना दशेाचे िवभाजन केले. 
मुि लम लीग आिण बॅ र टर िजना यानंा वतं  पा क तान हवा होता भारतात राहणे यांना असरुि त वाटत होत.े 
ि टशांनी भारत सोडताना दशेाची फाळणी करावी ही यांची इ छा होती आिण ती पूण झाली 
हसाचारहसाचारहसाचारहसाचार----    

फाळणी  झा यानंतर दशेांम ये हसाचाराचा आगड ब उसळला,. हद-ूमुि लम दगें सु  झाले. पूव  कधीही 
न पािहलेला हसाचार दशेाला वातं य िमळा यानंतर पाहायला िमळाला. 
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ा कारातील अ मानवी ौय व हसाचार याला मयादा न हती याचा ास मिहला व मुलांना भोगावा 
लागला. कतीतरी सुखव त ूकुटंुबांना आपली िपढी, जात, गाव, घर, शेती, उ ोग सोडून िनवािसतांच ेजीन ेजगावे 
लागले. िनरपराध, असा  जनता यात होरपळून िनघाली. 
शरणाथ ची सम याशरणाथ ची सम याशरणाथ ची सम याशरणाथ ची सम या----    

बांगलादशे-पा क तान सार या दशेातील नाग रक भारतात थलांत रत होतात, यामुळे भारतावर या 
िनवािसतानंा पोस याचा भार वाढतो. शेजारील दशेाचे नाग रक वसाय कर यासाठी भारतात यतेात त े
रोख यासाठी िवशेष िनयोजन आिण दरूदृ ी न बाळग याने ह े  उ प धारण करत आह.ेआजही ीलंका 
दशेातील महागाईने उपासमारीने ासलेल ेनाग रक भारतात आ य घेऊ पाहत आहते. 
सं थान िवलीनीकरणसं थान िवलीनीकरणसं थान िवलीनीकरणसं थान िवलीनीकरण - 

भारत वतं  झा यानंतर भारतातील पाचशे सं थानाचंा िवलीनीकरण क न घेणे ह ेभारत सरकार पुढील 
एक मोठे आ हान होते कारण ह ेसं थान भारताम ये िवलीन हो यास सहजासहजी तयार होतील याची श यता 
फार कमी होती. 

हदैराबाद, जुनागड व का मीर ा सं थानांनी भारतात िवलीन हो यासाठी नकार दला यामुळे तेथे 
सावमत घेऊन ह े दशे यांचा िनकाल लावावा लागला इं ज दशे सोडून गेले तरीही पोतुगीज आिण च यांनी 
यां या वसाहती सोडले या न ह या गोवा पोतुगीजां या ता यात होता तर चं नगर, पाँिडचेरी, दव-दमन सारखी 

वसाहती चां या ता यात हो या या भारतात िवलीन कर यासाठी भारत सरकारला य  करावे लागले. संगी 
यु  करावे लागल े

नुक याच वतं  झाले या व वतः या पायावर उभे राह याचा य  करणा या भारताला चीन आिण 
पा क तान बरोबर यु  करावं लागलं यामुळे भारताची ि थती काही माणाम ये िखळिखळी झाली तरीही ा 
संकटांना दशेाने चांग या कारे त ड दलं व आले या  सकंटांना  दरू सारलं. 
राजक य ने यां या ह या राजक य ने यां या ह या राजक य ने यां या ह या राजक य ने यां या ह या ----    

भारतासार या मो ा दशेाचे राजकारण करत असताना इं दरा गांधी, महा मा गांधी लालबहादरू 
शा ी,राजीव गांधी यांसार या कतबगार ने यां या ह या झा या. यामुळे दशेाचे खूप मोठे नुकसान झाले. 
नसै गक सकंटेनसै गक सकंटेनसै गक सकंटेनसै गक सकंटे––––    

वातं यानंतर दशेावर आ थक संकट होत.े आजही 75 वषानंतरही आपण ग रबी व बेरोजगारी या 
संकटांशी झंुजत आहोत. भारताचे आदरणीय माजी रा पती डॉ.अ दलु कलाम यांनी २०२० पयत भारत महास ा 
हो याची व  पािहल ेहोत. कोरोना संकट आ यामुळे ह े व  व च रािहल.े मानव जातीवर कोरोना पी मोठे 
संकट आल े यात जीिवतहानी, िव हानी, लॉकडाऊन सारखे समाजाची गती ठ प करणारे िनणय यावे लागले. 
कोरोना साथीचे थैमान, हातातून सुटलेले काम, वै क य उपचारासाठी झालेला खच, घरातील कत मिहला पु ष 
अकाली गे याने कुटंुबाची झालेली वाताहात यामुळे जीवनाची शा ती रािहली नाही. 
बरेोजगारीबरेोजगारीबरेोजगारीबरेोजगारी––––    

स या या काळात भारत हा सवात त ण लोकसं या असलेला दशे आह े या दशेातील सव त णां या 
हाताला काम िमळाले असत ेतर भारतात महास ा बनव यापासून कोणीही रोखू शकले नसते परंत ुददुवाने ह ेहोऊ 
शकले नाही. दशेात काम मागणारे हात करोडो आहते पण यां या हाताला काम नाही िशि ताचंी सं या जरी 
वाढली तरी यांना नोकरी या संधी नाहीत यामुळे ह ेत ण िपढी सन, गु हगेारी, दहशतवादी कारवायांम ये 
सहभागी होत आह.े आप या दशेात कुशल कारागीर बुि वंतांची सं या मोठी आह े ददुवाने यां या कललेा 
कौश याला यो य मान ा दशेात न िमळा यान ेनाईलाजाने ही बुि मान नाग रक इतर दशेात वा त  करतात व 
यां या शारीचा भारताला उपयोग क न घेता येत नाही.. 

जमातवादजमातवादजमातवादजमातवाद––––    
ि टश राजवटी या काळात जमातवाद हा श द योग चारात आला. धमा या आधारावर केले जाणारे 

राजकारण हणजे जमातवाद होय. भारतीय राजकारणात जमातवादाची भूिमका वातं यपूव काळापासूनच 
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भावी रािहली. भारतीय जमातवादात हद ू जमातवाद, मुि लम जमातवाद, शीख जमातवाद दसून येतात. 
भारतातील जमातवादाला धमाचा आधार आह.े हद,ू मुि लम, बौ ,जैन या धमा या जमातवादी संघटना आहते. 
या आपाप या धमा या वा पंथा या लोकांच ेिहतसंबंध जोपासतात. ा जमातवादी संघटना नंतर राजक य प ात 
पांत रत होऊन रा य व थेत ह त ेप कर याचा य  करतात. जमात वादामुळे एकाच दशेात वेगवेगळे गट ह े

वंश व धा मक आधाराने उभे रािहले संगी हसक झाले. या फुटीचा फायदा वातं यापूव  इं जांनी क न घेतला 
तर वातं यानतंर वेगवेगळे जमातवादी गट आपापले प  िनमाण करतात. आप या गतीसाठी य  करताना 
दसतात आरएसएस हणज ेरा ीय वयंसेवक संघा या पुढाकारातून हद ूजमातवाद उदयास आला. मा  ही एक 

राजक य संघटना होती यामुळे मया दत होती.िव  हद ू प रषद, बजरंग दल हद ू एकता, हद ू जागरण मंच, 
ीराम सेवा ा हदु ववादी संघटनानंी हदु ववादास आ मक आिण लढाऊ व प दले. भाजपने राम ज मभूमी 

आिण बाबरी मशीद यांचा आधार घेऊन िनवडणुक त यश िमळवणे,भोजशाळा करण, गुजरात दगंल ि न 
चचवरील ह ले यासंार या करणात हद ूसमाजवादाला ो साहन िमळाले. फाळणी या वेळेस बॅ र टर मोह मद 
अली िजनांमुळे मुि लम जमातवाद उदयास आलेला दसतो तर पंजाबम ये अकाली दला या नेतृ वाखाली शीख 
जमातवाद उदयास आला. वतं  खिल तान या मागणीव न शीख जमातवादास ो साहन िमळाले.  
दहशतवाददहशतवाददहशतवाददहशतवाद––––    

भीती दाखवून अराजक माजवून दहशत िनमाण क न तणावाची प रि थती िनमाण करावयाची व 
आप या माग या मा य क न घे यासाठी हजारो िनरपराध चा बळी यायचा असे दहशतवादी कारवायांच े
व प असे. ईशा य भारतामधील फुटीरतावादी संघटना आपली अि मता जप यासाठी वतं  रा याची मागणी 

करताना दसतात यानंा शेजारील दशे मदत करतात. ईशा येकडील दहशतवाद ि न धम सार वाढीसाठी तसेच 
बांगलादशे आिण चीन यां या मदतीने वाढत आह.े चीन हा भारताला महास ा हो यातला ित पध  मानतो 
यांना भारतात असलेली बाजारपेठ हवी आह.े चीन या िवचारसरणीने भारतात हसक संघटना तयार झा या 

आहते.चीनन े आप या िवचारसरणीन े भारतात दहशतवाद पसरवला. भारताला वातं य िमळा यानतंर दगंली 
उसळ या. पंजाबम ये वतं  खिल तानची मागणी कर यात येवू लागली. 
न लवादन लवादन लवादन लवाद––––    

वतं  भारतात १९६७ म ये ज माला आलेली ही भारतापुढील सम या आह.े भारतातील कड ा 
सा यवादी संघटनांनी चालिवलेली सश  चळवळ आह.े पि म बंगालमधील न लवाडी येथून सु  झालले े
न लवादी आंदोलन थो ाच काळात भारतातील अनके दशेात पसरले. यांच े अि त व यां या हालचाली 
कारवायांमुळे ते एक आ हान बनले आह.े 

न लवादी सु वातीला जनते या श ाने लढत होते. यांची श े धनु यबान, कु हाड, ला ा अशी 
पारंपा रक होती, पण वतमान काळात यांनी आधुिनक श  िमळिवली आहते. भारतातील केरळ, आं दशे, 
म य दशे, िबहार, उ र दशे, पि म बंगाल, पंजाब, का मीर, आसाम या ठकाणी न लवा ानंी उठाव केले. 
आ दवासी, शेतमजूर, दिलतांची न लवा ांना सहानभुूती आह.े तर काही ठकाणी न लवादा या दबावाखाली 
येऊन ही आ दवासी लोक दहशतवा ांना मदत करतात. यानंा या लोकांनी मदत केली नाही तर यानंा 
न लवादां या रोषास सामोरे जावे लागत े

दशेवाददशेवाददशेवाददशेवाद––––    
 आपले ेम आप या दशेावर असते पण मनाचा िवशाल दिृ कोन न ठेवता आपण राहतो याच दशेावर 
फ  ेम करणे व इतर दशेाब ल मनात दु यम भावना ठेवणे यातनू दशेवाद बळवतो.माझा दशे चांगला या 
भावनेचा अितरेक होऊन यात िवकृती िनमाण होत.े ते हा दशेवाद उ वतो िवकासातील असतंुलातनू दशे वाद 
वाढतो. उदाहरणाथ मंुबई ांताचे िवभाजन होऊन गुजरात व महारा  अशी दोन रा य िनमाण झाली. ते हा मंुबई 

ा शहराव न वाद िनमाण झाला. दो ही दशेांना मंुबई यां या रा यात हवी होती तसेच वतमान काळातील 
वेदांत, फॉ सकॉल या उ ोगाव नही दो ही दशेांम ये पधा िनमाण होऊन वातावरण तंग झाले होते. ादिेशक 
अि मता थािनक परंपरा सं कृती यां या अनाठाई गैरवापरातून दशे वाद बळावतो. 
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िन कषिन कषिन कषिन कष----    
१) वातं यो र काळात दशेात लोकशाही टकून रािहलेली आह.े 
२)दशेातील अंतगत व बा  संकटांवर दशे चांग या कारे मात करीत आह.े 
३)दशेात ह रत ांती, िपत ातंी, ते ातंी व नील ांती झा याने दशे आ मिनभर बनला आह.े 
४)दशेात व छता, िश ण, र ते, पाणीपुरवठा व मिहला सुर ेवर भर दे याची गरज आह े 
५)समाजातील ांवर गांभीयाने िवचार होणे गरजचेे आह.े 
६)जमातवादी  राजकारणामुळे भारतीय राजक य व थवेर अिन  प रणाम घडून आले आहते. 

सदंभसदंभसदंभसदंभ––––    
१)आधुिनक भारताचा इितहास १८५७ ते १९५० -डॉ.जी.बी.शहा,डॉ.आर.पी.भांबरे, ा.एम.डी.पवार  
२)न लवादी आिण आ दवासी - डॉ.गो वद गारे  
४)भारत गती आिण आ हाने - अिभनय कुलकण  
५)आधुिनक भारताचा इितहास - शांता कोठेकर - ी साईनाथ काशन, नागपूर 
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मिु लममिु लममिु लममिु लम    स यशोधक मडंळाच ेकायस यशोधक मडंळाच ेकायस यशोधक मडंळाच ेकायस यशोधक मडंळाच ेकाय    
    

ाााा....    डॉडॉडॉडॉ....    स यद मजुीब मसुास यद मजुीब मसुास यद मजुीब मसुास यद मजुीब मसुा    
इितहास िवभाग मुख, कला महािव ालय िबडक न ता.पैठण िज.औरंगाबाद, 

गोषवारा:-    
मुि लम समाजसुधारक हणून हमीद दलवाई िस  आह.े यांनी आपले संपूण आयु य मुि लम समाजातील 

अंध ा, कु थान  कर यात घालिवले. मुि लम समाजात आधुिनकता यावी, रा ीय एका मता िनमाण हावी 
करीता यांनी २२ माच १९७० साली मुि लम स यशोधक मंडळाची थापना केली. यामंडळा माफत मुि लम 
समाजात सुधारणा कर याचे य  केले. हमीद दलवाई यांनी आप या िवचारातनू समाजसुधारणा व भारतीय 
रा वादाची सांगड घातली. एक कड े िविश  समाजातील सुधारणा घडवून आणणे व दसुरीकड े दशे, रा मजबूत 
करणे हा दहुरेी हतेू यांचा होता. याकरीता यांना अनके सामािजक सम यांना सामोरे जावे लागले. एक समाज 
सुधारक हणून यांचे िवचार मह वपूणठरतात. 

तावनातावनातावनातावना::::----    
मुि लम समाजातील सुधारणा चळवळीचा नेता हणून संपूण महारा ात हमीद दलवाई यांचा नाव 

अ माने घेतला जातो. हमीद दलवाई यांचा ज म २९ स टे. १९३२ रोजी िचपळूण येथे झाला. दलवाई याचं े
मा यिमक पयत चे िश ण िचपळूण येथे झाले व पुढील िश ण मंुबई या पारेल व इ माईल युसुफ 
महािव ालयात झाले. यां यावर अनेक समाजसुधारकांचा िवशेषतः जय काश नारायण, महा मा फुल े या या 
िवचाराचा भाव होता. 

हमीद दलवाईचाज म मुि लम समाजात झाला अस याने मुि लम समाजातील अनेक कु था यांनी जवळून 
पिह या हो या. यामुळे यांनी मुि लम समाजात सुधारणा कर याकरीता आपले संपूण आयु यपणाला लावले. 
यांनी इ.स. १९७० म ये मुि लम स यशोधक मंडळाची थापना क न सुधारणावादी व सुधारणा क  इि छणा या 

अनेक मुि लमांना आप या कायाकड े वेधून घेतले. या मंडळा ारे हद-ूमुि लम समाजात बोधन घडवून आणणे, 
दो ही समाजात ऐ य िनमाण करणे, ी-पु ष समानता िनमाण करणे, स यशोधक मंडळा ारे मुि लम समाजात 
असलेला अिशि तपणा, 

भाषेचा , तलाक था, ब प ी व था अशा अनके थांवर यानंी ह ले केले. यां या या कायामुळे 
यांना अनेक सम यांना, ांना, अडथळयाला सामोरे जावे लागले. 

हमीदहमीदहमीदहमीद    दलवाई याचं ेसािह यदलवाई याचं ेसािह यदलवाई याचं ेसािह यदलवाई याचं ेसािह य////    थंसंथंसंथंसंथंसंपदापदापदापदा::::----    
हमीद दलवाई यांचे िश ण कमी झालेला असले तरी यां यावर त कालीन समाजसधुारकां या िवचाराचा 

भाव पडलेला होता तसचे अनके बाब चे त े वतः सा ीदार अस यामुळे यांना सािह याची आवड िनमाण झाली 
होती. यानंी सािहि यक व समाजसुधारक हणून अनेक ंथ िलिहली. यात इंधन (कादबंरी), इ लामचे भारतीय 
िच , कोनोसा भारतीय मुि लम मनाचा, जमीला जावद (कथासं ह), भारतातील मुि लम राजकारण, मुि लम 
जातीयेतचेे व प: करणे व उपाय, मुि लम पोिल ट स इन से युकलर इंिडया, रा ीय एका मता आिण भारतीय 
मुसलमान, लाट(कथा सं ह) इ यादी. 
मिु लममिु लममिु लममिु लम    स यशोधक मडंळाची उ ेस यशोधक मडंळाची उ ेस यशोधक मडंळाची उ ेस यशोधक मडंळाची उ :े:::----    

२२ जुलै १९७० रोजी हमीद दलवाई यांनी मंडळाची थापना क न याची िविश  उ  ेआिण येय 
िनि त केली. 

१) मुि लम ि यांना समान अिधकार िमळवून दणेे 
२) ी-पु ष समानतेवर भर 
३) समान नागरीक काय ाचा आ ह धरणे 
४) आधुिनक िश णाचामुि लम समाजात सार व चार करणे 
५) िश णात थािनक भाषेचा समावेश करणे 
६) भारतीय संिवधानातील मू यांचा सार करणे 
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७) क रता, कालबा  ढी, परंपरा, अंध ा, जातीयता इ यादी ला िवरोध करणे 
८) जातीय सलोखा आिण रा ीय एका मता जोपास यासाठी य  करणे 
९) धा मकसणां या दवशी समाज उपयोगी उप मे राबिवणे उदा र दान, व छतेचा मह व इ. 

१०) भारतीय मुि लम समाजात बोधनाचे आंदोलन चालिवणे 
११) परमवीरच  अ दलु हमीद नावाने ा यानमाला सु  करणे 
१२) वाचनालय सु  क न यात इ लामी ंथ, त व ान, रा वाद, सुधारणावादी ंथाचा समावेश करणे 
१३) सवधमा या ंथाचा अ यास करणे, आदर करणे 

मिु लममिु लममिु लममिु लम    स यशोधकस यशोधकस यशोधकस यशोधक    मडंळाचीमडंळाचीमडंळाचीमडंळाची    िवचारसरणी िवचारसरणी िवचारसरणी िवचारसरणी / / / / कायकायकायकाय::::----    
कोण याही चळवळीची कवा संघटनेची थापना िविश  िवचारसरणीवर अवलंबून असते. िवचारसरणी 

मनु याला कवा लोकानंा काय कर याकरीता वृ  करीत असते. मुि लम स यशोधक मंडळाची दखेील िविश  
िवचारसरणी होती व यानुसार काय दखेील केलेला आह.े 
११११)))) धा मकधा मकधा मकधा मक    समानता समानता समानता समानता / / / / धमिनरपे ता धमिनरपे ता धमिनरपे ता धमिनरपे ता ::::----    

त कालीन कालखंडात हद-ूमुि लमात अनेक जातीय दगंली झा यामुळे दो हीसमाजाचे आतोनात नकुसान 
झाले होते. मो ा माणात नरसहंार होवून िव  हानी झाली. यामुळे समाज वा दशेाचे मो ा माणात नुकसान 
झाले. धमिनरपे तेची संक पना एच. जे. होिलओक यांनी मांडली. यां या मते, ‘धमाचािवचार करता कवा धमाला 
मह व न दतेा सामािजक व थेचा आिण नीतीचा िवचार करावा.’ हा िवचार यांनी मांडला होता. धम हा 
वतः या आचरणाची बाजु आह े याचा समाजावर भाव असु नये. राजकारण व धमाची फारकत असावी परंत ु

आधुिनक काळातील राजकारणात मो ा माणात धमाचा वापर राजकारणासाठी वा वतःचा राजक य वाथ 
साध यासाठी करताना दसनू यतेे. मुि लम स यशोधक मंडळाची िवचारसरणी धमिनरपे तेवर होती. यामंडळात 
मुि लमांिशवाय अनेकअ य धम य चा समावेश होता. 

सामािजक कु था अंध ा, कुटंुबिनयोजन कवा मुि लम ि गत काय ातील सुधारणांचा  अशा 
अनेक बाब ना धमा ऐवजी सिंवधानाचा आधार असावा. याचा सार या मंडळान ेके याचे दसते. 
२२२२)))) ीीीी----पु ष समानता पु ष समानता पु ष समानता पु ष समानता ::::----    

िनसग िनयम कवा शारी रक दृ ा ी-पु ष िभ ता असली तरी लगानुसार भेदभाव करणे यो य नाही. 
एखादी  िविश  धम जात-पंथ, लगाची आह े हणून  या याशी भेदभाव करणे यो य नाही ही या मंडळाची 
भूिमका होती. 

ारंिभक अव थेत अरब म ये ि या पु षां या गुलामच समज या जात, यानंा वतःचे वतं य अि त व 
आह े आिण याही समान ह ाने व समान ित नेे जगु शकतात, असेकोणालाही वाटत न हते. या काळात 
ि यां या सबलीकरणाची व था घडवू पाहणारा इ लाम हा धम िनमाण झाला. अरबम ये मुलगी ज मतःच 
तीला िजवंत पुरले जात होते. इ लामचे ेिषतमुह मद पैगंबरांनी िविवध दाखले दते लोकां या मानिसकतेत बदल 
घडवून आणले. इ लामम ये पिव  कुरआनात ीला समान ित चेी वागणूक दलेली आह े परंतु वहारात 
मनिभ ता दसनू यतेे. ि गत काय ाने एका बाजूला असं य बंधने लादलेली आहते तर दसु या बाजूला काही 
ह  दलेल ेआह.े परंत ुआधुिनक काळात बोधनान े कवा िश णाने झाले या गती मुळे ि गत कायद ेकालबा  
वाटतात. हणून या मंडळाने ी-पु ष समानतेवरभर दलेला आह.े 
३)िव ानाचािव ानाचािव ानाचािव ानाचा    ि वकार काळाची गरज ि वकार काळाची गरज ि वकार काळाची गरज ि वकार काळाची गरज ::::----    

येक ने धमाला आप या वैयि क जीवनापुरते मया दत ठेवावे.धमाचाअ यासकरतानंा 
ामा यवादी दृ ीकोनातून पिहले पािहजे अशी िवचारधारा मंडळाची होती. धमाची िवचारसरणी ही पारलौ कक 

जीवनाशी संबंिधत असते. धम ही वैयि क बाब अस यामुळे यातकोणीही ह त ेप क  नये हा िवचार मंडळाचा 
होता. भारतातील मुि लमाने धमाकड े िव ाना या दृ ीकोनातनू बघावे, िव ानाचा, तकाचा ि वकार करावा ही 
धारणा मंडळाची होती. 
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४४४४))))    जातजातजातजात    कवा जमातवादाला िवरोध कवा जमातवादाला िवरोध कवा जमातवादाला िवरोध कवा जमातवादाला िवरोध ::::----    
आधुिनक काळात राजकारणात धम, जात, जमातवादाचा सवािधक वापर होताना दसून येतो. धा मक 

जमातवाद हणजे िविश  धमा या सव अनुयायांचा िमळून एकच एक समुदाय बनतो व तो अ पसं याकं 
समुदायावर आपला अिधकार गाजिवतो. अशा जमातवादी राजकारणामुळे समाजात धा मक तेढ िनमाण होऊन 
जातीय धा मक दगंली होतात. हणून स यशोधक मंडळ अशा संघटनेला िवरोध करत.े ामु याने पुरोगामी प  ही 
जमातवादाला खतपाणी घालतात अस े मत दलवाईचे होते. आजअ पसं यांक कवा मुि लम जमातवादाला शह 
दे यासाठी हद ू जमातवादाला चालना दली जात आह े आिण हद ू जमातवादाला िवरोध हणून मुि लम 
जमातवादाला ो साहन दले जात आह.ेहमीद दलवाई यांनी जमातवादाला िवरोध केला क नयावर उपाय हणजे 
आधुिनकतचेा, िव ांनाचा, िश णाचा सवानी अंगीकार क न वतःची व दशेाची गती साधावी अशी िवचारधारा 
या मंडळा ारे मांडली. 
५५५५))))    लोकशाहीलोकशाहीलोकशाहीलोकशाही    मु यांवर िव ास व याची अमंलबजावणी मु यांवर िव ास व याची अमंलबजावणी मु यांवर िव ास व याची अमंलबजावणी मु यांवर िव ास व याची अमंलबजावणी ::::----    

भारतीय संिवधानातील मू य वातं य, समता, बंधुता या लोकशाही मु यांवर मंडळाचा िव ास आह.े 
यां या आधारे भारतीय समाज रचना िनमाण करता येईल. बंधु वा ारे संपूण भारतीय समाजात रा ीय एका मता 
आिण भारतीय रा वाद िनमाण होईल. भारतीय संिवधानावर िव ासठेवून संिवधानातील मु यांचा अंगीकार 
क न लोकशाही मु यांची थापना कर यासाठी अखेरपयत कायरत राह याचा िनधार मुि लम स यशोधक 
मंडळाचा होता. 
िन कषिन कषिन कषिन कष::::----    

१) भारतीय मुि लम समाजसुधारक हणून हमीद दलवाई यांचे नांव घतेले जाते. 
२) हमीद दलवाई यांनी भारतीय मुि लमांना आधुिनक िवचार वाहात आण यासाठी य  केले. 
३) ी-पु ष समानता, धमिनरपे ता, रा वाद, वातं य, समता, बंधु वाची मू य भारतीय समाजात 

लोकशाही व संिवधाना या आधारे जिव यासाठी यानंी काय केले. 
४) मुि लम समाजातील िविवध जु या ढी, परंपरा, धमाचा असलेला पगडा, आधुिनक कवा 

िव ानाचाअि वकार अशा बाब वर यांनी लेखणी या सा ाने तसेच भाषण, मोच काढून दरू कर याचा 
य  केला. 

५) मुि लम स यशोधक मंडळाची थापना क न मुि लम समाजातील िविवध ांवर आवाज उठिवला. 
सदंभसदंभसदंभसदंभ    थं थं थं थं ::::----    

१) बे ूर एफ.एच., ‘भारतीय मुि लमांची समाजरचना आिण मानिसकता,’ बोधन काशन, समाजवादी बोिधनी, २०१२,पुणे. 
२) अली असगर, ‘भारत म सां दाियकता इितहास और अनुभव’, सािह य उप म काशन, इितहासबोध काशन, २००७, 

इलाहाबाद. 
३) दलवाई हमीद, ‘मुि लम स यशोधक मंडळ दोन दशकांची वाटचाल’, मुि लम स यशोधक मंडळ, १९८९, पुणे. 
४) बे ूर एफ.एच., ‘मुि लम स यशोधक चळवळ: महारा ातील मुि लम बोधनाचाएक ठळक य ’, बाबुराव धारवाडे गौरव ंथ 

सिमती काशन, २००६, पुणे. 
५) दलवाई हमीद, ‘मुि लम जातीयतेचे व प कारणे वउपाय’, साधना काशन, १९७८, पुणे. 
६) पठाण एस.एस., ‘रा वाद आिण समाज सुधारणा : हमीद दलवाई यां या राजक य िवचारांचे टका मक मू यमापन’, 

(अ कािशतपीएच.डी. शोध बंध),िशवाजी िव ापीठ को हापूर ऑग ट २०१३. 
७) Kazi B.T., ‘A Study  of Muslim Satyshodhak As a Social Reform Movement in Maharashtra’, (Ph.D. 

Thesis, Unpublished), Shivaji University Kolhapur, 2004. 
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भारतीयभारतीयभारतीयभारतीय    वातं याचा अखरेचा लढावातं याचा अखरेचा लढावातं याचा अखरेचा लढावातं याचा अखरेचा लढा    
 

ा. डॉ. वामी िवरभ  गुर पा    
सहयोगी ा यापक, रा यशा  िवभाग, यशवंत महािव ालय, नांदेड. 

०८ ऑग ट १९४२ ची सं याकाळ मंुबईतील गवािलया टक मैदानात लाख या सं यते जनसमुदाय जमला 
होता. वातं यापूव या शेवट या सवात मो ा ल ाची घोषणा इथून होणार होती. मैदानावर  वातं या या 
येयाने भारावलेला जनसमुदाय मो ा सं येन ेउपि थत होता. यां यासमोर ७३ वषाचा एक वृ  उभा रािहला. 

मैदानावरील उपि थत असलेला जनसमुदाय कानात जीव आणून ऐकू लागतात. या वृ ांनी इशारा दे याची कृती 
क न हात उंचावत 'करगे या मरगे' या िनधाराने घोषणा दली आिण या घोषणेने बला  अशा ि टशां या 
भारतातील स ेला शेवटचा अंक सु  झाला. ती घोषणा होती 'Quit India' चले जाव आिण घोषणा दणेारे वृ  
होते मोहनदास करमचंद गाधंी हणजेच महा मा गांधी. 

या मैदानावर जमले या जनसमुदायांम ये महा मा गांध नी दले या 'चले जाव' चा 'Quite India' 
घोषणेने जनसमुदायांम ये िवजयाची लहरच पसरली. ि टश सरकार िवरोधात या घोषणांनी िननादणा या 
मंुबई या अवकाशातला सूय वातं याची पहाट उगव याचं व  दाखवत मावळतीकड े झुकू लागला. भारता या 
वातं य पूव चे सवात मोठे आंदोलन हणज े 'Quite India' 'चले जावची आंदोलन होय. या आंदोलनात असं य 

भारतीयानंी सहभाग न दवला दशेभरातील तु ंगा या तु ंग भरले. भूिमगत आंदोलनांनी ि टशांना हरैाण क न 
सोडले. तु ंगात जाऊन आिण भूिमगत रा न वातं याची मशाल धगधगत ठेवणा यांचे या आंदोलनादर यानच े
काही संग  तु हाला या लेखातून सांग या या य  करीत  आहोत त पूव  भारत छोडो या नावापासून मी या 
आंदोलना या आव यकत ेपासून सु वात क  
भारत छोडूची गोभारत छोडूची गोभारत छोडूची गोभारत छोडूची गो     ::::----    

१४ जुलै १९४२ रोजी वधा काँ ेस कायकारणीची बैठक संप  झाली. या बैठक त असे िनणय घे यात आले 
क  ि टशांनी त काळ हा दशे भारतीयां या हाती सोपून चालते हावे. यानंतर मिहनाभरातच हणजेच सात आिण 
आठ ऑग टला मंुबईत पार पडले या काँ ेस सिमती या बैठक त ठराव मंजूर झाला आिण या ठरावाची घोषणा 
गवािलया टक मैदानातील ऐितहािसक जाहीर सभतेून कर यात आली. सं याकाळी सहा वाजता सु  झालेली ही 
सभा रा ी दहा वाजेपयत सपंली. या सभेत चार मा यवर ची भाषणे झाली. यात त कालीन काँ ेसचे अ य  
मौलांना अ दलु कलाम आझाद यांचे पिहल े भाषण झाले. यानंतर पंिडत जवाहरलाल नेह ं नी काँ ेस 
कायका रणीचे ठराव वाचनू दाखवले. नंतर नेह ं नी मांडले या ठरावांना अनुमोदन दणेारे  भाषण सरदार 
व लभभाई पटेल यांनी केले. या सभेचे मुख चौथे व े  होते महा मा गांधी या सभते महा मा गांध नी एकूण तीन 
भाषणे केली. यातल ंएक भाषण इं जीत होतं आिण यातही यानंी Quit India ही िस  अशी घोषणा केली. या 
Quit India चे पुढे िविवध भाषांम ये अनुवाद झाले. जसे क  या घोषणेला हदीत भारत छोडू आिण मराठीत चल े
जाव असे हटले गेले या घोषणे या उ प ीची ही एक रंजक गो  आह.े 

ही घोषणा तयार करणारा मंुबईचा महापौर ि टशांना भारत सोड याचा अखेरचा इशारा दणेारी 
घोषणाही खमक  हवी हणून महा मा गांध नी िनधार  करणा या घोषणे या शोधासाठी  अनेकांशी चचा केली 
ते हा बरेच श द योग समोर आले. यातील एक होते गेट आउट पण या  श दात उ टपणा अिधक दसत होता. 
यामुळे गांधीने ह ेश द नाकारले यानंतर सरदार व लभभाई पटेल यांनी रटन इंिडया आिण िव ॉल इंिडया अस े

दोन श द सुचिवल ेमा  ह ेश द योग फारसे महा मा गांध ना आवडले नाहीत याच दर यान यसुुफ मेहर अलीन े
Quit India हा श द सुचवला आिण महा मा गांध नी तो त काळ मा य केले. यापूव  सायमन किमशन वर 
बिह कार टाक याचे आंदोलन होते. ते हाही सायमन गो बॅक ही घोषणा युसुफ मेहर अल नीच तयार केली होती. 
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या काळात युसुफ मेहर अली काँ ेसम ये स य होते. काँ ेसमधील समाजवादी िवचारां या ने यांम ये ते मुख नते े
होते. तसेच या ऐितहािसक आंदोलनाची हाक िजथ े दली गेली या मंुबई शहराचे त ेिव मान महापौर होते. 
ि टशाकंडून धरपि टशाकंडून धरपि टशाकंडून धरपि टशाकंडून धरपकडकडकडकड    ::::----    

Quit India भारत छोडो कवा चले जाव या घोषणेने अव या भारताला जागं केल ं आिण 
वातं यसं ामा या अखेर या लढाईत सहभागी हो यासाठी भारतीयानंा े रत केले. एकतर महा मा गांधी 
वातं यासाठी आरपारची लढाई लढ यासाठी तयार झाले होते. तर दसुरीकड ेभारतवासीयांनी अभूतपूव सहभाग 

या चलेजाव या आंदोलनात न दिव यास सु वात केली होती. या आंदोलनाची ती ता पाहता ने यासह 
कायक याना ि टश तु ंगात टाकू लागले याची सु वात गविलया टक व न भाषण करणा या चौघांपासून हणजेच 
महा मा गांधी, पंिडत जवाहरलाल नेह , सरदार व लभभाई पटेल आिण मौलाना आझाद अ दलु कलाम यांना 
तु ंगात टाक यापासनू सु वात झाली. ऐितहािसक सभे या दसु या दवशी हणजेच 9 ऑग टला सकाळी या 
चौघांना तु ंगात टाक यात आले. महा मा गांधीज ना पु यातील आगाखान पॅलेसम ये ठेव यात आल ेतर दशेभरात 
वातं या या या अि कंुडात उ ा घेणा यांना िविवध तु ंगात दाब यात आले. काहीजण वातं यासाठी 

तु ंगवासाचा माग प करला तर काह नी भूिमगत रा न आंदोलनाची ताकद वाढिवली. वातं याच े व  उराशी 
बाळगणा या या लढवयाने तु ंगातील आिण भूिमगत आंदोलनातील काही संग अंगावर काटे आणणारे आहते तर 
काही थरारक आहते,तर काही भाविनक आहते तर काही रंजकही आहते, आपण यातले िनवडक संग पा या. 
सान ेगु जी जे हा शटेजी या वेशात फरतातसान ेगु जी जे हा शटेजी या वेशात फरतातसान ेगु जी जे हा शटेजी या वेशात फरतातसान ेगु जी जे हा शटेजी या वेशात फरतात    ::::----    

महा मा गांध नी मंुबईतील गवािलया टक मैदानाव न ि टशांना उ शूेन Quit India चलेजाव ची 
घोषणा केली. ते हा सान े गु ज नी खा दशेात या अमळनेर म य े होते. दशेातले समाजवादी भूिमगत रा न या 
आंदोलनात सहभाग सहभागी होणार अस याचं यांना कळालं या काळात साने गु ज नी सातारा, खा दशेा या 
भागांम ये फरवून कायक या या गु  बैठका घते या आिण ल ासाठी फूत  दणेारे मागदशनही केले मंुबईत तर 
साने गु ज नी भूिमगतासोबत राहात यां यासाठी वयंपाक करत भूिमगत कायकत िजथे राहत या ठकाणानंा 
संतवाडी, राजगड,  हडळ हाऊस, मूषक महाल अशी खुणेची  नावे दे यात आली होती. साने गु जी भूिमगतांना 
भेट यासाठी जाताना साने गु ज नी दशेांतर क न जात. कधी धोतर, कोट, उपरणं आिण पगडी अशा एखा ा 
शेठजी सार या वेशात अस,े तर कधी पैरण -मंुडासे, घ गड ेघेऊन शेतक यां या वेशात असे. एकदा तर डॉ टरां या 
वेशात सान ेगु ज नी जय काश नारायण यांना जेवंू घातले होते. साने गु ज नी सु  केलेल ेभूिमगत रा न केलेले 
आंदोलनाचे काम १८  एि ल १९४३ ला थांबले. कारण या दवशी मुषक महालातून पोिलसांनी यानंा अटक केल.े 
साने गु जी सह िश भाऊ िलमये, ना.ग. गोरे, असे एकूण १४ जण तेथे पकड यात आले. ितथनू यांना यरेवडा 
तु ंगात ने यात आले तेथेही यांनी आधीपासूनच तु ंगात असले याच जीवन सुखकर होईल असाच य  केला. 
येरव ातून नािशक म ये त ेदाखल झाले पुढे चले जाव आंदोलन ओसरले ते हा जळगाव शहरात साने गु ज ची 
४६ बैला या रथातनू िमरवणूक काढ यात आली होती. 
महा मा गाधं ना भटे यासाठी जीवाची बाजी लावणा या अ णाबाईमहा मा गाधं ना भटे यासाठी जीवाची बाजी लावणा या अ णाबाईमहा मा गाधं ना भटे यासाठी जीवाची बाजी लावणा या अ णाबाईमहा मा गाधं ना भटे यासाठी जीवाची बाजी लावणा या अ णाबाई::::----    

चले जाव आंदोलना या नाियका हणून अ णा असफल यां याकड ेअलीकड ेपािहल ेजात ेभूिमगत रा न 
वातं य चळवळीतील काम करणा या अ णाबा या ांती या िनधारला वतः महा मा गांधी ही बदलू शकल े

नाहीत. मा  गांध नी भेट घे यासाठी अ णाबा नी केललेी अि तीय धाडस इितहासात न दिवले गेले. अ णाबाई 
िवचाराने समाजवादी. चले जाव आंदोलनातील यांचे समाजवादी साथी एक एक क न गजाळ होत होते. यात 
जय काश नारायण यांना गु हा मा य कर यासाठी बफा या लादीवर झोपव याची ही बातमी फुटली. संपूण दशे 
हादरला यावेळी अ णाबा ची तर सरकारला खाऊ क  िगळू अशी अव था झाली होती. पायाला भगरी लावून 
अ णाबाई त णांना चळवळीत आण यासाठी फरत हो या. ह े सव भूिमगत काय अस याने यांची त यतेही 
ढासळत जात होती. अ णाबाई या त येतीची काळजी वाटत अस याचं हणत महा मा गांध नी यानंा भेट यास 
बोलावले या भेटीची जबाबदारी ग. . धान यां यावर सोपव यात आली होती. पु या या पारसी 
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सॅिनटो रयम या मागील बाजूला महा मा गांध या िनवासाची कुटी होती. सॅिनटो रयमचा भाग अस याने ितथे 
फारसा पोलीस बंदोब त न हता. याचाच फायदा घेत अ णाबाई तेथे पोहोच या अ णाबाईने वेशांतर क न तथे े
पोहोच या हो या. पारशी मिहलेचं वेशातर अ णाबा नी केले होते. महा मा गांध ना यांची ओळख पटावी हणून 
अ णाबा नी गांध ना भेट यावर कापिडया या संकेितक श द वापर याचं ठरवलं होते. अ णाबा ना पाहताच 
गांधीजी यांना घातपाती चळवळ बंद क न पोिलसा या वाधीन हो याची िवनंती केली. मा  यावर अ णाबाई 
हणा या मी तुमचा अ यंत आदर करते पण आमचे िवचार जुळणारे नाहीत "मी ांितवादी आह ेआिण ांतीवादी 
हणूनच काम करणार आप याला श य अस यास मला आशीवाद ावा" आपले र ते वेगळे आहते ह ेसांग याचे 

धाडस अ णाबाई म ये होत.े गांध नी भेटीसाठी बोलावलं हट यावर जीवावर बेतनार अस याचं कळूनही यानंा 
भेट यासाठी जा याचा धाडसही यां यात होते. अ णा असफली मा  अखेर पयत इं जां या हातात सापड या 
नाहीत. यानंा पकडून दणेा यास पाच हजाराचं ब ीसही इं जांनी जाहीर केल ंहोत ंअ णाबाई ब ल हटंलं होतं 
क  "झाशी या राणी ल मीबाई नंतर अ णाताई यांचे वातं य यु ा या नाियका हो या"  
यशवतंराव च हायशवतंराव च हायशवतंराव च हायशवतंराव च हाणाच ेणाच ेणाच ेणाच े    तु ंगातु ंगातु ंगातु ंगावास वास वास वास ::::----    

महारा ाचे पिहले मु यमं ी यशवंतराव च हाण ह े सु ा १९४२ या दर यान वातं यल ात स य 
होते. यामुळे १९४२ चे चले जाव आंदोलनात याचंी उ फूतपणे सहभाग घतेला चले जाव आंदोलनातील 
सहभागामुळे यशवंतरावांना तु ंगात जावे लाग या या दोन मिह या आधीच याचंं ल  झालं होत ं"ल  करीत तर 
दशेभ ाशीच" असे हणत ०२ जून १९४२ रोजी वेणुता नी यशवंतरावाशी ल  केलं. मा  ल ानंतर यांनी 
सु वातीला  काही वषातच चंड खा ता खा ा लाग या. मा  या किचतही डगमग या नाहीत. या आंदोलनात 
यशवंतराव स य अस याने वेणुता नाही अटक कर यात आली. सं ातीचे दवस होते ल ानतंर या पिह या 
सं ातीत आप यामुळे प ीला तु ंगवास जावं लाग याची खंत यशवंतरावांनी पुढे अनेकदा बोलून दाखवले. मा  
वेणूता नी मो ा दलान ेया सग या संगाला समोरी गे या. 
महा मा गाधंीज ची सावली महादवेभाई दसेाई याचं ेिनधनमहा मा गाधंीज ची सावली महादवेभाई दसेाई याचं ेिनधनमहा मा गाधंीज ची सावली महादवेभाई दसेाई याचं ेिनधनमहा मा गाधंीज ची सावली महादवेभाई दसेाई याचं ेिनधन::::----    

१९१७ महादवेभाई दसेाई महा मा गांधीसोबत काम कर यास सु वात केली. ते हापासून यां या 
मृ यूपयत हणजे २५ वष ते महा मा गांधीज ची सावली बनून वावरले. सिचव, लेखक, अनुवादक, समुपदशेक, 
संवादक आिण लेखिनक अशा क येक भूिमका यानंी गांधीसाठी पार पाड या. अगदी गांधीसाठी ते वयंपाकही 
करायच ेमहादवेभा नी बनवलेली िखचडी महा मा गाधंीज या खास आवडीची असे.  गांधीज चे आ मच र कार 
रामचं  गुहा यानंी आप या ंथात न दिवलेली आह.े महा मा गांधीज नी Quit India चले जावची हाक द यानतंर 
यांना अटक क न पु यातील आगाखान पॅलेस म ये ठेव यात आले. ितथे क तुरबा गांधी आिण महादवेभाई दसेाई 

यांनाही दाबून ठेव यात आले. ितथेच महादवेभाई दसेा चे १५ ऑग ट १९४२ रोजी दयिवकारानंी िनधन झाले. 
महादवे भा चे मृ यू समय प ास वष होते. महादवेभा या मृ यूची वाता महा मा गांध ना कळतात यानंा मोठा 
ध ाच बसला होता. वातं य पूव या या चले जाव आंदोलन सवात मोठा लढा पैक  एक लढा होता. 
महादवेभा नी गांधीसोबत नसणार सु िस  इितहासकार रामचं  गुहा िलिहतात क  'महादवेभा या मृ यूनंतर 
यां या पदोपदी यांची आठवण येत होती'. गांधीज या ह याचा एक आठवडा आधीपयत त ेअनेक गो म ये  

होते. दशेात जे हा हद ूमुसलमानाम ये सलोखा िनमाण कर यासाठी महा मा गांधी फरत होते. यावेळेस आपली 
मोठी भाची मनू िहला गांधी हणाल े"कधी न ह ेइतक  आता महादवेज ची आठवण येत आह"े. तो आता आसला 
असता तर आताची ही प रि थती इतक  िवकोपाला गेली नसती" महादवेभा चे िनधन ह ेमहा मा गांध ना १९४२ 
या वातं य आंदोलन दर यान दःुखा या खाईत  लुटणारा संग होता. 

आसामची कणकलता त े ित सरकार या काशीबाई हणवरआसामची कणकलता त े ित सरकार या काशीबाई हणवरआसामची कणकलता त े ित सरकार या काशीबाई हणवरआसामची कणकलता त े ित सरकार या काशीबाई हणवर::::----    
रोिहणी गवाणकरानंी साधना या १९९७ या अंकात भारतीय ल ातील ि यां या सहभागा िवषयी 

मािहती दली. यात यानंी १९४२ साल या आंदोलनातील मिहलां या सहभागावरील िवशेष िलखाण केललेे 
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आह.े  या आंदोलनातील दय हलेावणारे िलखाण यांनी केलेले दसून येत.े आसाम मधील कणकलता बा या या 
सोळा वषा या त णीचे शौय अजरामर झाले. १९४२ या ल ात कणकलताना उडी घेतली पोलीस ठा यासमोर 
झडावंदन कर यासाठी ितने त ण-त ण ना जमवली. ितथ या पोलीस ठा यासमोर कनकलताना भाषण केले ते हा 
झडावंदन हो यापूव च पोिलसांनी जमले या त ण-त णी वर गोळीबार कर यास सु वात केली. यातच ितचा अंत 
झालं. वातं यासाठी ता मा होणारी पिहली त णी हणून ितची न द इितहासात घतेली असं गवाणकर िलिहतात. 
भूिमगत रेिडओ टेशन चालवणा या गांधीवादी डॉ टर उषा मेहता आज अनेकांना प रिचत आहते. उषा मेहता 
१९४२ म ये कॉलेजम ये िशकत हो या यानंी मंुबईम ये भूिमगत रे वे टेशन घालवले होते. या रेिडओव न या 
दसु या जागितक महायु ासह दशेात या वातं य चळवळीची मािहती दते असत. ह े रेिडओ क  नहेमी एका 
ठकाणा न दसु या ठकाणी  हलवावे लागत असे. पोिलसांनी ह ेक  शोधून काढ याचं चंगच बांधल ेहोते. उषाताई 
या कामाब ल मािहती असणा या एका फतूराने घात केला प रणामी या रेिडओवर बात या दते असतानाच 

पकड या गे या. अशी मािहती गवाणकरांनी दली. यातला सग यात दय हलेावून टाकणारी अशी ध ादायक 
संग हणज,े ित सरकारमधील काशीबाई हणवरांची सातारा िज ातील नाना पाटलांनी थापन केले या 
ितसरकारा या मिहला कायक याचा इं जांकडून खूप छेळ होई. काशीबाई हणवर  नावा या एका मिहले या 

गु ागांत पोिलसांनी िमरची पावडर घातली.  ितने हा अवमान  छळ आिण कौय सहन केले.  पण शेवटपयत 
कुठ याही कायक याचे नाव व प ा ितने सांिगतले नाही. 
सदंभसचूीसदंभसचूीसदंभसचूीसदंभसचूी::::----    
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आ दवासी िभ ल जमातीची        ऐितहािसक पा भूमी    
ाााा....    शाम सग राम सगशाम सग राम सगशाम सग राम सगशाम सग राम सग        वळवीवळवीवळवीवळवी    

िवभाग मुख, समाजशा  िवभाग, पंकज कला व िव ान महािव ालय, चोपडा िज. जळगांव 

तावनातावनातावनातावना::::----        ((((IntroductionIntroductionIntroductionIntroduction    
आ दवासी हा एक ाचीन व मूळिनवासी  समाज आह.े जगातील ब सं य दशेात आ दवासी समुदाय 

आढळतो. जगात अनके अमे रका, आ का ऑ ेिलया व आिशया खंडात ब सं य लोकसं येने आ दवासी जमाती 
आढळून येतात. आधुिनक जगापासून दरू, अिल  व अितदगुम आिण ड गराळ भूभागात असलेला परंत ु यां या 
सामािजक व सां कृितक बाबी संदभात पुढारलेला समाज हणता येईल. सृ ीची  तादा य व एक प  असलेला 
समाज हणून आ दवासी समुदाय ओळखला जातो. भारत हा ब िविवधतेन ेनटललेा दशे आह.े िविवध धम, पंथ, 
जाती-उपजाती, वंश व भािषक असणारा दशे आह.े अशा या दशेात अनेक आ दवासी जमाती राहतात. आ दवासीत 
समाजात िविवधत जमाती आढळतात. यां यात सामािजक, राजक य, आ थक, सां कृितक व धा मक बाबतीत 
काही माणात वैिव यपूणता असली तरी अनेक गो ीत  यां यात समानता दसून येते. आ दवासी या सामािजक, 
आ थक, राजक य, धा मक व सां कृितक घटकावर िनसगा या फार  मोठा भाव  माणात  दसून येतो. २१ ा 
शतकातील आधुिनक िव ान व तं ानाचा भाव काही माणात यां या  जीवनमानावर दसनू येतो. आजही 
यां या ढी, परंपरा, था लोकांचार, लोकिनती, मू ये व माणके  यां या काही िनसगद   सवयी, दनैं दन 

जग याचा वहार यावर नैस गक र या अवलंबून अस याचे आजही आढळून यतेे. ब सं य आ दवासी ड गर, 
द याखो यात, जंगलात, नदी या खो यात  व पा याने वेढले या  बेटा या भूभागात राहतात. भारत वतं  
झा यानंतर िवकासा या िविवध योजना आ दवासी े ात राबव या गे या. या या काही प रणाम आ दवासी 
भागात बदल झालेले आढळून  येतात. बदल या िवकासा या ये- बरोबर आ दवासी समाजाला बदल घडवून 
आणणे अलीकड ेगरजेचे दसनू येत आह.े  
आ दवासीची ऐितहािसक पा भमूीआ दवासीची ऐितहािसक पा भमूीआ दवासीची ऐितहािसक पा भमूीआ दवासीची ऐितहािसक पा भमूी::::----    
  जगात िप मी, एि कमो, बुशमन यासार या जमाती आढळतात .भारतात सु ा आ दवासी समुदाया या 
िविवध जमाती आहते. यात ामु याने ग ड, संथाल, आंध, कातकरी, ओराव, कोरकू, कोकणा, कोलाम, ठाकर, 
परधान, म हार कोळी, हलबा, पारधी  इ यादी अनेक जमाती आहते. भारतात ४१४ पे ा अिधक आ दवासी 
जमाती राहत आह.े  भारतात राज थान, गुजरात, म य दशे व महारा  रा यात िभ ल जमाती मो ा सं यने े
राहतात. महारा ातील अरवली पवतापासून तर खानदशेा या पि मेस  सातपुडा पवत रांगां या मधून गुजरात या 
समु ापयत या िव तीण दशेात िभ ल जमातीचे वा त  आह  िभ ल जमाती या इितहास हा यां या दतंकथा, 
आ याियका, िशलालेख, महाका  इ यादी साधनातून कट होतो. भारतावर अनके परक य आ मणे झाली,आय, 
मोगल, ि टश, ा स, पोतुगीज या सार या परक य आ मणास सह एत शेीय राजे, सरदार व सनेापतीनी 
आ मण केलेत व यात  काळानु प बदल होत गेला परंतु आ दवासी समाजाने यांची सामािजक व सां कृितक 
जीवन णाली व याचा सां कृितक वारसा मौिखक व पात टकवून ठेिवला.आ दवास नी आपली िनसगद  
उपजत सं कृतीचा मौिखक इितहास आजही जतन क न ठेवलेला आह.े 
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       भारतात वेद, पुराणे, रामायण महाभारत, मृती वाड:मय सार या ाचीन  ंथात आहते. रामायण सार या 
िस  ंथाम ये िभ लां या उ लेख आढळून येतो. रामायण या ंथाम ये जे हा रामाला १४ वषा या वनवास 

होतो. ते हा यां या वनवासात यांना दडंकार यात 'शबरी' नावाची िभ ल वृ  ीन े रामाला बोरे खायला दल े
व ितने दडंकार यात याचं े वागत के याचे सु ा उ लेख या का ामधून दसून येते. अथात दि ण भारतात 
राजपु  रामा या वेशापूव  या ठकाणी आ दवासी िभ लांची व ती अस याचे रामायण व न आढळते. हा भू दशे 
िभ लां या  उदरिनवाह दृ ीने मह वाचा असावा. हा  भूभाग फळाफुलांनी ापलेला भू दशे असावा अस े वरील 
गो ीव न दसून यतेे. याच माणे महाभारत या महाका ात 'एकल ' या आ दवासी िभ ल त ण धनु व ते 
पारंगत िमळव याचा हतेूने ोणाचायाना गु  मानून  ोणाचा याकड े िश य हो याची धाडस करतो व िव ाजन 
कर यासाठी चंड इ छाश , मािणकपणा, अपार क  व िशक याचं िज  व  सात य राखून धनु व ेत ािव य 
िमळवतो व ोणाचायाना गु  पद बहाल करतो, यापोटी गु दि णा हणून उज ा हाता या अंगठा ोणाचायानी 
मािगतला हणून याने समपण वृ ीने आप या गु ला अपण करतो. यावरील कथेव न  महाभारतातील आ दवासी 
िभ ल जमातीची या भारत भूमीवर यापूव च वा त  होत.े ह े या का ातून प  होते.'िभ ल आ दवासीचा 
वातं यलढा' (१)पृ. .०९त२े० 

भारतात ४१४  पे ा अिधक आ दवासी जमातीचे वा त  आहते. जगात सव दशेात कमी-अिधक माणात 
आ दवासी राहतात. अमे रका, आ का ऑ ेिलया व आिशया सार या खंडात ब सं येने आ दवासी जमाती 
आढळून येतात. आ दवासी समाजाला िविवध नावाने सबंोधले जाते. इं जीम ये आ दवास ना 'Tribes' या श दाने 
ओळखले जाते. याचा अथबोध 'जमाती'असा होतो तर िस   मानववंशशा  व समाजशा  आ दवास ना 
Aboriginals अथवा Aboriginals असेही हटले जाते. याचा अथ मूळिनवासी, मूळ रिहवासी, ाचीन अथवा 
आ दवासी असा श द योग  होतो अस े   ीगसन,  डॉ. हे रयल इलावीन, रसले आिण ए ही. ठ र सार या 
अ यासकांनी केलेला दसतो. तर  आ दम अथवा आ दवासीना (Primitive Tribes)असे हटंन केलेले आह.े तसेच 
डॉ. गो वद सदािशव घुय सार या िव ानानंी (So called Aborigines)व मूळ िनवासी अथवा यांना 
(Backward Hindus) मागासलेले हद ू असा केलेला दसतो. आ दवासी  जंगलात, घनदाट अर यात राहतात 
हणून यांना 'वनवासी'  असेही हटले जाते. तर  ड गर, द याखो यात व पवतात राहतात हणून 'िग रजन'असा 

श द योग सु ा आ दवासीसाठी केला आह.े भारतीय रा यघटनेत यानंा Tribe कवा Tribal याथाने यानंा 
संबोधले जाते. Tribe या  श दाचा अथ 'जमात'अथवा जो टोळी कवा समुह, गट क न राहतो व  'अनुसूिचत 
जमाती' (Scheduled Tribes) या अथाने ओळखला जातो. भारतात हदी भाषते 'जनजाित' तर मराठी भाषेत 
'आ दवासी' हा श द ढ असलेला दसून यतेो.  

आ दवासी समाज ही स ा प  हो यासाठी िविवध मानववंशशा  व समाजशा ांनी ा या पुढील 
माणे प  केले या आह.े 
१. ई.बी.टायलर यां या मत े "िविश  भूभागात सामािजक समूह क न राहणारा,एक समान सं कृती 

बोलीभाषा असणा  या साधारणतः एकिजनसी व एका मता असणारा सामािजक सघंटन असणारा एकच 
पूवज मानणारा एकसमान  दवेता असले या समान नेतृ वाला मानणारा तसचे सव सामािजक समूहातील 
कुटंुबाचे सामािजक, धा मक, आ थक व पर परांची र  संबंिधत संबंधांनी जोडलेला समूह हणज े
आ दवासी होय"१ (२)पृ. .०३ 
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२. डी. एन. मजुमदार यां या मतानुसार "एकसमान नाव धारण करणारा िविश  अशा भूभागावर कायम 
व ती क न राहणारा ल , वसाय संदभात सार या व पात िनषेध िनयमांचे अमल करणारा, सार या 
बोलीभाषेचा उपयोग व एकमेकांची जबाबदारी िनि त कर या या हतेनूे एक मवार व था आ मसात 
करणारा कुटंुबाचा अथवा प रवार गटांचे एक  झाले या समूहाला आ दवासी असे हणतात"२  (२) 
उपरो  पृ. .०१ 

३. िशलाँग येथे १९६२साली आ दवासी सिमतीची प रषद भरली होती. या  प रषदनेे आ दवास ची  ा या 
केलेली आह.े या प रषेद े नसुार "आ दवासी हा एक समान भाषा बोलणारा एका पूवजांपासून उ प ी 
सांगणारा एका िविश  भू दशेात वा त  करणारा तािं क ाना या दृ ीने मागासलेला अ र ओळख 
नसलेला व र  संबंधावर आधा रत सामािजक व राजक य थांचे ामािणकपणे पालन करणारा एत शेीय 
एकिजनसी समूह होय"३ (३)पृ. .०३  
वरील िविवध िवचारवंतानंी व त ाने मांडले या ा यतेून काही ठळक बाबी समोर येतात या  पुढील 

माणे िविश  भूभागावर राहणारा, र  संबंिधत गट, एका मता व सामािजक संघटन असलेला, सां कृितक 
एका मता असलेला, एकच पूवजांपासून उ प ी मानणारा,एक सार या बोलीभाषा दवेी - दवेता व पूजािवधीत 
सारखेपणा आढळणारा वाड:मय सािह याचा उपयोग करणारा समुदायाला आ दवासी  समाजात समावेश 
होतो.उपरो  (२)पृ. .०२ 

आ दवासी िभ ल  ि यांचा सामािजक व आ थक जीवनावर  नैस गक घटकाचा भाव दसून येतो. 
आ दवासी िभ ल जमातीत  ी-पु ष समानता दसनू येते. आ दवासी  िभ ल जमातीत पु षां माणेच आ थक 

यांम ये सामान व पात सहभाग आढळून यतेो. िभ ल  ि यांम ये परंपरा व  थेनुसार कामाची िवभागणी 
झालेली आढळते. घरातील वयंपाक, जंगलातील कंदमुळे ,लाकूड- फाटा फळे गोळा करणे, भरतकाम, िशवणकाम 
या सारखी  घरातील साधे व सोपे काम ि या करतात. तर ज े माचे काम पु ष करताना दसून यतेात. आ दवासी 
िभ ल जमातीत  ी-पु ष  समानता दसते. आ दवासी िभ ल जमातीत ि यांचे सामािजक थान व ितची भूिमका 
अ यंत मह वपूण असते. येक समाजात ि याचंं थान याची जागा िनि त झालेले असते ते वय, वंश, धम, लग, 
जाती, आ थक, िश ण, वसाय, िववाह इ यादी आधाराने समाजातील थान िनि त होते. याच माणे 
आ दवासी िभ ल जमातीत समाजातील थान ठरत असते. (६)पृ. .१७५ 

आ दवासी िभ ल जमातीत काही  सामािजक बाबी खूप मह वा या  असतात. यां या जीवन वहारात 
या ठळक व पात दसनू येतात. आ दवासी िभ ल ि यांम ये चालीरीती, परंपरा, था, सण-उ सव आिण 

वेशभूषा, केशभूषा, खा यािप या या सवयी व कला यासार या बाबी खूप िवशेष असतात. आ दवासी िभ ल  
समाजातील ि यांचा दजा अितशय मह वाचा आह.े ी- पु ष िवषमता दसत नाही. सां कृितक मू य व था 
टकव यात व जतन कर यात  ीयांचे योगदान मोठे  आह.े आ दवासी िभ ल ी ही कुटंुबाचा आधार असत े ह े 

ित या कायाव न ठळकपणे दसून यतेे.पु षाला खादंा लावून काम करताना दसून यतेे. ितला समाजात पूण 
वातं य दलेले दसून येत.े ही सां कृितक मू यांची परंपरा मौिखक व पात  एका िपढीकडून दसु या िपढीकड े

ह तांत रत कर याची या िनरंतर चालू आहते. 
           आप या कुटंुबा या संगोपन, संवधन पालन-पोषण व उदरिनवाह कायात आ दवासी िभ ल  ीयाकड ेफार 
मोठा भार दसून यतेो. संघषमय जीवनाचा ारंभ ज मताच ा  होतो. जंगलातून कंदमुळे गोळा करणे, फळे-फुले, 
लाकडा या मो या िवकणे, मोल-मजुरी करणे, शेतात राबणे, मध, डक गोळा करणे ई. सार या येत ितची 
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भूिमका मह वाची ठरते. समाजा या सामािजक व आ थक येतील जबाबदारी लीलया पेल याची िनसगद  
श  आ दवासी िभ ल  ि यांम ये दसून येत.े उपरो  (६)पृ. .१७५ ते १७५. 
िन कषिन कषिन कषिन कष::::----  

जगात अनेक दशेात आ दवासी समाज राहत आहते. अमे रका, ऑ ेिलया, आ का व आिशया खंडातील 
ब सं य दशेाम ये आ दवासी समाज वा त  क न राहत आह.े याच माणे भारतात सु ा िविवध रा यात कमी-
अिधक माणात आ दवासी समाज राहत आह.े आ दवासी हा ाचीन मूळिनवासी समाज हणून ओळखला जातो. 
मानववंशशा  व समाजशा ांनी आ दवास ना 'मूळ िनवासी' 'आ दम' 'नावान े हणून संबोधल ेआहते. भारतात 
िविवध धा मक ंथांम ये आ दवास चा उ लेख दसून येतो. रामायण महाभारत. पुराणे व वेद यासार या ंथात 
िविवध नावाने संबोधले गेले आहते. रामायण म ये 'शबरी' नावा या िभ ल ीने १४वषा या वनवासात असताना 
बोरे खायला द याचे उ लेख या का ातून दसून येतो. याच माणे महाभारतात सु ा ोणाचायाना गु  हणून 
िव ाजन कर यासाठी अपार मेहनत, िज , िचकाटी व मािणकपणातून धनु व ेत ािव य िमळवतो. या 
एकल ाचा उ लेख सु ा का ातनू   दसून येतो. भारतीय रा यघटनेत आ दवासी 'अनुसूिचत जमाती, हणून 
उ लेख केलेला आहते. भारतात आ दवासी िभ ल ि यांम ये सामािजक व आ थक येत  नैस गक घटकाचंा 

भाव दसून येतो. आ दवासी िभ ल ि यांम ये सामािजक, आ थक यते मोलाचे योगदान आह.े आ दवासी 
िभ ल जमाती या मौिखक इितहास टकव याम ये ि यांचे योगदान मोठे दसून येते. समाज व थेतील ीची 
भूिमका व ितचे काय अितशय मह वपूण आह.े  आ दवासी िभ ल समाजातील ि यांम ये ी-पु ष समानता दसून 
येते. कुटंुबाचा मह वाचा कणा हणून ीकड ेआजही पािहले जात.े 
संदभ ंथ:-  

१. मनोहर दीनानाथ  -"िभ ल आ दवासीचा वातं यलढा"  जनाथ आ दवासी िवकास सं था, शहादा िज हा नंदरुबार, 
काशन.प.ृ .०९ते२० 

२. देवगावकर शैलजा देवगावकर- श. गो. - "आ दवासी िव  " आनदं काशन,नागपरू थमावृ ी जुल ै २००१.पृ. 
.०१ते०२  

३. आकरे बी. एन.- "आ दवास ची ओळख"   काशक अशोक पपळापुरे बुक िड ी युटस, नागपुर थमावृ ी एि ल 
२०१४.  (३)पृ. .०३ 

४. नाडग डे गु नाथ  - "भारतीय आ दवासी"  ऋतपुण अिन  कुलकण   कॉि टने टल काशन िवजयनगर 
पुणे४११०३०.  चौथी आवृ ी२०१२ (४) प.ृ .०३ 

५. गायकवाड  दपक - "आ दवासी चळवळ व प व   दशा", सुगावा काशन , पुण े थमावृ ी, २००५. 
६. देवगावकर एस. जी. - "आ दवासी िवकास शासन" लिलत परुािणक ी साईनाथ काशन, नागपूर , थमावृ ी-

२०११. 
७. आगलावे  दीप -"आ दवासी समाजाचे समाजशा " ी साईनाथ काशन, नागपूर, चौथी आवृ ी -

२०११.प.ृ .१७५ त े१८५. 
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                                                    ाााा. . . . दपकरावदपकरावदपकरावदपकराव    बीबीबीबी. . . . दवेरेदवेरेदवेरेदवेरे                                                                                                                                            ाााा. . . . डॉडॉडॉडॉ. . . . एसएसएसएस. . . . पीपीपीपी. . . . ढाकेढाकेढाकेढाके 
              संर ण व साम रक शा  िवभाग                                     मुख संर ण व साम रक शा  िवभाग 
     पंकज कला व िव ान महािव ालय, चोपडा.                              कला व वािण य महािव ालय, नरडाणा 
                       िज.जळगाव                                                          ता. शदखेडा िज. धुळे       

तावनातावनातावनातावना    ::::----     
दहशतवाद ही जगभरातील सम या आह.े जगात असा एकही भाग नाही िजथ ेदहशतवादी कारवाया एका 

कवा दसुर्या िवचारधारेखाली होत नाहीत. 21 ा शतकात, िवकिसत आिण िवकसनशील अशा जवळपास सवच 
रा ांसाठी दहशतवादाचा धोका हा सुर ेचा मुख मु ा बनला आह.े दहशतवाद हा एक वाद त मु ा आह,े यान े
केवळ दशेां या ादिेशक ऐ य आिण राजक य ि थरतलेाच आ हान दलेले नाही, तर जागितक शांतता आिण 

ादिेशक सुर े या दृ ीने याचे दरूगामी प रणाम होऊ शकतात. दहशतवाद एखा ा समूहा ारे कवा रा -
रा या ारे आयोिजत केला जातो ह े यो य र या समजून घे यासाठी, या या काही वैिश ांचे िव ेषण करणे 
आव यक आह,े कारण एखा ा गटा ारे े रत दहशतवाद िनयंि त केला जाऊ शकतो, परंतु एखा ा रा या ारे 

ो साहन दलेला दहशतवाद िनयंि त करणे कठीण आह.े1 
दहशतवाद हा राजक य हसाचाराचा एक िवशेष कार आह.े या अंतगत हसक श न ेभीतीच ेवातावरण 

िनमाण क न सतत दबाव कायम ठेवत आपले मु े िमळव याची वृ ी आह.े याम ये तोडफोड, ह या, बॉ बचा 
वापर क न जनते या मनात भीती िनमाण कर याचा य  केला जातो, जेणेक न ते िनषेध क  शकत नाहीत 
आिण या कृत िवरोधात आवाज उठवू शकत नाहीत. दबावाचे वातावरण िनमाण कर यासाठी हसाचाराची कृ य े
पु हा पु हा केली जातात. 

दहशतवादी वृ ी आिण प ती केवळ स ेबाहरेील  आिण गटच वापरत नाहीत, कधी कधी या 
वृ चा वापर स ाधारी प  आपले सावभौम व टकव यासाठी िहटलर, मुसोिलनी, टॅिलन, रिशयन यांसारखे 

करतात. आपली स ा टकव यासाठी दहशतवादाचा वापर क न जनमानसात दहशत िनमाण कर याचा य  
केला जातो. 2 
अथअथअथअथ, , , , ा याा याा याा या    वववव    सकं पनासकं पनासकं पनासकं पना---- 

िविवध अ यासक, लेखक आिण आंतररा ीय प रषदांम ये दहशतवादाची ा या अनेक कारे केली गेली 
आह,े परंत ु आजपयत याची सावि क ा या िनि त झालेली नाही. दहशतवाद हणज े ब सं य लोकांना 
घाबरव यासाठी मया दत लोकांिव  हसाचाराचा वापर कवा धमक . सन झू या ाचीन िचनी त ववे या या 
मते, एक खून हजारो लोकांना घाबरवतो. दहशतवाद हणजे सामा यतः राजक य उ  ेसा य कर यासाठी हसचेा 
प तशीर आिण िनयोजनब  वापर. 

दहशत, दहशतवाद आिण दहशतवादी ह ेश द िवचारधारा हणून नवीन नाहीत, ज ेस या या काळातील 
िवचारवंतां या संवेदनांना ध ा दतेात. दहशतवाद हा श द इं जी टेर रझम या श दाचे मराठी पांतर आह.े 
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टेरी रजम हा इं जी श द मूळ टेरीओ टे या च श दापासून घे यात आलेला आह.े हसक मागाने आपले उ  पूण 
कर यासाठी कवा आपले येय सा य कर यासाठी  सं था कवा गट यांचा वापर करतात. इं जी िव कोश 
याम ये दहशतवादाचा अथ लोकांना मार याची संघ टत व था हणज ेदहशतवाद अशी ा या केलेली आह.े 
याच माणे  टेरर हणजेच दहशत हा श द डटेर या लॅ टन श दापासून आला असावा. थरकाप उडिवणे कवा 

घाबरवणे हा दहशतवादाचा अथ हणता येईल.3 
"राजक य सामािजक कवा धा मक उ  ेसा य कर यासाठी हसा कवा दवशी या घटकांचा उपयोग 

हणजेच दहशतवाद होय अशी ा या संयु  रा  संघाने 1937 म ये केलेल ेआह.े"4 
बजािमन नेता या  यां या मतानुसार, "आपली राजक य उ  े साध यासाठी िन पाप लोकांची 

जाणीवपूवक व प तशीरपणे केलेली ह या तसेच यांना जखमी क न यां या अवयवांची केलेली िनघृण मोडतोड 
आिण या मा यमातून िनमाण केलेले भीतीच े वातावरण हणजेच दहशतवाद होय" अशी ा या यांनी केली 
आह.े  

डॉ. शांती ी पंिडत यां या मतानुसार, राजक य कारणाने े रत झालेला व भय िनमाण कर यासाठी 
िन पाप लोकांना तसेच शासनाला ल  करणारा हसाचार हणजेच दहशतवाद होय. 

बोआझ गनर यांनी, "राजक य उ  े सा य कर यासाठी नागरी ल  अथवा सामा य नाग रक यां या 
िवरोधात िशवसेनेचा य  वापर करणे कवा तशा कारे धमक  दणेे या कृतीला दहशतवाद" असे हटलेले आह.े  

दहशतवाद हा एक दशाहीन व पाचा िवनाश नसतो, दहशतवादा मागे काही िनि त उ शे असतात, 
ेरणा दणेारी िवचार णाली असत,े काय साधणा या संघटना असतात, अटळ िन ा बांधीलक  ठेवणारे  

असतात, आ थक बळ असते आिण येय सा य कर याची असीिमत िज  असते. अशा या दहशतवादाची आज संपूण 
जगभर चचाही होताना दसून येते. भारतातील दहशतवादा या संदभात भारतात ांितकारी दहशतवाद 
न लवादी दहशतवाद, वांिशक दहशतवाद, धा मक क रवादी दहशतवाद, फुटीरतावादी दहशतवाद, शासक य 
दहशतवाद, गटवादी दहशतवाद अशा िविवध कार या दहशतवादाचा समावेश होतो. या सव कार या 
कारवाईमुळे भारताची रा ीय सुरि तता मो ा माणावर धो यात येताना दसून येत.े याच माणे या 
दहशतवादी ह यामुळे भारता या एकूणच रा ीय िवकास काय पुढे अनेक कारच ेअडथळे िनमाण झाले आहते, 
यामुळे या दहशतवादाची सव तरावर ती पाळेमुळे नषट् कर याची वेळ आता आलेली आह.े या सव बाब चा 

अ यास सदर शोध िनबंधात कर यात आलेल ेआह.े 5 
 भारतातीलभारतातीलभारतातीलभारतातील    काहीकाहीकाहीकाही    मुखमुखमुखमुख    दहशतवादीदहशतवादीदहशतवादीदहशतवादी    घटनाघटनाघटनाघटना    ::::---- 

6 िडसबर 1993 रोजी मंुबईत दहशतवादी बॉ ब फोट झाले. 1993 म ये झालेला मंुबईतील साखळी  
बॉ ब फोट हा या महानगरावरील पिहलाच दहशतवादी ह ला होता. या बॉ ब फोटासाठी वापर यात आलेले आर. 
डी. ए स ह े फोटक रायगड िज ातील शेखाडी बंदरात उतरिव यात आले. तेथुन नंतर त ेमंुबईत गेले. या बॉ ब 
ह यातून हद ू मुि लमांम ये पर परांिव  जातीय धा मक तेढ िनमाण झाली. धा मक- आचार िवचारां या 

सारांना बळी धमाधतेमधुनच  दगंली उसळ या.  
13 िडसबर 2001 रोजी पाच अितरे यांनी भारतीय संसदवेर सकाळी 11:40 वाजता ह ला केला. हा 

ह ला करणारे जैश-ए- मोह मद या संघटनेच े सभासद होत.े ल करी गणवेश घातलेले व कारम य े बसून यांनी 



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

 Vol. I  - ISSUE – LXIX , Year – 8,    14 Oct. 2022,  SJIF Impact Factor : 7.479   Page - 120 

सुर ा सैिनकांना खुणेची सव िच ह ेश द योग दाखवीत यांनी पालमट या हीआयपी वेश ारापाशी येऊन वेश 
िमळवला. यांनी आत म ये वेश क न हॅ ड ेनेडसचा मारा सुर ा सैिनकांवर करायला सु वात केली सोबतच 
एके-47 रायफलतून गो यांचा वषाव सु  केला.  

24 स टबर 2002 रोजी गुजरात मधील वामीनारायण पंथा या अ रधाम मं दरावर दोन अितरे यांनी 
काही हॅ ड ेनेडस  व एके-47 रायफल घेऊन मं दरावर फेकले व रायफल मधुन गो या झाड या. यामुळे सव  
ग धळ व पळापळ सु  झाली या घटनेत 35  मृ यू तर 50 जण जखमी झाले.  

ज मू का मीर या रघुनाथ मं दर आिण शंकर मं दरावर पा क तानी दहशतवा ांनी ह ल े चढवून हद ू
िवरोधी कायवाही केली. रणबीर सग महाराजांनी 1883 म ये ज मू का मीर म ये रघुनाथ मं दराची उभारणी 
केली. उ र भारतातील सवात मोठे असे या मं दराची सवदरू याती आह.े शहरा या म यवत  ठकाणावर असलेल े
रघुनाथ मं दर बाजारपेठे या जवळच आह.े शंकराचे मं दर पंजब तवार या ठकाणी आह.े राज घरा याचे कुलदवैत 
असले या दवेांचे त े मं दर आह.े 24 नो हबर 2002 रोजी फ दीयान या दहशतवादी संघटनेतफ अ यंत 
धाडसीपणाने या रघुनाथ मं दरावरती ह ला चढव यात आला. दहशतवा ांनी या मं दरावर ह ला रिववार या  
दवशी के यामुळे भि भाव, दमुेळे असं य  मं दरात उपि थत हो या. या ह यानंतर सव े ात मो ा 
माणात ग धळ िनमाण झाला. लोकांची धावपळ सु  झाली. काह नी सरकारिव दध् घोषणा द या, नारे दले. 

ता काळ थािनक पोलीस र कांनी प रसरात घेराव घालून नाकेबंदी केली. िवमानाने घटना थळी रा ीय सुर ा 
र क पोहोचले. मं दरात सव  गद  होती परंत ु बा  भागात रिववारमुळे दकुान े बंद होती. सतत तीन तास 
झाले या गोळीबारात दोन दहशतवादी या ठकाणी मारले गेले. या मं दरावरील ह याम ये आठ   मारले गेले  
आिण 28  गंभीर जखमी झालेत. 18 ऑ टोबर 2005 रोजी ज मू-का मीरच े िश ण मं ी गुलाब नबीलोन 
यां यावर दहशतवा ांनी  ह ला केला. यात यांचे दोन सुर ार क व एक नाग रक ठार झालेत या ह याची 
जबाबदारी अल म सूरन ेघेतली होती. 

20 ऑ टोबर 2005 रोजी पा क तान या दहशतवादी गटाने एकामागून एक केले या बॉ ब फोटान े
राजधानी द ली हादरली. या दहशतवादी ह यात एकूण 63 माणसे मारली गेली व 100 पे ा जा त जखमी 
झाली. हा दहशतवादी ह ला सरकारी सं थांवर, इमारत वर कवा मं दरांवर न हता, कोण याही कार या 
सरकारी मं या या बंग यावर न हता तर सवसामा य नाग रकां या पार अंतभागात होता.  

29 ऑ टोबर 2005 रोजी द ली येथे काही थानांवर दहशतवादी ह या झाला होता याम ये 70 लोक 
ठार झाले होते. 

7 माच 2006 रोजी वाराणसी येथ े साखळी बॉ ब फोट घडिव यात आले. ते  बॉ ब फोट संकटमोचन 
मं दर तसेच बनारस हद ू िव ापीठा या प रसरात झाले. या दहशतवादी ह यात बांगलादशेीय हरकत-अल- 
िजहादी- इ लाम या संघटने ारे के याच ेवृ  होत.े  

08 स टबर 2006 रोजी नािशक िज ातील मालेगाव या ठकाणी शब-ए-बरतशब-ए-बरत या पिव  
ठकाणी शु वार या दवशी मिशदी म ये ाथना झा यानंतर बाजू या बडा क थानात फोट होऊन 37 जन 

मृ युमुखी तर 125 लोक गंभीर जखमी झाले होत.े शहरांम ये ता काळ संचारबंदी लागू क न िनमल करी दलांना 
तैनात कर यात आले होत.े महारा  दहशतवादिवरोधी पथकान ेसु वातीला टुडट इ लािमक मू हमट ऑफ इंिडया 
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(िसमी) या संघटनेला दोषी ठरवले. परंतु हणतात 2013 म ये दाखल कर यात आले या आरोपप ानुसार अिभनव 
भारत या संघटनेवर दोषारोप ठेव यात आला. मु य  आरोपी हणून कनल पुरोिहत व सा वी ा सग यांना अटक 
कर यात आली होती. परंतु पुरेस े पुरावे नस या या कारणाव न कनल पुरोिहत व सा वी ा सग सहा 
आरोप वरील मो ा  हटव यात आला. व यानंतर दोघांनाही जामीन मंजूर झाला. 

महारा ाची राजधानी असणारे मंुबई शहर  ह ेदाट लोकव तीच ेव जा त लोकसं येचे शहर आह.े तसेच 
भारताची आ थक राजधानीचे शहर व मनोरंजनाचेही मुख क  आह.े अशा या शहरात वसाय, नोकरी या 
मा यमातून  रोजगारा या  िविवध संधी उपल ध अस याने दशेा या िविवध भागातून मो ा माणात लोक या 
ठकाणी रोजगारासाठी येतात. या संधीचा फायदा घेऊन मंुबई शहरात  िविवध दहशतवादी गटांनी या ठकाणी 

दहशतवादी कारवाया के या दसून येतात. याम ये ठळक दहशतवादी ह ले खालील माणे- 
मुंबईतीलमुंबईतीलमुंबईतीलमुंबईतील    लोकललोकललोकललोकल    रे वतेरे वतेरे वतेरे वते    झाललेेझाललेेझाललेेझाललेे    बॉ ब फोटबॉ ब फोटबॉ ब फोटबॉ ब फोट::::---- 

11 जुलै 2006 रोजी मंुबईतील पि म रे वे या ड यांम ये सात बॉ ब पोट  दहशतवा ांनी घडवून 
आणले. या ह यात 190 लोक मृ युमुखी पडले तर 817 लोक गंभीर जखमी झाले. या दहशतवादी ह यानतंर 
पि म रे वेची वाहतूक बंद कर यात आली होती. या घटनेव नच तेथील प रि थतीच े वा तव ल ात येत.े या 
बॉ ब फोटातील खट या या आरोप ना 30 स टबर 2015 रोजी िवशेष मो ा यायालयान े मरेपयत फाशीची 
िश ा तर अ य आरोप ना ज मठेपेची िश ा सुनावली.  

26 नो हबर 2008 रोजी दहा पा क तानी दहशतवा ांनी मंुबई शहरात भीषण ह ला केला तो 28 
नो हबर पयत चालला. या ह यात 34 िवदशेी नाग रकासंह 197 लोक मरण पावले. तर 800 न अिधक लोक या 
ह यात गंभीर जखमी झाले. मंुबईतील अशा या महाभयंकर दहशतवादी ह यात नऊ दहशतवा ांना ठार केल ेव 
एकाला िजवंत मंुबई पोिलसांनी पकडले.  

13 फे ुवारी 2010 रोजी पु या या जमन बेकरीत बॉ ब पोट इंिडयन मुजािह ीन या दहशतवादी 
संघटनेन ेघडवून आणला यात 17 नाग रक ठार तर 59 नाग रक जखमी झालेत.  

10 एि ल 2010 रोजी िच ा वामी टेिडयम बगलोर येथे झाले या बॉ ब फोटात अकरा नाग रक ठार 
झालेत.  

7 ऑ टोबर 2010 रोजी द ली या जामा मशीद बाहरे कार बॉ ब पोट  घडून आणला गेला या फोटात 
पंधरा नाग रक ठार होऊन 56  जबर जखमी झालेत. 6 
ज मूज मूज मूज मू----का मीरमधीलका मीरमधीलका मीरमधीलका मीरमधील    दहशतवादीदहशतवादीदहशतवादीदहशतवादी    ह लेह लेह लेह ले    ::::----     

1. 14 फे ुवारी 2019 त बल 350 कलो फोटकांनी भरले या क ारे जैश ए मह मद या अितरे यान े 
पुलवामा िज य़ात चढिवले या भीषण आ मघातक  ह यात क ीय राखीव पोलीस दलाचे 40 जवान 
शहीद झाले होत.े अनेकजण जखमी झाले होत.े गे या दोन दशकांतील हा सवात मोठा दहशतवादी ह ला 
आह.ेपुलवामात दहशतवा ानंी सीआरपीएफ या पथकावर ह ला केला. या ह यानतंर दशेासह जगभरात 
दहशतवादािवरोधात कडक मोहीम हाती घे याची मागणी झाली होती. याच ह यानंतर भारतान े
पा क तानवर स जकल ाईक केला होता. 7 

2.  7 माच 2019 ज मू बस थानकवर ह लात 35 जण ठार झाले होत.े  
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3. 9 एि ल 2019 क तवार येथे आर. एस. एस. कायक याची ह या.  
4. 12 जुन 2019 अवंतीपुर ह लात 5 जण ठार झाले होत.े 8 
5. 12 ऑग ट 2020 बारामु ला िज ात भारतीय ल करा या जवानांवर दहशतवा ांनी मोठा ह ला केला. 

या ह यात ल करी वाहनात असलेला एक जवान गंभीर जखमी झाला होता. 9 
6. शाहबाज शरीफ यांनी 11 एि ल 2022 रोजी पा क तानात पंत धान हणून शपथ घेतली. यानंतर ज मू-

का मीरम ये अनेक दहशतवादी घटना घड या. 
7.  11 एि ल 2022 कुलगाम, अनंतनाग, बारामु ला येथे दहशतवादी घटना 
8. 13 एि ल 2022 कुलगाम आिण डोडा येथे ह ल.े  
9. 14 एि ल 2022  शोिपयानम ये दहशतवादी ह ला 
10. 15 एि ल 2022 बारामु ला आिण राजौरी येथील घटना 
11. 16 एि ल 2022 अनंतनागम ये दहशतवादी ह ला 
12. 18 एि ल 2022  पुलवामा आिण कुपवाडा येथील घटना 
13. 19 एि ल 2022  कुपवाडा येथे श े ज  
14. 21 एि ल 2022 बारामु ला येथे ह ला 
15. 22 एि ल 2022 सुंजवान, ज मू येथ े ह ला शाहबाज शरीफ खुच वर बसताच पा क तानन े खो यात  

न ान ेदहशतीचा खेळ कसा सु  केला आह,े ह ेया आकडवेारीव न दसून येत.े 10 
16.11ऑग ट 2022 राजौरीपासून 25 कमी अंतरावर झाले या दहशतवादी ह यात दोन    दहशतवा ांनी 
ल करा या ऑपरे टग बेसवर आ मघाती ह ला केला. यावेळी भारतीय जवानांनी दो ही दहशतवा ांचा खा मा 
केला , तर याम ये 3 जवान शहीद झाले आहते. 11 
17. 14 ऑग ट 2022 ज मू-का मीरमधील अली जान रोडवर  दहशतवा ांनी सुर ा दलांवर ेनेड    फेकून 
ह ला केला. या ह यात सीआरपीएफचा एक जवान जखमी झाला होता. 12 

 18.  ऑग ट 2022 दहशतवा ांनी केले या गोळीबारात काि मरी पंिडतांचा मृ यू झाला. शोपीयन येथ े
सफरचंदा या बागेत  दहशतवा ांकडून दोन भावांवर गोळीबार कर यात आला. या गोळीबारात एका भावाचा 
मृ यू झाला, तर एक जखमी झाला. 13 

समारोपसमारोपसमारोपसमारोप---- 
जगात आज दहशतवादी ह यात बळी पडणा या रा ांम ये भारताचा मांक सवात वरचा आह.े भारताशी 

मोक या मैदानात यु ात िवजय िमळवणे अश य आह,े ह ेओळखुननच पा क तानने भारतािव  छुपे यु  सु  
केले आह.े भारत अंतगत सम यांम ये गुरफट यास भारत दबुळा होईल व का मीर ह तगत करणे सहज सोपे जाईल 
असा भारतात दहशतवाद  पसरव यातमागे पा क तानचा उ शे होता आजही आह.े परंतु आजही क मीरसह 
भारतात यांनी ायोिजत दहशतवाद सु  ठेवलेला आह.े सव भारतीय नाग रकांनी दहशतवाद िव  लढ याची  
मानिसकता ठेवली, एक न ेया सम यांशी लढा दला तर दशेातील एका मता व सदभावना िनि तच वाढीस लागून 
एक संघ टत  या हसाचाराचा सामना जर येक भारतीयान ेकेला तर या दहशतवादाचा भारतातनू िन:पात करणे 
फार कठीण नाही. यासाठी   सव भारतीयांनी सव थम आ ही भारतीय आहोत ही भावना बाळग याची गरज 
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आह.े  
सदंभसदंभसदंभसदंभ    थंथंंथथं    ::::---- 

1. डॉ. सह सुर , डॉ. ममता चौधरी - आतंकवाद, े वाद एवं रा ीय एक करण, पॉ ट पि लशस जयपूर-2010 
2. कुलवंत कौर- लोबल टेर रझम,इशूज, डायमे श स अंड ऑ श स, नई द ली - किन क 2005 
3. तोडकर बी. डी.- भारताचे रा ीय सुरि तता, शांत पि लकेशन, जळगाव- 2016 
4. उदगावकर म. न. 21 ा शतकातील दहशतवाद डायमंड पि लकेशन, पुणे- 2013 
5. WWW Tarunbharat. Com 
6. चौधरी ए.पी.सौ.चौधरी अचना- न लवाद आिण दहशतवाद, शांत पि लकेशन, जळगाव 2019 

7. दिैनक लोकस ा वृ प  द. 9 स टबर 2021 
8. https:www.studycircleonline.com/news/ 
9. दिैनक महारा  टाइ स- द. 12 ऑग ट 2020 
10. Abp माझा द. 23 एि ल 2022 
11. NEWS 18 लोकमत द. 11 ऑग ट 2022 

12. TIMES NOW मराठी द. 14 ऑग ट 2022 
13. दिैनक दशेदतू वृ प  द. 17 ऑग ट 2022 
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महारा ातील मिहलाचं ेभारतीय वतं  महारा ातील मिहलाचं ेभारतीय वतं  महारा ातील मिहलाचं ेभारतीय वतं  महारा ातील मिहलाचं ेभारतीय वतं  चळवळीतील योगदानचळवळीतील योगदानचळवळीतील योगदानचळवळीतील योगदान    
    

डॉडॉडॉडॉ. . . . जाधव द ा उ दवजाधव द ा उ दवजाधव द ा उ दवजाधव द ा उ दव    
इितहास िवभाग मखु व मागदशकइितहास िवभाग मखु व मागदशकइितहास िवभाग मखु व मागदशकइितहास िवभाग मखु व मागदशक,,,, ी रेणकुादेवी कला वािण य आिण िव ान महािव ालय मा री रेणकुादेवी कला वािण य आिण िव ान महािव ालय मा री रेणकुादेवी कला वािण य आिण िव ान महािव ालय मा री रेणकुादेवी कला वािण य आिण िव ान महािव ालय मा र, जीजीजीजी. नादंेडनादंेडनादंेडनादंेड.... 

तावनातावनातावनातावना::::  
महारा ातील मिहलाचंे भारतीय वतं  चळवळीतील योगदानाची मािहती त ण िपढीला कमी आह.े 

पु षां या खांदाला खांदा लावून भारतीय वतं  चळवळीत सहभागी झा या हो या. महारा ातपारतं या या 
बे ा झुगा न आप या ह ासाठी लढणा या अनेक ि या तयारझा या.महारा ाला गौरवशाली ऐितहािसक व 
सां कृितक वारसा लाभला आह.े महारा ात ाचीन काळातसातवाहन, वाकाटक, चालु य, कलचुरी, रा कुट, 
परमार, िशलाहार, यादव आिण मराठा या रा यान े रा यकारभार केला. यादव स ेचा पराभवानंतर महारा ात 
काही भागावर मुि लम स ा थापन झाली. बहामनी सुलतान आिण मोगल सरदारान ेमहारा ावर शासन केले. 
छ पती िशवाजी महाराजानंी वरा याची िन मती केली 1818 म ये मराठी स ेचा शेवट होऊन यां या जागी 
ि टशाची स ा थापन झाली. याच काळात धा मक सामािजक सां कृितक व शै िणक जागृती होऊन रा वाद 
वाढीस लागला. इसवी सन 1947 म ये भारताला वातं य िमळाले. भारतीय वातं यासाठी महारा ातनू 
पु षाबरोबर मिहलांनीही बिलदान द या. महारा ात सामािजक, शै िणक, राजक य चळवळी घडून आ या. यात 
समाज सुधारकाचंे िविवध य  कारणीभूत झाल.े सामािजक सुधारणा समाज प रवतनाची एक बळ साधना 
आिण महारा ातील समाजाचे जे आज बदललेले व प दसते या मिहला आज सुिशि त झा या ते ा  
हो यासाठी अनेक समाजसधुारकांनी केले या सामािजक शै िणक व राजक य काय कारणीभूत आह.े समाज 
सुधारणा समाज िवकास ही अखंड या आह े महारा ातील ारंभी या समाजसधुारकांनी समाज सुधारणेला 
सु वात केली. याचबरोबर महारा ातील मिहलांनी समाज सुधारणा करायला सु वात केली. या 
समाजसुधारका या ेरणेतून यां या िवचारातून महारा ातील मिहलांनी रा ीय आंदोलन म ये सहभाग घतेला. 
महारा ात सवात थम िश ण मुल ना द या गे या आिण या शै िणक सुधारणेतूनच मिहलांना अनके िवचार 
िमळू लागले. या अनेक िवचारवंता या सुधारकां या संपकात रािह या. यां या िवचाराने भािवत झा या. 
यातूनच यांनी भारतीय वतं  चळवळीत आपला सहभाग न दवला. वातं  काळ आपण जे हा पाहतो, ते हा नवे 
बोधन, नवे युवक ह े वतं  काळातील या िशकले या मिहलांनी केलेले काय मह वपूण होते. हणूनच पुढे 

महारा ात अनके मिहला महा मा गांधी या नेतृ वाखाली भारतीय वतं  चळवळीत भाग घेतला. यात आ दवासी 
मिहला हो या, दिलत मिहलाहो या तसेच उ  वण य मिहला हो या. झाशीची राणी ल मीबाईयां या ज म 19 
नो हबर 1828 उ र दशे मधील काशी येथे झाला. राणी ल मीबाई इतर बंडखोरांसह झाशी न का पीपयत 
वा हरेला आ या हो या. पण कॅ टन युजेस या यु  योजनेमुळे राणी ल मीबाईला अखेर घेरले गे या. 1857-58 
या भारतीय बंडखोरी दर यान, याने वेगान े आपले सै य संघ टत केल े आिण बंुदलेखंड दशेातील बंडखोरांची 

कमांड घेतली. ती वतं यासाठी लढली. सरोिजनी नायडू यांचा ज म १३ फे ुवारी १८७९ रोजी हदैराबाद येथे 
झाला. यांचे वडील अघोरनाथ च ोपा याय ह े िस  शा  होते. वया या १४ ा वष  सरोिजनी यानंी सव 
इं जी कव या कायाचा अ यास केला होता. 1895 म ये हदैराबाद या िनजामान े यांना टायपडवर इं लंडला 
पाठवले. सरोिजनी नायडू भारतीय वातं यल ातील एक मुख मिहला हो या. बेगम हजरत महलअवधची बेगम 
(औध) हणूनही ओळखले जाते. बेगम हजरत महल, कवा ‘अवधची बेगम’, भारतातील पिह या मिहला 
वातं यसैिनकांपैक  एक हो या, यांनी 1857 म ये पिह या भारतीय वातं ययु ात लढ याचे नतेृ व केले. 
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िवजयल मी पंिडतकॅिबनेट मं ी झाले या या पिह या भारतीय मिहला हो या. 1937 म ये ती युनायटेड 
ोि ह स या ांतीय अस लीम ये िनवडून आ या आिण यांची थािनक वरा य आिण सावजिनक आरो य मं ी 
हणून िनयु  झाली. 1946-50 म ये भारतीय सिंवधान सभेचे सद य हणून िनवडून आले. कटटूरची राणी 

चे मा ही भारतातील कनाटक रा यातील क रू रा याची राणी होती. ि टशांशी सश  संघष केला. संघषात 
या हौता य प कर या. अशा अनेक ठकाणी भारतीय वातं यल ासाठी अनेक मिहलांनी आप या दशेासाठी 

बिलदान द या हो या. सुचतेा कृपलानी मूळ नाव: सुचतेा मजुमदार (जून 25, 1908 – 1 िडसबर, 1974) एक 
भारतीय वातं य सेनानी आिण राजकारणी हो या. या उ र दशे या मु यमं ी झा या आिण भारता या 
पिह या मिहला मु यमं ी हो या. या िस  गांधीवादी नेत ेआचाय कृपलानी यां या प ी हो या. आ णा आसफ 
अली या भारतीय िश णत , राजक य कायक या आिण काशक हो या. भारतीय वातं य चळवळीतील एक 
स य सहभागी, 1942 म ये भारत छोडो आंदोलनादर यान गोवािलया टँक मैदान, बॉ बे येथे भारतीय रा वज 
फडकव याब ल ितला मो ा माणावर मरण केले जाते. सािव ीबाई योितराव फुले (३ जानेवारी १८३१ – 
१० माच १८९७) भारताची या पिह या मिहला िशि का, समाजसुधारक आिण मराठी कविय ी हो या. पती 
योितराव गो वदराव फुले यां यासोबत यानंी मिहला ह  आिण िश ण े ात उ लेखनीय काय केले. ते आधुिनक 

मराठी किवतेचे अ दतू मानले जातात. िवधवा पुन ववाह, अ पृ यता िनमूलन, मिहलांना शोषणातून मु  करणे, 
दिलत मिहलांना िशि त करणे, आ द काय केले होते. उषा मेहता (25 माच 1920 – 11 ऑग ट 2000) 
भारतातील गांधीवादी आिण वातं यसैिनक हो या. 1942 या भारत छोडो आंदोलनादर यान काही मिहन े
कायरत असलेल ेएक अंडर ाउंड रेिडओ टेशन, सी े ट काँ ेस रेिडओ या नावाने ओळखले जाणारे काँ ेस रेिडओ 
आयोिजत कर यासाठी दखेील यांची आठवण केली जात.ेअशा भारतीय मिहलानंी आप याकायाचा ठसा उमटिवला 
हो या. या सग याचा कायातून भारताला वातं य िमळाले होत.े  

महा मा गांधी या नेतृ वाखाली भारता या खानाखोप यातून असं य अनािमक ि या भारतीय 
वतं यासाठी आपले ाण अपण करायला तयार झा या. भारतीय वतं  काळात भारतीय ीने केलेला काय 

अवणनीय आह.े महा मा गांध नी ि यांना थम यां या श ची जाणीव क न दली.महा मा गांधी या 
नेतृ वाखाली सव ध मयां या ि या वातं य चळवळीत सहभाग घेतला. सातारा िज ातील ामीण जनतते 

ांतीवीर नाना पाटील यां या नेतृ वाखाली आपले वतं  घोिषत केल ेव समांतर सरकार थापन केल.े ते प ी 
सरकार हणून संबोधले गेले. याततुफान दलाची ी शाखा होती. येरवडा जेलम ये िश ा भोगीत असताना 
खानदशेातील लीला पाटील पळून सातारा प ी सरकारम ये िमळाली होती. यांनी ड गरकपा टतील अिशि त 
बायकांना सघं टत केल े आिण महारा ातील या मिहलांनी वातं  चळवळीत आप या प तीन े काय 
केले.महारा ातील मिहलांच ेभारतीय वतं  चळवळतील योगदान हा एक चचचा आिण चतनाचा िवषय झाला 
आह.ेमहारा ातील मिहलानंी संधी िमळताच पु षा या बरोबरीन े व ितत याच काय मतेने भारतीय वातं य 
चळवळीत भाग घेतला होता. महारा ातील न ा िपढीतील त णासमोर इितहासातील या परा मी आिण 
कतबगार ि यां या जीवनाची ओळख क न दणेे फार मह वाचे आह.े यामुळे या नवीन िपढीला ेरणा िमळत 
असते हणूनच बदल या काळानुसार मािहती सं िहत क न संशोधकान े न ा व पात इितहासाची मांडणी 
करावी हणून हा िवषय महारा ातील मिहला वतं  चळवळीतील योगदान या लेखात मांड यात येत आह.े  
यशोदाबाई जोशी यशोदाबाई जोशी यशोदाबाई जोशी यशोदाबाई जोशी : : : :     

यशोदाबाई जोशी यां या ज म सातारा येथे 1868 ला झाला. लहानपणी सहा वषाचे असताना मोरोपंत 
जोशी सोबत ल  झाल.े नंतर अठरा ा वष  पती कडून िलहायला वाचायला िशक या. यशोदाबाईचे पती मोरोपंत 
ह ेस य काँ ेसचे राजक य चळवळीतील नतेे होत.े यामुळे यां या घरी अनेक िवचारवंत व सुधारक यते होत.े 
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यां यासोबत रा ीय चळवळीची चचा करीत होत.े या सग या चचा कानावर येत हो या. यां यावर यांचा भाव 
पडत होता. तसेच घरातील वतमानप े वाचून यानंा रा ीय आंदोलनाची चळवळीची मािहती िमळत होती. नतंर 
ते पुणे या ठकाणी राह यासाठी आले या पु यात मोरोपंतला भेट यासाठी सुधारक िवचारवंत मोठमोठे नेते यते 
होत.े आिण यशोदाबाई या ने या या संपकात यते हो या. यशोदाबाई वर या िवचारवंतां या िवचारा या भाव 
पडत होता. यशोदाबाई या मतानुसार भावाबरोबर वाहत केले पािहजे आिण यासाठी समाजात बदल आव यक 
आह.े या माणात जु या ढी परंपरा यात बदल झाल ेपािहजे.असे यशोदाबाई जोशी यांना वाटत होत.े पु यातील 
बाळ गंगाधर टळक, गोपाळ कृ ण गोखले िशवराम पराजंपे या मो ा ने यासोबत मोरोपंत जोशीची चांगली मै ी 
होती. यामुळे यशदाबाई जोशी या मंडळी या कायामुळे भािवत झा या हो या. दादासाहबे िचटणीस यां या 
सा ाने “विनतासमाजविनतासमाजविनतासमाजविनतासमाज”””” या नावाची सं था ि यां या सवागीण िवकाससाठी अमरावतीस 1892 थापन केल ेहोत.े 
या सं थेमाफत गरीब मिहलांना िशलाई िमशनचे िश ण दले जात अस,े तसेच या मिहलांना बाळंतपणातील 
यांची प य पाळन,े बाळना दधू पाजणे, मो ा मुलांना मोफत कपड ेदणेे, असे काय या “विनतासमाज” या सं थतेनू 

केले जात होत.े अमरावतीला 1818 ला काँ सेचे अिधवेशन भरले होत.े याची सगळी जबाबदारी मोरोपंत जोशी 
यां याकड ेहोती. यांनी या अिधवेशनाम ये ि यांना कलाकौस याचे एक दशन भरिव यात यावे असे ठरले आिण 
यशोदाबाईने आपला विनता समाज तफ अितशय चांगले दशन भरिवले होत.े1920- 1930 या काळात वदशेी 
व तू वापर कर यासाठी चळवळ सु  झाली होती. ही चळवळ असहकार चळवळीतून आलेली होती आिण अनी 
बेझंट यां या मुख हो या.लोकमा य टळका या चारसू ीकाय म अंतगत एक सू ी वदशेी व तू या 
वापर यासाठी ही चळवळ सु  झाली होती. यासाठी वदशेीचा चार कर यासाठी यशोदाबाई जोशीने आप या 
सं थेमाफत थापन केले या विनता समाजातील ि यांना अमरावती, अकोला, यवतमाळ या ठकाणी या 
संघटनेमाफत ि याची सिमती नेम या, या माफत वदशेी व तू वापरासाठी समाजात जागृती कर यासाठी या 
ि यांनी काय केल.े सन 1931 ला अमरावतीत विनता समाज तफ िवदभ मिहला प रषद भरिव यात आले होत.े 
याचवेळी अिखल भारतीय मिहला प रषदचेी शाखा अमरावतीत थापन होऊन यात िवदभाचे ठराव पाठवल े

गेले. यशोदाबाईने अनेक काँ ेसचे अिधवेशनाम ये भाग घेत या हो या. यशोदाबाई वतं  चळवळीत आपले 
योगदान दले. महा मा गांधी या असहकार आंदोलन, सिवनय आंदोलन वदशेी व तू वापर याचा आंदोलन अशा 
अनेक आंदोलनात यशदाबाई जोशीने आपला योगदान दला होता. आप या घरापासून या वदशेी वापर सु  केला 
होता. भूदान चळवळीत भाग घेतला होता. अशा अनेक वतं  चळवळीत यशोदाबाईने योगदान दला होता. 
भारताला वातं  िमळ यासाठी यशोदाबाईजोशीचे योगदान मह वाचे होत े
रमाबाई रानड ेरमाबाई रानड ेरमाबाई रानड ेरमाबाई रानड े: : : :     

दवेदवेदवेदवेरा  येथे 1865 ला ज म झाला. माधवराव रानड ेसोबत 1873 ल  झाल.ेमाधवराव आप या प ीला 
िशकवले नंतर फमेल े नग कॉलेजमधून 1895 ला पाचवी पयतचे िश ण रमाबाईने घेतले होत.े माधवरावां या 
फर या नोकरीमुळे यांना वेगवेग या शहरात जावे लागत होत.े या ठकाणी रमाबाईची तेथील िवचारवंत 

सुधारकांची ओळख होत होती. नािशक येथ ेअसताना रमाबाईला लोकिहतवादी आिण भांडारकर अशा सुिशि त 
घरात या ि यां या सहवासात ते राहत हो या. यां या िवचारसरणीत भर पडीत होती. रमाबाईचे ि म व 
िवकिसत होत होत.े मोठमो ा काय मात जात हो या. यामुळे तेथील काय मांम ये इं ज अिधका यां या मिहला 
सोबत या इं जीम ये संवाद साधायचा यामुळे यां या इं जीवर भु व होत होत े आिण नवीन नवीन ओळख 
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िनमाण होत होती. यां या िवचारांचे भाव रमाबाई वर पडत होत.े 1881 ला माधवराव मंुबईत होत.ेतथेे 
रमाबाईने ाथना समाजा या ी सभेत दोन िनबंध वाचले. यात या हणा या हो या क , ‘मुल ना िशकून मोठे 
हावे आिण समाजासाठी दशेासाठी काय करावे.  रमाबा नी मंुबई येथे 1894 म ये हद ूलेडीज सोशल लबची 
थापना केली. यात िशवनकला अ यास वग िशकवले जात होत.े तसेच ितने ि यांचे ह तकला दशन भरवले होते. 

अनेक दशनात याने भाग घेतला होता. काही दशनात त े परी क झा या हो या.रमाबाई सावजिनक कायात 
वा न घेत या हो या. रमाबाई रानड ेने 1902 म ये पु यात लब ची थापना क न ी िश णाचे वग  सु  केले. 
असे अनेक काय म या लब तफ सु  केल ेहोत.े हद ूलेडीज सोशल लब सं था या सहा यान े1904 ला रा ीय 
सामािजक प रषद मंुबई येथ ेभरिवल.ेया प रषदचेे अ य  रमाबाई हो या. यांनी आप या अ य ीय भाषणात ी 
जीवनाचे संपूण बाजू मांडली होती. नंतर 1908 ला आठ ला सुरत,1912 ला मंुबई, 1920 ला सोलापूर अशा 
वेगवेग या ठकाणी या प रषद भरत हो या. रमाबाई अ य  हणून राहत हो या. 1909 ला रमाबाई आप या 
घरी पुणे या ठकाणी सेवा सदनाची शाखा थापन केली. पुणे येथे सेवासदनाच ेएक पूण असे े नग कॉलेज सु  
कर यात आल.े नंतर या सेवासदनाची शाखा सातारा, सोलापूर, अहमदनगर अशा वेगवेग या शहरांम ये थापन 
कर यात आ या. यातून े नग कॉलेज ॅि टस कूल, िश णासाठी ाथिमक वग, अधोगीक खात,े संगीत 
वग,व ती ह अशा अनेक समाज उपयोगी काय या माफत चालत होत.ेमहा मा गांधी, फरोज मेहता,आ द 
मोठमो ा ने या सेवासदन ला भेटी द या हो या. ि यांना पु षा माणे िविधमंडळा या िनवडणुक त 
मतदानाचा अिधकार असावायासाठी रमाबाई सतत पाठपुरावा करत हो या. मंुबईम ये 1912 ते 1923 या 
दर यान झाले या चळवळीत रमाबाईने यात मु य मु ा मांडला होता. मंुबई िविधमंडळात रा. सा. ह रलाल दसेाई 
यांनी िविश  कर भरणा या ि यांना मतदानाचा ह  दे यात यावा असा ठराव मंुबई ांत िवधीमंडळात मांडला 
होता. ि यां या मतदानाचा ह ासाठी मत न दणी मागणी केली असता या ठरावा या बाजूने 529 िव  24 अशा 
मो ा ब मताने हा ठराव या अिधवेशनाम ये पास झाला. या कायासाठी रमाबा चे अिभनंदनमोठमो ा ने यांनी 
केले होत.े या मोठमो ा पुढा याने रमाबाईचं या कायाला साथ दली होती. रमाबा नी महा मा 
गांध यानेतृ वाखाली भारतीय वतं  चळवळीत सहभाग घेतला होता. यांनी असहकार, चलेजाव अंदोलनातभाग 
घेऊन भारतीय वातं  चळवळीत योगदान दला. 
मादाम कामामादाम कामामादाम कामामादाम कामा: : : :     

मादाम कामायांचा ज म 24 स टबर 1861 ला मंुबई येथे झाला. 1902 पासनू इं लंड म ये यांनी आप या 
राजक य जीवनाला सु वात केली. 1882 ला मा यिमक िश ण पारसी क या िव ालय मंुबई येथ े झाल.ेनंतर 
महािव ालयीन िश ण इंि लश इि ट ूट मंुबई येथे झाले.1885 ला तुमजी कामा सोबत ितचे ल  झाले. 
भारतीय वतं  चळवळीत मादामकामाचे योगदान मोलाचे आह.े भारताला वातं य िमळिव या या चाळीस 
वषापूव  ऑग ट 1907 रोजी टुटगाट येथे मादाम िभकाजी कामायांनी हजारो इं ज अिधका यां या समोर 
भारताचा झडा सव थम फडकावून आपली इ छा  केली होती. लंडनम ये असताना मादाम कामा यान े
दादाभाई नौरोजी भेट घेतली. ि टश सरकार या कामकाजािव  िवरोध करणारे दादाभाई नौरोजी आिण यांची 
सहकार लाला हरदयाल आिण कृ ण वमा यान ेमादामकामाला आप या संघात सहभागी क न घतेले होत.े काही 
वष लंडनम ये रािह यानतंर मादामकामा यांनी पॅ रसला गेले. सेवाभावी राणा आिण मुचीगदरु जोशी, गोदरेज 
यां यासोबत िभकाजी मादाम कामा यांनी पॅ रस यथे े इंिडयन सोसायटीची थापना केली.वंद े मातरम आिण 
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तलवार या दोन वृ प ांचे याने संपादक केल.े ि टशांनी भारतीय जनतेवर केले या अ याय जगातील इतर दशेात 
पोचिवणे ह े यांची येय होत.े हणून या कायात याने वंद े मातरम ही मोहीम राबवली आिण या वंद े
मातरममोहीमतगत भारतीय ांितकार लोकांना आ थक मदत करणे, िनमं ण पाठवणे आिण इं जांना ास 
दे यासाठी नवनवीन संक पना सूचिवणे अशी अनेक कामे मादाम कामा ह े करीत हो या. 1910 ला इिज  यथेे 
झाले या नॅशनल कॉ फर स म ये आप या भाषणात भारताची भूिमका मांडली.तसेच यानंी अमे रका, ा स, 
हॉलंड या दशेात भारतीय वतं  चळवळीसाठी येथील लोकात जागृती केली. या दशेातील भारतीय युवकासमोर 
याने भाषणे दली. यांना े रत केल.े रिशयन ांितकारक यांना हदु थानाची जॉन ऑफ आक असे हटले जात 

होत.े 1914 म ये पिहल े महायु  सु  होताच मादाम कामांना आप या वाधीन करावे अशी मागणी ि टश 
सरकारने केली. पण च सरकार यांना तेथेच थानब  क न ठेवले. 1935 ला यांनी परत भारतात ये यासाठी 
ि टशांशी िवनंती केली. वातं  भारताचा वज कवेत घेऊन भारताम ये आ या आिण 12 ऑग ट 1936 ला 
मादाम कामा यांचे िनधन झाले. मादाम कामा भारतीय ांितकारी फारशी मिहला हणून नावाजली होती हणून 
भारतीय वतं  चळवळीतील यांचे योगदान फार मह वाचे होत.े 
गोदावरी प ळेकरगोदावरी प ळेकरगोदावरी प ळेकरगोदावरी प ळेकर: : : :     

महारा ातील गोदावरी प ळेकर (1907-1996) या काय ाची पदवी घेणारी पिहली मिहला होती. 
ि टश राजवटीिव या िव ाथ  चळवळीत या स य हो या आिण अथकपणे वातं यल ाकड े आक षत 
झा या आिण वैयि क स या हात सहभागी झा या. यासाठी यांना 1932 म ये ि टश राजवटीने दोषी ठरवल े
होते. द स ह स ऑफ इंिडया सोसायटीची थापना १९०५ म ये गोपाळ कृ ण गोखले यांनी १९३० या दशका या 
सु वातीला केली. या सोसायटीत आजीवन सद य हणून सामील झाले या या पिह या मिहला ठर या.  
गोदावरीवर मा सवादी िवचारसरणीचा भाव होता आिण पोतुगीज राजवटीपासून दादरा आिण नगर हवेली या 
मु साठी सश  लढा आिण 1945 म ये वारली आ दवासी बंडखोरीचे नेतृ व केले. परोपकारी  गोदावरीताई 
आिण त वारली आ दवासी यां यावर ह ला कर यास पोलीस आिण सैिनक कचरले नाहीत. १९४६ साली 
वारली भागात जा यास यांना मनाई कर यात आली. तरीसु ा वेषातंर क न या भागात पोहच यास 
गोदावरीता ना यश आले. ितथे वेषातंर क न या तीन वष काय करीत रािह या. १९५० साली यानंा पोिलसानंी 
ओळखले आिण तीन वषासाठी तु ंगात पाठवले. परंतु यांचे य  वाया गेले नाही. तोपयत वारली या नावावरील 
सामािजक शू वाचा िश ा पुसला गेला होता. मिहलांच ेह  आिण सामािजक, आ थक समानता या कारणांसाठी 
गोदावरीता नी काम केले. शै िणक काय माच े े  असो क  कामगार संघटनानंा आ य दने े असो; दशेांतगत 
कामगार संघटना असो क  िशवणवगा या वेळा ठरवणे असो; गोदावरीता चा याम ये सहाचा वाटा होता. 
वारल ब ल यांना असणा या कळव यामुळे या जमातीला वातं य आिण लौ कक न ान े िमळव याच े बळ 
िमळाले. गोदावरी प ळेकर या वातं यसैिनक, लेिखका आिण सामािजक कायक या हो या. ती मा सवादी आिण 
क युिन ट िवचारसरणीने भािवत होती आिण ितने आपले आयु य शेतकरी आिण कामगार वगासाठी लढ यात 
घालवले.  
साराशंसाराशंसाराशंसाराशं    

महारा ातील मिहलांनी भारतीय वतं  चळवळीत आपला सहभाग दला होता. भारतीय इितहासात 
यांची जा त उ लेख दसत नाही. ाचीन काळापासून भारतीय ि यांना समाजात जा त मह व न हता. यांना 
पु षांनी नेहमीच आप या वच व खाली ठेवले होत.े 19 ा शतकात महारा ात सुधारणा चळवळी सु  झा या 
आिण अनेक सुधारकाने ी या िवकासासाठी सुधारणा चळवळ केली. या सुधारणा चळवळीत अनेक ि या 
सुिशि त झा या आिण यातूनच रा ीय चळवळीच भाग घेणा या मिहला तयार झा या. िश ण व आधुिनक 
िवचारामुळे परंपरागत ढीना बगल दते महारा ातील मिहलांनी भारतीय वतं  चळवळीत मो ा माणात भाग 
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घेतला. महा मा गांध या आगमनामुळे भारतात अनेक चळवळी सु  झा या. महा मा गांध या िवचारसरणीमुळे 
जनसामा य पासून ते उ  वगातील मिहला पयत वतं  ल ात सहभागी हो यासाठी े रत झा या हो या. 1930 
या कायदभेंगा या चळवळीत महारा ातील रमाबाई रानड,े यशोदाबाई जोशी, मादाम कामा, गोदावरी प ळेकर 

या ि यांनी वतं यासाठी काय केले. भारतातील वातं  चळवळीत महारा ातील मिहलाही आप या योगदान 
दले या आहते. 

सदंभ थंसदंभ थंसदंभ थंसदंभ थं    
1. डॉ. सुमन कोठेकर, डॉ. शांता – महारा ातील कॉ ेसचा वतं  लढा-मुबंई. 
2. डॉ. दमयंती पाठक – वैदभ य मिहलांचे वातं य सं ामातील सहकाय-नागपूर. 
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भारतीयभारतीयभारतीयभारतीय    रा यघटनेचारा यघटनेचारा यघटनेचारा यघटनेचा    ऐितहािसकऐितहािसकऐितहािसकऐितहािसक    संदभसंदभसंदभसंदभ    
डॉडॉडॉडॉ. . . . जीजीजीजी....    डीडीडीडी. . . . घोडेघोडेघोडेघोडे        

(H.O.D.)(H.O.D.)(H.O.D.)(H.O.D.)    
रा यशा  िवभाग मुख, कै. बाबुराव पाटील व र , महािव ालय, हगोली 

         

भारतीय रा यघटनेचा ऐितहािसक संदभ ल ात ठेवणे आव यक आह.े ही घटना गे या 72 वषात िवकिसत 
झाली आह.े पण यातला मु य आशय हा घटना ह हाच आह.े ही एक उदारमतवादी अशी घटना आह.े याला 
अिभ ेत असलेले शासन ह ेक याणकारी आह.े ग रबी, िवषमता, िपळवणूक यािव  ह त ेप करणारे शासन आह.े 
कमान शासन 'िमिनमम ग हनमट' ह े याच ेत व नाही; तर 'काय म आिण यायािधि त शासन' हचे याचे त व 

आह.े 
भारता या रा यघटनेला ये या 26 जानेवारीला 72 वष पुरी होतील. भारताला वातं य 15 ऑग ट 

1947 रोजी िमळाले. 1947 पासून 1950 पयत भारताचा दजा डोिमिनयनचा होता. 1947 साल या भारत 
वतं ता काय ान े('दी इंिडयन इंिडपड स अ ॅ ट 1947" यापुढे या काय ाचा उ लेख 1947 चा कायदा असा केला 

आह.े) अखंड भारताची फाळणी क न भारत आिण पा क तान अशी दोन डोिमिनय स िनमाण केली. 15 ऑग ट 
1947 या दवशी भारत ह े वतं  रा  ज मास आले. या दवसापासून भारता या रा यकारभाराचा कायदा हा 
यापूव  अंमलात असलेला भारत शासन 1935 हाच चालू रािहला. हा कायदा ि टश पालमटने केला होता. या 

काय ात ग हनर जनरल आिण ग हनर यांना या ऐि छक मता दान कर यात आ या हो या या भारत 
(ता पुरती घटना) आदशे 1947 [India (Provisional Constitution) Order 1947] या 1947 या 
काय ाखाली काढले या आदशेानुसार र  कर यात आ या हो या. या र  झा याने लोकिनयु  मंि मंडळा या 

मतेवर असलेले िनबध दरू झाले होत.े असे िनबध ह े ि टश सरकार आिण भारतीय वातं य आंदोलनाचे नेते 
यांमधील मुख अडथळे होते. वतं  भारताच ेपिहल ेग हनर जनरल हणून ी.माउंटबॅटन यांची नेमणूक क न 
भारतीय नेतृ वान े आपण इं जी स ेिव  असलो तरी इंि लश लोकांिव  न हतो, याचाही यय दला. 
भारता या वातं य आंदोलनात हसे या काही घटना घड या अस या, तरी अ हसा मक संघष हाच मु यतः होता. 
स ांतर ह ेअितशय घटना मक प तीने झाले, यातही शंका नाही. फाळणी टाळता आली असती तर फार चांगल े
झाले असत;े पण ते श य झाले नाही. घटना अंमलात आ यापासून भारत ह े जास ाक झाले. घटना िलिह याच े
काम जरी 9 िडसबर 1946 पासून 26 नो हबर 1949 या काळात झाले असले, तरी ित यातील अनेक तरतुद ची 
मुळे यापूव या शंभरा न अिधक वषा या राजक य वातं या या आिण सामािजक प रवतना या आंदोलनांत 
सापडतात. रा यघटना ही या आंदोलनांशी सात य राखते. हणून रा यघटना नीट समज यासाठी यापूव या 
आंदोलनांचा इितहास समजून घेतला पािहजे. कुठ याही दशेाची रा यघटना ह ेइितहासाचेच अप य असत.े ती तशी 
नसली तर ती फार काळ िजवंत राहणारच नाही. पारतं यात असणा या दशेांची घटना या दशेा या इितहासाशी 
फारकत घेऊनच केलेली असते; कारण यां या गुलामीत तो दशे असतो, या दशेाने ती लादलेली असत.े आप याला 
आपली घटना कायाि वत हो याआधी ि टश शासनान े केले या घटना मक काय ानेच वागावे लागत होत.े ह े
कायद े करताना सरकार भारतातील काही पुढारी कवा प  यांचा स ला घेत असे; पण तो स ला मान याच े
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या यावर बंधन न हत.े वतं  दशेाची रा यघटना मा  तेथील लोकां या आशा-आकां ा यांना ितसाद दणेारी 
असावी लागत.े भारताची रा यघटना 54 वष टकून रािहली यात ित यामागे असले या लोकश चा यय येतो. 
ही घटना केवळ काही त ांनी केलेली नाही. इतर दशेां या घटनांमध या तरतुद चे आंधळे अनुकरण नाही; तर 
भारतीय सां कृितक, राजक य, सामािजक वा तवा या संदभात वातं य आंदोलनातून िनमाण झाले या जािणवा व 
आकां ांची अिभ  आह.े इतर दशेांचे घटना मक अनुभव मागदशक िनि तच झाले; पण आप या संदभातच 
यांचे मू य ठरवले गेले. 

मलूभूमलूभूमलूभूमलूभूतततत    अिधकारअिधकारअिधकारअिधकार         
काँ ेस या अिधवेशनात 1895 पासून भिव यकालीन घटनेत मूलभूत अिधकारांचा जाहीरनामा असावा, 

अशी मागणी सात यान े केली गेली. ही मागणी ही भारतीय नेतृ वावर या उदारमतवादी िवचारां या भावाचा 
प रपाक होता. इं ज रा यकत गो या माणसांचे रा य ह ेभारताला वरदान आह,े असे हणत. परंतु भारतीयांना त े
जी वातं ये इं लंड या नाग रकांना उपल ध होती, ती ावयास तयार न हत.े वृ प ांवर सतत राज ोह, 
अ ीलता यांसार या गु हां या खट यांची टांगती तलवार होती. टळकांवर जे हा राज ोहाचा खटला झाला, ते हा 
राज ोह कशाला हणायच े यावरच वाद झाला. शासनाब ल 'अ ीती' िनमाण करणे अशी राज ोहाची ा या 
भारतीय दडंिवधानात होती. अ ीती िनमाण करणे हणजे काय? सरकारवर केललेी कुठलीही टीका ही अ ीती 
िनमाण करणारी आह,े असे मानायच ेका? टळकांचा युि वाद असा होता, क  या टीकेने लोक हसे या मागान े
सरकार उलथून पाड यास उ ु  होतील तीच टीका राज ोह ठरावी. लोकशाहीत सरकारवर लोकिहताथ टीका 
करावी लागते आिण तस े वातं य नाग रकाला असावयास हवे. यावेळ या यायालयान े तो युि वाद कबूल न 
करता टळकांना दोषी ठरवले व िश ा दली. पण तो खटला केवळ एका चा न हता; तर भारतातील 
नाग रकां या वातं याचा होता भारता या रा यघटनते येक नाग रकाला भाषण व अिभ चे वातं य 
दे यात आले आिण यानंतर सव  यायालयाने राज ोहा या गु ाची ा या या वातं याशी सुसंगत अशी 
क न टळकां याच युि वादात केलेली राज ोहाची ा या मा य केली. 

मूलभूत हकां या मागणीमागे जशी वसाहतवादातीत अनुभूती होती, तसेच घटना हाच ेत व ानही होत.े 
लोकशाही हणजे केवळ िनवडून आलेले सरकार एवढेच नाही. घटना हाची आव यक अटही असत,े क  यात 
शासनाच े अिधकार सीिमत केलेले असतात. इं लंडला लेखी घटना नाही; पण घटना मकता आह.े 1975 या 
आणीबाणीत या अनेक कृती ा घटने या श दानुसार हो या, पण घटना हाला डावलणा या हो या. घटना हाच े
त व ान मूलभूत अिधकार ह े अशा मयादा शासनावर घालतात. यात शासन ब सं यावादी होणार नाही 
याक रताही तजवीज असते. मुि लम लीगतफ थतं  भारत ह े हद ूरा य होईल. अशी भीती  कर यात येत 
असे. डॉ.आंबेडकरही ब सं यावादी रा याची अशी भीती  करीत असत. भारतात या अ पसं यांकांना यां या 
ह ाची वाही दणेे हाही मूलभूत अिधकारां या तरतुद चा हते ूहोता.  
समाजवादसमाजवादसमाजवादसमाजवाद     

भारता या रा ीय आंदोलनात भारतातील लोकांची दा र , िवषमता, िपळवणूक यांपासून मु ता 
कर याच े येय होतेच. 1931 म ये केले या मूलभूत ह ां या ठरावात ही उ  े समािव  होती. यांचा उ ार 
नेह ं नी घटनासिमतीत मांडले या उ ां या ठरावातही होता. घटने या मागदशक त वांम येदखेील जी 
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सामािजक आिण आ थक त वे आहते. ती यांस अनुस नच आहते. यालाच समाजवादी असे हटल ेजात.े समाजवाद 
हणज ेसव उ ोगधंद,े ापार, शासना या आधीन असावा असे कधीच अिभ ेत न हते. अगदी नेह  युगातही िम  

अथ व थाच वीकारली होती. समाजवाद हणज ेसामािजक याय. शासनान ेलोकानंा यांच ेसामािजक व आ थक 
अिधकार उपल ध क न ायचे; िश ण, वा य, रोजगार सवाना उपल ध क न ायचा, अशी याची कमान 
गरज आह.े पण लोकांच ेमानवी ह , यांत दा र , अ ान, कुपोषण, बेरोजगार, िपळवणूक यांपासून मु ता आिण 
वा यसेवा, िनवारा आिण िनदान ाथिमक िश ण यांची हमी या समाजवादा या आव यक अटी आहते. 

समाजवाद आिण मानवी ह  ह ेपर परांना पूरक आहते. 
वातं य आंदोलनात काँ ेसने जमीन सुधारणा कायद ेकरावयाच ेवचन दले होत.े ि टश आमदानीत जी 

जमीनदारी प त अि त वात होती, ती अ यायकारक होती; तशीच उ पादनास मारक होती. जमीनधारकांजवळ 
खूप मो ा जिमनी हो या; या त े कुळांकडून अ प मोबद यात कसून घेत आिण सगळा फायदा वतः या चैनीत 
घालवत. िशवाय ते जिमनीची िनगाही राखत नसत. यामुळे जिमनीचीही मता कमी होत असे. जमीन ह े
उ पादनाचे साधन होत.े याचे वाटप या य प तीन ेहोणे आव यक होत.े एका कुटंुबाकड े कती जमीन असावी, 
यावरही मयादा घालणे आव यक होत.े या बाबतीतले कायद ेकेले गेले. या काय ानंा यायालयात ते मालम े या 
अिधकाराशी िवसंगत आहते, असे आ ेप घेतल े गेले. यायालयाने मालम े या अिधकाराचा ापक आिण 
कायदिेन  अ वयाथ के याने यायालय व संसद यांम ये संघष िनमाण झाला. संसदलेा घटनादु ती क न या 
जमीनिवषयक सुधारणांचा माग मोकळा क न ावा लागला. समाजवाद हा श द मूळ घटनेत न हता. तो 

ित ाप कात 42 ा घटनादु तीन े घातला गेला. ही घटनादु तीही सव  यायालयाने वैध ठरवली. 
समाजवादाची ा या पोथीिन  प तीने कधीच अिभ ेत न हती. आज ती मानवी ह ां या संदभात केली जाईल. 
समाजवादाला यायालयाने िवरोध केला असा एक चार कर यात येतो. पण काही यायालयीन िनणयांच ेअपवाद 
सोडले तर जमीनसुधारणा काय ांना याचा िवरोध झाला नसनू खरा िवरोध राजक य प ातील िहतसंबंधीयाचंाच 
झाला हणून जमीनसुधारणा िवधायक काय ाची कायवाही झाली नाही. उ र हदु थानात आजही मो ा इ टेटी 
आहते. समाजवादात समतेची भावना समाजात खोलवर मुरणे आव यक असत.े ती नसली तर शोिषतांवर अ याय 
होतच राहतात. दिलत आिण ि या यां यावर होणारे अ याय ह ेकेवळ शासनाकडून होत नाहीत, ते समाजाकडूनही 
होतात आिण शासन त ेडोळे िमटून बघत.े 
सघंरा यप तीसघंरा यप तीसघंरा यप तीसघंरा यप ती     

भारत हा एवढा मोठा दशे आह ेक  याचे शासन एका क ीय प तीने होणे श य न हत.े हणून याला 
संघरा यप ती लाव याचा िनणय ि टश स ेन े 1935 या काय ा ारे घेतला होता. यावेळी भारताच े दोन 
राजक य भाग होत.े एक होता ि टश इंिडया आिण दसुरा होता सं थािनकां या रा यांचा. ि टश इंिडया हा अनेक 

ांतांत वाटला गेला होता. ह े ांत केवळ इं जी रा या या शासक य सोयीनसुार झाले होत.े 1935 या 
काय ाची पूणपणे कायवाही होऊ शकली नाही. कारण सं थािनक यास तयार न हते. यां या संर णाची वाही 
ि टश सरकारन े दली होती. अंतगत बाबतीत ते वाय  होत.े बाक या ांतांत ज े राजकारणीकरण रा ीय 
आंदोलनामुळे झाले होत.े याचा वारा आप या जेला लागू नय ेअसे यांना वाटत होते. याला बडो ासारखी काही 
रा य ेअपवाद होती. 1935 या काय ाखालच ेसंघरा य ह ेफ  ि टश इंिडयापुरतेच अंमलात येऊ शकले. 1946 
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म ये जे हा ि टश रा यच जाणार असा िनणय झाला ते हा यांनी सं थािनकानंा सांिगतल े क  यापुढे यां या 
र णाची जबाबदारी ि टशांना घेता येणार नाही. यांना सांग यात आले क  यांनी भारत कवा पा क तान 
यांपैक  एका डोिमिनयनम ये िवलीन हावे कवा वतं  रहावे. यांपैक  कुठ याही सं थानाला वतं  राह याची 

मता न हती. काही सं थाने भारता या दशेात भौगोिलकदृ ा संल  होती. काह च ेराजे एका धमाचे तर जा 
दसु या धमाची होती. ि टशांनी राजांना पूणपणे आप या रा याब लचा िनणय घे याचे वातं य दले होते. 
जुनागढचा राजा मुसलमान तर जा हद.ू हदैराबादची तीच प रि थती होती. ज मू-का मीरम ये राजा हद ूव 

जा ब सं य मुसलमान. भारत सरकारची भूिमका ही होती क  असे िनणय जे या इ छेनुसारच हावयास हवेत. 
जा हद ू कवा मुसलमान अस यावर त ेरा य कुठ या डोिमिनयनम ये िवलीन हावे ह ेअवलंबून नसावे. कारण 

भारतान े ि रा वाद कधीच वीकारलेला न हता. सव राजांना, यांच े दशे भारता या सीमेला लागून कवा 
वेढलेले होत,े यांना भारतात िवलीन हो यास वृ  कर याच ेमोठे काम गृहमं ी सरदार व लभभाई पटेल यांनी 
पार पाडले. जुनागढ या राजान े जेला डावलून पा क तानात िवलीन हायचा य  केला. याचा ितवाद करावा 
लागला. ितथे सावमत घेऊन जेने भारतात सामील हो या या बाजून ेकौल द यावर ते रा य भारतात िवलीन 
झाले. हदैराबाद या िनझामाने पा क तानशी गु तगू करायचा य  केला पण तो भारताला सैिनक  कारवाई क न 
हाणून पाडावा लागला. ज मू आिण का मीरच ेराज ेह र सग यांनी मा  िनणय घे यास दरंगाई केली. तेथील ा 
ब सं येन े मुि लम होती. तेथील वातं या या चळवळीला काँ ेसन े पा ठबा दला होता. पा क तानन े
टोळीवा यांना धाडून का मीरवर आ मण केले. ह र सगांनी भारताची मदत मािगतली. का मीर भारतात िवलीन 
झाले तरच भारत या या संर णाची जबाबदारी घेईल असे भारत सरकारन ेसांिगतले ह र सगानंी िविलनीकरण 
काही अट वर वीकारले भारत सरकारन े या अटी मा य के या. या अटी कलम 370 म ये िथत झा या. 
पा क तानन ेआ मण मागे घेत यावर का मीरम ये सार्वमत घेतले जाईल याला भारतान ेमा यता दली होती; 
पण पा क तानन े आ मण मागे घेतल े नाही. का मीरमधील सरकार या इ छेनेच भारतातील िविलनीकरणावर 
िश ामोतब झाले. मा  हा  अजून पूणपणे सुटला नाही. स या भारत-पा क तान यांम ये या ांवर बोलणी 
सु  आहते. 

कॅिबनेट िमशन योजनेनसुार अखंड भारत हायचा होता. यात जे संघरा य योजले होते ते िनदिशत मता 
क ाला आिण उव रत मता रा यांना, अशा प तीच े होते. हाच संघरा याचा ढाचा अमे रके या आिण 
ऑ ेिलया या घटनांम ये अंतभूत होता. यामुळे उ ांचा जो ठराव फाळणी या िनणयापूव  घटनासिमतीन ेमा य 
केला होता, यात याच व थेचा उ ार होता. फाळणीनंतर मा  या व थेला िचकटून राहायच ेकाही कारण 
न हत.े अशा व थेत क  ह ेदबुळे होणार होत.े दशेा या प रि थतीत असे दबुळे क शासन परवडले नसत.े िशवाय 
आ थक िनयोजन ह ेकाँ ेसचे अनेक वषापासूनचे येय होत.े अमे रका आिण ऑ ेिलया यांम ये क  आिण रा य े
यां यात जे संघषाच ेवातावरण होत ेतस ेभारतात न हते. या दशेांत रा य ेआधी अि त वात होती आिण क ीय 
स ा नंतर आली. रा य ेआप या अिधकारांबाबत जागृत होती. भारतात रा यां या अि मता नंतर जागृत झा या. 
रा यांनाही बळ क शासान हवे होते. सव रा ये कमी-अिधक माणात िवकिसत होती. साधनसंप ीच े या य 
वाटप वळ क शासन अस यासच होणार होत.े हणून क ाला आिण रा यांना ावया या अिधकारां या या ा 
जा त तपशीलात िलिह या गे या. क ाला उव रत मता दे यात आली. अपवाद फ  का मीरचा केला. कारण 
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कलम 370 नुसार या रा या या बाबतीत क ाची मता फ  िवलीनीकरणना यात जे िवषय दले होते, 
तेव ापुरतीच होती. उव रत मता रा या या िवधान सभेलाच होती. क ाला खूपच मता घटनेन े दली. जोवर 
एकाच प ाचे रा य दो ही पात यांवर होत,े तोवर क ा या स ेला काहीच अडसर न हता. पण पुढे जे हा 

ादिेशक प  उदयास आले ते हा भारत राजक यदृ ा जा त संघरा यीय झाला. आघा ांची सरकारे 
झा यापासून क ा या स ेला अनेक मयादा पड या. 

72 व 73 ा घटना दु यांनी पंचायती आिण िज हा प रषदा यांना स म कर यात आले. आज कमान 
काम दणेारी जी योजना क  सरकारतफ आणली जात आह ेयाची: जबाबदारी पंचायतीवर दली जा याची श यता 
आह.े महा मा गांध या ाम वरा य या क पनेकड े जावे लागणार आह.े अशा योजना जर ाचारािशवाय 
राबव या जाय या असतील तर पंचायत ना कायशील करावे लागेल. स ा एकवटणे ह ेलोकशाहीला मारक होते, 
स े या िवक ीकरणाची या जा त वेगवान हावी लागेल. 
यायालयीनयायालयीनयायालयीनयायालयीन    पनु वलोकनपनु वलोकनपनु वलोकनपनु वलोकन     

लोकशाहीत यायालयांवर घटनेन ेिनमाण केले या सं था घटने या मयादांम ये काम करतात क  नाही त े
पाह याची जबाबदारी यायालयांवर असत.े ि टश राजवटीत ांतांम ये असलेली उ  यायालये ह ेकाम करत. 
यावरच ेअपील ि ही कौि सलकड ेअसायचे. ि ही कौि सलकड ेअपीले 1949 नंतर जाईनाशी झाली. कारण तसा 

कायदा केला होता. 1935 या काय ाखाली फेडरल कोटाची उभारणी झाली. घटनेत या जागी सव  
यायालयाची थापना झाली. सव रा यांम ये उ  यायालय आिण दशेा या पातळीवर सव  यायालय 
यायालयीन पुन वलोकनाच े काम करतात. एखादा कायदा कायदमेंडळा या मते या क ेत आह े कवा नाही, 

आिण तो मूलभूत ह ांचा संकोच करतो काय, ह े यायालये तपासतात आिण जर तो अिधकार े ाच ेउ लंघन करत 
असेल कवा मूलभूत ह ांचा संकोच करत असेल तर तो कायदा त े यायालय र  ठरवू शकते. यायालये घटनेचा 
अ वयाथ करतात. यायालयाचे वातं य आिण राजकारणापासूनची अिल ता ही याय व थेची शि थान े
आहते. यायाधीशां या नेमणुका इतर अनेक दशेांत शासनच करत.े परंतु भारतीय रा यघटनेत शासनान े सव  
यायालया या सर यायाधीशांशी स लामसलत क नच या नेमणुका करा ात असे हटले आह.े शासनान ेराजक य 

हतेून े यायालये भ  नयेत याकरता ही तरतूद केली होती. अमे रकेत येक रा ा य  सव  यायालयामधली 
र  पद ेआप या धोरणाशी सुसंगत मत णाली या ची नेमणूक क न भरतो. मा  िसनेटतफ या ची 

चौकशी होत ेआिण अंितम नेमणूक काँ ेस (अमे रकेतील संसद) करत.े इं लंडम ये शासनावर दसुरे काहीही अंकुश 
नाहीत. घटनाकारांनी या दो ह चा िवचार केला. शासनाला संपूण अिधकार दणेेही यांना यो य वाटले नाही, तर 
दसु या बाजूला यायाधीशां या नेमणुका राजक य येत सापडा ात याचाही यांनी इ कार केला. मधला पयाय 
यांनी वीकारला, इं दरा गांध या काळात काही यायाधीशांचे ये ता म डावलेले गेले. ह ेसव टाळ यासाठी 
यायाधीशां या नेमणुका करताना सर यायाधीशांचे मत शासनावर बंधनकारक असेल असा सव च यायालयान े

िनणय दला. यायालयीन पुन वर कना या मयादा ठरव याबाबत घटनाकारांम य ेती  मतभेद होत.े अमे रकेत 
यायालयाने सामािजक आिण आ थक ांवर असिह णू भूिमका घेत यान ेशासनाला ह त ेप करणे अश य झाले 

होत.े असा ह त ेप हा शासना या क याणकारी भुिमकेमुळे आव यक झाला होता. 
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िनवडणकूिनवडणकूिनवडणकूिनवडणकू    आयोगआयोगआयोगआयोग     
यायालयां माणेच वतं  अशा िनवडणूक आयोगाचीही योजना घटनेत केलेली आह.े आज या आयोगान े

वतःची ित ा थािपत केली आह.े िनवडणूक आयोग हा वतं  असावा असा आ ह डॉ.आंबेडकरांचा होता. 
िनवडणूक आयु ांना आप या पदाची शा ती दणेारी कलमे घटनेत अंतभूत झाली. ी.टी.एन.शेषन यां या काळात 
आयोगाची अिधमा यता वाढली. आज भारतातला िनवडणूक आयोग सव जगा या म सराचा िवषय झाला आह.े 
भारतासार या मो ा दशेात एव ा मो ा लोकसं ये या िनवडणुका इत या िश तब  होतात, याचे ेय 
िनवडणूक आयोगालाच आह.े शेषन यां यानंतर लगडोह आिण आता कृ णमूत  यांनीही िनवडणूक आयोगाची 

ित ा उंचावलेली आह.े िनवडणूक आयु ाची नेमणूक शासनच करत.े घटनासिमतीत यांवर चचा झाली होती 
आिण या मतेचा दु पयोग होऊ नय े याक रता एका सिमती या पवायही सुचवला होता. ही मता केवळ 
शासनाकडचे राहणे यो य नाही. याबाबत काही उपाय योजावे लागतील. 

भारतीय रा यघटनेचा हा ऐितहािसक संदभ ल ात ठेवणे आव यक आह.े ही घटना गे या 54 वषात 
िवकिसत झाली आह.े पण यातला मु य आशय हा घटना ह हाच आह.े ही एक उदारमतवादी अशी घटना आह.े 
याला अिभ ेत असलेल ेशासन ह ेक याणकारी आह.े ग रबी, िवषमता, िपळवणूक यािव  ह त ेप करणारे शासन 
आह.े कमान शासन 'िमिनमम ग हनमट' ह े याच ेत व नाही; तर काय म आिण यायािधि त शासन हचे याच े
त व आह.े 
सदंभ थंसदंभ थंसदंभ थंसदंभ थं    सचूीसचूीसचूीसचूी::::----    

1) भारतीय रा यघटनेचा ऐितहािसक संदभ, स यरंजन साठे, पुण.े    
2) भारतीय शासन आिण राजकारण, ा. सुधाकर कुलकण     
3) भारतीय शासन आिण राजकारण, ा. ही.एन. इंगोले, ा.डॉ. एरंडे     
4) भारतीय संिवधान.    
5) दिैनक लोकस ा.    
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वातं यो रवातं यो रवातं यो रवातं यो र    काळातीलकाळातीलकाळातीलकाळातील    थंालयाचीथंालयाचीथंालयाचीथंालयाची    भुिमकाभुिमकाभुिमकाभुिमका    
    

ीीीी. . . . गोवधनगोवधनगोवधनगोवधन    गलुाबरावगलुाबरावगलुाबरावगलुाबराव    जोगदडंजोगदडंजोगदडंजोगदडं    
ा तािवका तािवका तािवका तािवक – 

‘िश ण’ या सामािजक गरजलेा आज सव  ाधा य ावे लागेल कारण सुिशि त, सुसं कृत तसेच दशेाचा 
जबाबदार नागरीक हा िश णा या मा यमातून घडत असतो. आिण सुिशि त समाजा या बळावरच दशेाची गती 
अवलंबून असत.े परंतू केवळ भौतीक िवकास हणज े गती होईल का? अथातच नाही. िजवनाला सखोलता, अथ 

ा  क न दणेा या आ म वृतीही मणु याम ये असतात जसे अ या मीक त व चतनाची वृती, सां कृतीक व 
स दयशा ीय ेरणा, अशा काही ेरणा कवा वृ ीमुळे जीवनाला आशय कवा उदा ता ा  होत 
असत.े ानाबरोबरच मनोरंजन ही आज घडीला काळाची गरज बनल े आह.े दनैंदीन िजवनातील ताण-तणाव 
यांसार या गो मुळे मानवी आरो यांवर िवपरीत परीणाम होतानंा दसत आहते. यामुळे मनु याचे मन िव वंसक 
आिण नकारा मक गो कडे वळ याची श यता असते. हणून फाव या वेळांत मनोरंजन आव यक असत ेआिण या 
सव गरजांची पुतता ही ंथालया ारे होत असत.े  

रा  िवकासातील समृ  वाटचालीत ंथालय मह वपूण सहयोग दते आहते.रा ा या शै िणक, राजक य, 
सामािजक, अ थक व वै ािनक अशा सवच े ाम ये ंथालय समृ  होत आहते. आज आपण भारतीय वातं याचा 
अमृत महो सव साजरा करत आहोत. आज आपला दशे िविवध े ातील दै द यमान गती या बळावर सवच 

े ाम ये वच व िनमाण करतांना दसत आह े याचा खरा आधार ंथालये आहते. सावजिनक िश णाला पुरक 
ठरणारी चळवळ हणज े ंथालय चळवळ आह.े बडोदा सं थानाम य े महाराज सयाजीराव गायकवाड यांनी 

ंथालय चळवळी या मा यमातून सावि क िश णाचा सार आिण चार केला.भारताला ािचन काळापासून 
ंथालयांचा वारसा लाभलेला आह.े Library is considered to be an extension of Class room. हणजेच 

अ ययन व अ यापन येम ये ंथालयांना अन यसाधारण मह व ा  होत.े  
आज भारताम य े ंथालय आिण मािहतीशा ाम ये जी काही गती झालेली दसत आह े याम ये सवािधक 

मोठं योगदान डॉ. एस. आर. रंगनाथन यांच ंआह.े रंगनाथन यांनी 1928 म ये म ास ंथालय संघाची थापना 
क न भारतात या सावजिनक ंथालय चळवळीची मु तमेढ रोवली. 1931 म ये यांचा सवात मह वाचा ंथ 'द 
फाई ह लॉज ऑफ लाय री साय स' िस  झाला. भारतीय ंथालयांची चौकट रंगनाथन यांनी दले या या पाच 
िस ांतावरच आह.े ह ेिनयम वरवर पाहता अ यंत साधे वाटू शकतात पण याम ये यां या अंगी असलेली दरुदृ ी 
दसून येत े यामुळे भारतीय ंथालयांना कलाटणीच िमळाली. तसेच यांच े ह े ंथालयांचे िनयम जगभर िस  

झाले. या िनयमांचे वैिश य हणज े आज या काळात दखेील याचे मह व तसभुरही कमी झालेलं नाही या 
काळाम ये यांची जेवढी उपयु ता होती तेवढीच उपयु ता आजही आह.े यामुळे यांना भारतीय ंथालयशा ाच े
िपतामह हटल ंजातं. केवळ पु तकांची दवेाण् घेवान ह ेकाय न राहता ंथालयाचे े  आज खुप िव तारलेल आह.े 
बदल या काळाबरोबरच ंथालये आज मािहतीची दवेाण घेवाण करणारी सं था बनली आह.े आज या िव ाना या 
युगांत मािहती आिण जनसंपका या े ाम ये चौफेर गती होतानंा दसत आह.े आजचा हा समाज मािहती धान 
समाज (Information Society) होत आह.े हणून यापुढील काळांम ये ान आिण मािहती हचे समाजा या 
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िवकासांतील मुख साधन असेल यात शंकाच नाही. 21 ा शतकांम ये मािहतीचा चंड िव फोट झालेला आह े
अशा प रि थतीम य ेसुदधा ंथालये मािहतीच े व थापण यो य कारे क ण बदल या काळा माणे ंथालय सेवा 
दे याचं काम ंथालये अिवरतपणे करत आहते. संशोधन व िवकास, धम आिण त व ान, सां कृितक व मनोरंजन 
अशा सवच अघाडयांवर ंथालयाचे खुप माठे योगदान आह.े रा िवकासातील ंथालयाचे मह व तसेच नवसमाज 
िन मतीम य े वातं यो र काळातील ंथालयां या योगदानाचा आढावा तुत शोधिनबंदा ारे घे यात आला आह.े 
आधिुनकआधिुनकआधिुनकआधिुनक    समाजा यासमाजा यासमाजा यासमाजा या    गरजागरजागरजागरजा        

आज या आधुिनक युगाम ये वावरणा या समाजा या गरजां या ा या य माम ये िश ण ही गरज आह.े 
कारण सुसं कृत आिण जबाबदार नागरीक हा िश णा ारे घडत असतो. सुिशि त आिण समथ नाग रक हा दशेा या 
िवकासातील आव यक घटक असतो यांमुळे अ थक िवकास साधता येतो.परंत ूमानवी जीवनासाठी केवळ भौतीक 
िवकासच आव यक नाही जीवनाला अथ ा  क ण दणेा या काही आ म वृतीही मणु याम ये असतात जस े
आ याि मक व व चतनाची वृती, सां कृतीक व स दयशा ीय ेरणा अशा काही ेरणा व वृ ीमुळे जीवनाला 
आशय आिण उदा ता िमळत असते.धम ,सं कृती, कला अशा गो चा उदय मानवा या ठाई असणा या उदा  

ेरणांमुळेच होत असते.मािहती आिण ानाबरोबरच मन रजन िह सु ा आज मुख सामािजक गरज बनत आह.े 
वाचन या माणे ानात भर घालत े याच माणे मनोरंजनही करत.े कंटाळवाणा वास, रकामा वेळ आपण 
वाचना या छंदामुळे सुस  क  शकतो. वातं यपूव काळात अनेक ांितकारकांना, दीघ कारावास सहन करावा 
लागला. तेथ ेवाचनाचा छंद यांना फार उपयोगी पडला. उ म पु तक वाचतांना वतमानातील सव चता, काळजी 
यांचा िवसर पडतो. उ म ंथा या वाचनान ेिवल ण आनंद िमळतो, मनाला स ता लागते , मन ग भ बनत े
तसेच ि म वाचा िवकास होतो. आज या धाकधुक या िजवनाम य ेतान-तनावाचे व थापन मनोरंजना ारे 
करता येते परंतू मनोरंजन सु ा िवधायक आिण रचना मक असले पािहजे.यामुळे मणु याचे जीवन सां कृतीक दृ या 
प रपुण व संप  होईल.  
सामािजकसामािजकसामािजकसामािजक    सं थासं थासं थासं था----    

कोण याही समाजाचा सवागीन िवकास हा सामािजक सं थां या मा यमातून भावीपणे साधता येतो. 
आदश व गत समाजिनम तीसाठी ाचीन काळापासून िविवध सं थांची िन मती झालेली आह.े यांम ये शै िणक 
सं था, संशोधन सं था, सां कृतीक तसेच लिलत व कला मनोरंजना या े ाम ये काम करणा या सं था, औ ोगीक 
सं था यांचा उ लेख सामािजक सं था हणून करता येईल.या सव सं था आपआप या े ाम ये समाजाला उपयु  
असे काय करत असतात. याच कारे ंथालय ही सु ा दशेातील िश ण व थेला पुरक अशा कारची सं था 
आह.ेपरंतू ंथालय व रल सं था माणे एकाच े ाम ये काय न करता सवच े ाम ये मुलभूत व पाचे काय 
करत.े ंथालयाम ये िविवध िवषयांवर अनेक लेखकांची भरपूर पु तके उपल ध असतात यामुळे मािहतीच ेदालन 
आप या समोर असत.े ंथ मानवां या सु  श ना जागे क न मनु याला काय वण करतात, फूत  िनमाण 
करतात. ंथालयातील ंथ, िनयतकालीके या ारे मनोरंजनाचेही होत.े मािहती दवूेन जागृत कर याच े,प रि थतीच े
यो य आकलन क ण दे याचे काय ंथालये ंथा ारे करीत असतात. अिभ चीपुण गंृथा ारे मानवी मनावर सं कार 
करतात.  
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थंालयथंालयथंालयथंालय    आिणआिणआिणआिण    िश णिश णिश णिश ण        
समाजाला ान दणेे, समाजाम ये मू य जवून आदश समाजाची िन मती करणे आिण समाजाम य े

वसाईक कौश य वाढिवणे ही िश णाची थोड यात उ द ये सांगता येतील.िश णांचे दोन कार पडतात 
औपचा रक िश ण आिण अनौपचा रक िश ण औपचा रक िश ण ह ेशाळा, महािव ालय या ारे दले जाते.शाळा 
तरावर मीक पु तके उपल ध असतात परंत ूमहािव ालय तसेच िव ापीठ तरांवर िव ा याची आकलन श  

िवकिसत झालेली असत े आिण तो वत: अ यास क  शकतो. हणून वगातील िश णाबरोबरच ंथालयातील 
अ यायनावर भर दला जातो यामूळे िव ा याम य े बु ीचा िवकास हावून ग भता िनमाण होत.े ंथालयांना 
कोण याही शै िणक सं थेचे दय थळ हटल ेजात.े कारण ंथालया ारे िव ा याम ये वाचनाची आवड िनमाण 
क न िव ा याची वैचारीक ग भता वाढ याचे काय पार पाड या जात.ेयामुळे िव ा या या ाना या क ा 
ंदावतात.िव ा याच े मन समृ  होत े तसेच तो एखा ा गो ीवर वत:च े मत बनव याची या याम ये मता 

िनमाण होत.े अशा कारे ंथालया ारे िव ा याचा बौ ीक िवकास साधता येतो आिण हचे ख या िश णाच े
उ द ये असते. 

अनौपचा रक िश णांम ये िव ा याला िश कांची मदत खुप कमी माणाम ये होत असत ेया िव ा याना 
वत: या िववेक बु ीन ेपु तके वाचून ान ा  करावे लागते. यामुळे ंथालय वंयअ यानासाठी या िव ा याचा 

खरा अधार असतो. ामु याने सावजिनक ंथालया ारे अनौपचा रक िश णाचे काय पार पडत असते. या 
कार या ंथालयाम ये सवाना मु  वेश असतो. यामुळे अनौपचारीक िश णाम ये सावजिनक ंथालये 

मह वाची भूिमका बजावतात. जगभरातील ंथालये थळ, काळ, वेळ या माणे सतत बदलून बदल या काळा या 
गरजांची पुतता भावी पणे करतांना दसतात. भारताम ये िनर रतेच े माण मोठया माणाम ये अस यामुळे 
अशा लोकांसाठी दकृ ा  मा यमांची व था सावजिनक ंथालयाम ये असत.े या ारे चांगलया िवषयावरील 
समाजसुधारकांची ा याने, समाज बोधनपर काय म या ारे लोकिश णाचे काय क न आदश समाज 
घडिव याचे काय ंथालय करतात. याचबरोबर भारताम ये मोठया माणावर कामगार वग आह.े अनेक 
उदयोगांम ये काम करतांना कुशल कामगारांची आव य ा असत े यासाठी ंथालयां ारे मजीवी लोकांसाठी 
उपयोगी पडतील असा ंथसं ह असतो यामुळे कुशल कामगारवग तयार होतो तसेच उदयोजकांना कुशल 
मणु यबळ उपल ध होते. यामुळे उ पादकता वाढीस लागून रा ा या िवकासाला चालणा िमळत े या सव 

योम ये ंथालयांचे खुप मोठे योगदान आह.े   
थंालयथंालयथंालयथंालय    आिणआिणआिणआिण    सशंोधनसशंोधनसशंोधनसशंोधन    

आज जगातील ब तेक सव गत दशेांत संशोधन फार मो ा माणावर होत आहयेा य ातून जी मािहती 
उपल ध होत े ितचा उपयोग केला जातो क  नाही हा खुप मोठा  आह.े िवसा ाशतकात ज े एकंदर िवपुल 
संशोधन झाले याची न द िव ापीठे, योगशाळा, संशोधन सं था इ याद या 

ंथालयांत आह.े परंतु या मािहतीचा उपयोग संशोधक, संशोधन सं था, ापारी कंप या वगैरे िचत संगीच कर
तात. यामुळे तेच तेच  पु हा 
पु हा हाताळल ेजातात कवा एखादा शोध आिण याची उ ोगात वापर (Utilization) यात बराच काळ िनघूनजा
तो. एखा ा गो ीसंबंधी संशोधन हाती घे यापूव  कवा एखादी संशोधन योजना आख यापूव  याब ल पूव   
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काय काम झाले आह े याबाबत या े ातील उपल ध सािह याचा आढावा घेणे आव यक असते. 
ही मािहती गोळा क न व या सव मािहतीची छाननी क न िन कष काढ यावरच मग पुढील संशोधनाब ल या 
योजनेचा िवचार करता येतो व अनाव यक कामाम ये जाणारा वेळ वाचवता येतो. संशोधनास सहा य करणे ह े

ंथालयांचे मह वाच े काय आह.े ंथालयांम ये िविवध संदभ ंथ तसेच संशोधनास पुरक मािहती संशोधकास 
त परपणे पुरिवत असतात. संशोधना ारे िवविध े ाम ये मौिलक काय पार पडत असते आिण या कायास 
हातभार लाव याचे काय ंथालये करतात. 

थंालयथंालयथंालयथंालय    आिणआिणआिणआिण    सां कृतीकसां कृतीकसां कृतीकसां कृतीक    ेे ेे     
ंथालया ारे मानव जातीचा सम  सां कृतीक वारसा चे जतन के या जाते. अशा ंथां या वाचनामुळे अंगी 

कलागुण कवा सृजनशीलता असणा या ना मागदशन िमळू शकते व यां या कालागुणांचा तसेच 
स दयशा ीय अिभ चीचा िवकास घडू शकतो. याचबरोबर ंथालये िविवध सां कृतीक काय माच ेआयोजन क रत 
असतात यामूळे समाजघटकांम ये सु  कला गुणांना वाव िमळतो या ारे िविश  कलागुणांम ये ािव य 
िमळिवता येते या े ाम ये याची जडण घडण होवून म व िवकास साधता येतो. अशा िविवध कार या 
सां कृतीक काय मामुळे सामािजक जडण घडण चांगली होवून सवगुणसंप  समाजाची िन मती होते. 

थंालयथंालयथंालयथंालय    आिणआिणआिणआिण    मािहतीचेमािहतीचेमािहतीचेमािहतीचे    सारणसारणसारणसारण    
मािहतीची दवेाण घेवाण ह े ंथालयाचे मुख काय आह.े िव ाथ , संशोधक, उ ोजक, मजूर , कलावंत या 

कार या सव वगातील लोकांना ंथालया या सेवांचा उपभोग घेता येतो अशा कारे िविवध कार या गटातील 
लोकांना यां या गरजेनसूार मािहतीची दवेाण घेवाण क ण समाज समृ  कर यास ंथालये मोलाची भूिमका पार 
पाडतात. 

थंालयथंालयथंालयथंालय,,,,    अ या मअ या मअ या मअ या म    आिणआिणआिणआिण    त व ानत व ानत व ानत व ान    
ंथालयाम ये िविवध कारचा ंथ सं ह असतो. येक वाचक वगा या मागणी माणे ंथांचा पुरवठा 

ंथालये करीत असतात याम ये रामायण, महाभारत, भगवत गीता यासारखे धा मक त व ान ा  क ण दणेारे 
ंथ असतात या ारे मणु याचे जीवन मुलया मक दृ या समृदध बनत े प रणामी आचरण उदा  बनत.े नवीन 

िन मती कवा घडव यासाठी वाचन मह वाचं आह.े चांग या पु तकां या, त व ाना या बळावर दशेाम य े
महापु ष घडत असतात. माणसाचे वतन कसे असावे ह ेठरव याच ेकाम वाचन करत असत.े 

थंालयथंालयथंालयथंालय    आिणआिणआिणआिण    मनोरंजनमनोरंजनमनोरंजनमनोरंजन    
ान, मािहती, मनोरंजन व सं कार दवूेन ंथां या मा यमातून वाचकांची जडणघडण कर याच े मोठे 

अदभूत साम य ंथालयांम ये असते. एखादा िव ान पु ष घड याम ये याने वाचले या पु तकांचा मोलाचा वाटा 
असतो. ंथालयातील वाचकांचा रकामा वेळ साथक  लाव यासाठी तसेच वेळेचा सदपुयोग हो या या दृ ीने 
मनोरंजनपर पु तकांचा पुरवठा ंथालये करीत असतात याम ये वास वणने, लोकि य मािसके तसेच 

ा यानमालाय, संगीत मैफ ल या कारच ेकाय ंथालय करतात. 
थंालयथंालयथंालयथंालय    आिणआिणआिणआिण    समाजप रवतनसमाजप रवतनसमाजप रवतनसमाजप रवतन    

आधुिनक वाचकां या गरजा आिण सामािजक बदलानूसार ंथालयांची भूिमका काला नुप सतत बदलत 
असत.े आज या मािहती धान समाजा या गतीतील मुळ सु  ह े िविवध े ातील ता वीक व तांि क ान हचे 



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

 Vol. I  - ISSUE – LXIX , Year – 8,    14 Oct. 2022,  SJIF Impact Factor : 7.479   Page - 140 

रािहल. ंथालया माणेच काही निवन प त या सं थांचाही उदय होतांना आज दसत आह ेआज येक दशेांम य े
मािहती क  े थापन केली गेली आहते. या मािहती क ांचीही सं या मोठी असते व यां यात आपआपसातही 
एकसू ता राहील याची द ता यावी लागते. या मािहती क ांच े काम हणज े िनरिनरा या संशोधन क ांतून 
आलेली संशोधनाची मािहती जपून ठेवणे, ितची िवषयवार िवभागणी क न यो य प तीने सूची तयार करणे, 
संशोधन व ापारी सं था व कंप या यां याकड ेती पाठिवणे व ज र लागेल ते हा जु या संशोधनाब ल मािहती 
पुरिवणे. या कारचे मह वपूण काय या सं था क रत असतात  या माणे- डॉ यूमटेशन सटर, डटेा बॅ स,इ सडॉक, 
डिेसडॉक अशा कार या सं था वाढत आहते.यामुळे आता ंथालयांची ा ी वाढून पारंपारीक सेवांबरोबरच 

लेखन क ,े डटेा बॅक या िविवध े ातील मािहती एकि त क ण ितच े वग करण  िव ेषण करणा या सं था, 
भाषांतर वा ितलेखना मक सेवा दणेा या सं थांची अशा े ाची गती व ा ी वाढत चालली आह.ेअथातच 
मािहतीच ेसंकलन व िवतरण करणारी पायाभूत सं था हणून ंथालयाच ेयोगदान मह वपुण आह.े  
साराशंसाराशंसाराशंसाराशं – 

कोण याही समाजाचा सवागीन िवकास हा सामािजक सं थां या मा यमातून भावीपणे साधता येतो. 
आदश व गत समाजिनम तीसाठी ाचीन काळापासून िविवध सं थांची िन मती झालेली आह.े यांम ये शै िणक 
सं था, संशोधन सं था, सां कृतीक तसेच लिलत व कला मनोरंजना या े ाम ये काम करणा या सं था, औ ोगीक 
सं था यांचा उ लेख सामािजक सं था हणून करता येईल.या सव सं था आपआप या े ाम ये समाजाला उपयु  
असे काय करत असतात. याच कारे ंथालय ही सु ा दशेातील िश ण व थेला पुरक अशा कारची सं था 
आह.ेपरंतू ंथालय व रल सं था माणे एकाच े ाम ये काय न करता सवच े ाम ये मुलभूत व पाचे काय 
करत.े Library is considered to be an extension of Class room. “ वातं यो र काळातील ंथालयाची 
भुिमका” या शोधिनबंधा ारे रा ा या शै िणक, राजक य, सामािजक, अ थक व वै ािनक अशा सवच े ाम य े

ंथालय समृ  होत आहते. ंथालयांचे दशेा या िवकासातील तसचे सामािजक, सांसकृतीक जडण-घडणीमधील 
योगदान कती मह वपुण आह.े तसेच ंथालयांकड ेएक आदश ,सुसं कृत समाजाचा आधार तभं हणून लोकांचा 
दृ ीकोण बनिवने हा या शोधिनबंधाचा उ शे आह.े 
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मकूनायकमकूनायकमकूनायकमकूनायक    आिणआिणआिणआिण    आजची प का रताआजची प का रताआजची प का रताआजची प का रता    
    

ाााा....    डॉडॉडॉडॉ....    जीजीजीजी....    पीपीपीपी....    फसलेफसलेफसलेफसल े
(इितहास िवभाग मुख) 

ी.िस े र महािव ालयमाजलगाव,जी.बीड. 

तावनातावनातावनातावना::::     
डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरांची प का रता ही िजतक  सामािजक िवषयांची आह,े िततक च ती रा ीय 

िवषयांचा आ ह धरणारी आह.े ‘मूकनायक’, ‘बिह कृत भारत’मधून यांनी जे जे िवषय हाताळल,े ते सवच िवषय या 
ना या संदभात संिवधानातून कट झाले आहते. मग िवषय ी-पु ष समानतेचा असो क  हद ू समाजातील 
अ पृ यता िनवारणाचा असो, कामगारांचा असो क  भाषेचा असो. ह ेसारे िवषय सापे ी संपादक आिण प कार 
हणून बाबासाहबे आंबेडकरांनी हाताळले आहते. बाबासाहबेांची प का रता ही िनभय आिण िनभळ होती. आप या 
चतनातून यानंी अनेक रा ीय सम यांकड े नेमकेपणाने बोट दाखवले होते. बाबासाहबे ह े च रताथासाठी 

प का रतेत आले न हते. त े मूक समाजाचे ितिनधी हणून िलिहत, बोलत होते. बाबासाहबेां या प का रतचेा, 
चळवळीचा उ शे समता थािपत करणे, माणसाला माणूस हणून पत आिण ित ा िमळवून दणेे हा होता. 
बाबासाहबेांची प का रता ही यायाची पाठराखण करणारी होती; आज यासारखे यायािधशा या भूिमकेत जाऊन 
सनसनाटी िनमाण करणारी न हती. रा , समाज यां या उ तीची आिण िहताची बाजू घेऊन बाबासाहबेानंी 
प का रता केली. बाबासाहबेांची प का रता आिण यांची चळवळ या एकाच ना या या दोन बाजू आहते. 
याच माणे एकमेकांना पूरकही आहते. या दो हीही गो ना बाबासाहबेानंी पुरेपूर याय दला आह.े‘मूकनायक’ व 

‘बिह कृत भारत’ ही दो हीही िनयतकािलके जरी अ पजीवी असली तरी यातून बाबासाहबेां या उ ुंग ासंगाचे 
आिण समाजिहतैषी भिूमकांचे दशन घडत असते. डॉ. बाबासाहबे आंबेडकारांची ओळख 
घटनाकार, घटनात , कायदपंेिडत, अथत  अशा अनेक अंगांनीजगाला प रिचत आह,े  परंत,ु  प कार डॉ. आंबेडकर 
हणून अ ापही वृ प सृ ीने बाबासाहबेांची हणावी तेवढी दखल घेत याचे दसनू यते नाही. वा तिवक पाहता 

डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरांची प का रता ही काही पोटभ  कवा चारक  प का रता न हती, तर ितला 
समाजो ाराचे पयायाने रा ो ाराचे मूलभूत अिध ान लाभलेले होते. या बाबीकड ेया े ातील त ांनी एकतर 
जाणीवपूवक कानाडोळा केला कवा पारंप रक मानिसकतेमुळे या प का रतेची दखल यावी, असे यांना वाटले 
नसावे. 

डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरांनी मूकनायक (1920), बिह कृत भारत (1927), जनता (1930) आिण बु  
भारत (1956) या नावांनी पाि के चालिवली. यापैक  जनता आिण बु  भारत ही यां या चळवळीची मुखप े 
असली तरी याचंे संपादन बाबासाहबेांनी वत: न करता सहका  यांकडून क न घेतले. मा  'मूकनायक' आिण 
'बिह कृत भारत' या दो ही प ांचे संपादन मा  यांना वत:लाच करावे लागले. बिह कृत भारता या संपादनात 
बाबासाहबे वत: ओळ न ओळीकड े ल  दते असत. यां याच श दांत सांगायचे तर, ''बिह कृत भारता या 
संपादकास मदत करणारा दु यम संपादक ठेव याइतक  प ाची सांपि क ि थती न हती तसेच िबनमोली संपादक  
काम कर यास वा य यागी असा दिलतातील माणूसही लाभला नाही. बिह कृत भारता या संपादका या ौढ 
िलखाणास दबून गे याने हणा कवा सावजिनक कायािवषयी कळकळ वाटली नस यामुळे हणा, बाहरे या 
लोकांचा यास िमळावा िततका पा ठबा िमळाला नाही. अशा थतीत बिह कृत भारताचे 24-24 रकाने िल न 
काढ याची सारी जबाबदारी एक ा संपादकास यावी लागली.'' थोड यात, बाबासाहबेांची प का रता सखोल 
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जाणून घे यासाठी ''''मकूनायकमकूनायकमकूनायकमकूनायक'''' आिण ''''बिह कृत भारतबिह कृत भारतबिह कृत भारतबिह कृत भारत'''' ही प े यासाठी आधारभूत आहते. या प ांमधून डॉ. 
आंबेडकरां या प का रतचेे सम  दशन घडते. 

काय क न आता ध िनया भीड काय क न आता ध िनया भीड काय क न आता ध िनया भीड काय क न आता ध िनया भीड ||||    िनिनिनिन::::शक ह ेतोड वाजिवल ेशक ह ेतोड वाजिवल ेशक ह ेतोड वाजिवल ेशक ह ेतोड वाजिवल े||||||||११११||||||||    
न ह ेजगी कोण मु कयाचा जाण न ह ेजगी कोण मु कयाचा जाण न ह ेजगी कोण मु कयाचा जाण न ह ेजगी कोण मु कयाचा जाण ||||    साथक लाजोनी न ह ेिहत साथक लाजोनी न ह ेिहत साथक लाजोनी न ह ेिहत साथक लाजोनी न ह ेिहत ||||||||२२२२    

'मूकनायक' या सुरवातीलाच बाबासाहबेांनी िलिहले या या ओळीतून यांची भूिमका प  होते. मूकनायकाने 
याकाळी सवाथाने मु या असले या समाजाला ख  या अथाने आवाज दला. याकाळ या वृ प ांचे दोन मु य उ ेश 
दसून येतात. पिहला हणजे वातं या या आंदोलनाला गती दणेे आिण दसुरा हणजे समाज सुधारणा करणे. 

बाबासाहबेांची प का रता मा  यापे ा वेगळी हणजेच संपूण मानवमु चा धगधगता अंगार होती. वरपागंी 
समाज सुधारणा बाबासाहबेांना मा य न हती. एका बाजूला राजक य वातं यासाठी आकाशपाताळ एक करणारे 
नेते याच दशेात माणसाला माणसासारखी वागणूक िमळावी, यासाठी त डातून श दसु ा काढायला तयार न हते. 
अशा प रि थतीत दसु  या बाजूला माणसाला माणूसक चे िनसगद  ह  िमळवून दे याचा, याला या या ह ाचंी 
जाणीव क न दे याचा ामािणक य  बाबासाहबेां या प ातून केला जात होता. व थेने हजारो वषापासून 
आवाज दाबून टाकले या समाजाला मूकनायक या पाने नवा आवाज िमळाला. यातून बाबासाहबेां या लेखणीचे 
अनेक पैलूही प  होतात. बाबासाहबेांची प का रता जशी आ मक, िततक च सयंमी होती. याचबरोबर यां या 

येक लेखातून यां या चडं िव ेचे दशन झा यािशवाय राहत नाही. मूकनायकमधील बाबासाहबेांचे लेख चंड 
कोटीचे त व ान होत.े     
समाजिभमखु पसमाजिभमखु पसमाजिभमखु पसमाजिभमखु प का रतचेा आदशका रतचेा आदशका रतचेा आदशका रतचेा आदश::::----     

वृ प े, सारमा यमे आिण प का रता यां याबाबतीत आंबेडकरवादी जनतेम ये अनेक कारचे गैरसमज 
जले आहते." चळवळीसाठी वृ प ाची आव यकता असत,े या चळवळीला वतःच ेवृ प  नसते या चळवळीची 

अव था पंख नसले या प ासारखी असत,े" ही वा य ेआंबेडकरी चळवळीतील सवच नतेे आिण कायकत वारंवार 
उ ारताना आढळतात.मा  आंबेडकरी चळवळीतील मात बर राजक य नेत,े मजबूत राजक य-अराजक य संघटना 
तसेच धा मक सघंटना यानंी वतःची दखलपा  सारमा यमे थापन कर यासाठी पुढाकार घेत याच े दसत नाही. 
आंबेडकरी समाजात समाजाची गा हाणी मांडणारी,चळवळीला दशा दणेारी,िवरोधी मतांना खणखणीत यु र 
दणेारी सारमा यमे व वृ प े असावीत ही सावि क भावना आह.ेमा  या भावनेचा ापार करणारे अनेक ापारी 
प कार आिण वचनकार अलीकड े उदयास आले आहते.अ याय अ याचारां या घटनांचे भडक वृ  छापून दन 
करणे, रा ं दवस बाबासाहबेांचा व बु  धमाचा नामजप करणे हणजेच आंबेडकरी प का रता करणे असा या धतू 

ापा यांचा समाज आह.े लोकसु ा अशाच लबाड लोकांना महान आंबेडकरवादी प कार हणून गौरिवतात ते हा 
बाबासाहबेांचे अनुयायी हणवून घेणारे लोक बाबासाहबेां या ये यवादी आिण ासंगी प का रतेिवषयी कती 
अनिभ  आहते याची िचतीयेते. आंबेडकरी प का रता हणजे पोटाची खळगी भर यासाठी आरंभीलेला उ ोग 
नाही. ह े समजनू घे यासाठी बाबासाहबेांनी "रानड े गांधी आिण िज ा" या सु िस  भाषणात 
भारतातीलप का रतेिवषयी केलेले भा य ल ात घेतले पािहजे. ते हणतात, "एकेकाळी प का रता हा एक िति त 
पेशा होता. परंतु आता तो ापार झाला आह.े एखा ाने िवक यासाठी साबण बनवावा यापे ा अिधक नैितक काय 
या प का रतेत उरलेले नाही. ती आता जनते या जबाबदार मागदशकाची भूिमका िनभावत नाही. बातमी दतेाना 
ती अितरंिजत नसावी, यामागे दु  हतेू नसावा याचे भान ती बाळगत नाही. सरकारन ेआखलेले धोरण जनते या 
आिण समुदाया या िहताच ेनसेल तर मग ते कतीही उ  पदावरील न ेठरिवलेले असेल याची तमा न बाळगता 
यावर न घाबरता तुटून पडले पािहजे, यो य धोरण कोणते असावे यासाठी िनभ डपणे मत  केले पािहजे ह े

आपले थम आव यककत  आह ेअसे भारतीय प का रता मानत नाही. एखा ाला नायक व बहाल करणे आिण 
याचे पूजन करणे हचे आपले परम कत  अस याच े भारतीय प का रतेन े ठरिवले आह.े सनसनाटी िनमाण 
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कर या या कुहतेुन े बेजबाबदारवृ  दणेे, सहतेुक वाथ ठेऊनलोकां या भावनशेी खेळणा या तकहीन अफवा 
पसरिवणे यात भारतीय प का रता रममाण झाली आह.े भारतीय प का रता हणजे वाजं यानंी आप या 
नायकाचा गाजावाजा कर यासाठी ढोल बडिवणे होय. भारतीय प का रतेन े नायकपूजेसाठी इत या मुखतम 
पातळीवर जाऊन दशेा या िहताशी यापूव  कधीच सौदा केलेला न हता. आजचा भारत नायक पूजे या कैफाने 
आंधळा झाला आह ेव यास भारतीय प का रता जबाबदार आह.े" बाबासाहबेानंी ह ेिवचार १८ जानेवारी १९४३ 
रोजी मांडले आहते. मा  ते आजही ततंोततं खरे आहते. या भा यातून बाबासाहबेांचा वतःचा भारतीय 
प का रतेिवषयीचा दृ ीकोन काय होता ह े प  होते. आंबेडकरी अनुयायांना ख या अथाने प कार बाबासाहबे 
समजून यायचे असतील आिण वतःची दखलपा  सारमा यमे थापन क न सामुदाियक िहत सा य करायचे 
असेल तर बाबासाहबेांचे केवळ प कारीय लेखनच न ह ेतर यांचा प का रतेिवषयीचा सम  दृ ीकोन समजावून 
घे याची आज िनतातं गरजआह.े 

मकूनायकमकूनायकमकूनायकमकूनायक ह ेडॉ. बाबासाहबे आंबेडकर यांनी इ.स. १९२० साली समाजा या वेदना व िव ोह कट 
कर यासाठी सु  केलेले मराठी भाषेतील एक पाि क होते. ३१ जानेवारी १९२० रोजी या पाि काचा पिहला अंक 

कािशत कर यात आला. ह ेपाि क मंुबई न िनघत अस.े पांडुरंग नंदराम भटकर नावा या त णान ेया पाि काचे 
संपादक केले. कारण आंबेडकर ह ेिसडनेहमॅ कॉलजेम य े ोफेसर हणून काम करीत होत.े यामुळे यानंा उघडपणे 
संपादकपदावर काय करणे श य न हते. हणून यानंी मूकनायका या व थापकपदी ानदवे ुवनाथ घोलप 
यांची नेमणूक केली होती. पिह या अंकातील 'मनोगत' नावाचा अ लेख आंबेडकरानंी वतः िलिहला होता. पुढील 
तेरा अंकातही यांनी लेख िलिहले. मूकनायकासाठी छ पती राजष  शा  महाराजानंी २,५०० पयांची आ थक 
मदत दली होती. या पाि काचा मु य उ शे दिलत, गरीब व शोिषत लोकां या था यांचा आवाज सरकारपयत 
आिण इतर जनतेपयत पोहचवणे हा होता. यासाठी बाबासाहबे आंबेडकरांनी आप या लेखांमधून बिह कृत अ पृ य 
समाजावर होत असले या अ यायावर काश टाकून या समाजा या उ तीसाठी त कािलन ि टश सरकारला काही 
उपाययोजना सुचव या. अ पृ यांचा उ ार कवा िवकास हो यासाठी अ पृ यांनी राज कय स ा व शै िणक ान 
िमळवणे गरजेचे आह,े असे यांना नेहमी वाटत अस.े ५ जुल ै१९२० रोजी आंबेडकर पुढील िश णासाठी लंडनला 
रवाना झाले. यानंतर ३१ जुलै १९२० पासून मूकनायकाचे संपादक पद ाने र वुनाथ घोलप यां याकड ेआले. 

स या मूकनायकाचे १९ अंक उपल ध आहते. यातं आंबेडकरांनी वैचा रक िलखाण केले. मूकनायक या 
प ाने सामािजक व धा मक े ाबरोबरच राजक य े ातही अ पृ यांनी बलव र थान िनमाण केले पािहजे ही 
जाणीव िनमाण केली. 'मूकनायक' प ात िविवध िवचार, वतमानसार, िनवडक प ातील उतारे, ेम, समाचार, 
कुशल , शेला पागोटे ही सदरे होती.'मूकनायक' एि ल १९२३ मधे बंद पडले.बाबासाहबेांनी आप या हयातीत 
१) मूकनायक (३१ जानेवारी १९२० ते २३ ऑ टोबर १९२०), २) बिह कृत भारत (३ एि ल १९२७ ते १५ 
नो हबर १९२९), ३) समता (२९ जनू १९२८ ते १५ माच १९२९), ४) जनता (२४ नोवबर १९३० त े २८ 
जानेवारी १९५६), ५) बु  भारत (४ फे ुवारी १९५६ ते १ िडसबर १९५६) अशा एकूण पाच वृ प ाची 
थापना केली.या वृ प ांचा वापर बाबासाहबेांनी वगणी जमा क न वतःचा आ थक फायदा क न घे यासाठी, 

सनसनाटी बात या दे यासाठी, अ याचारां या घटनांचे भडक वृ  दऊेन सहानुभूती िमळिव यासाठी कवा नुसताच 
ोभ िनमाण कर यासाठी केला नाही. बाबासाहबेांनी हीवृ प ेचळवळीचे मुखप  आिण चळवळी या सै ांितक 

बाजूची मांडणी करणारे िवचारप  हणून वापरली. बाबासाहबेांची प का रता ही िविश  उ  डो यासमोर 
ठेऊन केलेली योजनल ी प का रता आह.े बाबासाहबेांनी यांचा वसाय हणून,आवड हणून कवा 
प का रते या आडोशाने आप या व कली या वसायाला बरकत यावी हणून प का रता केलेली नाही. वृ प  
चालिव याचे काय हणज े िखशाला भोक पाडून व न मोहरा ओतत राह याचे काम आह.े बाबासाहबेां या 
काळातील अ पृ य समाजाची एकूण शै िणक,आ थक आिण वैचा रक ि थती पाहता या काळात वृ प ासाठी 
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लेखनसामु ी गोळा करणे, बात यांचे सकंलन करणे,वृ प ाचे मु ण करणे, िवतरण करणे, वगणीदार जमिवणे या 
बाबी अ यंत कठीण आिण िज करी या हो या.याही प रि थतीत बाबासाहबेांनी कज काढून, आ थक नुकसान सोसनू, 
सहका यांचा रागलोभ सहन क न,वगणीदारां या त ार ना त ड दऊेन वृ प े सु  केली व चालिवली. समाजात 

बोधनातून बदल घडवून आणता येऊ शकतो, यावर डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरांचा ठाम िव ास होता. यामुळे 
यांनी िविवध मागानी बोधनाचे िवषय हाताळले. ‘मूकनायक’चा सारा भर हा ामु याने सामािजक सम याचंे 

आकलन व या अनुषंगान ेसमाज जागरण यावरच रािहला.‘मूकनायक’चे सव लेखन बाबासाहबे एकहाती व एकटाक  
करत असत. एकूण तेरा अंकांचे संपादन बाबासाहबेानंी केले. यानतंर यांना पुढील िश णासाठी इं लंडला जावे 
लागले. ते हा ‘मूकनायक’ची जबाबदारी ानदवे घोलप यां याकड ेसोपवली. 

बाबासाहबेांचे दसुरे वृ प  हणजे ‘बिह कृत भारत’ होय. समाजातील दिलत, पीिडत, वंिचत व शोिषत 
अशा सवच बिह कृतांना संघ टत करणे व यां यावरील अ याय अ याचाराला वाचा फोडणे, ही ‘बिह कृत भारत’ची 
भूिमका बाबासाहबेांनी अधोरेिखत केलेली आह.े या िनयतकािलकाचा पिहला अंक ३ एि ल १९२७ रोजी कािशत 
झाला, तर शेवटचा अंक १५ नो हबर १९२९ रोजी िस  झाला. या अडीच वषा या काळात ‘बिह कृत भारत’ या 
पाि काने िवचारांची वादळे व चळचळीचा झंझावात िनमाण क न महारा ातील िवचारिव  व समाजजीवन 
चांगलेच घुसळून काढले होते. या पाि काचे एकूण ३४ अंक कािशत झाले. यातील ३३ अंकातं बाबासाहबेांच े
िवचार वतक अ लेख आहते. 

 १६ माच १९१९ या ‘टाइ स ऑफ इंिडया’ या अंकात बाबासाहबे आंबेडकरांचे एक प  कािशत झाले 
आह.े या ते िलिहतात, ‘‘ वरा य हा जसा ा हणांचा ह  आह,े तसाच तो महारांचाही आह,े ह े कोणीही मा य 
करील. हणून पुढारले या वगानी दिलतानंा िश ण दऊेन यां या मनाची व सामािजक दजाची उंची वाढिवणे, ह े
आ  कत  आह.े ह े जोवर होणार नाही, तोवर भारता या वरा याचा दन बराच दरू राहणार, ह े िनि त.’’ 
बाबासाहबेांचे ह े प  वाचल ेक , यां या मनातील तळमळ आिण सामािजक आ था आप या ल ात येते. दिलत 
समूहाला या या लािजरवा या िज यापासून मु  क न समाजा या मु य धारेचा घटक बनिव याचे यांचे व  
होते. या व ा या पूततेसाठी ‘प का रता’ हा एक माग होता. या मागातील पिहला ट पा हणजे, ‘मूकनायक’ होय. 
अ यायावर उपाययोजना सचुिव यास तसेच यांची भावी उ ती व ितच ेमाग यांची ख  या व पात चचा कर यास 
वतमानप ासारखी दसुरी भूमीच नाही. हणून वजनो ाराचे मह काय करणा  यास यो य पथ दाखिव यासाठी 
आपण ‘मूकनायक’ ह ेप  सु  करीत आहोत.’’ जे मुके आहते, दिलत-पीिडत आहते, उपेि त आहते, अशांचा ‘नायक’ 
हणून बाबासाहबे जे हा पुढे येतात, ते हा यां या मनात या सा  या समूहाब ल पराकोटीचा कळवळा तर असतोच, 

पण समाज आिण रा  एकरस झाल े पािहज,े सारे भेद गळून पडले पािहजते व सवाना समान संधी ा  झाली 
पािहजे, असा सामािजक दिृ कोनही असतो. 

धकाधक चे सािह य हणजे प का रता, ही बाजू येक प काराने समजून घे याची गरज आह.े श दांशी 
खेळणारा हा कार अस यामुळे अगिणत श दभांडाराचा धनी प कार असावा लागतो. बातमी असो क  घटना, 
चतन असो लिलत लेख, वाताप  असो क  वाता, संपाद कय असो क  वाचकि य अशा कुठ याही लेखनासाठी 

लागते ते श दसाम य. आिण नेम या वेळेत लवकरात लवकर यो य व नेटका खेळ याला करावा लागतो. हणूनच 
प का रता ह े 'एै या-गै या'चे काम न ह ेअस ेबोलले जाते. इथ ंकमीतकमी श दांत जा तीत जा त आशय मांडावा 
लागतो अन् अनेक मु ानंा िशताफ न े तोलावे लागते. शेवटी ह े सतीचं वाण आह,े िलखाणात मन असावे ते हा 
तु हाला जन मानेल. श दांचा िवखार होणार नाही याची द ता यावी लागते. शीषक आकषक असेल तर वाचक 
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बातमी वाचणार! यामुळे वाचकांनी नावाने अन् गावाने न ह,े तर तुम या लेखनाने तु हांला ओळखले पािहजे. 
अनुभवाने शहाणपणा येतो हणतात; पण 'अनुभव मोठा पण श दांचा तोटा' असेही अनेकां या बाबतीत दसते. 
पये कमिव यासाठीचा हा वसाय नाही कवा वेळ घालिव यासाठीचा फािजलपणाही नाही, तर तो एक 

जातकुळीचा छंद आह.े वृ प ाचे आजचे व प सगळे बदलले आह.े ते जािहरात नी ापलेले आह.े अथकारणाशी 
जोडले गेलेले आह.े राजकारणाचे ह यार हणून, भावी जनजागरण हणून, समाज बोधन हणून अशा कोण याही 
एका येयधोरणानंी आजची प का रता चाल ू शकलेली नाही आिण चालू शकत नाही. जगा या बाजाराच े सगळे 
व प बदलले. याचे संभा  प रणाम प वसायावरही झालेले आहते. जी येयवादी वृ प े होती, या 

वृ प ांचा एक वाचकवग होता. आता वाचकांची जागा ‘ ाहका’ने घेतलेली आह,े तर वृ प  या व तूने ॉड टची 
जागा घेतलेली आह.े बाजारात फलक आहते, ‘बाय वन, गेट वन ’. आ ही काही दवसांनी आमचा पेपर 

ाहकां या हातात दणेार आिण वर या या हातात पयाही दणेार. अशा ि थतीत वृ प  वसाय पोहोचलेला 
आह.े  
बाबासाहबेानंीघडिवलयेुगबाबासाहबेानंीघडिवलयेुगबाबासाहबेानंीघडिवलयेुगबाबासाहबेानंीघडिवलयेुग:-  

कवी जसा ज मावा लागतो तसा प कारही आकाराला यावा लागतो. दोघेही श दगंगे या तीराव न 
चालतात. कवी क पनेने इमले उभे करतो, तसा प कार आप या ितभेने या या बातमीत रंग भरतो. किवतते कवी 
जसा उतरतो, तसा बातमीत प कार उतरला पािहजे. दोघांनाही अ ज श द खुणावतात, बोलावतात. जो तो 
आप या कुवतीनुसार श दांना फुलांसारखा झेलतो. याला बांधनी जमली तो यश वी होतो आिण याला ह ेसा य 
झाले नाही तो िवफल होतो. यामुळे प कार हा धकाधक ची सािह यिन मती करणारा सािह यकारच असतो. 
सािह यात जसे जीवनजािणवांचे ित बब, तसे वतमानप ांत समाजमनाचा रंग उमटतोच! हणूनच डॉ. 
बाबासाहबे आंबेडकर यां या लेखनशैलीिवषयी ा. अ ण कांबळे गौरवो ार काढतात, 'डॉ. आंबेडकरांनी मराठीतनू 
केलेले लेखन केवळ मराठी सािह य सं कृतीच े न ह,े तर मान िधि त िव सािह य-सं कृतीच े भूषण आह.े' 
बाबासाहबे ह े असे प कार होते क , यां यात िवचारवंत, िव ेषक, समाजसुधारक, लोकिश क, स या ही, 
नेतृ वशील, आ म ययी अशी सारी गुण ाहकता ध न यांची प का रता आकाराला आली होती. बाबासाहबेां या 
झंुजार प का रतेने सवसामा याचा आवाज होऊन एक युग घडिवले, ह े िवसरता कामा नये. आज लोकशाहीत 
वृ प ांना अन यसाधारण मह व आह.े प का रतेत आमूला  बदल झाले असले, तरी बाबासाहबेां या काळात 
यां या प ांनी, यां या लेखनीने अ यायाला वाचा फोड याचेच मह काय केल,े ह े िवसरता येत नाही. 'डॉ. 

बाबासाहबेांची प े धुमकेतूसारखी होती. मा यमांवर डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरांनी केलेले चतन ह ेआजही कती 
मोलाचं आह.े मा यमांवर एका िविश  प , भांडवलदार आिण िवचारांची मालक  आ यावर कस करायला पािहज,े 
असा  मला पडला नाही. मला यासाठी िवचार कर यावर वेळ घालवावा लागला नाही. आपला िवचार 
मांडायचा तर मा यमं आपली असली पािहजेत. मु य वाहातील मा यमांकडून फार अपे ा ठेवता येणार नाही. 
साराशंसाराशंसाराशंसाराशं    ::::----     

मु य वाहातील मा यमं प पातीपणे वाग यामुळे समाजातील मह वाच े , लढे, िहतसंबंधांना बाधा 
आणणारे िवषय यांकड े पूणत: डोळेझाक होत.े कधी कधी मा यमांचा अजडा इतका िवषारी असतो क  जर तु ही 
तयारीचे नसाल तर तु ही संपून जाऊ शकता. डॉ. आबेंडकरांना, यां या माग यांना अनेकदा मु य वाहातील 
मा यमांनी टीकेचं ल य बनवलं. दिलतांसाठी वेगळा मतदारसंघ मागणे हणजे हद ूिवरोधी, दशे िवरोधी आह ेअस ं
िच  मा यमांनी रंगवलं. आज जसं आपण वेळोवेळी वेगवेग या इ यूवर रा ीय वाची परी ा ावी अशी राजक य 

व थेची आिण मा यमांची अपे ा असते तशी यावेळी काँ ेस िणत मा यमां या रा ीय वा या ा येवर खरं 
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उतरावं लागे. डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरांचं समाजकारण, राजकारण या ा येत बसत न हतं. महा मा गांधी आिण 
डॉ आंबेडकर या दोन रा ीय पु षांकड ेबघ याचा मा यमांचा दृ ीकोन वेगवेग या होता. दिलत उ ारासाठी काम 
करणा या आंबेडकरांना सगंी भीमासुर हणणारी मा यमं गांधीज या ‘ह रजन’ संक पनेला डो यावर उचलनू 
नाचत होती. डॉ. आंबेडकरां या र हीन आंदोलनानंा मा यमांनी कधीच स या ह मानलं नाही. काळाराम मं दर 
कवा चवदार त या या आदंोलनातून जो सामािजक उ थानाचा, यायाचा जो लढा उभारला गेला या ल ां या 

पायावर आजचा भारत उभा आह.ेइं जी भाषेत कािशत करत होते. मा  यावेळी दिलत जनतेला साधारणपणे 
इं जी मािहती न हती.गंगाधर पानतावणे यांनी १९८७ साली भारतात पिह यांदा बाबासाहबेां या प का रतेवर 
पी.एच.डी. साठी शोध बंध िलिहला. यांनी यां या ंथात हटले आह े क , "या मुकनायकाने बिह कृत 
भारतामधील लोकांना बु  भारताकड ेनेले. बाबासाहबे महान प कार होते." 
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महा मामहा मामहा मामहा मा    गाधंीगाधंीगाधंीगाधंी    यां यायां यायां यायां या    आ थकआ थकआ थकआ थक    िवचाराचीिवचाराचीिवचाराचीिवचाराची    स ि थतीतीलस ि थतीतीलस ि थतीतीलस ि थतीतील    उपयु ताउपयु ताउपयु ताउपयु ता    
    

ाााा. . . . महशेमहशेमहशेमहशे    िशवाजीराविशवाजीराविशवाजीराविशवाजीराव    जाधवजाधवजाधवजाधव    
सहायक ा यापक,  कै. सौ. कमलताई जामकर मिहला महािव ालय, परभणी 

गोषवारागोषवारागोषवारागोषवारा : 
मोहनदास करमचंद गांधी आप या िवचारामुळे व कमामुळे महा मा बनले. महा मा गांधीनी मानवी 

मू यावर आधा रतच आपले िवचार मांडले आहते. वातं य, समता, बंधुता, ामीण िवकास, साधी राहणी, आ थक 
वयंपूणता, वावलंबन इ यादी त वांचा गांध नी पुर कार व चार केला. महा मा गांधीचे अथशा ीय िवचार खूप 

मौिलक व उपयु  आहते. महा मा गांधीचे आ थक िवचार यां या नैितक व आ याि मक िस ांतावर आधा रत 
आहते. आज या बदल या प रि थतीम य ेगांध चे आ थक िवचार आव यक वाटतात. तुत शोधिनबंधात महा मा 
गांधी यां या आ थक िवचाराची उपयु ता मांड याचा य  केला आह.े 

तावना : 
भारता या वातं य चळवळीत १९२० त े १९४७ हा काळ गांधीयुग हणून ओळखला जातो. पण 

गांध या कायाची सु वात दि ण आ केतूनच झाली. गांधी ह ेअथशा  न हत.े यांनी अथशा ाचा अ यासही 
केला न हता. आ थक िवचार कवा अथशा ीय िस ांत मांड याचा यांचा कोणता उ शेही न हता. महा मा 
गांधीजीनी व ंतपणे अथशा ावर आधा रत कोणता ंथ िलिहला नाही कवा आ थक िवचारही कािशत केले 
नाहीत. स य, अ हसा, ामो ोग, धम, राजकारण, समाजकारण यावर जे िवचार मांडले यातच महा मा गांधीच े
आ थक िवचार िवखुरलेले आढळतात. 
सशंोधनाचीसशंोधनाचीसशंोधनाचीसशंोधनाची    उ ी ेउ ी ेउ ी ेउ ी े::::    

१) महा मा गांधी यां या आ थक िवचारांचा अ यास करणे. 
२) स ि थतीतील आ थक प रि थतीचा अ यास करणे. 
३) महा मा गांधी यां या आ थक िवचारांची तुलना स ि थतीतील आ थक प रि थतीशी तुलना करणे.  

गहृीतकगहृीतकगहृीतकगहृीतक::::    
१) महा मा गांधी यां या आ थक िवचारांची उपयु ता आजही आह.े 
२) महा मा गांधी यांच ेआ थक िवचार आप या अथ व थेला लागू  होतात.  

सशंोधनाचीसशंोधनाचीसशंोधनाचीसशंोधनाची    प तीप तीप तीप ती::::    
महा मा गांध शी संबंिधत ाथिमक व दु यम साधन े ामु याने पु तके, जन स, वतमानप  आिण 

वेबसाइ स इ यादी मािहती एक   क न िव ेषणा मक आिण वणना मक संशोधन प तीचा वापर केला आह.े 
महा मामहा मामहा मामहा मा    गाधंीज वरीलगाधंीज वरीलगाधंीज वरीलगाधंीज वरील    भावभावभावभाव::::    

महा मा गांधी यां यावर भगवदगीता, उपिनषद, थोरो, टॉल टोय, जॉन रि कन, नामदार गोखले इ. चा 
भाव होता. नामदार गोखले यांची अथशा  व क िसलांतील ि टशां या आ थक धोरणावरील भाषणे व लेख खूप 

अ यासपूण होती. नामदार गोखले ह ेमहा मा गांधी यांचे राजक य गु  होत.े 
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ाम वरा याम वरा याम वरा याम वरा य::::    
महा मा गांध नी एका खे ाला सवात लहान उ पादक हणून पािहले. महा मा गांध नी खेडी ाचीन 

कालखंडा माणे वयंपूण बनवायची होती. महा मा गांध नी अ या माम ये पािहलेली खेडी रामरा यामुळे े रत 
झाली, िजथे गावे लोकशाही प तीने चालिवली जात होती, तेथील शासक लोकां या िहतासाठी काम करीत होत.े 

येकाला समान संधी दे यात आ या, हसेसाठी कोणतेही थान न हत ेआिण जेथे सव धम आिण ा यांचा आदर 
केला जात असे. खेड ेह ेआ थकदृ ा वतं  होत.े गांध नी खे ाकडे चला असा संदशे दला होता. खे ाकडे चला 
हा संदशे आजही आ थक व अनेक सामािजक ाचे िनराकरण क  शकतो. आजही भारत य  व अ य  र या 

ामीण अथ व थेवर अवलंबून आह.े भारताची अथ व था शेतीवर आधा रत आह े व िवकास िह शेतीवर 
अवलंबून आह.े कृषी ामीण े ांतील उ पादकता, गंुतवणूक, रोजगारिन मती ा बाबी गांध नी खे ातून िनमाण 
होतात ह ेिनदशनास आणून दले आह.े आिण जर खेडी िवकिसत झाली तर अथ व था सुधार यास वेळ लागणार 
नाही. 
वदशेीवदशेीवदशेीवदशेी::::    

महा मा गांध नी १९१५ म ये कोचरबा येथील आ मात अकरा शपथ घेत या हो या यापैक  वदशेी िह 
एक होती.  वासुदवे फडके, दादाभाई नौरोजी, लोकमा य टळक यांनी जनतचे े ल य वदशेीकडे वळवले होत.े 
गांधीज नी वदशेीचा िश ण, खानपान, राजकारण, समाजकारण, अथकारण या जीवना या सवच े ापयत 
पोहचवले व जवले. १९२० या असहकार आंदोलनापासून ते १९४० या वैयि क स यागृहापयत सवच 
चळवळी या पाठीमागे वदशेीचे अथकारण व राजकारण होत.े गांधीज नी आप या समोर वदशेीचा ापक व 
समपक अथ दशेा या गतीसाठी ठेवला आह.े आज जगासमोर मंदीचे भयानक वातावरण आह.े गांधीज नी वदशेी 
हणज ेएक कारची दशेाची वयंपूणता असा नारा दला होता. मोदी सरकारन ेसु ा असाच िवचार क न मेक इन 

इंिडया योजना भारतात राबिवली आह.े 
खादीखादीखादीखादी::::    

महा मा गांधी यांनी यं ा या वापराला, आधुिनक िव ानाला, वाढ या शहरीकरणाला िवरोध केला नाही 
पण यांचा भर ामीण परंपरागत रोजगार व ामीण सृजन मता िवकिसत कर यावर होता. यासाठी यांनी 
जनतेला कु टरो ोगाच े मह व पटवून दले व आदश हणून चरखा ह े उदाहरण समोर ठेवले. गांधीज या मत े
चरखा हा सव ामो ोगाचा क बद ू आह.े खादी घालेल तोच काँ ेसचा कायकता असा अिलिखत दडंक होता. 
वातं य सं ामादर यान धुळीत पडलेला चरखा भारतीय रा ीय काँ ेस या झ ावर आला, यातच गांधी आिण 

चरखा ह ेसमीकरण व याच ेमह व समजत.े सन २०१५ ते २०१८ या काळाम ये खादी व ामो ोग िवभागाने 
सुमारे १४०.३४ लाख साठी रोजगाराचंी िन मती केली आह.े प रणामी उ ोगान े३६ ट े  इतक  चंड वाढ 
न दवली आह.े त णवगा या सहभागामुळे खादी उ ोगात तं ानातील सुधारणा ही उ पादन आिण िव साठी 
लाभदायक ठरत आह.े खादी ला आंतररा ीय ँड बनव यासाठी सरकार य शील आह.े 
महा मामहा मामहा मामहा मा    गाधंीगाधंीगाधंीगाधंी    याचंीयाचंीयाचंीयाचंी    िव तिव तिव तिव त    सकं पनासकं पनासकं पनासकं पना::::    

िव त व ह ेएक सामािजक-आ थक त व ान आह े याची घोषणा महा मा गांधी यांनी केली होती. ह ेएक 
साधन दान करत,े या ारे ीमंत लोक सवसाधारणपणे लोकां या िहताकड ेल  दणेारे िव त असतील. गांध ना 
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असा िव ास होता क  ग रबांना मदत कर यासाठी ीमंत लोकांना यांची  संप ीत वाट या कर यासाठी भाग 
पाडता येईल. गांधीजी हणायचे क ,"मी वारसा, कवा ापार आिण उ ोग या ारे संप ी घेऊन आलो आह.े 
मला मािहत असणे आव यक आह ेक  सव संप ी मा या मालक ची नाही; माझे काय आह,े तर इतर को ावधी 
लोकांना स मानाने जग याचा ह  आह.े माझी उव रत संप ी समाजाची आह ेआिण ती समाजा या क याणासाठी 
वापरली जाणे आव यक आह.े" आजही आप याला अनेक उदाहरणे सापडतील क जगातील अनेक ीमंत लोक 
आप या संप ीचा बराच मोठा वाटा सामािजक उ ारासाठी खच करत आहते. िबल आिण मे लडा गे स फ डशेन, 
अझीम ेमजी ट, टाटा ुप, इ यादी. 
सव दयसव दयसव दयसव दय: : : :     

सव दय हणज ेसमाजातील फ  एका वगाचा न ह ेतर सव समाजाचा उदय, सवाचा उदय, सवाच ेिहत, 
सवाचे क याण, सवाच ेमंगल हणज ेसव दय होय असा सव दयाचा अथ आह.े गांधीज वर टॉल टोय यां या ‘अन टू 
द ला ट’ या पु तकाचा खूप मोठा भाव होता. ा पु तकाच ेगांध नी गुजरातीम य ेअनुवाद क न याला सव दय 
ह ेनाव दले. सव कार या दःुखावर सव दय हा माग आह ेअशी गांधीज ची धारणा होती. सव दयातन ूअ हसक 
मागाने समाजवाद आणता येईल असा गांधीज ना िव ास होता. 
अथ व थचेेअथ व थचेेअथ व थचेेअथ व थचेे    िवक ीकरणिवक ीकरणिवक ीकरणिवक ीकरण::::    

यां या मत,े मो ा माणात उ पादन हणज े नफा दणेारी आिण हणूनच समाजासाठी अथ व थेच े
क ीकरण हािनकारक आह े कारण यामुळे काही हातात संप ी आिण साम य एका  होऊ शकते. गांध नी 
िवक ीकरणाच े समथन केले कारण त े हसाचार टाळू शकले. िविश  े ातील एका ते या तुलनेत उ पादनाच े
िवभाजन कर याच े यांनी सुचिवले. िवक ीकरणावर असले या या या िव ासाचे ल य क ीकृत अथ व थे या 
सव दु प रणामांचे दु त कर याच ेहोत.े 
िन कषिन कषिन कषिन कष: 

एखा ा दशेाला मानवी मू यावर आधा रत िवकास करावयाचा असेल तर गांधीज या िवचाराची 
कायाला जोड ावी लागेल. 

खे ाचे वावलंबन, ामो ोग, सव दय इ यादी संक पना खे ात जवणे आव यक आह.े काही खे ांची 
अशा संक पना राबव या व आदश िनमाण केला. उदा. राळेगण िस ी, िहवरे बाजार, पाटोदा इ यादी.  

भारता या वतं य सं ामात गांधीज नी िविवध चळवळीम ये मिहला सामावून घेतल े व मिहलांना 
पु षा या बरोबरीचा दजा दला. कु टरो ोगात मिहलांचे योगदान मह वपूण आह.ेयासाठी सरकारन े खादी या 
िन मतीम य े सहभाग वाढावा हणून फूत  (Scheme of Fund for Regeneration of Traditional 
Industries) िह योजना सु  केली आह.े  

मानव िवकास िनदशांकात भारत १२९ ा थानी आह.े भारताला आपले थान जर उंचवायच ेअसेल तर 
गांधीज या िवचार व त वांची अंमलबाजवणी करणे गरजेचे आह.े  

ाम ते रा ीय या प तीचे आ थक िनयोजन महा मा गांध ना अपेि त होते. याची आज या 
अथ व थेला गरज आह.े  
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महा मा गांधी यांचे िवचार व त वे समाजाला पटवून दे यासाठी क  सरकार व रा य सरकारन ेयोजना 
राबिव या पािहज.े उदा. व छ भारत अिभयान, महा मा गांधी तंटामु  योजना, आदश गाव, मेक इन इंिडया 
इ यादी. 
समारोपसमारोपसमारोपसमारोप::::    

महा मा गांधी यांचे आ थक िवचार भारतीय अथ व थेला ध न होते. गांधीज नी अथ व थेतील सव 
अितरेक  वाईट गो ना िवरोध केला होता. गांधीज या सामािजक, राजक य, आ थक िवचाराच ेव त वांचे मह व 
आजही कमी झाले नाही. आज या ा िडिजटल युगात गांधीज या िवचाराच ेव त वांचे नवीन संदभ शोधून याची 
अंमलबजावणी करणे गरजेच ेआह.े 
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वातं यो र काळातील महारा ाच ेकृषी औ ोिगक वातं यो र काळातील महारा ाच ेकृषी औ ोिगक वातं यो र काळातील महारा ाच ेकृषी औ ोिगक वातं यो र काळातील महारा ाच ेकृषी औ ोिगक 
धोरण एक िच क सक अ यासधोरण एक िच क सक अ यासधोरण एक िच क सक अ यासधोरण एक िच क सक अ यास 

    

डॉडॉडॉडॉ. . . . मळेु पीमळेु पीमळेु पीमळेु पी....    एमएमएमएम....    
सहयोगी ा यापक अथशा  िवभागसहयोगी ा यापक अथशा  िवभागसहयोगी ा यापक अथशा  िवभागसहयोगी ा यापक अथशा  िवभाग....,कािलका देवी कला वािण य व िव ान महािव ालय िश र कासार कािलका देवी कला वािण य व िव ान महािव ालय िश र कासार कािलका देवी कला वािण य व िव ान महािव ालय िश र कासार कािलका देवी कला वािण य व िव ान महािव ालय िश र कासार  

    

तावनातावनातावनातावना: : : :     
आधुिनक महारा ा या सवागीण गतीचा आिण िवकासाचा आढावा घेतला असता वातं य उ र 

काळातील पिह या पंचवीस वषाचा िविवध रा या या िवकासा या तुलनेत महारा ाची गती वाख याजोगी 
झाली अगदी अलीकड या काही वषापयत महारा  ह े दशेातील सवािधक गत रा य होते मंुबईसह महारा  
रा याची िन मती 1 मे 1960 म ये झाली आह ेया पा भूमीवर गे या प ास वषातील िवकास धोरणाचा िवचार 
करता रा य िन मतीनतंर अ माने आिण ापक येय घेऊन वीकार या गेले या धोरणापैक  कृषी या 
उ ोगांना चालना दणेारे कृषी औ ोिगक धोरण ह े महारा ाने दशेाला दलेले ामीण िवकासाचे एक मह वाच े

ा प हणता येईल या धोरणाचे जनक महारा ाचे पिहले मु यमं ी यशवंतराव च हाण ह ेआहते. 
 रा याचा सवागीण िवकास करायचा असेल तर सवािधक लोक अवलंबून असणा या शेती े ाचा िवकास 

अिनवाय आह े याचाच िवचार क न सहकारा या मा यमातून कृषी या उ ोग सु  कर यासाठी ो साहन 
दे याचे धोरण महारा  रा याने अवलंबले या धोरणाचे बौि क नेतृ व भारतीय अथशा  डॉ. धनंजयराव 
गाडगीळ यांनी केले वरानगर येथे 1950 म ये सु  झाले या शेतक यां या मालक चा दशेातील पिहला सहकारी 
साखर कारखाना उभार याचे गाडगीळांचा िनणय व सहभाग होता त ेया कारखा यांचे अ य  होते ऊस या 
उ ोगा या मा यमातनू यश वी झालेला हा य  रा या या कृषी औ ोिगक धोरणाला बळ दणेारा ठरला 
यासंदभात 5 जानेवारी 1960 रोजी सांगली येथील जाहीर सभेत महारा  रा य िन मती या पा भूमीवर 
यशवंतराव च हाण आिण या संदभातील आपली भूिमका प  करताना हटले होते. दशेाला वातं य 
िमळा यानंतर लोकशाही शासन व थे ारे समाजवादी समाज रचना ही संक पना राबिव याचे धोरण 
दशेपातळीवर पंिडत नेह  यांनी आखले यां या या धोरणाला कृितशील पा ठबा दे याची भूिमका कृषी औ ोिगक 
धोरणातून समाजवाद या त वाने यशवंतराव च हाण यानंी वीकारली.                                       

आज प ास वषानंतरही रा याने वीकारले या सव धोरणामधील ांितकारक धोरण हणून कृषी 
औ ोिगक धोरण महारा ात यश वी झाले आह े कृषी या उ ोगा या मा यमातून ामीण िवकासाचे अनके 

योग महारा ात झाले साखर उ ोगात ह े धोरण कमालीचे यश वी झाले पुढे दशे पातळीवरील सवािधक 
मह वाकां ी दधुांचा महापौर या काय मात गुजरात बरोबर महारा ाने भरीव योगदान दले एक शेतीपूवक उ ोग 
हणून सहकारी दधू उ ोगाने ामीण भागात जी भूिमका बजावली याला सहकारी साखर उ ोगाचे अिध ान 

होते. आज भारत जगातील सवािधक दधू उ पादक दशे आह ेयाची सवािधक महती महारा ा या कृषी औ ोिगक 
धोरणाला ावे लागेल कृषीपूवक उ ोगाबरोबर िश ण, आरो य, सचन, ऊजा िन मती, शेती िवकास अशा 
िविवध े ात या धोरणांचा य  अ य  फार मोठा प रणाम आज दसतो आह.े                                            
महारा ाची ऐितहािसमहारा ाची ऐितहािसमहारा ाची ऐितहािसमहारा ाची ऐितहािसक पा भमूीक पा भमूीक पा भमूीक पा भमूी.... 

 आज या महारा ाची थापना 1 मे 1960 म ये झाली महारा ाचा िव तार भारता या दि णेतील 
भूखंडावर आह े े फळा या दृ ीने  महारा ाचा भारतात ितसरा मांक लागतो महारा ाचे े फळ  3लाख 7 
हजार 660 चौरस कलोमीटर असून भारता या एकंदर भूभागा या ते 9.36% आह ेपि मेला अरबी समु  असून 
याचा 720  कमी लांबीचा कनारा महारा ाला लाभला आह ेमहारा ा या वाय ेस गुजरात, उ रेस व पूवस 
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म य दशे आिण दि णेस कनाटक व आं दशे रा यां या सीमा आहते गोवा रा य दि ण पि म कना या या 
बाजूस आह.े                                    

 महारा ा या इितहासाला नवी दशा दणेारी घटना हणजे िशवाजीचा उदय 17 ा शतकात सव जाती 
धमा या लोकांना एक  आणून परक य िव  संघष क न 1674 म ये िशवाजीने वतःचे वतं  रा य थापन 
केले एक पुरोगामी रा य हणून सव जाती धमाना स मानान ेआप या रा यात ि थर केल ेआधुिनक महारा ा या 
पुरोगामी भूिमकेचा हा पाया होता पािनपत या ितस या यु ात 1761 ला मराठी स ेचा अ त झाला यातनूही 
महारा  सावरला 1800 म ये नाना फडणीस यां या मृ यूनंतर मराठी शाहीला उतरती कळा लागली आिण1 818 
म ये पेशवाईचा पाढाव क न ि टश स ा महारा ात ि थर झाली.                                          

ि टश स े या काळात महारा ातील बोधन यचेी सु वात झाली महा मा फुल,े आगरकर , याय 
रानड े यासारखे सुधारक गोपाल कृ ण गोखले लोकमा य टळक डॉ .बाबासाहबे आंबेडकर यासार या राजक य 
ने याने आधुिनक महारा ा या उभारणीत मह वपूण योगदान दले याचबरोबर 1920 नंतर गांधीवादी 
िवचारसरणी खाली महारा ाची जडणघडण झाली         
उ ेउ ेउ ेउ :े::: 

1) महारा ातील ऐितहािसक पा भूमीवर काश टाकणे.            
2) वातं यो र काळातील महारा ा या कृषी औ ोिगक धोरणाचा आढावा घेणे.                    
3) संपूण दशेा या िवकासासाठी या धोरणांची गरज मांडणे 

सशंोधन प तीसशंोधन प तीसशंोधन प तीसशंोधन प ती.... 
तुत शोधिनबंध ि तीय साधन साम ीवर आधा रत आह ेिवषयाशी संबंिधत िविवध संदभ ंथ इंटरनेट 

वतमानप े मािसके िनयतकािलके क ीय सांि यक य संघटन इ यादीचा वापर केला आह.े                                          
कृषी औ ोिगक समाजकृषी औ ोिगक समाजकृषी औ ोिगक समाजकृषी औ ोिगक समाज.... 

भारता या कृषी धान अथ व थेचे श  थान कृषी उ ोग हचे आह ेआिण शेतकरी तसेच ग रबा या 
क याणाचा िवकास माग कृषी उ ोग हाच आह े शेतक याचे दणेे संपव यासाठी सहकारी साखर कारखानदारी 
उपयु  ठरणार असा डॉ .गाडगीळ याच िव ास होता मराठी स े या आ थानतंर मराठी जनते या नैस गक आिण 
मनु यिन मत अव थेला त ड दे यासाठी वहा रक अनुभवावर आधा रत कृषी औ ोिगक समाजाची थापना 
कर याचे आ हान गोपाल कृ ण गोखले यांनी सु ा केले होते कृषी औ ोिगक धोरण ठरिवणारे महारा  ह ेपिहल े
रा य ठरले यामुळेच यशवंतराव च हाण यांना कृषी औ ोिगक धोरणाचे जनक हणतात महारा  िन मतीनतंर 
यशवंतराव च हाण यां या नेतृ वाखाली कृषी औ ोिगक समाजाची मु तमेढ रोवली धनंजयराव गाडगीळ, 
वैकंुठभाई मेहता, यां या िवचाराने आिण िव लराव िवखे पाटील, वसंतदादा पाटील ,ता यासाहबे कोरे, र ा पा 
कंुभार यां या कृतीतनू ही सकं पना य ात अवतरली.                                      
महारा ाच ेकृषी औ ोिगक धोरणमहारा ाच ेकृषी औ ोिगक धोरणमहारा ाच ेकृषी औ ोिगक धोरणमहारा ाच ेकृषी औ ोिगक धोरण.                                       .                                       .                                       .                                           

1960 म ये महारा  रा य िन मती या घडामोडीला वेग आला कोण याही णी रा य िन मती होईल 
अशी प रि थती होती याचवेळी यशवंतराव च हाण ह ेमहारा  समोरील आ हान ेआिण महारा  भिव यात कशी 
वाटचाल करेल याची परेषा सात याने मांडत होते यासंदभात सात ऑ टोबर 1960 म ये महाबळे र येथील 
काँ ेस कायक या या िशिबरात  मनु यबळ व शेती या िवषयावर बोलताना यांनी जे िवचार मांडले ते या धोरणाच े
व प प  करणारे होते ते हणतात शेती या धं ाला महारा ात आ हाला उ ोगाची जोड ायची आह े

आ हाला कृषी उ ोग िनमाण करायचा आह े महारा ात सहकारी चळवळ ही मुलता जनते या य ावर 
आधारलेली असली तरी सरकार ही ितचे फार काळजीपूवक संगोपन करत आह ेयाची अनेक कारणे आहते यापैक  
पिहले कारण असे क  शेतक याला उ ोगधं ात पैसा गंुतव यास लाव याचा जवळचा हाच एक माग आह ेदसुरे 
हणजे ामीण भागातील थािनक साधनसामु ीचा उपयोग कर या या िनिम ाने बाहे न येणा या भांडवलामुळे 
या भागात जे  िनमाण होतात ते यामुळे टाळता येतात िशवाय यांनी ामीण व शहरी यामधील असलेले अंतर 
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न  होऊन शहरातील व खे ातील लोक एका पातळीवर येतात सहकाराचा अवलंब करणारा शेतकरी हा या 
शेतीिवषयक उ ोगधं ाला उ पादकही अस यामुळे औ ोगीकरणा या येत साहिजकच काय मता व गती 
िनमाण होते.                             
महारा ा या कृषी औ ोिगक धोरणाची वाटचालमहारा ा या कृषी औ ोिगक धोरणाची वाटचालमहारा ा या कृषी औ ोिगक धोरणाची वाटचालमहारा ा या कृषी औ ोिगक धोरणाची वाटचाल::::--------                                                                                    

1956 या न ा आ थक धोरणाने सहकारी साखर कारखा यांना चालना िमळाली 1950 --51 ला 
महारा ात एकूण 13 कारखाने होते यापैक  1 सहकारी होता 1960-- 61 पयत एकूण 27 कारखा यापैक  तेरा 
खाजगी व 14 सहकारी साखर कारखाने होते यानंतर सहकारी साखर कारखा याची सं या वेगाने वाढली सण 
२००२ म ये महारा ात एकूण 204 सहकारी साखर कारखाने होते यासंदभात महारा ाचे माजी मु यमं ी वसतं 
दादा पाटील या सहकारातील अ गणने यांची यासंदभातील भूिमका मह वाची आह े सांगली सहकारी साखर 
कारखा या या चेअरमन पदाची सू े वीकार यानंतर कायक याना कृषी औ ोिगक धोरण समजून सांगताना ते 
हणतात कृषी औ ोिगक िवकासाचे व  साकार करणे ह े वतं  भारताचे पिहले काम आह े ही भूिमका घऊेन 

आमचे ये  नेते यशवंतराव च हाण यां या मागदशनाखाली व तु हा सवा या मदतीने हा सांगलीचा शेतकरी 
कारखाना उभा राहत आह ेएव ावर काम संपले नाही मला अस ेवाटते क  इथनू पुढे साखर कारखाना ही एक 
दपुती कामधेनु ठरावी या कारखा यातून आणखी दसु या योजना उ या झा या पािहजे या कारखा यातनू शेती 

वसायाला पूवक असे दसुरे क प उभे क न शेती हा धंदा झाला पािहजे  आिण शेतीमाला या उ पादनावर 
या क न शेतक यां या िहतासाठी यां याच मालक ची दसुरी मोठी कारखानदारी आप या भागात उभी 

रािहली पािहजे सांगली िज ाचा कृषी उ ोगा या वाटचालीची दशा काय होती ह े प  होते.                                       
साखर उ ोगाबरोबर दसुरा शेती योग उ ोग हणज ेदधू या उ ोग महारा ात 1964 नंतर दधू े ा या 
िवकासाला मोठे चालना िमळाली पि म महारा ान ेतर या े ात रा यात आघाडी घेतली 2002 म य ेरा यातील 

ाथिमक दधू सं थांची सं या 22,782 इतक  होती तर दधू उ पादकांची सं या 16 लाख 35 हजार 900 इतक  
होती याव न या े ातही महारा ाची कामिगरी ल ात यते े कृषी औ ोिगक िवकासात महारा ाने घतेललेी 
आघाडी रा य तरावर नेतृ व करणा या ने यां या सकारा मक भूिमकेमुळे श य झाले महारा ात या ठकाणी ही 
चळवळ िवकिसत झाली तेथ ेकृषी उ ोगा या नतेृ वाखाली िश ण आरो य सचन या े ात फार चांगली गती 
झाली परंत ु महारा ा या सव िवभागांम ये ही चळवळ जली नाही पि म महारा  पाठोपाठ मराठवाडा 
िवभागात या दृ ीने थोड ेकाम झाले परंतु िवदभात मा  कापूस सं ा आदी मुख िपकावर कृषी या उ ोग 
उभार याची संधी असतानाही अपेि त काम झाले नाही कोकणातील प रि थती यापे ा वेगळी नाही.                      

वरील प रि थतीव न असे हणता येईल क  कृषी औ ोिगक धोरणा या गतीत रा य तसेच थािनक 
तरावरील कणखर व येयवादी नेतृ वाची या धोरणा या यश वीतेसाठी गरज आह ेयशवंतराव च हाण यां या या 
े ातील नतेृ वाबाबत ते हणतात सहकारी साखर कारखानदारी बाबत त ेअितशय जाग क होत ेअ पभूधारक 

आिण िजरायती करणारा माणूस सहकारात कसा मोठा होईल याचा ते िवचार करत सहकारात या गुणावर ेम 
करत दशेावर टीका करत आज शुगर लॉबी जी राजकारणाने ासली आह ेआिण समाजात बदनाम झाली आह े याच े
कारण यशवंतरावा या िवचाराचा माग यांनी सोडला ही स य पण कटू गो  आह.े                                     
समारोपसमारोपसमारोपसमारोप.... 

कृषी व कृषी पूरक उ ोग ह े समाज प रवतनाचे भावी साधन आह े परंतु िवकासाचा हा दीघकालीन 
काय म आह ेया े ातील य ाचे फिलत ता काळ िमळत नाही याचबरोबर ामीण अिशि त व अ पिशि त 
लोकांम ये हा िवचार जवणे एक आ हान असते थािनक तरावरील ने यांची िव ासहारता आिण दरूदृ ी ही 
सहकारी ,कृषी व कृषी योग या उ ोगाची पूव आठ आह ेमहारा ात या या ठकाणी ह ेधोरण यश वी झाले 
तेथील अनुभव हचे सांगतो.                     

ामीण अथकारणाची दशा बदलून ते वावलंबी कर यात या धोरणाने योगदान तर दलेच पण यापे ाही 
मह वाचे हणज ेदशेा या िवकासात िनणायक भूिमका बजावली आज भारत साखर आिण दधू उ पादनात जगात 
आघाडीवर आह ेकृषी औ ोिगक धोरण अमलात आले नसते तर ह ेश य झाले नसते ामीण प रसरात सव तरावर 
िश णाचा झालेला िवकास ह ेया धोरणातनू िनमाण झाले या पायाभूत सुिवधामुळे श य झाले आजची महारा ाची 
प रि थती पाहताना उव रत महारा ापे ा पि म महारा ातील शेती आिण शेतकरी जागितकरणाचे आ हान 
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पेल यात ब याच माणात यश वी झाले यांचे ेय य ांनाच ावे लागेल. महारा ाने दशेाला ामीण िवकासाचे 
एक नवे ा प हणून ह ेधोरण दले ह ेजरी खरी असल ेतरी दशेपातळीवर या धोरणांचा अपेि त वीकार झाला 
नाही महारा ात िमळालेल े यश िवचारात घेता दशे पातळीवर ह े धोरण दीघकालीन िनयोजनाखाली राबिवणे 
काळाची गरज आह.े                                           
सदंभसचूीसदंभसचूीसदंभसचूीसदंभसचूी.... 

1) स ा ीचे वारे (िनवडक भाषण सं ह) :--यशवंतराव च हाण 1962.                                          
2) कृ णाकाठ (आ मच र ) यशवंतराव च हाण.                        
3) शतको र सहकार डॉ. संजयकुमार भोसले 2004.              
4) लोकरा य जुलै ते स टबर 2007.                                        
5) यशवंतराव त ेिवलासराव  मधुकर भावे --मनोिवकास काशन पणुे.  2008                                      
6) कृषी अथशा  :--िवजय कवी मंडन मंगेश काशन नागपूर1996. 
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egkjk”Vªkrhy lekt lq/kkj.kk pGoGhps Lokra«;ksRrj egkjk”Vªkrhy lekt lq/kkj.kk pGoGhps Lokra«;ksRrj egkjk”Vªkrhy lekt lq/kkj.kk pGoGhps Lokra«;ksRrj egkjk”Vªkrhy lekt lq/kkj.kk pGoGhps Lokra«;ksRrj 
dkGkrhy ;ksxnkudkGkrhy ;ksxnkudkGkrhy ;ksxnkudkGkrhy ;ksxnku    

    

izkizkizkizk----    MkWMkWMkWMkW----    ijes’oj okfYed nfgQGsijes’oj okfYed nfgQGsijes’oj okfYed nfgQGsijes’oj okfYed nfgQGs    
Jh lhrkjketh eqa<s egkfon;ky;] ftarwj gqrkRek Lekjd] ftarwj rk-ftarwj ft-ijHk.kh fiu&431509  

izkLrkfod %izkLrkfod %izkLrkfod %izkLrkfod %    
Lokra«;kiqohZ o Lokra«;kuarj egkjk”Vªkr vusd pGoGh mn;kl vkY;k ;kekxps dkj.k Lokra«;ksRrj 

dkGkrhy egkjk”Vªkr eksB;k izek.kkoj vlysys vKku] va/kJ/nk] f’k{k.kkpk izpkj vkf.k izlkjkpk vHkko] 
vkjksX;kP;k leL;k] miftohdspk iz’u o fo”kerk ;kauh laiw.kZ egkjk”Vª xzklysyk gksrk-  ;k lokZrqu lqVdk 
dj.;klkBh vusd lekt lq/kkjdkauh ;k leL;koj pGoGhP;k :ikus dke dsys- 

egkjk”Vªkrhy egRokP;k leL;koj dke dj.kk&;k lekt lq/kkjdke/;s izkeq[;kus fouksck Hkkos] deZohj 
HkkÅjko ikVhy] /kksaMks ds’ko dosZ] MkW-ckcklkgsc vkacsMdj] lar rqdMksth egkjkt] lar xkMxsckck] ckck vkeVs 
o iatkcjko ns’keq[k ;k loZ lekt lq/kkjdkauh mYys[kfu; dk;Z dsys vkgs- R;krhy izeq[k Lokra«;ksRrj 
lektlq/kkjd iq<hy izek.ks- 
1½ Økarhflag ukuk ikVhy1½ Økarhflag ukuk ikVhy1½ Økarhflag ukuk ikVhy1½ Økarhflag ukuk ikVhy    

vkti;Zar egkjk”VªkP;k Hkqehr vusd ohjkauh tUe ?ksryk R;ke/;s Økafrflag ukuk ikVhy ;kaps uko o 
dk;Z mYys[kfu; vkgs- ?kjph ifjfLFkrh tserse vlwugh T;kauh fczVh’k ljdkjyk lGks dh iGks d:u lksM.kkjs] 
‘ksrd&;kaP;k dtkZekQhlkBh y<.kkjs] va/kJ/nk] lkodkjh Qk’kkrwu tulkekU;kaph lqVdk dj.kkjs rlsp vKkuh 
lektkyk tkx`r dj.;kps dke ;k Fkksj lektlq/kkjdkus dsys- R;kdkGh lkroh ikl vlwugh R;kauk ljdkjh 
uksdjh feGkyh rh rykB;kph i.k frgh R;kauh dkgh dkGkuarj ns’klsosP;k dk;kZlkBh ukdkjyh- 
L=h f’k{k.kkps iz.skrs %L=h f’k{k.kkps iz.skrs %L=h f’k{k.kkps iz.skrs %L=h f’k{k.kkps iz.skrs %    

ukukaP;koj egkRek QqysaP;k fopkjkapk eksBk ixMk gksrk- R;kaP;k izsj.ksus ukukauh lR;’kks/kd pGoGhps 
dk;Z dsys- pGoGhP;k ek/;ekrwu ikVhy ;kauh Qqys izek.ks vki.kgh vkiY;k iRuhl lk{kj djk;ps Bjoys gs 
R;kdkGkrhy mYys[kfu; dk;Z gks;- ukukauh R;kaP;k iRuhl okprk ;sbZi;Zar f’kdoys- 

egkRek Qqysauh lektkrhy :<h] ijaijk] va/kJ/nk] tkrh;rspk ixMk] vfu”B izFkk eksMhr dk<.;klkBh 
iz;Ru dsys- QqysaP;k fu/kukuarj lR;’kks/k pGoG dkgh’kh eankoyh gksrh- “pGoGhyk ek= ‘kkgq egkjktkauh 
fryk iqUgk ÅftZr voLFkk izkIr d:u fnyh-” 1QqysaP;k tk.;kus lR;’kks/kd pGoG ‘kkgq egkjktkauh iqUgk uO;k 
tksekus lq: dsyh R;ke/;s uohu r:.k oxZ pGoGhr lkehy >kyk- R;kr ukukauhgh vkiyk lgHkkx uksanoyk- 
gSnzkckn eqDrh laxzkekr lØh; lgHkkx %gSnzkckn eqDrh laxzkekr lØh; lgHkkx %gSnzkckn eqDrh laxzkekr lØh; lgHkkx %gSnzkckn eqDrh laxzkekr lØh; lgHkkx %    

Hkkjr ns’k xqykehP;k t[kMkrwu 14 vkWxLVP;k e/;jk=huarj Eg.ktsp 15 vkWxLV jksth Lora= >kyk- ;k 
Lokra«;kpk vkuanksRlo loZ ns’kHkj lktjk gksr gksrk- i.k Lokra«;kiklwu dkgh dkG ikjra«;kr vlysyk Hkkx 
Eg.kts gSnzkckn eqDrh laxzke gk y<k gks;- gSnzkckn laLFkku gs vfyIr jkgq bfPNr gksrs- ;k laLFkkukr futkekph 
jktoV gksrh- ;kp dkGkr j>kdkj la?kVuk ;kauh fujijk/k ‘ksrd&;kaph dRry dsyh- ekyeRrk yqV.ks] ‘ksrh 
cGdko.ks] ?kjkoj dCtk dj.ks] /kkfeZd LFkGs m/noLR dj.ks vls tqywe dj.ks lq: gksrs- ;kyk ‘kg ns.;klkBh 
“ejkBokM;krhy 24 ftYgs o R;krhy usrs ;kauh 9 lIVsacj 1947 jksth vgenuxj ;sFks teys- ;k loZ 
usR;kauh gSnzkcknP;k Lokra«;kpk >saMk gkrh ?ksryk- ;k Økarhps usr`Ro Økafrflag ;kaP;kdMs |k;ps Bjys-” 2ukukauh 
vgksjk= izpkj d:u loZ tursyk ,d= dj.;kps dke dsys rs rqQku lsusP;k ek/;ekrwu futkeh ljdkjyk o 
lSfudkauk /kMdh Hkjo.;kps dke R;kauh dsys- ifj.kkeh turk cgqla[;sus j>kdkjh fojks/kkr isVwu mBys- ‘ksoVh 
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ukukauh vkWxLV 1949 jksth ljnkj oYyHkHkkbZ iVsy ;kauh l’kL= lSfudkaP;k enrhus futkekpk ikMko dsyk 
vkf.k gSnzkckn laLFkku Hkkjrkr foyhu >kys-  ukukaP;k dk;kZyk ;’k vkys-  
xksok eqDrh y<k %xksok eqDrh y<k %xksok eqDrh y<k %xksok eqDrh y<k %    

Hkkjrh; Lokra«;klkBh vusd fojkauh vkiys cyhnku fnys- vusd y<k;kgh y<Y;k rsOgk dqBs 15 
vkWxLV 1947 jksth Hkkjr ns’k Lora= >kyk- rjhgh Hkkjrkrhy xksok o uxj gosyh iksrqZxhtkaP;k rkoMhrwu 
lqVysyk uOgrk- iksrqZxhtkauh ;k Hkkxkr lu 1500 iklwu gk HkqHkkx R;kaP;k rkC;kr gksrk- ;krqu lqVdk 
dj.;klkBh pkj’ks o”kkZiklwu vusd y<s fnys ;k y<;kr nqljs N=irh laHkkth jkts ;kauhlq/nk vkiys ;ksxnku 
fnys- R;kpizek.ks Økarhflag ukuk ikVhy ;kauhgh xksok eqDrh y<;kr lgHkkx ?ksryk- rlsp R;kauh vkiY;k cjkscj 
vkiY;k o`/n ekrksJh xkstjkckbZ o dU;k lkS- gkSlkckbZ ;kaukgh y<;kr lkfey d:u ?ksrys- osGizlaxh fr?kkaukgh 
rq:axokl >kyk- 

xksok eqDrh laxzkekr ukukauh /kkMlh dke dsys- ckG tks’kh ;k tgky Økarhdkjyk iksrqZxhtkauh Qk’khph 
f’k{kk lqukoyh- R;kauk iathP;k rq:axkr Bso.;kr vkys- R;kauk rsFkwu iGo.;klkBh ukukauh /kkMlh dk;Z dsys-  
R;kauh [kkMh iksgr i.kthP;k rq:axkrwu ckG tks’khyk lksMoys- v’kk y<;kus loZ ns’k isVwu mByk-  R;kosGps 
iariz/kku tokgjyky usg: ;kauh dkjokbZ dsyh- R;keqGs Økarhdkjdkaps ;ksxnku o ljdkjph dkjokbZ ;keqGs v[ksj 
19 fMlsacj 1961 jksth xksok iksrqZxhtkaP;k rkoMhrwu eqDr >kyk- ;kps [kjs ;ksxnku ukuk o R;kaP;k ekrksJh o 
rhu efg.;kph ckGkarhu eqyxh gkSlkckbZ ;kauk tkrs- 
2½ ckck vkeVs 2½ ckck vkeVs 2½ ckck vkeVs 2½ ckck vkeVs     

egkjk”Vªkr vusd lekt lq/kkjd gksÅu xsys- R;kiSdhp ,d vR;ar chdV ifjfLFkrhr lektlsok dj.kkjs 
ckck vkeVs gs ,d gksr-  ckckauh jksX;koj bZykt o R;kaph lsok dj.;kps Bjoys gksrs- O;fDryk vktkj rj 
osxosxGs vlrkr i.k R;kiSdh dq”Bjksx gk O;Drhyk gksrks-  rlkp R;k O;Drhl lektkiklwu vyhIrgh djrks-  
,d izdkjs R;kyk okGhr Vkdys tkrs-  v’kh ifjfLFkrh R;k dkGkr gksrh-  v’kk vktkjkoj ckck vkeVs ;kauh 
dk;Z dsys- 
ckck vkeVs o vkuanou %ckck vkeVs o vkuanou %ckck vkeVs o vkuanou %ckck vkeVs o vkuanou %    

ckck vkeVsauh jksX;kaph fuxk o mipkj dj.;klkBh taxykrhy vrh nqxZe Hkkxkr lq:okr dsyh vkf.k 
“ jkT; ljdkjus egkjksxh lsok lferhyk ojksMk xkokiklwu rhu fdyksehVjoj vlysyh iUukl ,Ddj [kMdkG 
tehu eatwj dsyh] rsaOgk ckckaP;k vkuankyk ikjkoj jkfgyk ukgh-  ;k fBdk.kkps R;kauh vkuanou vls ukedj.k 
dsys” 3;k vkuanoukrp ckckauh nksu >ksiM;k r;kj dsY;k ,dk>ksiMhr jksxh o ,dkr ckck v’kh fuoklkph lks; 
dsyh-  ckckauh dq”Bjksxkps Li”Vhdj.k vls nsrkr dh] dq”Bjksxkph ckã y{k.ka Eg.kts Ropsojhy jaxghu p¼s 
vk.kh Ropsojhy laosnukaph tk.kho ukgh’kh gks.ks- 

1953 lkyh vkuanoukrhy :X.kkaph la[;k lgk o:u lkBoj iksgpyh-la[;k ok<r gksrh R;kosGh R;k 
:Xukauh ckckaP;k ekxZn’kZuk[kkyh lgk foghjh [k.kY;k o rsFks fidkaph ykxoM dsyh-  jksX;kaP;k gkrk ik;kyk 
iMysY;k t[kek ikgwu O;Drhyk fdGl fuekZ.k Ogkoh vls vlrkaukgh ckckauh v{kj’k% R;k :Xukaph ‘kqJw”kk 
djhr gksrs-  ckck vkuanuouk fo”k;h Eg.kr vlr “ek>kk vuqHko rj vlk vkgs vkuanou gh uO;k ek.klkyk 
fuekZ.k dj.;kph iz;ksx’kkGk vkgs-” 4 ckckaP;k ers vkuanou gh :X.kkph lsok dj.;kps fBdk.k ulwu rh ,d 
iz;ksx’kkGkp vkgs vls Eg.krkr- osGizlaxh jksX;kP;k lsoslkBh ijdh; o Lodh; ;kaP;kdMwu enr ?ksowu :Xu 
lsok lq: Bsoyh- 1957 P;k lqekjkl vkuanoukHkksorhP;k rhl eSykP;k ifj?kkr ckckauh vdjk dq”Bjksx funku o 
mipkj dsanzs LFkkiu dsyh gksrh rs vkBoM;krwu ,dnk Lor% mipkj dsanzkauk HksVh nsr-  ;kr fofo/k mipkj 
dsanzkrhy pkj gtkj dq”BjksX;kauk rs enr djr( :Xukauk vkysY;k enrhrwu eksQr tso.kkph lks; dj.;kr ;sr 
gksrh- R;kpk ifj.kke 1960&61 P;k njE;ku 53489 :X.kkauk mipkjkpk ykHk ?ksrk vkyk-  ,so<;k eksB;k 
izek.kkoj ckckaP;k dk;kZyk izfrlkn feGdr xsyk gh mYys[kfu; ckc gks;- ckckauh 1963 lkyh ukxiwj&fpewj 
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jksMoj lk;Ul dkWystph LFkkiukgh dsyh 1964 lkyk iklwu vkuan fudsru dkWyste/kwu 25000 fo|kFkhZ 
info/kj gksÅu ckgsj iMys ckckauh jksX;k cjkscj f’k{k.k {ks=krgh dk;Z dsys- rlsp 1983 lkyh vkuan 
d.kZcf/kjkaph ‘kkGk LFkkiu dsyh- ;k ‘kkGsrwu 1000 P;k toGikl fo|kF;kZauh f’k{k.k ?ksrys- ãk loZ laLFkk 
pkyorkauk ‘kklukps feG.kkjs vuqnku deh o osGsoj feGr ulY;kus R;kaP;k dq”Bjksxh laLFksdMwu enr ?;koh 
ykxr gksrh- 

Ckkckauh r:.k&r:.khauk vkiY;k dk;kZr lekfo”B d:u ?ksrys- R;kaps osGksosGh Hkk”k.ks] lans’k lokZai;Zar 
iksgpk;ps- r’kh R;kaph fopkj dj.;kph n`”Vh gh oSKkfud o v/;kfRed nksUgh gksrh- vk/;kfRed i.k oSKkfud 
n`”Vhus rs fopkj djr fopkjkcjkscj rs x|ys[ku o dkO;ys[ku djr vlr- R;kaps fopkj vxnh Bke o lqLi”V 
vlr- “ckckaps izsj.kkLFkku dqByk ,[kknk fonoku] fopkjoar ulwu ukjk;.k uked xqaM ek.kwl vlY;kps ckck 
usgeh lkaxrkr-” 5 ;k ekxps dkj.k dh ukjk;.k jLR;kus tkr vlrkauk dkgh yksdkauh ,dk r:.khph NsM dk<r 
vlrkauk R;kus ikfgys rks vksjMr gksrk ‘lksMk ekÖ;k cfg.khyk’ rhyk lksMorkauk R;k yksdka’kh ekjkekjhr R;kyk 
tho xeokok ykxyk- Eg.kwu rks ckckP;k izsj.kspk fo”k; vkgs- v’kk fofo/k vaxh lektlsosps o`r tksikl.kk&;k 
ekuokl udGri.ks nksUgh gkr vkiksvki tqGY;kf’kok; jkgr ukghr- R;kaP;k dk;kZph n[ky ?ksr R;kauk vusd 
iqjLdkjkus lUekfur dj.;kr vkys- 
lanHkZ xzaFk %lanHkZ xzaFk %lanHkZ xzaFk %lanHkZ xzaFk % 
1- Økarhflag ukuk ikVhy & uoukFk f’kans] fttkbZ izdk’ku] ukjk;.k isB] iq.ks] i`”B Øa- 11 
2- Økarhflag ukuk ikVhy & uoukFk f’kans] fttkbZ izdk’ku] ukjk;.k isB] iq.ks] i`”B Øa- 31 
3- vkejxhr ckck vkeVs & fu’kk ehjpankuh] vuqokn fyuk lksguh] esgrk ifCyf’kax gkÅl 1941] lnkf’ko isB] iq.ks i`-Øa-

49 
4- vkejxhr ckck vkeVs & fu’kk ehjpankuh] vuqokn fyuk lksguh] esgrk ifCyf’kax gkÅl 1941] lnkf’ko isB] iq.ks i`-Øa-

60 
5- vkejxhr ckck vkeVs & fu’kk ehjpankuh] vuqokn fyuk lksguh] esgrk ifCyf’kax gkÅl 1941] lnkf’ko isB] iq.ks i`-Øa-

226 
6- vkuanoM ckck vkeVs & lkS- iYyoh ljy”dj@v”Vsdj] vtc ifCyds’ku] dksYgkiqj] vko`Rrh ,fizy 2010 
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वातं यो र कालखडंातील भारताच ेआि वक धोरण वातं यो र कालखडंातील भारताच ेआि वक धोरण वातं यो र कालखडंातील भारताच ेआि वक धोरण वातं यो र कालखडंातील भारताच ेआि वक धोरण ----    एक दृ ी पेएक दृ ी पेएक दृ ी पेएक दृ ी पे    
    

डॉडॉडॉडॉ....    सोनवण ेजीसोनवण ेजीसोनवण ेजीसोनवण ेजी....    एनएनएनएन....    
संर णशा  िवभाग 

ी.पंिडतगु  पाड कर महािव ालय, िसरसाळा, िज. बीड. 
 

ि टीशां या स ाकाळानतंर भारतास 1947 साली वातं य ा  झाले. भारता या वातं य ा ीनंतर 
भारतास आपले पररा  धोरण, सुर ा िवषयक धोरण आखणे ह े सवात मह वाचे होते. या दृ ीने भारतान े
अिल वादी धोरणाचा वीकार केला. जगात शांतता िनमाण हावी यासाठी भारत नहेमीच य शील रािहलेला 
आह.े भारतास ही दखेील जाणीव आह े क,  जगात शांतते या मागाने गे यािशवाय पयाय नाही. कारण आधुिनक 
काळात यु द झाले तर ते दोन दशेात होणार नाही तर याची झळ अव या िव ाला बस यािशवाय राहणार नाही. 
कारण ह ेपारंपा रक यु दाच ेयुग नसून ह ेअ याधुिनक आि वक साम या या आधारे लढले जाणारे यु द ठरेल. या 
दृ ीकोनातून सवच दशे आि वक मता ा  कर यासाठी य  करत आहते. भारत दखेील या आि वक मतते 
मागे नाही. भारताने दखेील आपली आि वक मता वाढिव यावर भर दलेला आह.े भारताने 1962 या चीन 
आ मणानंतर भारताने ल करीदृ य़ा स म हो यासाठी, आपली संर णिस ता जगाला दशिव यासाठी 1974 व 
1998 म ये पोखरण येथे अणुचाच या के या. अथात भारताने हा अणू काय म शांततेसाठी आह.े असेही जाहीर 
केलेले होते. या रा ांकड े अ व े नाहीत, या रा ांबरोबर यु  झा यास अशा रा ािव  भारत अ व  े
वापरणार नाही, तसेच इतर दशेांबरोबर यु ज य प रि थती िनमाण झा यास यु ात अ व ांचा वापर भारत 

थम करणार नाही, ह ेभारतान ेआधीच जाहीर केल ेआह.े भारताला आप या आि वक धोरणात यास मह व दवूेन 
ही मता ा  करणे गरजचेे होते. कारण भारताची शेजारी रा  े नहेमीच भारतासोबत यु दाची भाषा करीत 
असतात. यास मागील काळाची पा भूमी दखेील आह.े या दृ ीकोनातनू वातं यो र कालखंडातील भारताच े
आि वक धोरण अ यास कर या या हतेूने हा शोधिनबंध तुत कर यात आला आह.े 
शोधिनबधंाच ेउ शे शोधिनबधंाच ेउ शे शोधिनबधंाच ेउ शे शोधिनबधंाच ेउ शे ::::    

1. भारता या आि वक साम या या आढावा घेणे. 
2. वातं यो र कालखंडातील भारताच ेआि वक धोरणाचा परामश घेणे. 
3. भारता या आि वक धोरणातील भारत-अमे रका अणुकरारचे अ ययन करणे. 

वातं यानंतर भारताने आि वक धोरणासंबंधी सुरवातीला अणुऊजा आयोगाची थापना डॉ. होमी भाभा 
यां या नेतृ वाखाली 1953 साली केली. याचा आयोगाचा उ ेश अणुऊजची िन मती करणे हा होता. पण 
भारताकड ेअणुऊजासाठी लागणारे अणुइंधन नस याने जगातील फा स, अमे रका, कॅनडा, रिशया या दशेां याकडून 
सहकाय घतेले तसेच अणुऊजा िन मती तं ान ही या रा ाकडून िमळाले. पण आंतरा ीय राजकारणा या बदल या 
प रि थतीत भारताचे अमे रकेशी संबध तणावपूण बन याने भारता या अणुसहकायावर प रणाम झाला. यामुळे 
भारताने वतः ह े तं ान िवकिसत कर याचे ठरवले व याचा प रपाक हणजे पिहली भूिमगत अणुचाचणी 
पोखरण येथे 18 मे 1974 ला भारताने केली. भारतान े पिहला अणु फोट राज थानातील पोखरण येथे घडवून 
आणला. डॉ. भाभा, डॉ. िव म साराभाई, डॉ. सेठना, डॉ. राम णा यां यासार या शा ां या अथक य ांतून हा 
अणु फोट घडवून आण यात आला. यावेळी भारतान ेअणुतं ान ह ेशांततेसाठी आह ेअसे जाहीर केले.  
अणु फोट जिमनी या खाली अ व सार बदंी करार अणु फोट जिमनी या खाली अ व सार बदंी करार अणु फोट जिमनी या खाली अ व सार बदंी करार अणु फोट जिमनी या खाली अ व सार बदंी करार ((((NPT)NPT)NPT)NPT)    आिण भारताची भिूमका आिण भारताची भिूमका आिण भारताची भिूमका आिण भारताची भिूमका     

अणु फोट जिमनी या खाली अ व सार बंदी करार (NPT) अ व सार बंदी बाबतचा मह वपूण करार 
मानला जातो. अ व  सार ितबंधक करार 1 जुल ै1968 म य ेसहय़ांसाठी मांड यात आला आिण 5 माच 1970 
म ये हा करार य ात आला. सु वातीला हा करार 25 वषासाठी कर यात आला होता व याचा आढावा दर पाच 
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वषानी घे यात येत होता. परंत,ु यूयॉक येथे 11 मे 1995 रोजी झाले या आढावा बठक त कुठ याही अटीिशवाय 
या कराराची मुदत अनतं काळासाठी वाढिव यात आली. 
अणु फोट जिमनी या खाली अ व सार बदंी करार अणु फोट जिमनी या खाली अ व सार बदंी करार अणु फोट जिमनी या खाली अ व सार बदंी करार अणु फोट जिमनी या खाली अ व सार बदंी करार ((((NPT) NPT) NPT) NPT) मधील मधील मधील मधील मुख तरतदुी मुख तरतदुी मुख तरतदुी मुख तरतदुी ––––    

1. १ जानेवारी 1968 पूव  या दशेांनी अणुचाच या के यात, यांना अ व धारी दशेांचा अिधकृत दजा 
दला जाईल व यानंतर या सव दशेांना अ व िवहीन दशे हणून घोिषत केल ेजाईल. 

2. अ व धारी दशे पर परांम ये आि वक तं ानाची दवेाणघेवाण क  शकतात. 
3. अ व िवहीन दशे अणुतं ानाची आयात-िनयात क  शकणार नाहीत. 
4. येक िबगरअ व धारी रा ाने व या करारास मा यता दणेा या रा ांनी आंतररा ीय अणुऊजा आयोगाशी 

सुर ेबाबत करार करावा, अशी तरतूद केली. 
अणु फोट जिमनी या खाली अ व सार बंदी करार (NPT) या करारास भारताने िवरोध केला. 

भारता या मत,े हा करार भदेभावमूलक असून अ व धारी रा ांची आि वक म े दारी अबािधत ठेव यासाठी केला 
गेला आह.े भारतान ेया करारावर सही न क न आपला अ व  बनिव याचा अिधकार राखून ठेवला आह.े 
सवसमावेशक अ व  चाचणी बंसवसमावेशक अ व  चाचणी बंसवसमावेशक अ व  चाचणी बंसवसमावेशक अ व  चाचणी बंदी करार दी करार दी करार दी करार ((((CTBT)CTBT)CTBT)CTBT)    आिण भारताची भिूमका आिण भारताची भिूमका आिण भारताची भिूमका आिण भारताची भिूमका     

सवसमावेशक अ व  चाचणी बंदी    कराराची िन मती संयु  रा  सघंटने या अंतगत जीिन हा यथे े
भरले या िन:श ीकरण प रषदतेील च ेतनू झाली. या कराराचे मुख उ  हणजे अ व ांचा तसचे 
अ व िवषयक तं ानाचा सार थांबिवणे. 24 स टबर 1996 पासून हा करार सद य दशेांसाठी मंजुरीसाठी खुला 
केला. यात सहभागी झाले या येक दशेाने अ व ांची िव फोटक चाचणी न कर याची हमी घतेली आह.े 
सी.टी.बी.टी. कराराचे सामा यत: दोन भाग कर यात आले होत.े यातील पिह या भागात हा करार मा य 
असणा या दशेांम ये सम वय असावा, असे िनि त कर यात आले होते. वाद त ांची सामोपचाराने चचा क न 
यावर माग काढणे. तसेच कराराचे उ लंघन करणा यावर आíथक आिण अ य व पाचे नबध घालणे. अशा काही 

तरतुदी याम ये हो या. करारा या दसु या भागात अणुऊजचा वापर शांततेसाठी करणे, तसेच सद य रा ाचं े
अ व ापासून संर ण करणे इ. बाब चा यात अंतभाव आह.े 

भारताने या अ व  कराराला भेदभावपूण मानले आह.े कारण या करारात जगाला अ व धारी रा  व 
अ व िवरहीत रा  अशा दोन िवभागात िवभागले जातील. असा भरताचा मुख आ ेप आह.े अमे रका,  ा स, 
रिशया, चीन व ि टन या पाच अ व धारी रा ांकड ेमोठय़ा माणात अ व े आहते. ती अ व े न  कर यासाठी 
कालब  काय म जाहीर कर यात यावा. भारताने यासाठी 10 वष कालावधी सचुिवला होता. पाच अ व धारी 
रा ांना करारातनू माघार घऊेन यांना अ व िन मती कर याची मोकळीक दे यात आली आह,े यामुळे या रा ांना 
अ व  काय म व योगशाळेतील संशोधन तसचे पुढे चालू ठेवता येईल. यामुळे हा करार ख या अथान े
सवसमावेशक नाही, असा भरताचा आ ेप आह.े कारण यां याकड ेकरारापूव  अ व े आहते, यां या चाच यानंा 
बंदी नाही व यां या अ व िन मतीचा काय म अ नबध चालूच राहणार आह.े अशा कार या भारतान ेघेतले या 
आ ेपांना कोण याही अ व धारी रा ाने समपक उ र दले नाही. मा  सी.टी.बी.टी.चा िवरोधक हणून 
भारतावर कठोर टीका कर यात आली. या करारावर वा री करावी हणून भारतावर अनेक कारे दबाब 
आण याचा य  झाला. आजही दबाव आह.े मा  कोण याही दबावाला बळी न पडता भारताने या करारावर 
वा री केलेली नाही. 

भारतीय अणऊुजा काय मभारतीय अणऊुजा काय मभारतीय अणऊुजा काय मभारतीय अणऊुजा काय म    
भारताचा अणुऊजा काय म वातं य ा ीनंतर 1948 पासून सु  झाला. ऑग ट 1948 म ये अणुश  

आयोगाची (Automic Energy Commission) थापना कर यात आली. यानतंर 1954 म ये रा पत या 
अ यादशेाने अणुऊजा खा याची थापना कर यात आली. यानंतर 1956 म ये भाभा अ ॅटोिमक रसच टेशनची 
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थापना (BARC) कर यात आली. 1983 म ये अणुऊजचे भारतातील वापराचे िनयमन कर यासाठी व ित यामुळे 
आरो य व पयावरण यां यावर कोणताही िवपरीत प रणाम होऊ नये यासाठी 15 नो हबर 1983 रोजी अणुऊजा 
िनयामक मंडळाची थापना कर यात आली. 
भारताचा अणऊुजा काय मभारताचा अणऊुजा काय मभारताचा अणऊुजा काय मभारताचा अणऊुजा काय म    

भारतात दि णेकड,े कनारप ी या दशेात मोनाझाइट या वाळूत थो रयमचे साठे आहते, युरेिनयमच े
माण भारतात कमी आह.े भिव यातील ऊजची गरज ल ात घेता डॉ. होमी भाभा यांनी तीन ट यांत आि वक 

काय म तयार केला. हा काय म अणुऊजा खा यामाफत राबिवला जातो. तीन ट यांत असलेला भरताचा आि वक 
काय म पुढील माणे आह.े 
पिहला ट पा पिहला ट पा पिहला ट पा पिहला ट पा ––––  

पिह या ट यात ेशराइ ड हवेी वॉटर रअ ॅ टस या थापनेवर भर दे यात आला.  ेशराइ ड हवेी वॉटर 
रअ ॅ टस ही अशी अणुभ ी आह ेक  यात नसíगक युरेिनयम इंधन हणून वापरले जाते. या अणुभ ीत नसíगक 

युरेिनयमपासून  ह ेबाय ॉड ट तयार होते व जड पाणी संचलक आिण िशतक हणून वापरले जाते. 
दसुरा ट पा दसुरा ट पा दसुरा ट पा दसुरा ट पा ––––    

दसुरा ट पा हा दशेात फा ट ि डर रअ ॅ टस यां या थापनेशी संबंिधत आह.े फा ट ि डर रअ ॅ टर ही 
अशी अणुभ ी असते क  यात सु वातीला जे िवखंडन म  ठेवलेले असत,े यापे ा जा त िवखंडन म  
शेवटी तयार होते. या अणुभ ीत अिभ येसाठी वापर यात येणा या यू ॉनचा वेग िनयंि त केला जात नाही, 
हणून यांना फा ट ि डर रअ ॅ टर हणतात. फा ट ि डर रअ ॅ टर तं ाना या सशंोधनासाठी ऑ टोबर 1985 

म ये फा ट ि डर टे ट रअ ॅ टर या संशोधन अणुभ ीची थापना कर यात आली. यासाठी ऑ टोबर 2003 म ये 
सरकारने सावजिनक े ात एक नवीन कंपनी हणून भारतीय नािभक य िव ुत िनगम या कंपनीची थापना केली. 
ितसरा ट पा ितसरा ट पा ितसरा ट पा ितसरा ट पा ––––  

ितसरा ट पा थो रयमवर आधा रत अणुभ य़ां या िन मतीशी संबंिधत आह.े यात थो रयम, युरेिनयम-233 
च ाचा वापर केला जातो. थो रयम- 232 ह ेिवखंडन म  नाही, यामुळे याचा इंधन हणून अणुभ ीत वापर 
होऊ शकत नाही. मा  दसु या एखा ा ेशराइ ड हवेी वॉटर रअ ॅ टर कवा फा ट ि डर रअ ॅ टर यात थो रयम 
232 व यू ॉनचा मारा क न यापासून यरेुिनयम 233 ह ेिवखंडन म मूल  तयार करता येते व या यरेुिनयम 
233 मूल ाचा वापर, अणुभ ीत इंधन हणून वापर केला जातो. युरेिनयम 233  ह ेमानविन मत िवखंडन म 
सम थािनक आह.े 
भारतभारतभारतभारत----अमे रका अणकुरार अमे रका अणकुरार अमे रका अणकुरार अमे रका अणकुरार     

भारता या शांतते या धोरणास समथन दवूेन अमे रकेने भारताशी एक मह वपूण असा अणुकरार केला. हा 
2005 म ये अमे रका भारत यां यात नागरी अणु करार झाला. 1998 या पोखरण अणुचाचणीनंतर भारतावर 
अनेक दशेांनी िनबध घातल.े पण उदारीकरणा या क येत भारत एक जागितक बाजारपेठ हणून उदयास यवूे 
लागली. तसचे जागितक राजकारण, भारताचे वाढत ेल करी सामथ, आ थक िवकास दर वृ ी इ यादी कारणान े
तसेच भारत अणुऊजाची मोठी बाजारपेठ अस याने फार काळ भारतावर नबंध लादणे यो य नाही. तसेच भारताने 
आपला अणुकाय म िवकासा मक व शांततेसाठी चालव याचे कृतीतून प  के याने सव थम अमे रकेनेच याबाबत 
पुढाकार घेऊन भारताशी अणुसहकायाला सुरवात केली. भारत-अमे रका यां या दर यान या नागरी अणुकरारामुळे 
ह े नबध संपु ात येऊन भारतास आि वक तं ान िमळणे श य झाले. भारत व अमे रका यांदर यान हा करार 
1,2,3 करार याअंतगत झाला. 18 जुळे 2005 रोजी पंत धान डॉ. मनमोहन सग आिण अमे रकेचे अ य  जॉज 
बुश यांनी आि वक सहकाय कराराला मा यता दली. 1 ऑग ट 2008 म ये आतंररा ीय अणुऊजा एज सीने या 
कराराला मा यता दली. या करारानुसार भारत आिण अमे रका यां यात आि वक सहकायाची भूिमका घे यात 
आली अस याचे दसून येते. 
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भारतभारतभारतभारत----अमे रकाअमे रकाअमे रकाअमे रका अणकुरारातील महअणकुरारातील महअणकुरारातील महअणकुरारातील मह वाच ेमु  ेवाच ेमु  ेवाच ेमु  ेवाच ेमु  े::::    
1. भारतातील अणुभ य़ांचे नागरी अणुऊजा वापरासाठी अणुभ य़ा व ल करी वापरासाठी अणुभ य़ा यात 

फारकत कर यात आली. रा ीय सुरि तते या दृ ीने ल करी अणुभ य़ा, आंतररा ीय अणुऊजा एज सी या 
दखेरेखीखाली असणार नाहीत. 

2. भारत आिण अमे रका यां यातील अणुकरारामुळे दशेा या सरं ण िस तेत कोणतीही बाधा येणार नाही, 
नागरी अणुऊजा क पांना कायमचे अणुइंधन पुरिव याचे आ ासन अमे रकेने दले. 

3. अणुकरारात इंधन पुरिव यािवषयी िवशेष तरतूद आह.े यासंबंधात आंतररा ीय अणुऊजा आयोगाबरोबर 
ि प ीय करार केला जाईल. भारताची इंधनाची गरज अमे रका पूण न क  शक यास ा स, ि टन, 
रिशया आदी दशेांशी चचा क न अमे रका भारताला इंधन पुरवठा करणार आह.े 

4. स टबर २००८ म य े४५ दशेां या आि वक पुरवठादार गटाने भारतावर ३४ वषापूव  लावलेले आि वक 
ितबंध र  केलेत व भारतासाठी जागितक अणुसाम ी ापाराचा माग खुला झाला. यानंतर पुढील 

दशेांनी भारताबरोबर अस य अणुकरार केला. ा स, अमे रका, कझा क तान, अज टना, रिशया, 
नि बिबया, मंगोिलया, यू. के. कॅनडा व दि ण को रया. 
अशा कार या मुख मु ावर आधा रत हा करार कर यात आला. 

समारोप समारोप समारोप समारोप     
भारताने सुरवातीपासूनच अ व ाला िवरोध केला आह.े अ व ांचा थम वापर करणार नाही. असेही 

भारताचे धोरण आह.े अ व ांचे बाळग याचा उददशे श ुरा ाला यु दापासून परावृ  करणे अस याचे भारतान े
प  केलेले आह.े भारता या अणुऊजा धोरणाबाबत बदल या राजकारणात भारतान ेआपले धोरण अ यंत प  केल े

आह.े यात भारतान ेजागतीक राजकारणा या दबावाला बळी न पडता आपली भूिमकेत बदल केला नाही तसचे 
शांततेसाठी अणु या त वाचा अवलंब क न जागितक तरावरील दशेांचे मतप रवतन केले आह.े अ व ांचा वापर 
जैिवक व रासायिनक अ ाचंा सै य दलावर वापर झाला तरच होईल अशी भारताची भूिमका आह.े भारत िबगर 
अ व धारी रा ािव द अ व ांचा वापर करणार नाही तसेच जमीन, आकाश व समु ात अ व  डाग याची 

मता भारताकड ेआह ेआिण भारतावर अ व ाचा ह ला झाला तर याल ितउ र दे याची मता आह.े अशा 
प दतीने भारतान े आपले अ व  धोरणात प पणा ठेवलेला असून जबाबदार आि वक शि ची जाणीव क न 
दली आह ेतसचे शांततेसाठी अणू तं ाना या वापरावर अिधक भर दला आह.े अ व ाचा वरं णासाठी पयाय 

ठेवून अणू चाच याचे बंधन वतःवर घालून अ व  धोरणात नैितकता िनमाण केली आह.े अशा कार या प  
उ शेानु प भारताची आि वक धोरणासंबंधीची भूिमका आह.े 
सदंभ थंसदंभ थंसदंभ थंसदंभ थं    सचूी सचूी सचूी सचूी ::::    

1. जाधव, पाटील, धमािधकारी, िवसपुते - यु द आिण भारता या संर णाचे . 
2. शैल  देवळाणकर, आंतरा ीय राजकारण आिण संबध, पपळापुरे काशन नागपरू,2001. 
3. कृ णानंद शु ल -भारत क  सुर ा चुनौितयाँ  
4. शैल  देवळाणकर, भारताचे पररा  धोरण, ितमा काशन, पुणे,2007. 
5. ललनजी सह ातेिजक अ ययन 
6. परांजप,े ीकांत, भारताचे संर ण धोरण : नवी आ हान,े नवभारत 2007. 
7. देवद , 'भारताचे राजक य पोखरण, स या ही, माच 2006. 
8. बुरटे, काश, अणुकरार आिण शहनेशहा जॉज बुश, साधना, 2006. 
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Lokra™;ksÙkj dkGkrhy Hkkjrkps vkf.od /kksj.kLokra™;ksÙkj dkGkrhy Hkkjrkps vkf.od /kksj.kLokra™;ksÙkj dkGkrhy Hkkjrkps vkf.od /kksj.kLokra™;ksÙkj dkGkrhy Hkkjrkps vkf.od /kksj.k    

izkizkizkizk----    MkWMkWMkWMkW----    lat; ekjksrhjko dksukGslat; ekjksrhjko dksukGslat; ekjksrhjko dksukGslat; ekjksrhjko dksukGs    
jkT;”kkL= foHkkx 

f”kokth egkfo|ky; mnxhj rk-mnxhj ft-ykrwj 
 

izLrkoukizLrkoukizLrkoukizLrkouk    
 Hkkjrkps vkf.od /kksj.k HkkjrkP;k ijjk’Vª /kksj.kkpk ,d egÙokpk Hkkx vkgs- Hkkjrkps 
Lokra™;kiwohZiklwu tkxfrd “kkarrsps /kksj.k jkfgys vkgs- Lokra™;kuarj Hkkjrkps ifgys iariz/kku iafMr 
tokgjyky usg: ;kauh Hkkjrkph vkf.od uhrh] mnkjeroknh o “kkarrkoknh rÙokP;k vk/kkjs jkco.;kpk 
iz;Ru dj.;kr vkyk- ijarq phu o ikfdLrkulkj[;k ns”kkP;k lkrR;kus gks.kkÚ;k vkØe.kkeqGs Hkkjrkyk 
vkiyh laj{k.k {kerk le`) djkoh vls okVys o R;krwup Hkkjrkus 1974 e/;s ifgyh vkf.od pkp.kh ?ksryh 
o vkiyh {kerk txkyk nk[kowu fnyh- “khr;q)kP;k /kksj.kkeqGs Hkkjrkus vfyIrrkoknh /kksj.kkpk Lohdkj dsyk 
gksrk- R;kosGh Hkkjrkus vkiys vkf.od /kksj.k tkfgj dsys gksrs- ijarq Hkkjrkyk vkf.od /kksj.kkr lkrR;kus 
ifjfLFkrhuqlkj vkiyh vkf.od uhrh fuf”pr djkoh ykxyh vkgs- HkkjrkP;k vkf.od /kksj.kkph lq:okr MkW-
gkseh tgkaxhj HkkHkk ;kauh dsyh vkgs- Hkkjrkus 1998 e/;s nqljh v.kq pkp.kh ?ksowu vkiyh laj{k.k {kerk 
fodflr dj.;kpk iz;Ru dssyk- 
 20 O;k “krdkrhy nqlÚ;k egk;q)kuarj v.oL=kaPkk tkxfrd izlkj eksBÓk izek.kkr >kyk- R;kposGh 
fu%”kL=hdj.kkP;k n`’Vhusgh vusd iz;Ru dj.;kr vkys vkgsr- Hkkjrkus Lokra™;kiklwup vkiys vkf.od /kksj.k 
fo/kk;d dk;kZlkBhp okijys vkgs- dkj.k Hkkjrkph tkxfrd jktdkj.kkrhy izfrek gh “kkarrkoknh o 
mnkjeroknh ns”k Eg.kwu >kyh vkgs- gh Hkkjrkph Hkwfedk jkfgyh vkgs- txkr “kkarrk fuekZ.k Ogkoh ;klkBh 
vki.k usgehp iz;Ru”khy vkgksr- ek= 1962 e/khy phuP;k vkØe.kkuarj Hkkjrkus y’djhn`’VÓk l{ke 
gks.;klkBh 1974 o 1998 e/;s v.kqpkp.;k dsY;k- ijarq vkiyk gk v.kq dk;ZØe “kkarrslkBh vkgs- Hkkjr 
;q)kr v.oL=kpk okij izFke dj.kkj ukgh gs Hkkjrkus rsOgkp tkghj dsys vkgs- 1945 e/;s vesfjdsus 
tikuP;k fgjksf”kek o ukxklkdh ;k “kgjkaoj v.kqck¡cpk okij d:u gh “kgjh mn~/oLr dsyh- R;kposGh 
txkrhy loZ ns”kkauk v.kq”kDrhpk /kksdk o R;kps ekuoh thohrkojhy ifj.kke y{kkr vkys o loZp ns”kkauh 
vkRelaj{k.kklkBh v.kq”kDrhpk ekxZ oki:u v.kqba/kukoj vk/kkfjr v.oL=s cufo.;kdMs loZp jk’Vªkauh iz;Ru 
lq: dsys- 
Lka”kks/kukps mÌs”kLka”kks/kukps mÌs”kLka”kks/kukps mÌs”kLka”kks/kukps mÌs”k    

1½ Hkkjrkps vkf.od /kksj.k vH;kl.ks- 
2½ HkkjrkP;k vkf.od /kksj.kkrhy cnykapk vH;kl dj.ks- 
3½ vkf.od /kksj.kkps ifj.kke vH;kl.ks- 
4½ vkf.od /kksj.k vkf.k jk’Vªh; ghr ;kapk vH;kl dj.ks- 

Lka”kks/kukph x`fgrdsLka”kks/kukph x`fgrdsLka”kks/kukph x`fgrdsLka”kks/kukph x`fgrds    
1½ Hkkjrkus Lokra™;kuarj vkf.od /kksj.k tkfgj dsys vkgs- 
2½ HkkjrkPks vkf.od /kksj.k gs fodflr o fo/kk;d Lo:ikps jkfgys vkgs- 
3½ v.kqÅtsZpk fodkl dj.ks gk Hkkjrkpk mÌs”k vkgs- 
4½ Hkkjr ,d tckcnkj v.oL=/kkjh ns”k vkgs- 
HkkjrkP;k vkf.od /kksj.kkpk fodkl Lokra™;kuarj iafMr tokgjyky usg: rs ujsanz eksnh ;kaP;k 

Ik;ZarP;k loZp usR;kauh egÙokph Hkwfedk ?ksryh vkgs- vkti;ZarP;k loZp ljdkjkauh jk’Vªh; ghr vkf.k fodkl 
;k n`f’Vdksukrwup ns”kkph vkf.od uhrh fodflr dsyh vkgs- ,dhdMs fodklkP;k okVso#u v.kqba/kukpk okij 
d:u izxr gks.ks rj nqljhdMs y’djhǹ’VÓk l{ke gks.;klkBhph vkf.od uhrhpk fodkl dj.ks ;k nksUgh 
ikrGhoj Hkkjrkus oLrqfu’B vkf.od /kksj.kkpk fodkl dsysyk vkgs- uqdsrsp Hkkjrh; “kkL=Kkauh uqdrkp 
dkØkikjk v.kqÅtkZ izdYikrhy ns”kh cukoVhps U;wfDyvj fjvWDVj r;kj dj.;kr ;”k feGfoys vkgs- 
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Hkkjr&vesfjdk ukxjh v.kqdjkj ¼2005½Hkkjr&vesfjdk ukxjh v.kqdjkj ¼2005½Hkkjr&vesfjdk ukxjh v.kqdjkj ¼2005½Hkkjr&vesfjdk ukxjh v.kqdjkj ¼2005½    
 Hkkjrkus nksu v.kqpkp.;k ?ksrY;keqGs Hkkjrkl brj ns”kkdMwu vkf.od lkexzh o ra=Kku feG.ks can 
>kys- RkRdkyhu iariz/kku MkW-eueksgu flax vkf.k vesfjdsps jk’Vªk/;{k tkWtZ cq”k ;kaP;kr gk djkj >kyk vkf.k 
vkf.od lgdk;Z djkjkyk 1 vkWxLV 2008 yk ekU;rk ns.;kr vkyh- ;k v.kqdjkjkrhy egÙokps mÌs”k Eg.kts 
Hkkjrkrhy v.kqHkêÓkps ukxjh v.kqÅtkZ okijklkBh v.kqHkêÓk ;kr Qjd dj.;kr vkyk vkgs- ;k djkjkrwu 
ns”kkP;k laj{k.k fl)rsr dks.krhgh vMp.k ;s.kkj ukgh- v.kqÅtkZ izdYikauk v.kqba/ku iqjfo.;kps vk”oklu 
vesfjdsus fnys vkgs- rlsp Hkkjrkph ba/kukph xjt vesfjdk iw.kZ u d: “kdY;kl QzkUl] fczVu] jf”k;k ;k 
ns”kka”kh ppkZ d:u vesfjdk Hkkjrkyk ba/ku iqjoBk dj.kkj vkgs- lIVsacj 2008 e/;s Hkkjrkojhy vkf.od 
izfrca/k jÌ dsys- ;kuarj Hkkjrkcjkscj vlSU; v.kqdjkj QzkUl] d>kfdLrku] vtsZafVuk] jf”k;k] eaxksfy;k] ;q-dss-] 
dWuMk o jf”k;k] dksfj;k ;k ns”kklkscrgh v.kqba/ku djkj dsyk vkgs- Hkkjrkus fo/kk;d dk;kZlkBh vkiyh 
vkf.od Hkwfedk ekaMyh vkgs- 
U;wfDyvj lIyk;j xzqi vkf.k HkkjrU;wfDyvj lIyk;j xzqi vkf.k HkkjrU;wfDyvj lIyk;j xzqi vkf.k HkkjrU;wfDyvj lIyk;j xzqi vkf.k Hkkjr    
 ,u-,l-th- gk izkeq[;kus vkf.od “kL=kL=s o brj vkf.od lkfgR; ;kaP;k okijkyk fu;af=r dj.kkjk 
xV vkgs- gk xV 1974 e/;s LFkkiu >kysyk vkgs- Hkkjrkus 1974 P;k v.kq ifj{k.kkuarj iqUgk 1998 e/;s v.kq 
ifj{k.k dsys o Lor%yk v.oL=/kkjh ns”k Eg.kwu ?kksf’kr dsys- R;kosGh Hkkjrkoj vkfFkZd fucZa/k ykn.;kr vkys- 
rs 2002 e/;s f”kFkhy dj.;kr vkys- HkkjrkP;k 14 ukxjh v.kqHkêÓk o 8 laj{k.k v.kqHkêÓkaph foHkkx.kh 
dj.;kr vkyh- rlsp fodklkRed dk;kZlkBh v.kqÅtkZ r;kj dj.kkÚ;k 14 ukxjh v.kqHkêÓkaph ikg.kh 
dj.;kps vf/kdkj IAAA  ;k laLFksyk ns.;kr vkys vkgsr- Hkkjrkus vkiys v.kq/kksj.k tkghj dsys vlwu Hkkjr 
d/khgh laosnu”khy v.kq ra=Kku dks.kkykgh ns.kkj ukgh- rlsp Hkkjr d/khgh v.oL=kuh ifgyk gYyk dj.kkj 
ukgh vls tkghj dj.;kr vkys- ;k loZ ckchaeqGs Hkkjrkus NSG e/khy lekos”kklkBh Hkkjrkph cktw HkDde 
dj.kkÚ;k vkgsr- ns”kkP;k leFkZukFkZ egÙokP;k vkgsr- 
LkhLkhLkhLkh----VhVhVhVh----chchchch----VhVhVhVh----    djkj vkf.k Hkkjrdjkj vkf.k Hkkjrdjkj vkf.k Hkkjrdjkj vkf.k Hkkjr    

v.oL=laiUu ns”kkph v.oL=kojhy eDrsnkjh dk;e Bsowu brj jk’Vªkauk gh {kerk fl) dj.;kiklwu 
jks[k.;klkBh 1995 e/;s C.T.B.T. djkj dj.;kr vkyk- ;k djkjkoj Lok{kjh dj.kkÚ;k ns”kkauk dks.kR;kgh 
izdkjph v.kqpkp.kh djrk ;s.kkj uOgrh i.k Hkkjrkus gk djkj i{kikrh Lo:ikpk vkgs Eg.kwu ;k djkjkoj 
Lok{kjh dsyh ukgh- rlsp gk djkj loZlekos”kd uOgrk- v.oL=/kkjh jk’VªkaP;k v.oL=kauk u’V dj.;kph 
dks.krhgh rjrwn uOgrh- laiw.kZ fu%”kL=hdj.k djkos gh Hkkjrkph Hkwfedk gksrh- 
Hkkjrkpk v.oL= /kksj.k elqnk ¼Hkkjrkpk v.oL= /kksj.k elqnk ¼Hkkjrkpk v.oL= /kksj.k elqnk ¼Hkkjrkpk v.oL= /kksj.k elqnk ¼Indian Nuclear Draft ½½½½ 

1998 e/;s Hkkjrkus Lor%yk v.oL=/kkjh ns”k Eg.kwu ?kksf’kr dsys- ;kr Hkkjrkus vkiyk vkf.od 
pkp.;kpk Ik;kZ; eksdGk Bsoyk gksrk- dkj.k Lolaj{k.kklkBh gs vko”;d gksrs- 
1½HkkjrkP;k v.kq”kDrh dk;ZØekpk eq[; mÌs”k v.kq”kDrhP;k fodklkRed dk;kZlkBh mi;ksx dj.ks- 
2½laj{k.kklkBh v.kq”kDrhpk okij dssyk tkbZy- 
3½Hkkjr v.oL=kapk mi;ksx izFke dj.kkj ukgh- 
4½Hkkjr vkiY;k laj{k.kklkBh vko”;d rso<h dehr deh v.oL= lTtrk izkIr djsy- 
5½v.oL=kaP;k lqjf{krrslkBh o R;kojhy fu;a=.kklkBh loZlekos”kd ;kstuk r;kj djsy- 
;k rÙokaP;k vk/kkjs Hkkjrkus vkiys vkf.od “kDrhP;k /kksj.kkpk fodkl dsyk vkgs- jk’Vªfgr egÙokps ekuwu 
Hkkjrkus vkf.od /kksj.kkpk fopkj dsyk vkgs- 
Lkkjka”kLkkjka”kLkkjka”kLkkjka”k    
    Hkkjrkus izFkeiklwup “kkarrslkBh v.kq gh Hkwfedk ?ksowup okVpky dsyh vkgs- ijarq phu o 
ikfdLrkuP;k fojks/kkeqGs Hkkjrkus vkf.od /kksj.k txkrhy dks.kR;kgh egklÙksyk u ?kkcjrk o ifj.kkekpk 
fopkj u djrk fuHkhZMi.ks ekaMyh vkgs- Hkkjrkus vkf.od /kksj.kkr ÅtkZ {ks=krgh fodkl dsyk vkgs- Hkkjrkus 
‘No First Use’ gh Hkwfedk ?ksowup vkf.od /kksj.kkpk fodkl dsyk vkgs- ijarq orZeku ljdkje/khy laj{k.k 
ea=h ek-jktukFk flag ;kauh v”kh ?kks’k.kk dssyh gksrh dh] HkkjrkP;k v.oL=kpk okij gk ifjfLFkrhoj voyacwu 
vlsy vls tkghj dsys- Hkkjrkus v.oL=/kkjh ns”kkP;k eDrsnkjhl fojks/k dsyk vkgs- Hkkjrkus v.oL= 
ra=Kkukpk okij fouk”kklkBh u okij.;kps Bjfoysys vkgs- Eg.kwu Hkkjrkph vkf.od uhrh] Lokra™;kiklwu rs 
vkti;Zar tkxfrd ifjfLFkrhoj fodflr >kyh vkgs- ifjfLFkrhuqlkj R;kr osGksosGh cny dj.;kr vkys 
vkgsr- lqj{kspk iz”ugh frrdkp egÙokpk vkgs- Hkkjrkus CTBT djkjkoj Lok{kjh u dsY;keqGs Hkkjrkus vkiys 
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vkf.od /kksj.kkps vf/kdkj “kkcwr Bsoys vkgsr- Eg.ktsp ijjk’Vª /kksj.kkrhy lkrR;kus gks.kkÚ;k cnykcjkscjp 
Hkkjrkph vkf.od uhrh okLro/kkjh o nqljhdMs ekuorkoknh n`f’Vdksukrwu fodflr >kyh vkgs vls Eg.krk 
;sbZy- 
lanHkZlanHkZlanHkZlanHkZ    

1½ MkW-“kSysanz nsoGk.kdj] Hkkjrh; ijjk’Vª /kksj.k % lkrR; vkf.k fLFkR;arjs] izfrek izdk”ku] iq.ks] 2010 
2½ MkW-“kSysanz nsoGk.kdj] Hkkjrkps ijjk’Vª /kksj.k uohu izokg] ldkG isilZ] 2017 
3½ MkW-“kSysanz nsoGk.kdj] ledkyhu tkxfrd jktdkj.k HkkjrkP;k ijjk’Vª /kksj.kkiq<hy vkOgkus] fo|k cqDl 

ifCy”klZ] 2014 
4½     fofo/k ekflds] lkIrkfgds o o`Ùki=s 
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Hkkjrke/khy dkexkj pGoGhps vFkZO;oLFkse/khy ;ksxnkuHkkjrke/khy dkexkj pGoGhps vFkZO;oLFkse/khy ;ksxnkuHkkjrke/khy dkexkj pGoGhps vFkZO;oLFkse/khy ;ksxnkuHkkjrke/khy dkexkj pGoGhps vFkZO;oLFkse/khy ;ksxnku    
    

izkizkizkizk----    MkWMkWMkWMkW----    xOgkGs chxOgkGs chxOgkGs chxOgkGs ch----    OghOghOghOgh    
vFkZ’kkL= foHkkx izeq[k 

ch- Mh- dkGs egkfo|ky; ?kksMsxko] rk- vkacsxko ft- iq.ks 
    

lkjka’k%&lkjka’k%&lkjka’k%&lkjka’k%&  
tkxfrd ikrGhoj vkf.k Hkkjrke/;s fofo/k izdkjP;k pGoGh lq: >kysY;k vkgsr- R;kiSdh dkexkj 

pGoG gh ,d egRokph pGoG vkgs- dkexkj pGoG gh Qkj tquh ladYiuk vkgs- ;k ‘kks/kfuca/kke/;s Je 
Eg.kts dk;\ Jekph fofo/k y{k.ks] Jehdakph gks.kkjh fiGo.kwd NGo.kwd] dkexkj pGoG Eg.kts dk;\ 
dkexkj pGoGhph fofo/k y{k.ks] tkxfrd dkexkj pGoGhPkk vk<kok] dkexkj pGoGhph izxrh] dkexkj 
pGoGhps Hkkjrh; vFkZO;oLFkse/khy ;ksxnku] fofo/k dkexkj la?kVukaps ;ksxnku] dkexkj pGoGhe/khy fofo/k 
izdkjps nks”k vkf.k rs nks”k deh dj.;klkBh dj.;kr ;s.kkÚ;k mik;;kstukapk lekos’k dsysyk vkgs- 
izkLrkfod%izkLrkfod%izkLrkfod%izkLrkfod%&  

Hkkjrh; yksdkauk dkexkj gh ladYiuk uohu ukgh- ekuoh lektke/kqu fofo/k {ks=kyk dkexkj iqjfoys 
tkr vkgsr- dkexkj pGoG lq: dj.ks vkf.k R;k ok<fo.;klkBh fofo/k yksdkauh eksykps ;ksxnku fnysys vkgs- 
ijarq vkrk dkexkj pGoG gh jktdh; yksdakP;k gkrke/khy ckgqyh >kysyh vkgs-dkGkuqlkj fofo/k 
dk;n;kae/;sgh cny dsysys vkgsr- R;keqGs fofo/k izdkjps nks”k ;k dkexkj pGoGhe/;s fuekZ.k >kysys vkgs- 
‘kks/kfuac/kkph mfn”V;s‘kks/kfuac/kkph mfn”V;s‘kks/kfuac/kkph mfn”V;s‘kks/kfuac/kkph mfn”V;s%&  

1½ ns’kkrhy vkf.k egkjk"Vªkrhy dkexkj pGoGhpk bfrgkl letwu ?ks.ks- 
2½ dkexkj pGoG ok<fo.;klkBh dks.k dks.kR;k O;Drhaps ;ksxnku vkgs- gs letwu ?ks.ks- 
3½ dkexkj pGoGhph fofo/k y{k.ks dks.krh vkgsr- rs letwu ?ks.ks- 
4½ dkexkj pGoGheqGas dks.kR;k izdkjps Qk;ns gksr vkgsr- rs letwu ?ks.ks- 
5½ dkexkj pGoGhe/;s dks.kR;k izdkjP;k leL;k fdaok nks”k fuekZ.k >kysys vkgsr- rs letwu ?ks.ks- 
6½ dkexkj pGoGhe/khy fofo/k izdkjps nks”k deh dj.;klkBh dks.kR;k izdkjP;k mik;;kstuk dsysY;k 

vkgsr- vkf.k djrk ;srhy- rs letwu ?ks.ks- 
7½ dkexkj pGoGhps usr`Ro gs Loizsj.kse/kwu r;kj >kysys vkgs dk;\ gs letwu ?ks.ks- 
8½ tkxfrd ikrGhojhy dkexkj pGoGhpk bfrgkl ekfgrh d:u ?ks.ks- 

‘kks/kfuca/kkps x`fgrds‘kks/kfuca/kkps x`fgrds‘kks/kfuca/kkps x`fgrds‘kks/kfuca/kkps x`fgrds%&  
1½ Hkkjrke/khy dkexkj pGoGhpk bfrgkl [kwi eksBk vkf.k fn?kZdkGhu vkgs- 
2½ Hkkjrh; vFkZO;oLFkse/;s dkexkj pGoG eksB;k izek.kkoj ok<ysyh vkgs- 
3½ Hkkjrh; vFkZO;oLFkse/;s dkexkj pGoGhe/;s fofo/k O;Drhps ;ksxnku eksBs vkgs- 
4½ dkexkj pGoGh ;k vkfFkZd n`”V;k l{ke vkgsr- 
5½ dkexkj pGoGh g;k jktdkj.kkiklwu nwj vkgs- 
6½ Hkkjrh; dkexkj pGoG gh dks.kR;kgh /kkehZd vkf.k jktfd; izsj.ksrqu >kysY;k ukghr- 
7½ dkexkj pGoGhps dkexkj la?kVukps vFkZO;oLFkse/;s vRa;r eksykph ;ksxnku vkgs- 
8½ dkexkj pGoGheqGs vkt fofo/k izdkjps dkexkj fgrkps dk;ns r;kj >kysys vkgsr- 

Lak’kks/ku i/nrhLak’kks/ku i/nrhLak’kks/ku i/nrhLak’kks/ku i/nrh%& lacaf/kr ‘kks/kfuca/kklkBh o.kZukRed vkf.k fujh{k.k i/nrhpk okij dsysyk vkgs- 
Jekpk vFkZ%&Jekpk vFkZ%&Jekpk vFkZ%&Jekpk vFkZ%&    

1½^^mRiUu feGfo.;kP;k gsrqus O;Drhaus dsysys ‘kkjhfjd fdaok ckS/nhd Lo:ikrhy d"V Eg.kts Je 
gks;-**1 
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2½^^vkaun feGfo.;kis{kk brj Lo:ikr ekscnyk feGfo.;kP;k gsrqus O;Drhus dsysys ‘kkjhfjd fdaok 
ekufld iz;Ru Eg.kts Je gks;-**2 

3½^^vkaun izkIrhf’kok; vkfFkZd HkkSfrd Lo:ikrhy ykHk feGfo.;klkBh euq";kus dsysY;k ‘kkjhfjd o 
ekufld iz;Rukauk Je vls Eg.krkr-**3 
Jekph y{k.ks%&Jekph y{k.ks%&Jekph y{k.ks%&Jekph y{k.ks%&                    1½    Je gs ukf’koar vlrs-    

            2½ Je Jfedkiklwu osxGs djrk ;sr ukgh- 
            3½ Je gk mRiknu izfdz;se/khy lfdz; ?kVd vkgs- 
            4½ Jfed QDr Jekph fodzh djhr vlrks- 
            5½ Jfedkaph lkSnk’kDrh [kwip deh vlrs- 
            6½ Jekpk iqjoBk vyofpd Lo:ikpk vlrks- 
            7½ Jfedkaph xfr{kerk deh vkgsa- 
            8½ JfedkaP;k Jekyk ;s.kkjh ekx.kh gh vizR;{k Lo:ikph vlrs- 

O;k[;kO;k[;kO;k[;kO;k[;k%& 1½^^dkexkj la?kVuk Eg.kts ixkjkoj dke dj.kkÚ;k dkexkjkaph] dkekP;k ifjfLFkrhP;k vVh dk;e 
Bso.;klkBh vkf.k R;ke/;s lq/kkj.kk dj.;klkBh lrr dk;Z dj.kkjh laLFkk gks;-**4 

  2½^^dkexkj la?kVuk Eg.kts lkeqfgd d`rhe/kqu dkexkjkaP;k fgrkps j{k.k vkf.k laj{k.k dj.;klkBh 
R;kauh LFkkiu dsysyh ,d ,sfPNd la?kVu gks;-**5 

Tkkxfrd ikrGhojhy dkexkj Tkkxfrd ikrGhojhy dkexkj Tkkxfrd ikrGhojhy dkexkj Tkkxfrd ikrGhojhy dkexkj pGoGhpk bfrgklpGoGhpk bfrgklpGoGhpk bfrgklpGoGhpk bfrgkl%&  
dkexkj pGoG ;qjksi [kaMke/;s vkBjkO;k ‘krdkP;k ‘ksoVh lq: >kyh- vkf.k 20 O;k ‘krdke/;s rh 

txHkj iljyh- vkS|ksfxd dzkarheqGs dkexkj fuekZ.k >kys- dkexkj pGoGhpk tUe >kyk rks lersph] oSiY;kph 
vkf.k ekr`Hkkokph uohu lektO;oLFkk fuekZ.k dj.;klkBh- HkkaMoy’kkgh gh loZ vU;kps eqG vkgs gs y{kkr 
;sÅ ykxys- ;k rRofparuke/;s ckcQ] Qqfj,] yqbZ Cyk] lk;ekW o izq/kks bR;knhpk lekos’k gksrks- ;kaP;k 
fopkjkeqGs [kÚ;k vFkkZus dkexkj pGoGhpk ik;k jtyk xsyk vls letys tkrs- baXyaMe/;s v’kkp izdkjps 
fopkjeaFku pkyw gksrs- dkj[kkunkjheqGs eqykaph] L=h;kaph] dkexkjkaph fiGo.kwd o miklekj gksr gksrh- 
;klaca/khps fopkj ekaM.kkÚ;kae/;s fofo/k vFkZ’kkL=K] lqektlq/kkjd] doh] dkancjhdkj bR;kanhpk lekos’k gksr 
vkgs- lokZr izFke jkcVZ vksosu ;kauh izfrHkk’kkyh fopkj] izpkj vkf.k la?kVu dsysys vkgs- 1867 e/;s 
dkyZekDlZus nkl dWfiVy gk xzaFk fyfgyk- iq<s ,atYlus R;kps nksu Hkkx izfl/n dsys- 1917 e/;s jf’k;krhy 
lkE;oknh jkT;dzkarhuarj rs vkarjjk"Vªh; pGoGhps ?kks"kokD; cuys xsys- 
1½ jf’k;krhy dkexkj pGoG1½ jf’k;krhy dkexkj pGoG1½ jf’k;krhy dkexkj pGoG1½ jf’k;krhy dkexkj pGoG%&  

ekDlZoknkP;k fdaok lkE;oknkP;k cjkscjhus lekt lRrkokngh ok<r xsyk- 1914 e/;s ifgys egk;q/n 
lq: >kys- R;keqGs lektlRrkoknh i{kkaP;k vk’kk vkdak’kk /kqGhl feGkY;k- vkfFkZd aeanheqGs csdkjh eksB;k 
izek.kkoj ok<yh- v’kk ifjfLFkrhe/;s lkE;okn o nqqlÚ;k cktwyk QWfl>e o uk>h>e ok<r xsyk- R;keqGs 
dkexkj pGoGhe/;s eksBh QqV iMyh xsyh -nqlÚ;k egk;q/nkuarj lektlRrkoknh pGoG iqUgk ok<r jkfgyh-  
2½ fczVuph dkexkj pGoG2½ fczVuph dkexkj pGoG2½ fczVuph dkexkj pGoG2½ fczVuph dkexkj pGoG%&  

baXyaMe/;s 19 O;k ‘krdkP;k iwokZ/kkZe/;s dkexkj la?kVuk LFkkiu gksÅ ykxY;k gksR;k- lq:okrhy 
fofo/k dkexkj al?kVukae/;s erHksn gksrs- ijarq iq<s HkkaMoy’kkghps mPpkVu vkf.k lektoknkph izLFkkiuk gsp 
dkexkj la?kVukps mfn"V;s cuys xsys- ^^jkWcVZ vksosu ;k erizokgke/;s vxz.kh gksrs- Eg.kwu rs lgdkjh pGoGhps 
tud Eg.kwu izfl/n vkgsr-**6 1834 e/;s R;kauh xzWM uW’kuy dUlkWfyMsVsM VªMl ;qfu;u ukokph ns’kO;kih 
la?kVusph LFkkiuk dsysyh gksrh fczVue/;s ,d ‘kks"k.k dj.kkÚ;k HkkaMoynkjkapk vkf.k nqljk ‘kksf"kr dkexkjkapk 
oxZ r;kj >kysyk gksrk- ;k nksu oxkZe/;s oxZ;q/n gksÅu R;ke/;s dkexkjkapk fot; gksbZy ;kph ekDlZokn;kauk 
[kk=h gksrh-  
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3½ tikue/khy dkexkj pGoG3½ tikue/khy dkexkj pGoG3½ tikue/khy dkexkj pGoG3½ tikue/khy dkexkj pGoG%&  
1854 e/;s vWMejy iWjh ;kauh y<kÅ cksVhlg tikuP;k canjke/;s izos’k dsyk- rsaOgk iklwu tikue/;s 

vkS|ksfxd fodklkyk osx izkIr >kyk- 1919 e/;s tsouht QsMjs’ku vkWQ yscj gh dkexkj la?kVuk LFkkiu 
>kysyh gksrh- [kÚ;k vFkkus nqlÚ;k egk;q/nkuarj dkexkj pGoGhyk xrh izkIr >kysyh vkgs- iq<s 1962 e/;s 
^;s’kh’khdks eqjks>qeh ;kauh eqDr Li/ksZcjkscj Jfed dk;Z{kerk d’kh ok<fork ;sbZy ;koj Hkj nsÅu ns’kkrhy 
ra=Kku vkf.k dkexkjap;k dq’kyrssr rkjrE; vk.k.;kpk iz;Ru dsyk gksrk- ek= dkexkjkaps ‘kks"k.k gksÅ fnys 
ukgh- 1970 e/;s tikuus ,d egRpkps ikÅy mpysys gksrs- rs Eg.kts flaxkiwj] fQyhikbUl] pk;uk] nf{k.k 
dksfj;k] Fkk;yaM lkj[;k ns’kkae/;s rK dkexkj ikBowu ns’kkP;k fodklkpk ekxZ eksdGk dsysyk gksrk- 
^^tikue/;s dkexkj 12 rs 15 rkl dke djhr vlr- vfrmRiknu ?ksr vlr- R;keqGs rs R;kaP;k fu;fer 
dkekps Lo:Ik cuys xsysys gksrs- Eg.kwu tikuh dkexkjakuk dkekps osMsi.k vl.kkjs yksd vls Eg.krkr-**7 R;kpk 
ijh.kke lkkekftd vkf.k dkSVqafcd thoukoj iMyk- iq<s uohu fi<h 12 rs 15 rklkP;k dkekyk vkf.k vfr 
mRiknukyk fojks/k d: ykxyh- R;klkBh vusd ‘kgjkae/;s lai o vanksyus dsysyh gksrh- R;krqup dkexkj 
pGoG ok<r xsysyh vkgs- 
4½ vesfjdse/khy dkexkj pGoG%& 4½ vesfjdse/khy dkexkj pGoG%& 4½ vesfjdse/khy dkexkj pGoG%& 4½ vesfjdse/khy dkexkj pGoG%&     

vesfjdse/;s Jekyk vkfFkZd vFkZO;oLFksph fLFkj ‘kDrh letyh tkr vkgs- dkexkjkauk fofo/k izdkjP;k 
lks;hlqfo/kk ns.;kr ;sr gksR;k- mnk- ixkjh jtk] lsokfuo`Rrh osru] vkjksX;kP;k dY;k.kdkjh ;kstuk] b- fuxzks] 
fgliWfuDl vkf.k brj vYila[;kadjhrk ]L=h;akuk leku osru VªsM vW.M yscj ;qfu;u ;kauh ,d= ;sÅu 
dkexkjkauk lks;hlqfo/kk miyC/k d:u fnY;k gksR;k- 1620 e/;s dWIVu tkWu fLeFk ;kaP;k fopkjkaeqGs 
vesfjdse/;s Je la?kVuk lq: dj.;klkBh pkyuk feGkysyh vkgs- 1773 e/;s cksLVu Vh ikVhZ ukokph laLFkk 
lq: dsj.;kr vkyh- fQykMsYQh;ke/;s 1776 e/;s ,d ifj"kn Hkjysyh gksrh- R;ke/;s la?kVukuk vf/kd etcwr 
dj.;kpk iz;Ru dsyk xsyk- U;w;kWdZe/;s 1794 e/;s ifgyk eksBk lai >kysyk gksrk- 1820 e/;s Jfed 
la?kVukauh Bjfoys dh]dkekps rkl 10 Ik;Zar deh dj.;kr ;kos- 15 uksOgascj 1881 e/;s fiVlcxZ ;sFks Jfed 
la?kkph eksBh laHkk >kyh- R;ke/;s dkexkjkauk ,df=r vk.k.;klkBh eksBs iz;Ru dsys xsys- 1894 e/;s 
f’kdkxksP;k iqyeWV ;sFks eksBh ifj"kn Hkjfoyh xsyh gksrh- 1931 e/;s vk/kqfud Jela?kVuspk 50 o/kkZiufnu 
lktjk dsyk- fMlascj 1936 e/;s jk"Vªh; Jelaca/k dk;nk ikl dj.;kr vkyk- 1962 e/;s izsflMsaV dWuMh 
;kauh dkexkj la?kVuk LFkkiu dj.;kl ijokuxh fnyh- JfedkaalkBh lhOghy jkbVl vWDV lw: dsyk xsyk- 
1981 e/;s lkWyhMjhVh Ms lktjk d:u Je la?kVukuk etcqr dj.;kpk iz;Ru dsyk xsyk- 
5½ ;qjksie/khy dkexkj pGoG5½ ;qjksie/khy dkexkj pGoG5½ ;qjksie/khy dkexkj pGoG5½ ;qjksie/khy dkexkj pGoG%&  

Jfed la?kVuk gh ladYiuk ;qjksie/;s vR;ar tquh vkf.k egRokph vkgs- dkj.k vk/khiklwup JfedkaP;k 
izxrhdjhrk rs opuc/n gksrs- mnk- jfookjph lqVh] okf"kZd jtk] fdeku osru] lqkf{krrk] cky Jfed] lkekftd 
lqj{kk] lkeqfgd djkj] L=h dkexkjkaP;k leL;k b- 
Hkkjrke/khy dkexkj pGoGhpk vk<kok%& Hkkjrke/khy dkexkj pGoGhpk vk<kok%& Hkkjrke/khy dkexkj pGoGhpk vk<kok%& Hkkjrke/khy dkexkj pGoGhpk vk<kok%&     

Hkkjrh; dkexkj la?kkph pGoG VI;kVI;kus fodlhr gksr xsysyh vkgs- R;kps vki.k izeqq[;kus nksu VIis 
d:;k- rs Eg.kts Lokra«;iwoZ dkG vkf.k nqljk Eg.kts Lokra«;ksRrj dkG gks;- 
v½ Lokra«;iwoZ dkGkrhy dkexkj pGoGv½ Lokra«;iwoZ dkGkrhy dkexkj pGoGv½ Lokra«;iwoZ dkGkrhy dkexkj pGoGv½ Lokra«;iwoZ dkGkrhy dkexkj pGoG%&  

Hkkjrke/;s dkexkj la?kkpk mxe izFke 1875 e/;s eaqcbZe/;s ek-Jh lksjkcth ’kkiqthZ ;kaP;k usr`Rok[kkyh 
dkiM fxj.khe/;s dkexkj la?kVuk r;kj dsyh xsyh gksrh- dkexkjkaph vkfFkZd fLFkrhe/;s lq/kkj.kk Ogkoh vkf.k 
L=h o ckyd etqjkauk ;ksX; okx.kwd feGkoh ;k mns’kkus dkexkj la?kVuk vfLFkRokr vkysyh gksrh- ijarq fxj.kh 
ekydkauh ljdkjP;k enrhus gh pGoG nMiwu Vkdyh- ek= R;kuarj FkksM;kp fnolke/;s Eg.kts 1890 e/;s 
Jh ukjk;.kth es?kkth yks[kaMs ;kaP;k usr`Rok[kkyh dkiMfxj.khe/;s dkexkjkapk la?kVuk r;kj >kyh- frps uko 
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^ckWEcs fey gWUMl vklksf’k,’ku vls Bso.;kr vkysys gksrs- Eg.kwu Jh ukjk;.k es?kkth yks[kaMsuk Hkkjrh; 
dkexkj la?kVusps tud Eg.kwu vksG[kys tkrs- iq<ss 1905 e/;s caxkyph QkG.kh dj.;kr vkyh- R;kpk 
ifj.kke Eg.kwu fofo/k la?kVuk fuekZ.k >kY;k- 1905 e/;s dksydRrke/;s izsl dkexkjkaph la?kVuk] 1907 e/;s 
eqacbZe/;s iksLV dkexkjkaph la?kVuk vkf.k 1910 e/;s eaqcbZe/;s dkexkj fgrlao/kZu lHksph LFkkiuk dj.;kr 
vkyh- 1914 e/;s ifgys egk;q/n lq: >kys R;keqGs vusd dkexkj la?kVuk LFkkiu gksr xsY;k- dkj.k R;k 
izdkjps okrkoj.k fuekZ.k >kysys gksrs- 1918 e/;s enzkle/;s Jh ch-ih-okMh;k ;kauh vk/kqfud dkexkj la?kVuk 
LFkkiu dsyh- 1919 e/;s vkarjjk"Vªh; ikrGhoj Je la?kVuk r;kj dsyh xsyh- 1920 e/;s vk[khy Hkkjrh; 
VªsM ;qfu;u dkWxzsl gh la?kVuk LFkkiu dsyh xsyh- 1929 e/;s vk[khy Hkkjrh; VªsM ;qfu;u dkWxzsloj 
dE;qfuLVkaps opZLo ok<r xsys- R;keqGs Jh tks’kh vkf.k Jh fxjh ;kauh vk[khy Hkkjrh; VªsM ;qfu;u QsMªs’ku 
LFkkiu dsys gksrs- 1931 e/;s vk[khy Hkkjrh; VªsM ;qfu;u dkWxzsle/;s QqV iMyh xsyh- vkf.k Jh j.kfnos ;kauh 
vkWy bafM;k VªsM ;qfu;u dkWxzslph LFkkiuk dsyh- dkGkuqlkj iqUgk fofo/k la?kVukps ,df=dj.k dj.;kr vkys- 
c½ Lokra«;ksRrj dkGkrhy dkexkj PkGoG%c½ Lokra«;ksRrj dkGkrhy dkexkj PkGoG%c½ Lokra«;ksRrj dkGkrhy dkexkj PkGoG%c½ Lokra«;ksRrj dkGkrhy dkexkj PkGoG%&  

Hkkjrkyk Lokra«; feGkY;kuarj dkWxzsl iq<kÚ;kauh dkexkj la?kVukdMs vf/kd y{k fnys- 15 vkWxLV 
1947 e/;s ljnkj oYyHkkbZ iVsy ;kaP;k usr`Rok[kkyh ^bafM;u uW’kuy VsªM ;qfu;u dkWxzsl LFkkiu dj.;kr 
vkyk- iw<s 1948 e/;s fgnq etnwj la?kkph LFkkiuk dsyh- 1949 e/;s n ;quk;VsM VªsM ;qfu;u dkWxzsl LFkkiu 
dsyk gksrk-1955 e/;s vk[khy Hkkjrh; etnwj la?kkph LFkkiuk dsyh- 1970 e/;s lsaUVªy vkWQ VªsM ;qfu;u 
LFkkiu dsyk xsyk- 1970 e/;s uW’kuy yscj vkWjXuk;>s’ku LFkkiu dsyk xsyk gksrk- ;k izek.k fofo/k {ks=ke/;s 
dkexkjkaP;k la?kVuk LFkkiu gksr xsY;k- vkt ygku eksB;k lqekjs 36]500 fofo/k dkexkj la?kVuk ukasnuhd`r 
vkgsr- R;kiSdh ns’kikrGhoj dke dj.kkÚ;k la?kVuk [kkyhyizek.ks lkaxrk ;srhy- 

jk"Vªh; ikrGhojhy dkexkj la?kVuk 
vvvv----uuuu----    dkexkj la?kVukdkexkj la?kVukdkexkj la?kVukdkexkj la?kVuk    layXu la?kVuklayXu la?kVuklayXu la?kVuklayXu la?kVuk    lHkkln la[;klHkkln la[;klHkkln la[;klHkkln la[;k    
1 IETUC 3657 3]50]3]775 
2 HMS 1938 2]98]1]289 
3 CITU 1740 1]03]4]236 
4 BMS 1723 1]87]9]191 
5 AITUC 1365 1]06]6]085 
6 UTUC 618 8]092 
7 NLO 249 4]06]651 
8 TUCC 182 27]1]261 
9 NFITU 166 52]8]511 
10 UTUC(L.S) 156 1]23]8]861 
 ,dw.k,dw.k,dw.k,dw.k    11092 13]51]5]712 

 lanHkZ%& vk/kqfud Hkkjrkps vkfFkZd iz’u vkf.k fu;kstu] i`"B dz- 116 
dkexkj pGoGhps fofo/k izdkjps ykHkdkexkj pGoGhps fofo/k izdkjps ykHkdkexkj pGoGhps fofo/k izdkjps ykHkdkexkj pGoGhps fofo/k izdkjps ykHk%&  

fofo/k ns’kkrhy dkexkj pGoGhe/;s dkexkjkauk fofo/k izdkjpss ykHk fdaok Qk;ns >kysys vkgsr- 
R;keqGs dkexkj pGoGhps ;ksxnku vR;ar egRokps vkgs- dkj.k dkexkjkauk iks"kd Lo:ikps fofo/k dk;ns ikl 
dsys xsys- mnk- dkekps rl fuf’pr dj.;kr vkys] cky o efgyk Jfedkaps laj{k.k] la?kVu vf/kdkj dk;nk] 
vkS|ksfxd dyg dk;nk] dk;Z ifjfLFkrh dkj[kkuk vf/kfu;e] etwjh ‘kks/kuklaca/khpk dk;nk] dkexkj Hkfo"; 
fu/kh dk;nk] lsok fuo`rh ;kstuk] oS|fd; jtk] brj fdjdksG jtk] dkexkj uqdlku HkjikbZ dk;nk] fofo/k 
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izdkjps osru vk;ksx] c<rhps dk;ns] cWd [kkR;ke/;s ixkj tek dj.ks] efgyk dkexkjkauk ckGari.kkph jtk] 
ikydkaukgh ikydRo jtk b- 
dkexkj pGoGhe/khy fofo/k izdkjps nks"dkexkj pGoGhe/khy fofo/k izdkjps nks"dkexkj pGoGhe/khy fofo/k izdkjps nks"dkexkj pGoGhe/khy fofo/k izdkjps nks"k%&  

1½ cgqrsd dkexkj la?kVuk ygku vkdkjkP;k vkgsr- 
2½ cÚ;kp dkexkj la?kVukdMs fu/kh iqjs’kk izek.kkoj ukgh- 
3½ la?kVusps iw.kZosG vf/kdkjh o inkf/kdkjh ukghr- 
4½ cÚ;kp dkexkj la?kVuksps usr`Ro gs ckgsjhy O;DrhdMwu gksr vkgs- 
5½ dkexkj la?kVukae/;s ,dfu"Brspk vHkko vk<Gr vkgsr- 
6½ dkexkj la?kVukae/;s fofo/krk vkgs- R;keqGs R;kaP;ke/;s ,dla?ki.kk jkgr ukgh- 
7½ dkexkj la?kVukae/;s eksB;k izek.kkoj QqV ikMyh tkr vkgs- 
8½ dkexkj la?kVukoj jktfd; i{kkps opZLo vk<Gr vkgs- 
9½ dkgh dkexkj la?kVuk fglad i/nrhdMs >qdysY;k vkgsr- 
10½ cÚ;kp osGk dkexkj la?kVukuk ekU;rk feGr ukgh fdaok fnyh tkr ukgh- 
11½ dkgh dkexkjkae/khy fuj{kjrk o vKku- 
12½ O;oLFkkidkae/khy ladksfpr vkf.k HksnHkko izo`Rrh 

dkexkj pGoGhe/khy fofo/k izdkjps nks"k deh dj.;klkBh dj.;kr ;s.kkÚ;k mik;;kstuk%& 
1½ dkexkj la?kVuke/;s lHkklnRo ok<fo.;kpk iz;Ru djkosr- 
2½ dkexkjkauk fofo/k izdkjps f’k{k.k o izf’k{k.k fnys tkos- 
3½ dkexkjkaP;k vkfFkZd ifjfLFkrhe/;s lq/kkj.kk djkoh- 
4½ jktfd; izHkkokiklwu dkexkj la?kVuk vfyIr Bso.;kpk iz;Ru dj.ks- 
5½ Jfedkae/kwu dkexkj la?kVukaps usr`Ro fuekZ.k dsys tkos- 
6½ ygku ygku la?kVukaps ,df=dj.k d:u eksBh la?kVuk r;kj djkoh- 
7½ Jfed la?kkps fu;fer vgoky izfl/n djkosr- 
8½ dkexkj la?kVukauh jpukRed dk;kZoj vf/kd y{k dsnzhr djkos- 
9½ ljdkj o ekyd oxkZus dkexkj la?kVukuk ekU;rk n;koh- 
10½ ljdkjpk fudksi n`"Vhdksu fuekZ.k dj.ks- 
 Okjhy fofo/k izdkjPks nks"k deh dsys rj fuf’prp Hkkjrh; dkexkj pGoGh vf/kd izek.kkoj ok<srhy 

vkf.k l{ke gksrhy- R;keqGs iqUgk dkexkjkauk pkaxys fnol ;srhy- 
lanHkZ lwphlanHkZ lwphlanHkZ lwphlanHkZ lwph%&  

१. izk-MkW- nkfrj] fparke.kh] ykseVs o vOgkM]^^ Hkkjrh; vFkZO;oLFkk leL;k vkf.k HkforO;]** fujkyh izdk’ku iq.ks] 
vko`Rrh ikpoh tqyS 2016] i`"B dz- 6-2 

२. r+=So& i`"B dz- 6-2 
३. r+=So& i`"B dz- 6-2 
४. r+=So& i`"B dz- 6-2 
५. r+=So& i`"B dz- 6-2 
६. MkW- e`.kkfyuh QM.kohl vkf.k MkW- izkph ns’kikaMs]^^JevFkZ’kkL=]**fiaiGkiqjs vW.M da- ifCy’klZ ukxiwj] vko`Rrh ifgyh 

tqyS 2002]i`"B dz-436 
७. r+=So&i`"B dz-440 
८. MkW- eqdqan egktu]^^Hkkjrkph vFkZjpuk]** fujkyh izdk’ku iq.ks]izFke vko`RRh 1998]i`"B dz- 8rs 10- 
९. MkW- fn-ds-ns’kikaMs]^^vk/kqfud Hkkjrkps vkfFkZd iz’u o fu;kstu]**Jh eaxs’k izdk’ku ukxiwj]izFke vko`Rrh 1988]i`"B dz- 

118 rs 120- 
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क याणकारीक याणकारीक याणकारीक याणकारी    रा यरा यरा यरा य    : : : : ामीणामीणामीणामीण    िवकासिवकासिवकासिवकास    एकएकएकएक    दिृ पेदिृ पेदिृ पेदिृ पे    

                डॉडॉडॉडॉ. . . . जेजजेेजे. . . . एसएसएसएस    धायगडुेधायगडुेधायगडुेधायगडुे                                                                                                                                                        सभुाषसभुाषसभुाषसभुाष    कशनरावकशनरावकशनरावकशनराव    पोलेपोलेपोलेपोले    
         सहयोगी ा यापक                                                           संशोधक िव ाथ     
        लोक शासन िवभाग                                                        लोक शासन िवभाग  

      डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर मराठवाडा िव ापीठ .                 डॉ. बाबासाहबे  आंबेडकर मराठवाडा िव ापीठ     
तावनातावनातावनातावना::::---- 

       क याणकारी रा य नावाची संक पना फार पूव पासूनच अि त वात आह.े ाचीन काळात महाभारता या 
शांतीपवात असे हटल ेजात होत ेक , रा यान ेलोकां या नैतीक आचरणास ो साहन दयावे आिण पृ वीवरील लोकं 
सुखी,समाधानी कशी राहतील ह ेपाहावे. या काळा या सु वातीपासनूच रा याकड ेएक नैतीक सं था हणून पािहले 
जात.े यानंतर माणसाच ेभौितक जीवन उंचाव याच ेकामही रा याला पूण करावे लागत होत.े सामािजक सुरि तता 
हचे पूढे क याणकारी रा याचे येय बनले होत.े ाचीन राजक य त व , ीक त ववेता अॅ र टाटल असे हणतो क , 

व या संर णासाठी रा य िनमाण झाले व या िहतासाठी ते टकून रािहले.या मागे  ही क याणकारी 
रा याची भूिमका अस याचे दसून येत.े पूढे रा याची काय िव तारत गेली. कायदा व सुर ा िनमाण करणा या 
सं थेकडून एका सामािजक, क याणाच े सं थापयत पोहोच याच े रा याचा इितहास हा केवळ िवकासाचे 

गटीकरण आह े असे हणता येते. रा यान ेकमीत-कमी  ह त ेप जीवनात क न चे क याण साधावे 
हाच िवचार पूढे येवू लागला1.  
            यानंतर जे. एस. िमल या राजक य त ववे याने  वातं यावर भर दला. हबट पे सरने    तर जे सश  
असेल ते टकेल या त वावर भर दवूेन रा यान े वातं य कमी क  नये असे िवचार तूत केले. यानंतर काही 
दवसांनी चे क याण रा या या िव तूत कायावरच अवलंबून आह ेहा िवचार पूढे येवू लागला. िश ण,आरो य, 

मनोरंजन, तसेच मुलभूत गरजा जस ेक , अ ्, व  आिण िनवारा इ. अनेक बाबतीत रा याचा ह त ेप आव यक 
आह ेअसे हटल ेजावू लागले. रॉबट, ओवेन, कॉबेट यांनी दखेील या िवचारावर भर दला. जे.एस.िमल, जेरेमी बथम 
या उपयोिगता वादयानी असे प  केले क ,  िवकासातील अडचणी रा यान ेदरू करा ात आिण जा तीत-
जा त लोकांचे क याण सा य करावे. ीन सारखा राजक य त वततेा, आदशवादी त व  असे हणतो क , रा य ह े
सवसामा य जनते या इ छेचे, आकां ाच े अथवा अपे ांचे ितक आह े सवसामा याचे िहत सा य करणारे साधन 
रा य आह2े. महा मा गांधीजीन े आदश रा य अथवा रामरा याची संक पना मांडून च े नैतीक जीवनमान 
उंचाव याचा य  केला जावा असे प  केले. दसु या महायु दानंतर पु हा रा याच ेकाय े  वाढले. अशा प दतीने 
मागील कतेक वषापासून ला क बद ूमानून ितचे क याण सा य  कर याचा य  रा यान ेकेला. एकंदरीतच 
क याणकारी रा यांत  हाच क बद ूमानला जात होता आिण ितचा िवकास सा य करणे हचे अंतीम येय 
क याणकारी रा याच े होत.े िवसा ा शतका या आधुिनक रा याला क याणकारी रा याच े शतक मानले जावू 
लागले आह.े चे क याण हचे रा याच े येय अस यामुळे आज या रा यास क याणकारी रा य असे हणतात. 
पूव  रा याच ेकाय कायदा व सु व था थापीत करणे एवढेच होत े हणून याला Police State असे हटल ेजात 
होत,े परंतू आज लोकां या सवागीण िवकासाची काय क याणकारी रा याला पार पाडावी लागत आहते यामुळे 
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रा याच ेकाय े  िव तारलेले आह.े3 
लोहमन या िवचारवंता या मते, “ मधील अत:श चा िवकास घडिवणारे वातं य  दते असतानाच 

भूक, शोषण, िनवारा, इ. या भीतीपासून मु  ठेवणारे व लोकांना यांना जे यो य आह े ते दणेारे रा य हणजे 
क याणकारी रा य होय.” जी.डी.एच.कोल यां या मते, “लोकांना आव यक राहणीमान व संधी कमान 
आव यकते माणे उपल ध क न दणेारे रा य हणज ेक याणकारी रा य होय. टी. ड यु. कट या मते, “अ ्, व  
िनवारा, िश ण, आरो य इ. कार या सामािजक सेवा मोठया माणावर लोकांना उपल ध क न दणेारे रा य 
हणज े क याणकारी रा य होय. वरील ा याचा अथ ल यात घेत यास असे िनदशनास येत े क , या रा यात 

लोकां या जीवनमान उंचाव याची व सवागीण िवकास सा य कर याची जबाबदारी पार पाडली जात े या रा याला 
क याणकारी रा य असे हणतात4. 

1.क याणकारी राजया ारे लोकांना सुरि ततेची हमी दली जात.े 
2.समाजातील भेदभाव न  क न समानता थािपत कर या या दृ ीने य  होतात. 
3.आ थक िनयोजनावर भर दला जातेा.    
4.स े या िवक ीकरणावर भर दला जातेा. 
5. या वैय क िहताऐवजी सामािजक िहताला ाधा य दले जात.े 
6.लोकशाही शासन प दतीतच क याणकारी रा य संक पनेच ेपालन-पोषण होवू शकते. 
7.अंतगत सुरि तता, िसमेवर शांतता व सु व था िनमाण कर यावर भर दला जातो. 

क याणकारीक याणकारीक याणकारीक याणकारी    रा याचीरा याचीरा याचीरा याची    भिूमकाभिूमकाभिूमकाभिूमका:- 
1.अंतगत शांतता व सुरि तता िनमाण करणे.     
2.परक यापासून संर णाची हमी दणेे.   
3.गु हगेारांना िश ा करणे.    
4.सव सामा याना याय िमळवून दणेे.   
5. या ह ांच ेव कत ाच ेसंर ण करणे. 
6.संकटकाळात अथवा आप ी काळात सुर ा दान करणे.  
7.लोकिहतासाठी कायद ेतयार क न अमंलबजावणी करणे.   
8.गरीब, अनाथ, अपंग, मिहला याच ेजीवनमान उंचाव यासाठी य  करणे.   
9.लोकांना िश ण, मनोरंजन, दळणवळण, यां या सुिवधा िनमाण क न दणेे. 
स ा या सरकारांनी क याणकारी रा य िनमाण कर या या दृ ीने य  केलेले आहते उदा.पाणीपुरवठा, 

बीज, िश ण, रोजगार, ामीण िवकास, आरो य अशा सव े ा या िवकासासाठी क याणकारी रा यात 
जाणीवपूवक य  केल ेजातात5. आज जगातील सवच दशेाने क याणकारी रा याच े व प ा  केलेले आह.े भारत 
वतं  झा यापासून सवािगण िवकासा या सवच पातळीवर उ ती साध याचा य  केलेला आह.े शासनान े ामीण 

िवकासा या दृ ीने 1952 म ये सामुदाियक िवकास  काय म हाती घेतला. यानंतर 1953 ला रा ीय िव तार सेवा 
योजना हा काय म हाती घेतला. या दो हीही काय मांना ामीण िवकासा या दृ ीने यश आले नाही. यामूळे 
बलवतंराय मेहता या या अ य तेखाली संपूण दशेात ि - तरीय पंचायतराज अि त वात आले. यानूसार राज थान 
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मधील नागौर िज हायात पंडीत जवाहरलाल नेह  यां या ह त े पंचायतराज व थेला ारंभ झाला. 1मे 1960 
रोजी महारा   रा याची  थापना झाली. यानंतर महारा ात वसंतराव नाईक यां या ेरणेने महारा ात ि - तरीय 
पंचायतराज ामीण िवकासासाठी कायरत झाले. मंुबई ामपंचायत अिधिनयम-1958, िज हा परीषद व पंचायत 
सिमती अिधिनयम-1961, आिण नगरपालीका व महानगरपालीका अिधिनयम-1965 पारीत होवून या सं था या 
मा यमातून ामीण िवकासाला हातभार लागला गेला. यानंतर ामीण िवकासा या दृ ीने क  व रा य शासनान े
िविभ ् योजना िनधारीत क न याची अमंलबजावणी द ली पासून त ग लीपयत कर यासाठी य  केलेल ेआहते. 
यापैक च काही मुख आिण मह वपूण योजनाची मािहती सांगता येईल6. 
                भारत दशे हा खेडयाचा दशे हणून ओळखला जातो. या दशेात राहणारे 80% लोक शेती व 
शेतीसंबधीत वसाय क न याची उपिजिवका भागवणारे आहते. खेडयांचा िवकास झा यािशवाय दशेाचा िवकास 
होत नाही, हणूनच सात याने, वारंवार क  व शासन ामीण िवकासा या काय मावर भर दवूेन याची 
अमंलबजावणी कर यास मदत करत.े भारताची लोकसं या मोठी आिण भू- दशे मोठा अस यामुळे अशा दशेात क  
व रा य शासनापे ा थािनक शासनाची भूिमका अितशय मह वाची आह.ेआज ही ामीण िवकासात क  व रा य 
सरकार पे ा थािनक सरकारची भूिमका ामीण िवकासा या सवािगण दृ ीने अ यंत मह वपूण आह.े 
1) जागतीक बॅके या अहवाला    नूसार “ ामीण िवकास ही अशी या आह,े िज याम य े ामीण भागातील 
गरीबासाठी बनवलेली अशी एक ुहरचना असते क , यामुळे सामािजक व आ थक संरचनेत बदल होतो. याम ये 
शेतकरी, कातकरी, भूमीहीन व अ पभू-धारक याचा समावेश होतो.“  याचा अथ असा होतो क , ामीण भागातील 
लोकांचा सवागीण िवकास सा य कर यासाठी ामीण िवकास  ही संक पना उपयोगात आली. 
2) ही. के. आर. हीराव यां या मते, “ ामीण िवकास हणज े नैसग क व मानवी संसाधनाचा जा तीत-जा त 
उपयोग क न ामीण े ातील लोकां या जीवनमानात सुधारणा क न याचे जीवनमान कस ेसमु द करता येईल 
यासाठी य  करणे होय.” याव न असे हणता येत ेक , ामीण भागातील गरीब,दबुल घटकांतील लोकांचे  व 
सम या सोडवणे होय. भारताच े पंत धान पंडीत जवाहरलाल नेह  यां या श दात सांगायचे झा यास “India is 
poor because villages of India are poor. India will be rich if the Panchayats should be given 
greater power, for we want the villages to have a greater measure of swaraj (self- 
government) in their own villages.”7 

क याणकारी रा यातील ामीण िवकास योजना व याची अमंलबजावणी : क याणकारी रा याची भूिमका 
पार पाडतांनी क  अथवा रा य शासनान े ामीण भागा या क याणासाठी िविभ ् उप म, योजना हाती घेतले या 
आहते. यापैक  मह वपूण उप म कवा योजनाची  मािहती सांगता येईल. 
1)1)1)1) महा मामहा मामहा मामहा मा    गाधंीगाधंीगाधंीगाधंी    रा ीयरा ीयरा ीयरा ीय    ामीणामीणामीणामीण        रोजगाररोजगाररोजगाररोजगार    हमीहमीहमीहमी    योजनायोजनायोजनायोजना    ::::----        

ही योजना 2 फे ूवारी 2005 थापन कर यात आले या रा ीय ामीण रोजगार हमी कायदा 2005 नूसार  
अमंलात आली. या योजनेचा मु य उददशे गरीब व दबुल लोकांना रोजगारांचा अिधकार   दवूेन याचे जीवनमान 
उंचावणे हा आह.े या योजने ारे येक गावातील लोकांना येक   एका वषाम ये 100 दवसा या रोजगाराची 
हमी दली जात.ेया योजनमे ये मिहलानादखेील 50%सहभागी क न घेतले जाते. या योजनेचा आ थक भाराशं 
90% क  शासन करत,े तर 10%रा य  सरकार करत.े खरोखर ही योजना ामीण भागा या रोजगारा या दृ ीने 
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मह वपूण मानली.जाते जे हा ामीण भागातील लोकांना रोजगार नसतो. यावेळी मु यत: िहवाळी,उ हाळी 
मिह याम ये ामीण नागरीकांना रोजगार उपल ध क न दला जाते.यायोजने ारे जे हा ामीण भागातील 
लोकांना मुखत: िहवाळी व उ हाळी मिह याम ये ामीण नागरीकांना रोजगार उपल ध् क न दला जातो. 
2)2)2)2) दीनदयालदीनदयालदीनदयालदीनदयाल    उपा यायउपा यायउपा यायउपा याय    ामीणामीणामीणामीण    कौश यकौश यकौश यकौश य    योजनायोजनायोजनायोजना    ::::----            

ामीण भागातील नागरीकानंा ज ेयुवक आहते ,व याचे वय 15-35 वषातील आह े अशा नवयुवकांसाठी 
कौश य िवकसीत कर या या दृ ीने ही योजना राबिवली जात.ेया योजनेचा शुभांरभ 25 स टबर 2014 साली 
क ीय मं ी िनतीनजी गडकरी  साहबे, वैकंया नायडू यां या ह त ेझाला. 2014 त ेआता पयत जवळपास संपूण 
दशेात 2 कोटी नवयुवकांच ेकौ य िवकसीत  कर याचा य  कर यात आला. 
3) रोशनीरोशनीरोशनीरोशनी    : : : : आ दवासीसाठीआ दवासीसाठीआ दवासीसाठीआ दवासीसाठी    कौश यकौश यकौश यकौश य    िवकासिवकासिवकासिवकास    योजनायोजनायोजनायोजना    ::::----   

07 जुन 2013 रोजी ामीण िवकास मं ालय,भारत सरकार यांनी 24 िज हायातील न ली आ दवासी 
े ा◌ातील नागरीकानंसाठी कौश य िवकास कर याकरीता या योजनेची सुरवात केली. या योजनेअंतगत 10 त े35 

वषा या नवयुवकांनसाठी तीन वष िश ण व रोजगार उपल ध क न दे यासाठी तरतूद केली आह.े याम ये दखेील  
मिहलांना 50%कोठा िनधारीत कर यात आलेला आह.े 
4)4)4)4) व छव छव छव छ    भारतभारतभारतभारत    िमशनिमशनिमशनिमशन    ::::----        

पंत धान नरे  मोदी यांनी 02 ऑ ट बर 2014 ला महा मा गांधीजी या जयंती या दवशी या योजनेची 
सु वात केली. येक ला छतेसाठी शौचालय व था, गावांची साफ-सफाई,पुरेसे िप याचे पाणी, या 
अनुषंगान ेिविवध बाबीवर भर दे यात आलेला आह.े 
5)5)5)5) ससंदससंदससंदससंद    आदशआदशआदशआदश    ामामामाम    योजनायोजनायोजनायोजना::::----    

या काय माची सु वात 11 ऑ ट बर 2014 साली कर यात आली.या योजनेची जबाबदारी ामीण 
िवकास मं ालयाकडे दे यात आली आह.े संसदे या येक सद याला 2019 पयत तीन गावा या िवकासाची 
जबाबदारी सोपिव यात आलेली आह8े. 
6) अं योदयअं योदयअं योदयअं योदय    अ ्अ ्अ ्अ ्    योजनायोजनायोजनायोजना::::----    

या योजनेचा ारंभ 25 िडसबर 2000 रोजी कर यात आला. गावातील नागरीकानंा 3  दरान े तांदळू 
आिण 02 दराने  ग  दर मिह याला दला जातो. याचबरोबर काही अितरी  धा य ामीण भागातील लोकानंा 
दले जात.े ारी य रेषाखालील नागरीकानंा तर 35 कलो धा य मोजून दले जात.े  

7) रा ीयरा ीयरा ीयरा ीय    ामीणामीणामीणामीण    वा यवा यवा यवा य    िनशनिनशनिनशनिनशन::::----        
या योजनेची सू वात 12 ए ील 2005 रोजी कर यात आली. या योजनेची उददशे ामीण े ातील 

लोकांना वै क य सेवा-सुिवधा पुरिवणे . या काय मा या अंतगत् आशा वकर आहते या ामीण् भागात वै क य 
काय पार पाडतात.ही योजना कंुटुब क याण मं ालया ारे  चालिवली जात.े 
6)6)6)6) सवसवसवसव    िश ािश ािश ािश ा    अिभयानअिभयानअिभयानअिभयान::::----    

हा उप म 2000-2001 पासून चालवला जातेा.याचा मु य उददशे 6 त े14 वषातील मुलांना मोफत आिण 
आव यक िश ण उपद ध क न दले जात.े ही योजना माजी पंत धान अटलिबहारी वाजपेयी यां या काळात सु  
केलेली आह.ेयाम ये खच झालेला िनधी हा 50:50 क व रा याचा असतो. िश ण हा िवषय समवत  सुचीम ये 
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येतो. 
8) इं दराइं दराइं दराइं दरा    आवासआवासआवासआवास    योजनायोजनायोजनायोजना    ::::----    

इं दरा आवास योजना योजनेची उ पती ामीण रोजगार काय माम य े 1980 पासून झाली.या ारे 
अनुसुचीत जाती-जमाती या लोकांनसाठी घरकूल योजना दली जात.ेगरीब, दबुल, कामगार, गरीब मिहलांना या 
घरकूल दले जातात. या योजनेत पाहाडी े ात राहणा या रिहवा याना घरकूलासाठी आ थक साहय  दले 
जात.े या लोकांना घर नाही अशा लोकांनसाठी ही योजना क याणसाठी रा यात मह वाची भूिमका पार पाडते. 
9) ाथिमकाथिमकाथिमकाथिमक    शाळातीलशाळातीलशाळातीलशाळातील    पोषणपोषणपोषणपोषण    आहारआहारआहारआहार    योजनायोजनायोजनायोजना::::----    

15 ऑग ट 1995 पासून सरकारी ाथिमक शाळातील िव ा याना पोषण आहार योजना अंमलात आणली 
गेली. याम ये पिहली ते पाचवी पयत या िव ा याना याची उपि थती 80% आह ेअशाना ित दवस 100 ॅम 
अ धा य तर दर मिह याला 03 कलो धा य दले जाते. मुलां या पोषणाला सहायय करणे, भेदभाव दरू करणे, 
सामािजक परीवतन िनमाण करणे, इ यादी उ द  ेसा य केली जातात9. 
10) रा ीयरा ीयरा ीयरा ीय    ामामामाम    वरा यावरा यावरा यावरा या    अिभयानअिभयानअिभयानअिभयान::::----    

रा ीय ाम वरा या अिभयान ही एक पंचायतराज मं ालयाची सगळयात मह वपूण योजना आह.े या 
योजनेच े येय ह े दशेातील पंचायतराज सं थाना मजबूत बनिवणे.पंचायतराज सं था मधील िनवडून आले या 
सद यांना िनवडणूक या सहा मिह या या आत िश ण दले जाते तसेच िनवडणूक नंतर दोन वषातून एकदा  
यांना उजळणी िश ण दले जाते.  पंचायतरा सं था या सद यां या मता िवकसीत कर यासाठी सरपंच वाड 

सद यांना या या भूिमका व जबाबदा या, आ थक ोत, िवकास योजना, गावातील मुलभूत सेवाची 
गरज, शासनाशी संबधीत गो ीची याना मािहती दली जात.ेपंचायतीच ेसद य यांचा वापर क  शकतील अशा 
िविभ ् Digital Applications ची पण यांना मािहती क न दली जात.ेया सगळया गो ीतून पंचायतराज 
सं थाच े जा त चांगले काय आिण सुशासन यातच होत े असे सांगता येईल.कमी अिधकार, मनु य बळाची 
कमी,अपू या पायाभूत सेवा-सुिवधा, मयादीत मता, इ. पंचायतराज सं था या भावीपणे काय कर यां या आड 
येणा या मयादावर उपाय शोधणे, पंचायतीना मनु यबळ, पायाभूत सुिवधा, िश ण आिण अिधकार सोपिवणे या 
गो ी पुरिव याचा तसेच िव सनीय यं णा थापीत कर याचा या योजनेचा य  रािहलेला आह.े   
11) सबकसबकसबकसबक     योजनायोजनायोजनायोजना    सबकासबकासबकासबका    िवकासिवकासिवकासिवकास::::----        

ामपंचायत िवकास योजने या अंतगत राबिव यात आलेली जनयोजना मोहीम आह.ेभारत सरकारन ेक ीय 
मं ालय दरवष  14 ा िव ् आयोगातंगत ‘ ामपंचायतीना’िनधी उपल ध क न दतेे.या िनधीचा वापर हा मुलभूत 
सेवा जसेक  पाणी व थापन साफ-सफाई,सांडपाणी,घणकचरा व थापन,पज यजल िन: सारण तसचे 
सावजिनक मालम ा,र त,े पदपथ, पथ दवे, दफनभूमी, मशानभूमी, यांची दखेभाल इ यादी सेवा ामीण भागात 
पुरिव यासाठी करत.े 
13)13)13)13) ामपचंायतीनाामपचंायतीनाामपचंायतीनाामपचंायतीना    ो साहनो साहनो साहनो साहन    ((((रा ीयरा ीयरा ीयरा ीय    पंचायतपंचायतपंचायतपंचायत    परु कारपरु कारपरु कारपरु कार):):):):----        

स याच े ामीण िवकास मं ी  नरे सग तोमर यां यामते,”आप या दशेातील समथ पंचायतराज व था 
फकत ्एक मजबूत रा उभार यात सहाय करणार नाहीत, तर जगातील सगळयात मोठया लोकशाहीतील एक युग 
घडिव या या या भूिमकेमूळे या इतर दशेासाठी एक आदश बनतील.”पुर कार ह ेकायमच ेरणेचे ोत राहीलेले 
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आहते.ल णीय काय कर यासाठी पुर कार ा , सं थेची यो य दखल घेत यान े यांना थािनक पातळीवर 
सुशासन सुरळीतपणे चालिव याची ेरणा ा  होत े  अशा कारे जगातील दशेा माणे आप याही दशेान े
क याणकारी रा याची संक पना ि वकारली अस याकारणा व व  ामीण िवकासयोजनाच ेिनधारण क न यांच े

य पणे अथवा काटकसरीन े अंमलबजावणी कर याचा जाणीवपूवक् य  कर यात आलेला आह.े ामीण 
िवकासाला ो साहन दे यासाठी िविभ ् क  पुर , रा यपुर कृत  योजनांची िनम ती क न अंमलबजावणी 
कर याचा य  केलेला आह1े0.  
िन कषिन कषिन कषिन कष    वववव    मु यमापनमु यमापनमु यमापनमु यमापन:- 

आज क याणकारी रा याच ेकाय े  वाढलेले आह.ेया वाढीव कायाची जबाबदारी आप या दशेात क ,रा य 
आिण थािनक सं थाकड े दलेली आह.े एकंदरीत नागरीकां या सवागीण िवकासाम ये शासन यं णेची भूिमका 
मह वाची आह.ेक याणकारी रा याम ये ामीण िवकास कायाची जबाबदारी क  व रा यसरकार या आख यारीत 
पंचायतराज सं थाकड े दलेली आह.े ामीण भागा या िवकासासाठी पंचायतराज व थां यामा यमातून िविभ ् 
योजना राबिव या जातात. शासनान ेचालिवले या िविभ  योजनामुळे ामीण िवकास सा य झा◌ाला आह.ेआजही 

ामीण भागातील लोकांचे जीवन मान थोडया फारका माणात होईणा.पण त े सुधारलेल े दसते.क याणकारी 
रा या या िवभी ् योजना राबिवताना आजही शासन, शासन, वयंसेवी सं था नागरीक यांनी एकि त येवून 
योजनां या अमंबजावणीत  काय कर याची गरज  आह.े आज या काळात जगातील सवच दशेाने क याणकारी 
रा याची संक पना ि वकारलेली आह.े याकाळात लोकां या गरजा, इचछा आकां ा व अपे ा ही वाढले या आहते. 
मुलभूत सेवा सुिवधापासून ते सवसामा याना एक चांगले जीवन जगता येईल्. यासाठी िविभ ् क याणकारी धोरणे, 
योजना, उप म, क प हाती घेतलेल े असून यातून सवसामा य लोकां या गतीला हातभार लागलेला 
आह.ेशासनान ेिविवध योजना राबिव या अस या तरी याम ये राजक य ह त ेप, िवलंब, लोकांच ेअ ान, जाणीव 
जागृतीचा अभाव, नागरीकाचंी उदासीनता असे अनेक दोष क याणकारी रा याम य ेयोजना िनम ती करताना कवा 
यांची अंमलबजावणी  करताना शासन शासनासमोर उभे राहतात. 
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mPp mPp mPp mPp f’kf’kf’kf’k{k.k vkf.k efgyk la{k.k vkf.k efgyk la{k.k vkf.k efgyk la{k.k vkf.k efgyk la’k’k’k’kks/kdks/kdks/kdks/kd    
ejdaVs dkS”kY;kckbZ jkepanzejdaVs dkS”kY;kckbZ jkepanzejdaVs dkS”kY;kckbZ jkepanzejdaVs dkS”kY;kckbZ jkepanz    

ih,p-Mh la”kks/kd fo|kFkhZuh 
yksdiz”kklu] foHkkx] MkW- ckcklkgsc vkacsMdj ejkBokMk fo|kihB] vkSjaxkckn 

MkWMkWMkWMkW----    tstststs----    ,l,l,l,l----    /kk;xqMs/kk;xqMs/kk;xqMs/kk;xqMs    
Lkg;ksxh izk/;kid 

yksdiz”kklu] foHkkx] MkW- ckcklkgsc vkacsMdj ejkBokMk fo|kihB] vkSjaxkckn 
izLrkouk % izLrkouk % izLrkouk % izLrkouk %     
 mPpf”kf{kr euq’;CkG gk fodklkpk ik;k letyk tkrks vls euq’;CkG eksB;k izek.kkoj vlysyk ns”k 
vktP;k Kkukf/k’Vhr “krdkr osxkus izxrh d# “kd.kkj vkgs- Kkukf/kf’Vr lekt vkf.k Kkukoj vk/kkjysyh 
vFkZO;oLFkk gh 21 O;k “krdkph vksG[k Bjr vkgs- vkt izxr vkf.k fodlhr ns”kkr Kku vkf.k laiRrh 
;kaP;kr ,d osxGsp ukrs fuekZ.k >kys vkgsr- mPpf”k{k.kkP;k ek/;ekrwu Kku fuehZrh] Kkukps oLrqr fdaok 
lsosr #ikarj] fuehZrh oLrqr fdaok lsosP;k fofdzrwu laiRrh tefo.ks vkf.k R;k laiRrhP;k ek/;ekrwu ns”kkpk  
fodkl dj.ks vls lehdj.k txkr fuekZ.k  vkys vkgs- ns”kkpk fdaok txkP;k lokZafx.k fodklklkBh L=h 
f”k{k.k vkf.k frph izxrh gs [kwi egRokps vkgs dkj.k L=h f”k{k.kkf”kok; ns”kkpk fodkl gksÅp “kdr ukgh- 
Eg.wku efgykauk mPp f'k{k.k nsowu R;kauk lektkP;k izokgkr cjkscjhus vk.k.ks vko';d vkgs- mPp 
f'k{k.kf'kok; lekftd ifjorZu vkf.k vkfFkZd fodklkyk xrh feGw 'kdr ukgh] Eg.kwu MkW- veR;Z lsu 
Eg.krkr] ^^Hkkjrkrhy thoukekukpk ntkZ lq/kkj.ks ns'kkr vkfFkZd lq/kkj.kk ?kMowu vk.k.ks vkf.k ns'kkr 
lkekftd cny fdaok lekt ifjorZu ?kMowu vk.k.ks ;ke/;s mPp f”k{k.kkps vuU; lk/kkj.k egRo vkgs- iq:’k 
vkf.k L=h f”k{k.k fodklcjkscjp lektkpk fodkl mPp f'k{k.kkP;k ek/;ekrwu dsyk tkÅ 'kdrks rlsp 
jk’Vzcka/k.khlkBh L=h mPPk f'kf{kr vl.ks egRokps vkgs- dkj.k Hkkjrkl fodlhr Lo:I izkIr d:u ?;ko;kps 
vlsy rj rlsp tkxfrd ikrGhoj 'kDrheku] oSHko'kkyh] lqlaiUu vkf.k izkxfrd vls jk’Vz Eg.kwu Hkkjrkph 
fuehZrh djko;kph vlsy rj efgyk mPp f'k{k.kkyk izkFkfedrk ns.ks vko';d vkgs- 
 Hkkjr ,dfolkO;k 'krdkr inkiZ.k dsys vkgs- ns'k dks.krkgh vlks tkxfrd dk;Z djhr vlrkauk 
R;kyk osxosxG;k fud’kkoj mrjkos ykxrs R;k fud’kke/;s mPp f'k{k.k gk egRokpk ?kVd vkgs f'k{k.k gh 
,d uSlfxZd o Lo;aiw.kZ izfdz;k vkgs- 

 tUekyk ;s.kkjk izR;sd izk.kh vkiY;k orZukr cny djr vlrks- Eg.kts rks lrr f'kdr vlrks- 
f'k{k.k gh ,d tUekiklwu e`R;w Ik;Zr va[kM pky.kkjh izfdz;k vkgs- f'k{k.kkpk vFkZ QDr 'kkGsr tk.ks ,o<~;k 
iqjrk e;kZfnr ukgh rj O;DRkh vkiY;k thoukr ts pkaxys okbZV vuqHko ?ksbZy R;k vk/kkjs thou lq[kh 
dj.;kpk iz;Ru djhr vlrks- lrr cny.kkjs thou vkgs- R;keqGs O;Drh lrr dkgh rjh ufou f'kdr 
vlrks- R;keqGs nf{k.k vfQzdsrhy o.kZfons'kkfojks/kh ;'kLOkh y<k fnysys usYlu eaMsyk ;kauh EgVysys vkgs- dh] 
^^education is the most powerful weapon which you can use to change the words” ;krwu 
f'k{k.kkpa egRo o usedsi.k Li’V dsysys  vkgs- 
Hkkjrkrhy efgykaph fLFkrh %Hkkjrkrhy efgykaph fLFkrh %Hkkjrkrhy efgykaph fLFkrh %Hkkjrkrhy efgykaph fLFkrh %    
 Hkkjrkr L=h f'k{k.kkpk fopkj dsyk  vlrk _Xosn dkGkr fL=;kph fLFkrh vfr'kr pkaxyh gksrh- 
eqyhauk eqykcjkscj f'k{k.k feGr vls fL=;k dsoG ckS/nhd dkep djhr ulr rj izlaxh ;q/nkr lq/nk 
lgHkkx gksr vlr- ys[ku dj.;kpk R;kauk vf/kdkj gksrk-fookfgr fL=yk x`g Lokehuhpk eku feGr vls- 
;K izlaxh irhcjkscj frpk vf/kdkj pkyr vls irhps uksdj pkdj frP;k vf/kdkj {ks=kr ;sr vlr- 
R;kdkGh lrhph izFkk vfLrRokr uOgrh- ,dw.kp _Xosn dkGkr fL=;kauk lekurk o f'k{k.k vf/kdkj gksrk 
ek= uarj P;k dkGkr fL=;koj ca/kus Vkd.;kl lqjokr >kyh- 
 mRrj oSfnd dkGkr ek= fL=a;kph fLFkrh [kkykoyh gksrh fo|kx`gukpk vf/kdkj fryk xeokok 
ykxyk gksrk- frP;k laj{k.kkph tckcnkjh firk]irh o iq= ;kaP;koj vkyh gksrh- iqufoZokgkyk ijokuxh uOgrh 
R;keqGs fL=yk lrh tk.;klkBh  izòRr dsY;k tk;ps /keZfof/kr L=h vko';d ekuY;k tkr uOgrh- frP;k 
'kq/nRokyk vlkekU; egRo vkys gksrs- fookg o;kph e;kZnk deh dj.;kr vkyh-;kph ifj.kke L=h f'k{k.kkpk 
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>kyk- L=hyk f'k{k.k ns.ks egRokps letys ukgh- fryk ?kjkrp Mkcwu Bsor vlY;keqGs rh f'k{k.kkiklwu oafpr 
jkfgyh- 
 ckS/n dkGkr ek= fL=a;kph lkekftd] /kkfeZd dk;kZr iq:’kkP;k cjkscjhps vf/kdkj izkIr >kys gksrs- 
fL=;kauk leku gDd o leku la/kh feGkyh gksrh- f'k{k.kkpk vf/kdkj izkIr >kkyk gksrk- i.k ijr ckS/n 
/kEkkZP;k vkgksVhuarj fL=a;kuk gDd vkf.k vf/kdkjkapk ladksp >kyk-6cnYkR;k dkGkuqlkj L=h ps LFkku nq;e 
gksr xsys Eg.kwu L=h f'k{k.kkiklwu nqj jkgr xsyh- 
 iq<s ekS;Z dkGkr fL=a;kpk Lokra«;kP;k ladksp vlyk rjh fL=;kps lektkrhy LFkku lUekukps gksrs- 
R;akuk y’djh f'k{k.k fnY;k tkr gksrs vusd fL=;k y’dkjkrp xqIRkgsj Eg.kwu dke djhr vlr rlsp R;kauk 
vL= 'kL= pkyo.;k f”k{k.k fnys tkr gkrs Eg.kwu cÚ;kp fL=;k vL= o “kL= pkyo.;kr rK gksrs-;ko:u 
y{kkr ;srs dh ekS;Z dkGkr efgykauk f'k{k.k fnys tkr gksrs- 
 xqIr dkGkr fL=;kph fLFkrh vtwu [kkykoyh gksrh- fryk osn v/;k;ukpk vf/kdkj uOgrk- 'kqnzkizek.ks 
rh iqjk.ks vkf.k /kkfeZd xzaFk ,sdw 'kdr gksrh- ek= ys[ku d: 'kdr uOgrh Eg.ktsp f'k{k.kkpk vf/kdkj 
uOgrk- R;k dkGkr rj fL=;kyk va/kkj ;qxkyk lkeksjs tkos ykxys-+Eg.ktsp dkGke/;s fL«;kPka f'k{k.kkps LFkku 
gs usgeh cnyr xsys- i.k uarjP;k dkGkr ek= fL=a;kuk lekurk] Lokra«; o f”k{k.k feG.;klkBh lq:okr 
>kkyh- 
 fczfV”k lRrsP;k LFkkiusuarj Hkkjrkrhy fL=;kauk ik”pekR; Kku] laLd`rhph vksG[k >kkyh- iz”kklukpk 
O;ki lkaHkG.;klkBh Hkkjrh;kauk r;kj dj.;kP;k mn~ns”kkus  f”k{k.kkph lqjokr fczfV”kkuh dsyh cqf/nokn] 
Lokra«; o lerk ;kauk egRo vkgs- ;koj vk/kkfjr lekkftd cnykapk izkjaHk >kyk- f”k{k.kizlkjkrwu uO;k 
fopkjakuh HkkjkoysY;k fopkjoarkuh] fo}kukauh] lektlq/kkjdkauh Hkkjrkrhy fofo/k ?kVdkaoj gks.kkjs vU;k; nwj 
dj.;kps iz;Ru lw: dsys- fL=;kaojhy vU;k; nqj Ogkosr] R;kauk lektkr lekurk] iq:’kakP;k cjkscjhps LFkku 
izkIr dj.;klkBh iz;Ru dsys- fL=;kauk izFke f”k{k.k fnys ikfgts gs vksG[kwu L=h f”k{k.kkoj Hkj ns.;kr vkyk- 
Hkkjrkph “kS{kf.kd izxrh Ogkoh Eg.kwu 1813 pk pkVZj vWDVuqlkj vFkZlkgÓ fnys- fofo/k “kS{kf.kd vk;ksx 
LFkkiu dj.;kr vkys rlsp “kS{kf.kd /kksj.ks vk[k.;kr vkys- L=h f”k{k.kkps dk;Z lq: dj.;kps Js; f[kzLrh 
fe”kujhdMs tkrs- vesfjdu ejkBh  fe”kuus 1824 e/;s ppZ fe”ku lkslk;Vhus b-l 1828 e/;s L=h f”k{k.kps 
pGoG lq: dsyh vkf.k uarj tkWu foYluus dk;Z iq<s pkyw Bsoys esjh dkjisaVj fgus L=h f”k{k.kklkBh mRre 
dk;Z dsys- uarj fL=;klkBh ;s.kkÚ;k f”k’;o`Rrh gh tkghj dj.;kr vkyh-9 efgykaP;k ckcrhr laiw.kZ txkrhy 
?kMkeksMhpk vk<kok ?ksryk vlrk vktgh L=h ;kaps mPp f”k{k.kkrhy izek.k dehp fnlwu ;srs- 
mPp mPp mPp mPp f’kf’kf’kf’k{k.k % {k.k % {k.k % {k.k %     
 vk/kwfud dkGkr ek= fL=;kaph vkfFkZd] lkekftd] “kS{kf.kd o /kfeZd fLFkrh lq/kkjk;yk lq:okr 
>kyh- l/;k Hkkjrke/;s efgyk laj{k.k o fodkl dj.;klkBh fofo/k /kksj.ks  r;kj dsys tkr vkgsr- R;kr 
vkjksX; /kksj.k] f”k{k.k /kksj.k o lkaLd`frd /kksj.k o efgyk fodkl /kksj.k b- vkt  f”k{k.kkP;k ckcrhr vki.k 
la[;kRed ǹ’VÓk izxrh dsyh vkgs- rjh efgykps mPp f”k{k.kkr izek.k deh vkgs- loZ f”k{kk vfHk;kukaP;k 
ek/;ekrwu f”k{k.kkph xaxk ok<Ók&oLR;ki;Zr iksgpyh vkgs- egkfo|ky;] fo|kihB] vfHk;kaf=dh vkf.k ra=Kku 
laLFkk] oS|dh; f”k{k.k laLFkk] d`’kh fo|kihBs ;kaphgh la[;k lek/kkudkjd vkgs- iajrw vkt xzkWl ,UjksyEksaV 
jsf”kvks  (gross Enrolment Rotio)ikfgyk rj 2020 e/;s mPp f”k{k.k ?ks.kkÚ;k fo|kF;kZps izek.k gs 26-
3%gksrs rj 2021 e/;s rs 27-1%,o<s ok<ys vkgs- rj egkjk’Vzkr ;kps izek.k 32-3%,o,s vkgs-11rj ;kp loZs 
uqlkj 2015&16 rs 2019&20 uqlkj 11-4%us mPp f”k{k.k ?ks.kkÚ;k fo|kF;Zkr ok<>kkyh vkgs- ,dw.k 38-5 
feyh;u fo|kF;kZ mPp f”k{k.k ?ksr vlwu R;kr 19-6 feyh;u eqy 18-9 feyh;u eqyh mPp f”k{k.k ?ksr 
vkgsr- mPp f”k{k.k ?ks.kkÚ;k fo+|kF;kZP;k izek.kkr mRrjizns”k gs ifgY;k dzekadkoj vkgs rj uarj egkjk’Vz 
vkf.k rkfeGukMw jkT;kP;k dzekad vkgs- rj R;kr xsY;k ikp o’kkZe/;s efgyk mPp f”k{k.k ?ks.;kP;k izek.kkr 
18 VDds us ok<>kkyh vkgs- R;ke/;s la”kks/ku dj.kkÚ;k efgykaps izek.k 2000 e/;s 33 VDds gksrh rs vkrk 40 
VDDs Ik;Zar ok<ys vkgs- foKkukps f”k{k.k ?ks.kkÚ;k fo+|kF;kZauh ps izek.k 2019&20 e/;s 10-56 VDds ,o<s vkgs- 
R;kiSdh ih,p-Mh dj.kkÚ;k eqyhps izek.k 49 VDds vkgs- rj la”kks/ku dj.kkÚ;kr rs 36 VDds ,o<s vkgs rj 
lkekftd “kkL=kr la”kks/ku dj.kkÚ;kr efgykaps izek.k ux.; vkgs- ;ko:u mPp f”k{k.kkrhy efgykaps izek.ks 
o R;kaP;k leksjhy vkOgkus fdrh vkgsr gs y{kkr ;srs- R;keqGs mPp mPp f”k{k.kkr efgykaps ok<o.ks egRokps 
vkgs- mPp f”k{k.k ?ksr vlrkauk la”kks/ku dj.kkÚ;kr efgykauk vusd leL;kauk lkeksjs tkos ykxrs-  
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 la”kks/ku Eg.kts Kkukph ikrGh ok<o.;klkBh ,[kkn;k fo’k;kpk i/nr”khji.ks dsysyk vH;kl gks;- 
;ke/;s lR;kph rikl.kh vk/kh lkiMysY;k rRokph iq’Vh] uohu fo’k;kpk vH;kl b- pk lekos”k gksrks- gs loZ 
djhr vlrs osGsl efgykuk vusd leL;kauk rksaM |kos ykxrs-Eg.kwu ;k fo’k;kpk vH;kl dj.;klkBh fuoM 
dj.;kr vkyh vkgs- ;k n`’Vhus la”kks/kukps mn~ns”k [kkyhy izek.ks vkgsr- 
lalalala’k’k’k’kks/kukks/kukks/kukks/kukpk mn~ns’kpk mn~ns’kpk mn~ns’kpk mn~ns’k    

1 la”kks/kd fo|kFkhZuh leksj ;s.kkÚ;k leL;kpk vH;kl dj.sk- 
2 la”kks/ku dk;kZpk mi;ksx leL;kaps fujkdj.k dj.;kr gksrks dk\ ;kpk vH;kl dj.ks- 
3 la”kks/ku dk;Z v/;hoj lqV.ks] Qkj foyadc ykx.ks vkf.k iz”kklukph lgdk;kZph Hkkouk ;k ckchpk 
vH;kl dj.sk- 

llll a’ka’ka’ka’kks/ku i/nrh %ks/ku i/nrh %ks/ku i/nrh %ks/ku i/nrh %        
la”kks/kdkus izLrqr la”kks/kuklkBh o.kZ.kkRed fo”ys’k.kkRed] vuqHkokRed vUos’k.kkRed o la”kks/ku 

i/nrhpk mi;ksx dsyk vkgs- ;klkBh ekfgrh ladfyr djrkauk izkFkfed o }fr; L=ksrkpk okij dsyk vkgs- 
;ke/;s izkFkfed L=ksrke/;s eqyk[krh}kjs ekfgrh ladyhr dsyh vkgs- R;kr ejkBokMk foHkkxkrhy vkB 
ftYg;k varxZr la”kks/ku dj.kkÚ;k la”kks/ku fo|kFkhZuhP;k ,dw.k 200 eqyk[krh ?ks.;kr vkys vkgs- nq;e 
L=ksrke/;s xzaFkky;hu iqLrds] ekflds] lkIrkfgds] orZekui=s] “kklu vgokyk ;k}kjs ekfgrh ladfyr dj.;kr 
vkyh-  

ldafyr dsysY;k ekfgrhP;k vk/kkjs la”kks/ku dj.kkÚ;k fo|kFkhZuh leksjhy leL;kps lkaf[;dh; 
fo”ys’k.k [kkyhy Vscy}kjs izLrqr dsysys vkgs- 
1111----    lalalala’k’k’k’kks/kuke/khy efgykaps izek.k %ks/kuke/khy efgykaps izek.k %ks/kuke/khy efgykaps izek.k %ks/kuke/khy efgykaps izek.k %    

**dqVqackP;k vkfFkZd ifjfLFkrheqGs dsoG eqykl f”k{k.k fnys tkrs- rj d/kh&d/kh ?kjkr ygku ckGkyk 
lakHkkGk;yk ykowu frps f”k{k.k can dsys tkrs- rlsp xzkfe.k Hkkxke/;s f”k{k.k ?ks.;klkBh ykac tkos ykxrs- 
R;keqGs f”k{k.k v/;kZoj lksMkos ykxrs- mPp f”k{k.kkr eqyhps izek.k deh vlys rjh pkaxyh ckcgh vkgs- dh] 
2015&16 rs 2019&20 ;k ikp o’kkZr mPp f”k{k.kkrhy eqyhps izek.k 18 VDds us ok<ys vkgs-** (vkWy bafM;k 
losZ vkWu gk;j ,T;qds”ku)(AISHE) 2019&20ps losZ{k.k uqlkj la”kks/kudkus la”kks/ku dk;kZr efgykps izek.k 
deh vkgs- ;kpk rikl dsyk vkgs- rs iq<hy rDR;kr ekaM.;kr vkys vkgs- 

rDrk dzrDrk dzrDrk dzrDrk dz----    1111    
la’kks/kukr efgykaps izek.k deh vlY;kps dkj.ksla’kks/kukr efgykaps izek.k deh vlY;kps dkj.ksla’kks/kukr efgykaps izek.k deh vlY;kps dkj.ksla’kks/kukr efgykaps izek.k deh vlY;kps dkj.ks----    

  la”kks/kd fo|kFkhZuh  
v-dz vfHkizk; Lak[;k VDdsokjh  
1 Efgykaps nq;; LFkku 40 20% 
2 dqVqackph vkfFkZd ifjfLFkrh  60 80% 
3 yXu deh o;kr gks.ks  60 30% 
4 L=h f”k{k.kkph tkx`rh ukgh 10 5% 
5 rVLFk 30 15% 
 ,dw.k,dw.k,dw.k,dw.k    200 100% 

L=ksr % eqyk[kr L=ksr % eqyk[kr L=ksr % eqyk[kr L=ksr % eqyk[kr     
ojhy lkj.kh o:u vls fnlwu ;srs dh] la”kks/kukrhy eqyhaps izek.k deh vlY;kps dkj.k dqVqackph 

vkfFkZd ifjfLFkrh o deh o;kr yXu gks.ks ;k nksu ckcrhr leku izek.k Eg.kts 30 VDds vls er leksj 
vkys rj ;kr rVLFk jkg.kkÚ;k mRrjnkR;kaps izek.ks 15 VDds vk<Gys-  

;ko:u la”kks/kudkl vls fnlwu ;srs dh] eqyhyk ijD;kps /ku letwu mPp f”k{k.kkiklwu oafpr 
Bsoys tkrs rlsp ok<rs YkSafxd vR;kpkjkyk fHkowu eqyhyk f”k{k.kklkBh ckgsj ikBoys tkr ukgh- cÚ;kp osGsl 
vkfFkZd ifjfLFkrheqGs QDr eqykauk f”k{k.k fnys tkrs vkgs- 
2222----    la’kks/kdkyk ;s.kkÚ;k vMp.kh %la’kks/kdkyk ;s.kkÚ;k vMp.kh %la’kks/kdkyk ;s.kkÚ;k vMp.kh %la’kks/kdkyk ;s.kkÚ;k vMp.kh %    

**la”kks/ku Eg.kts Kkukph ikrGh ok<o.;klkBh ,[kk|k fo’k;kpk i/nr”khji.ks dsysyk vH;kl gks;-** 
la”kks/ku djhr vlrkauk la”kks/ku fo|kFkhZuhauk vusd leL;kauk lkeksjs tkos ykxrs Eg.kwu la”kks/kdkus la”kks/ku 
djhr vlrkauk ;s.kkÚ;k vMp.kh dks.kR;k vkgsr ;kckcr rikl dsyk vkgs R;kph ekfgrh [kkyhy izek.ks vkgs- 
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rDrk dzrDrk dzrDrk dzrDrk dz----    2222    
la’kks/kdkP;k vMp.khla’kks/kdkP;k vMp.khla’kks/kdkP;k vMp.khla’kks/kdkP;k vMp.kh    

  la”kks/kd fo|kFkhZuh  
v-dz vfHkizk; Lak[;k VDdsokjh  
1 ;ksX;  ekxZn”kZu o ekxZn”kZdkpk vHkkl 39 19.5% 
2 izdj.ks osGsoj riklwu u ns.ks 56 28% 
3 ;ksX; xzaFkkph miyC/krk ul.ks 36 18% 
4 dkSVqafcd dk;Z 13 6-5% 
5 ojhyiSdh loZ  56 28% 
 ,dw.k  200 100% 

L=ksr % eqyk[krL=ksr % eqyk[krL=ksr % eqyk[krL=ksr % eqyk[kr    
ojhy rDR;kps fo”ys”k.k dsys vlrk vls fnlwu ;srs dh] la”kks/ku dk;Z djhr vlrkauk la”kks/kyk 

;s.kkÚ;k leL;k ckcrhr izdj.ks osGsoj riklwu nsr ukgh vkf.k ojhy loZ leL;k ;srkr ;kps mRrjnkR;kP;k 
erkps izek.k leku vkys rs Eg.kts 28 VDds ,o<s vkgs- rj dkSVqafcd leL;k ;kckcr 6-5 VDds ,o<s izek.k 
vk<Gys- 

;ko:u la”kks/kdkP;k fun”kZukl ;srs dh] la”kks/ku djhr vlrkuk ;ksX; ekxZn”kZd o ;ksX; ekxZn”kZ.k 
feG.ks [kqi egRokps vlrs- ;ksX; ekxZn”kZukeqGs xq.koRrkiq.kZ la”kks/ku gksrs o R;kpk Qk;nk lektkyk gksrks- 
i.k ;ksX; osGs ekxZn”kZd nsr ulsy rj la”kks/kdkps la”kks/kukizrh mRlkg deh gksrks-  
3333----    fookfgr fo|kFkhZufookfgr fo|kFkhZufookfgr fo|kFkhZufookfgr fo|kFkhZuhP;k leL;k %hP;k leL;k %hP;k leL;k %hP;k leL;k %    
 mPPk f”k{k.kkcjkscj efgykauk vusd Hkqfedk fuHkokO;k ykxrkr- vkbZ Eg.kwu cgh.k o IkRuh Eg.kwu b- 
iq:”kiz/kku laLdr̀hr fL=;k iq:’kkoj voyacwu vlY;kus R;kauk Lor%pk fu.kZ; ?ks.;kpk Qkjlk vf/kdkj ukgh- 
R;keqGs R;kP;koj vU;k;&vR;kpkj gksrkuk fnlrs- la”kks/ku dk;Z ikj ikM.;klkBh iqjslk osG |kok ykxrks- 
la”kks/kdkus yXu >kY;kuarj la”kks/kd fo+|kFkhZuh leksj dks.kR;k leL;k ;srkr- ;kckcr rikl.kh dsyh vkgs- 
;kph ekfgrh [kkyhy rDR;k}kjs Li’V gksrs- 

rDrk dzrDrk dzrDrk dzrDrk dz----    3333    
fookfgr la’kks/kdkleksjhy leL;kfookfgr la’kks/kdkleksjhy leL;kfookfgr la’kks/kdkleksjhy leL;kfookfgr la’kks/kdkleksjhy leL;k    

  la”kks/kd fo|kFkhZuh  
v-dz vfHkizk; Lak[;k VDdsokjh 
1 dqVqackps lgdk;Z feGr ukgh 16 8% 
2 vkfFkZd leL;k 13 6.5% 
3 osGspk vHkko  18 9% 
4 Lak”kks/kuklkBh ckgsj xsys rsOgk vfo”okl 

nk[ko.ks  
28 14% 

5 viR;kps laxksi.k  7 3.5% 
6 ojhyiSdh loZ 188 100% 
 ,dw.k ,dw.k ,dw.k ,dw.k     200 100% 

L=ksr % eqyk[krL=ksr % eqyk[krL=ksr % eqyk[krL=ksr % eqyk[kr    
rDrk dz-3 o:u vls y{kkr ;srs dh] la”kks/kdkps yXu >kysys vlsy rj R;akuk la”kks/ku dk;Z ikj 

ikMrs osGsl dqVaqckps lgdk;Z feGr ukgh- vkfFkZd leL;k] osGspk vHkko] vfo”okl nk[ko.ks] viR;kps 
laxksi.k ojhy iSdh loZ leL;kauk lkeksjs tkos ykxrs ;kckcr ldkjkRed ers leksj vkys- ;kiSdh ojhy iSdh 
loZ leL;kauk lkeksjs tkos ykxrs- ;kckcr mRrjnkR;kP;k erkps izek.k 59 VDds ,o<s vkgs- rj vkfFkZd 
leL;k ckcr mRrjnkR;kaP;k erkps izek.k 6-5 VDds vkgs-  
 ;ko:u la”kks/kdkyk vls fun”kZukl vkys dh] yXu >kY;kuarj la”kks/ku dk;Z ikj iMhr vlrkauk 
la”kks/kd fo|kFkhZuhauk vkfFkZd] lkekftd] ySafxd] dkSVqafcd vkf.k “kS{kf.kd leL;kauk lkeksjs tkos ykxrs- ;kpk 
ifj.kke la”kks/ku dk;kZoj iMrks- la”kks/ku dk;Z osGsP;k vkr iw.kZ gksr ukgh-  
4444----    fofo/k Lrjkojhy ySafxd vR;kpkjfofo/k Lrjkojhy ySafxd vR;kpkjfofo/k Lrjkojhy ySafxd vR;kpkjfofo/k Lrjkojhy ySafxd vR;kpkj    %%%%    
 **mPp f”k{k.kke/;s ySfxd vR;kpkj gs fofo/k Lrjkoj osxosXkGs vkfe’k nk[kowu dsys tkrs- fo|kFkhZuhauk 
xq.k ok<o.ks] mifLFkrh Vkd.ks] xsl isij ns.;kps vkfe’k rlsp “kks/k izca/kkps dke yodj d:u nsrks Eg.kwu 
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ekxZn”kZdkdMwu “kkfjjhd lq[kkph ekx.kh dsyh tkrs- YkSafxd vR;kpkjkckcr rdzkj dj.;klkBh egkfo|ky;] 
fo|kihB o dkekP;k fBdk.kh efgyk ySafxd NGk fo:/n izfrca/k] canh vkf.k fuokj.k dk;nk 2013 dk;nk 
r;kj dj.;kr vkyk o R;kuwlkj fo”kk[kk xkbZM ykbZu}kjs izfrca/k canh o fuokj.k ;k ckcr rRos fuf”pr 
dj.;kr vkyh-YkSafxd vR;kpkjkps izek.ks dks.kR;k Lrjkoj tkLr vkgs ;k ckcr la”kks/kdkuh mRrjnkR;kps er 
tk.kwu ?ksrys vkgs- 

rDrk dzrDrk dzrDrk dzrDrk dz----    4444----31313131    
fofo/k Lrjkojhy ySafxd vR;kpkjfofo/k Lrjkojhy ySafxd vR;kpkjfofo/k Lrjkojhy ySafxd vR;kpkjfofo/k Lrjkojhy ySafxd vR;kpkj    

v-dz vfHkizk; la”kks/kd fo|kFkhZuh  
Lak[;k VDdsokjh   

1 ,e-fQy- Lrj 33 16.5% 
2 Ikh,p-Mh- Lrj  100 50% 
3 iksLV ih,p-Mh-Lrj 19 9.5% 
4 inoh Lrj 21 10.5% 
5 rVLFk  27 13.5% 
 ,dw.k ,dw.k ,dw.k ,dw.k     200 100% 

L=ksr % eqyk[krL=ksr % eqyk[krL=ksr % eqyk[krL=ksr % eqyk[kr    
Okjhy lkj.kh o:u vls fnlwu ;srs dh] mPp f”k{k.k laLFkse/;s ySfxad vR;kpkj dks.k&dks.kR;k 

Lrjkoj gksrs- ;kckcr la”kks/kd fo|kFkhZuhps er tk.kwu ?ksrys vlrk ,e-fQy- Lrj] iksLV ih,p-Mh Lrj] 
inoh Lrj ;k loZ Lrjkoj mRrjnkR;kps er ldkjkRed fnlwu vkys i.k R;kr lokZr tkLr ih,p-Mh e/;s 
ySfxad vR;kpkjkps izek.k gs 50 VDds vls rj ;kr rVLFk jkg.kkjs la”kks/kd fo|kFkhZuhP;k erkps izek.k 13-5 
VDds vk<Gwu vkys vkgs- 

;ko:u la”kks/kdkP;k fun”kZukl vls vkys dh] ih,p-Mh gh f”k{k.kkrhy ,d lokZsPp inoh ekuyh 
tkrs o gh feGo.;klkBh vf/kd d’Vkus fo|kFkhZuh vH;kl djrkr ijarq “kks/kizca/k iw.kZ djhr vlrkauk vusd 
leL;k ;srkr- la”kks/ku gs cjkp dkG pky.kkjs dk;Z vkgs- vusd dk;kZlkBh ekxZn”kZdkdMs tkos ykxrs- 
“kgjkP;k fBdk.kh ,dV jkg.ks ok<rs o; b- leL;k vlrkr- ;k ifjfLFkrhpk lkeuk dlk djkok gs 
fo|kF;kZauk y{kkr ;sr ukgh- vU;k; >kyk rjh dks.kkdMs u lkaxrk vkiys la”kks/kukps dk;Z iw.kZ djkos vlk 
frpk let vlrks-  
Lkjka”k % Lkjka”k % Lkjka”k % Lkjka”k %     

gtkjks o’kkZiklwu L=h ps “khy ;kyk /kekZuh iaFkkuh o laLdr̀huh vR;afrd egRo fnys R;keqGs fL=;kauk 
?kjkP;k ckgsj iMrk ;sr uOgrs Eg.kwu R;k lektkrhy ?kMkeksMhiklwu nwj jkfgys R;akuk R;kaP;k gDdkcn~ny] 
vf/kdkjkcn~ny tk.kho fuekZ.k >kkyh ukgh i.k gGwgGw gh ifjfLFkrh cnyr xsyh R;keqGs fL=;kauk R;kaps 
vf/kdkj] gDd o lekurk feGkyh i.k vtwugh lektkrhy nq;Óe LFkkuke/;s Qkjlk cny >kyk ukgh- 
f”k{k.k ?ksr vlrs osGsl ,d efgyk Eg.kwu vkt gh vusd leL;kauk lkeksjs tkos ykxrs R;kr mPp f”k{k.k 
?ksr vlrkauk vkfFkZd leL;k] lkekftd leL;k] “kS{kf.kd leL;k o YkSafxd leL;k b- v”kk leL;kauk lkeksjs 
tkr vkt efgyk vusd {ks+=kr R;kaps dk;Z dkSrqdkLin vkgs- 
lanHkZ xzaFk % lanHkZ xzaFk % lanHkZ xzaFk % lanHkZ xzaFk %     

1- /kukxjs n-uk- **mPPkf”k{k.k /;s;oknkdMwu cktkjisBsdMs**] izHkknsoh izdk”ku] eaqcbZ- 2010] 
2- ukxrksaMs fdj.k] **”kkys; O;oLFkkiu “kS{kf.kd lajPkuk vkf.k vk/kqfud fopkj izokg**] fo|k izdk”ku] ukxiwj] 1997] 
3- yksdjkT;] f”k{k.kkpk vk/kkj] thoukpk mn~kj tqYkS 2002- 
4- Gynpradayani.blogpost.com  
5- https:jagrannuction.com 
6- Lquhy gsrdj] **FksjhXkkFkk% L=heqDrh] lekt vkf.k rRoKku** lqxkok izdk”ku iq.ks- 
7- Shodhganga.inflibnet.org  
8- Shodhganga.inflibnet.org  
9- MkW- vfuy dBkjs] **egkjk’Vzkpk lexz bfrgkl**] dYiuk izdk”ku] 15 es 2018 
10- Ikzk- MkW- v:a/krh lq;Zdkar ikVhy] **L=h %vkReHkku rs l{kehdj.k ,d izokl**] v:.kk izdk”ku ykrwj] f}rh; vko`Rrh] 2 vkWDVkscj 
11- https://www.google.com 
12- Maharashtratime.com  
13- Rashtratimes. Indiatimes.com  
14- vkWy bafM;k lOgsZ gk;j ,T;wds”ku 2019&20] twu 2021 
15- MkW- ,l-Ogh Be<sjs] MkW= laHkkth dkGs] **la”kks/ku i/nrhP;k ewyhHkwr ladYiuk** Mk;eaM ifCyds”ku]2020] iq.ks 
16- izk- MkW- v:a/krh lq;Zdkar ikVhy  **L=h %vkReHkku rs l{kehdj.k ,d izokl** v:.k izdk”ku 2015] ykrwj- 
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वातं य रवातं य रवातं य रवातं य र    काळातीलकाळातीलकाळातीलकाळातील    वृ प ांचीवृ प ांचीवृ प ांचीवृ प ांची    भूमीकाभूमीकाभूमीकाभूमीका    
                                सशंोधकसशंोधकसशंोधकसशंोधक    मागदशकमागदशकमागदशकमागदशक    
र वर वर वर व     िपिपिपिप....    सोनकांबळेसोनकांबळेसोनकांबळेसोनकांबळे    डॉडॉडॉडॉ. . . . सहुाससहुाससहुाससहुास    पाठकपाठकपाठकपाठक    
          िपएच.डी. सहयोगी ा यापक 

   मा.शा.संकुल वारातीम िव ापीठ, नांदडे. मा.शा. संकुल वारातीम िव ापीठ, नांदडे. 

तावनातावनातावनातावना    ::::---- 
भारतीयभारतीयभारतीयभारतीय    वातं यवातं यवातं यवातं य    चळवळचळवळचळवळचळवळ     ही ऐितहािसक होती, याचा अंितमउ शे भारतातील ि टीशराजवट संपवणे 

हा होता.हा वातं यलढा १८५७ त े १९४७ याकाळात चालला.भारतीय वातं यासाठी पिहली ांितकारी 
चळवळ बंगालमधून उदयासआली होती. मुखरा ीय ने यांनी थापन केले या भारतीयरा ीय काँ ेसन ेयाचळवळी 
चापाया भ म केला.भारतीय लोकां या अिधकारासाठी २० ाशतका या पूवाधात सु वात झाली.या दर यान 
भारताम य ेवतमान प ानी परीवतनाची नांदी रोव यास सु वात केली होती.वतमानप ामधुन ि टीश राजवटीच े
खरे प जनतेसमोर मांड याचे काम बाळशा ी जांभेकर,लोकमा य टळक,डॉ.बाबासाहबे आंबेडकर,महा मा 
गांधी,गोपाळ गणेश आगरकर अशा अनेक वांतं  िवरानी वतमान प ा या मा येमातुन केला आह.े 

भारतीय वृ प ांची परंपरा उ वल आिण ेरणादायी आह.ेवृ प ाचा इितहास हा सामािजक, राजक य 
चळवळीचा इितहास आह.े वातं यपूव व वातं यानंतर या काळात भारतीय वृ प ांनी बजावलेली कामगीरी 
उ दजाची आह.े यावेळी वृ प े ही रा सेवा, समाजसेवा होती. वातं यचळवळीत वृ प ानी बोधन, 
सामाजीक सुधारणा, राजक य जागृती सामा य माणसाला ह  िमळवुन दे यासाठी केलेला संघष आह.े 

भारतीय वातं य चळवळीतील भूिमकेचा दलेला वृ प ाचा आढावा तथा भूिमकेवर चचा कर यात 
येणार आह.ेखर तर भारतीय वातं यचळवळीत लोकमा यं टळकांपासुन माहा मा गांधी पयत अनेक वांतं िवरानी 
ब मु ये भूिमका बजावलेली आह.े यातील काही वीरानी वतमान प ातुन केले या भूिमकेची माहीती दे याचा पेय  
सदर पेपर मधुन कर यात येत आह.े 
दपनकारदपनकारदपनकारदपनकार    बाळशा ीबाळशा ीबाळशा ीबाळशा ी    जाभंकेरजाभंकेरजाभंकेरजाभंकेर    ::::---- 

मंुबईत या एि फ टन कॉलजे म ये असताना व समाजात  राहताना बाळशा ना अनेक सम या अ व थ 
करत हो या.पारतं यान े ासले या दशेात समाजातील अनेक ढी, चालीरीती, अ ान, दा र या बरोबर 
अंध दा,भाकड समजुती यामुळे समाज ािध त झाला आह,े या िवचारान े चता करीत. केवळ महािव ालयीन 
िश ण उपयोगाचे नाही; तर संपूण समाजालाच धड े दले पािहजे. तस ेकरायच ेअसेल तर समाज बोधन करणे 
गरजेच ेआह,े असे यां या ल ात आल.े यासाठी जांभेकराना वृ प  काढावे, असे वाटू लागले.या जािणवेतून यांच े
सहयोगी गो वद िव ल कंुटे उफ भाऊ महाजना यां या मदतीन े यांनी दपण ह ेमराठीतील पिहले वृ प  सु  केले. 

दपण ह े मराठीतील पहीले वृ प  बाळशा ी जांभेकर यानी 6 जानेवारी 1832 रोजी पहीला अंक 
सं थापक संपादक हणुन काशीत केला. सुरवातीला तो पाकि क होता चार मही यानंतर तो सा ाहीक म य े

पांतरीत कर यात आला.इं जी राजवटीतील लोकजागराच े आिण बोधनाचे काम दपण मधुन कर यात येत 
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होत.ेएका बाजुला इं ज सरकार आिण दसु:या बाजुला इं जी न येणारा मराठी समाज यांचा म ये दवुा हणुन ह े
वृ प  काय करत होत.े 

यावेळी अधापान मजकूर इं जीत व याचे मराठी भाषांतर उरले या अ या पानावर असा हा अंक िनघत 
असे. या काळ या सामािजक जीवनािवषयी तळमळीन े बाळशा नी िलिहल.े‘ वदशेी लोकांम ये िवलायतेतील 
िव ांचा अ यास अिधक हावा.आिण या दशेाची समृ दी व येथील लोकांचे क याण यािवषयी वतं यतने व उघड 
रीतीन ेिवचार करावयास थळ हावे या हतेून े यांनी वतमानप  काढले. ान आिण समाजसेवा ह े यांच ेमु य हते ू
यासाठी यांनी वतमानप ा या जोडीने वसितगृह काढ याची चळवळ, जातीयता मोड याची चळवळ, आ थक 

सुधारणा, शेतक यांची शेती सुधारावी हणून करायच े य  यांना सुधा रत बी िबयाणे दणेे, अवजारे दणेे, बैल दणेे 
यांसार या सूचना सरकारला क न सतत धडपड केली. 19 ा शतकातील सुधारणावाद समाजातील सव 
थराम य े यांनी आणला. हद ू थानातील नाच, तमाशे हा गुलामिगरीचाच एक कार आह.ेअसे यांनी खडसावून 
सांिगतल.े हा लेख वाचला हणजे बाळशा ची माणुसक पूण व कलाि य दृ ी ल ात येते.नाचणा या व गाणा या 
कसिबन ची ि थती सुधारावी व अिन  व अनीतीमान गो ीस आळा बसावा असे यांनी तळमळीन े सांिगतले. 
कोतवालांच े बंदोत तान े बंद होणार नाही. असे यांनी आवजून सांिगतल ेसव कारे आपला वाचक स ान दशेस 
चढावा अशी यांची आवजून सांिगतल.े सव कारे आपला वाचक स ान दशेस चढावा अशी यांची इ छा होती. 
बाळशा नी ही समाजसुधारणेची ेरणा बंगालमधील समाजसुधारक राजा राम मोहन रॉय यां यापासून घेतली 
होती. राजा राम मोहन रॉय यांनी आप या समाजकायासाठी ‘समान कौमुदी’ आिण ‘िवरात अल् अखबर’ अशी 
वतमानप े काढली होती.१ 
लोकमा यलोकमा यलोकमा यलोकमा य    टळकटळकटळकटळक    ::::----        
 लोकमा य टळकांनी जनतलेा वातं य चळवळीस गतीमान व सामािजक प रवतनांसाठी जनजागृतीचा 
एक मह वाचा भाग या िवचारांनी १८८१ म ये 'केसरी' ह ेवृ प  सु  केले. 'केसरी' चे थम संपादक गोपाळ गणेश 
आगरकर यांनी १८८८ पयत काम केले. 

आगरकर ह े बुि वादी होत.े यांनी ारंभी या काळात जनते या िवचार प रवतना िवषयक िलखाणांवर 
भर दला. समाज सुधारणां या मूलगामी िवचारांतून सामािजक सुधारणा वेग ध  शकतील या बाबत यांनी 
जाग कतने े सामािजक सुधारणांवर आ हीरा न 'केसरी' त िलखाण केले. याच बरोबर राजक य वातं याचाही 
पुर कार केला.आगरकरांचा सडतेोडपणा, यामुळे  'केसरी'ची लोकि यता वाढली खरी; परंतु पुढे टळक व आगरकर 
यां यात वैचा रक मत  भेद वाढत गे यामुळे १८९० पासून 'केसरी'चे काम लोकमा य टळक पा  लागले.भारतीय 
वातं य ल ात टळक  व गांधी या दो ही पवात आिण यानंतर या कालखंडात संयु  महारा ा या चळवळीत, 

रा यातील जी वैचा रकव  तमानप े समाज जागृती या कायात अ ेसर होती, यात 'केसरी' वृ प ास जनमानसान े
सात यान े ाितिनिधकरी या वैिश पूण  थान दल,े ही या वृ प ाची खासीयत आह.े 'केसरी' ने रा यातील 
जनते या िविवध  व सम यांना वाचा फोड याचे कामही केले आह.े 'केसरी' वृ प ाने वर  उ लेिख या माणे 
या कालखंडात  जे मह वपूण योगदान दले यास तोड नाही. सीिमत सोयीमुळे याकाळ या मंुबई रा यात सवच 
ठकाणी वृ प े उपल ध नसत. याकाळात हवर इतके वतमानप   वाचावयास िमळणे ह े सहज सुलभ न हते. 

ठरावीक कडचे ववतमानप ां या दकुानांतही मोज याच ती असत. राजक य सं मणाचा कालखंड 
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अस यामुळे उपल ध वतमानप ांवर वाचकांची गद  होत असे.. या काळात दक्ृ ा  मा यमे उपल ध 
न हती.अगदी १९६० पयत रेिडओ सु ा ामीण भागात फारच दु मळ होते. यामुळेजन सामा यांसाठी 

सारमा यमांचे काम 'केसरी' व इतर काही वृ प ांनी पार पाडले. वातं य ा ी व संयु  महारा ाची चळवळ या  
ित र  दशेात व रा यात इतर ही खूप सम या व  होत.ेया ांना ऐरणीवर आण याचे काम 'केसरी' ने केले. 

ामीण भागात ब सं य जनतेला जीवन जगतांना लेग, दवेी, ना  यांसार या रोगां या साथी, वै क य सुिवधांचा 
अभाव, वारंवार पडणारे ती  दु काळ, चाराखावटी,कजवसुली, सावकारीपाश, चलनांचीटंचाई, अ यंत अपु या 
शै िणक सुिवधा, दळणवळणांसाठी आव यक असणा या प या र यांची आव यकता, अंध ा, जु या 
कालबा चालीरीती, ढीपरंपरा, बालिववाह, केशवपन, सतीचीचाल, पुन ववाहवसामािजकिवषमता, 
तुटपंुजेसंशोधन, लोकजागृतीमधील अभाव इ यादी भीषण प रि थतीचा सामना करावा लागत  होता ामीण 
भागातून मु य वे धा य टंचाई, अपुरे चलन व िनर रता या सवात मो ा सम या हो या.एकूण समाजातील मूठभर 
सधन व थोडा फार िशि त नोकर वग सोडला तर सव सामािजक सम यांनी, ांनी घेरलेल,े अशी रा य व 
रा ाची प रि थती होती. यासवसामािजक, आरो यिवषयक, शै िणक व आ थक पात यांवर ब सं य सामा य  
जनत े चे जीवनमान असहाय ि थतीत होत े याची ही आज या चंगळवादी जीवनशैलीत जगणा यांना व जगू 
पाहणा या समाजाला क पना करता येणार नाही;  

'केसरी' ने याकाळातील समाजजीवना या ि थतीवर सात यान,े सार मा यमाची जी अ याव यक 
भूिमका असावी लागते, ती 'केसरी' या वृ प ाने सात यान े मांडलेली आह.े लोकमा यांची 'केसरी'  बाबतची 
भूिमका, राजक य चळवळीस हातभार लावुन राजक य वातं या या उ  पूत नंतर सामािजक व आ थक 
वातं याचे वारे वा  लागणे अपेि त होत.े 'केसरी' ने केवळ वृ  कवा लोकिश ण ह ेउ  न ठेवता जनतलेा 

रा अ युदयासाठी काय करणे ह े ही मह वाचे काय पारपाडले आह.े 'केसरी' ने िवचारवंतांवर छाप पाडली अस े
खास क न हणता येईल. टळक युगात वृ प ातून ि ा टश सा ा य शाही िव  वातं य चळवळीस अनुकूल 
िवचार मांडीत राहणे ही खास धैयाची बाब होती. भारतात ि ा टश रा यक याची भूिमका वृ प  वातं याला 
खुले पणा च न हता. टळकांनी ि ा टशांशी झगडून वृ प  वातं य िमळिवले. याबाबत यां या वर खटले ही 
झाले.या िबकट प रि थतीतनू 'केसरी'ची वाटचाल सु च होती. 

टळक युगानंतर 'केसरी' न ेगांधी युगातून जात वातं य िमळे पयत कठीण प रि थतीतनू लोकजागृतीच े
मह वाचे काय सु च ठेवले. न. िच. केळकरांनी ही िविवध  िवषयांशी संबंिधत वैचा रक िलखाण क न 'केसरी'ची 

ित ा वाढिवली. या ारे सामािजक िवचारत मोलाच भर घातली. आचाय जावडकेर यांनी गांधी आिण टळक या 
दो ही मह वा या ने यां या िवचारांचा सुयो य सम व यघडवून समाजवादी िवचारसरणीचा पुर कारकेला.२ 
मकुनायकमकुनायकमकुनायकमकुनायक    डॉडॉडॉडॉ....    बाबासाहबेबाबासाहबेबाबासाहबेबाबासाहबे    आबंेडकरआबंेडकरआबंेडकरआबंेडकर    ::::----    

डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरांचे जीवन जनते या मते या लढयाची अिव मरणीय गाथा होय. दिलतो दारक, 
धमसुधारक, कांड पंिडत, घटनेच े िश पकार, संपादक अशा अ पैलूंनीयु  असे यांचे ि म व होत.े मराठी 
प का रतेत दिलतो दाराचा नवा पैलू दे याची कामिगरी बाबासाहबेांनी केली आह.ेआप याला या याशी ट र 

ायची आह.े या याशी या याच साधनांची लढाई करता आली पािहजे याची जाणीव यांना होती. हणून यांनी 
मराठी वाड मयांचे वाचन क न मराठी लेखन कर यासाठी आव यक असे भाषा भु व ा  क न घेतले. 
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‘मूकनायक’ या वृ प ासाठी लेखन करताना आरंभी–आंरभी ते आधी इं जीत लेख िल न काढीत. मग याचे 
मराठीत भाषांतर क न छापायला दते. पुढे ही प दत सोडून मराठीत उ म त हचे ेलेखन कर याचा सराव यांनी 
केला. यांचे प र म आिण अ यास ूवृ ी आदशवत आिण ेरणादायी आह.े‘मूकनायक’ 31 जानेवारी 1920 रोजी 
िनघाला.राज ी शा  महाराजांनी यासाठी याकाळात अडीच हजाराचा चेक बाबासाहबेांना दला.उदारमतवादी 
लोकशाही मू यांना राज ी शा माणेच ते मह व दते. यांनी काढले या ‘मूकनायक,’‘बिह कृत भारत,’‘समता’, या 
वृ प ांतून तीच िवचारधारा यांनी मांडली. सामािजक याय हा यां या लेखनाचा गाभा होता.दिलतां या 
नेतृ वामधून ते रा ीय नेत े हणून ओळखले जाऊ लागले समाजसेवा प का रता करता करता समाज प रवतनाला 
आव यक असा भारतीय घटनेचा आधार यांनी दला आिण अ याय व जुलूम यां यािव द भारतातील शेकडो 
मूकबांधवांना आवाज दला. यामुळे दिलतांच ेते नेत ेझाले आिण लोक यांची पूजा क  लागले. 

‘जनता’ ह ेसा ािहक यांनी ३१ ऑ टोबर १९३० ला काढले त े१९५६ पयत होत.े४ फे ुवारी १९५६ ला 
सा ािहकाच े ‘ बु द भारत’ म ये पांतर कर यात आले.समाजाची दखुणी ओळखूण आप या शीषकातच यांनी 
याचा पडसाद उमटवला आह.े‘मुकनायक’ पासून ‘ बु द भारत’ पयत डॉ.आंबेडकर यांनी जी वाटचाल केली.ती 

दिलतो दारा या एकाच येयाने.समाजसुधारक हीच बाबासाहबेांची पिहली ितमा होती.‘केसरी’ सार या 
वतमानप ाने पैसे भ नसु दा ‘मुकनायका’ ची जािहरात नाकारली.अशा सनातनी वातावरणात बाबासाहबेानंा 
सुधारणेचा िवचार मांडायचा होता.बराच काळ डॉ.बाबासाहबे आंबेडकरांच ेलेखन अ कािशत रािहल.ेपरंतु र ाकर 
गणवारे यांनी थम यांचे सािह यलेखन काशात आणले.डॉ.गंगाधर पानतावणे यांनीही याचा अ यास 
केला.‘बिह कार भारत’ म ये सुमारे ३३ अ लेख यांनी िलिहल.े परंतु मराठी प का रतेतील तो अ प  पण मोलाचा 
ठेवा होता.  पुन : ह र ओम द:ुखात सुख, आधी कळस मग पाया, हद ूधमाला नोटीस, यासार या अ लेखांनी 
समाजात खळबळ माजवली. नाचे, सम येचे यो य िनदान क न तकशु दरी या त ेलोकांपुढे मांडणे ह े यांचे काय 
िवशेषच होत.े यां या लेखनातूनच मराठी वाडमयात दिलत लेखनाचा उदय झाला. यांनी वा तवादी लेखन केले व 
समाजा या डोळयात अंजन घातले.दिलत सं कृतीचा उदय वाडमयाम ये यामुळेच दसून आला.वृ प ा या 
आचारसंिहतेवर यांचा िव ास होता.समाजिहताच ेसंर ण हचे प का रतेचे येय ते मानीत असत.वृ प ांिशवाय 
कोण याही समाजाची सुधारणा होणार नाही.असा यांचा ठाम िव ास होता. समाज सुधारणे या प रघात यांची 
प का रता सदवै नांदली. यां या अ यास ू वृ ीतून मना या तळमळीतनू आिण िज ीतून िनमाण झालेले 
वृ प ाची गोडी कवा गरज ह ेआधुिनकतचे ेल ण होय. पुरेशा जागृतीअभावी आम या ब जन समाजान े याकड े
डोळेझाक के याचे दसून येई. डॉ. बाबासाहबेांचे पेण ह े क , “वृ प  ह े कमयेचे साधन होय”.ह े यांनी 
ओळखले.इं जी राजवटीनंतर सु  झाले या न ा म वंतरांत वृ प ाचा उगम ही मह वाची घटना होती.िवचार-
जागृती व िवचार- ांतीची या यामुळे सु  झाली होती. परंतु समाजा या तळापयत ती पोहोचली 
न हती.बाबासाहबेां या ‘मुकनायक’ ने हा बिह कृत भारत प का रतेत आणला. यां या भूिमकेत राजक य व 
सामािजक सुधारणा या दो हीतील सम वय होता.त े हणत, “कोणताही समाज झाला तरी याची उ ती िनमाण 
हो यास ारंभी यां यात जाणीव िनमाण झाली पािहज.े गरीबास याची ग रबी तर नडतेच पण यां या 
मागातील खरी अडचण हटली हणज े यांची िशथीलता व यांच े औदािस य यापासून सोडवणूक कर यास 
चैत याचा व होत असले या अ याया या िचडीचा संचार झाला पािहजे.”३ 
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महा मामहा मामहा मामहा मा    गाधंीगाधंीगाधंीगाधंी    : : : : ----    
वृ प े ह े यां या िवचारांचा सार कर याच ेसवात शि शाली मा यम असू शकतात ह ेगांध  नासमजल.े 

ते एक यश वी प कार होत ेपण प का रतेला आप या उपजीिवकेचा आधार बनव याचा यांनी कधी य  केला 
नाही. वया या 19 ा वष  इंग्लंडला पोहोच यानंतर गांधी वृ प ांचे िनयिमत वाचक झाले. भारतातील शालेय 
जीवनात यांनी वृ प  वाचले नाही. त बल दोन वषा या कालावधी नंतर गांध नी पु हा एकदा प का रतेची सू  े
हाती घेतली. या नंतर यांचे लेखन आयु या या शेवटपयत थांब याचे नाव घेत न हत.े केवळ छापपाड यासाठी 
यांनी कधीच काही िलिहल ेनाही कवा अितशयो ही केली नाही. स याची सेवाकरणे, लोकांना जाग क करणे 

आिण दशेासाठी उपयु  िस  करणे हा यां या लेखनाचा उ शे होता. 
दि ण आ केत दाखल झा या या ितसर्या दवशी कोटात यांचा अपमान झाला. एका वृ प ात लेख 

िल न यांनी या घटनेचा तपशील सवाना दला आिण रातोरात सवाचे लाडके झाले. वया या 35 ा वष  यांनी 
इंिडयन ओिपिनयनची जबाबदारी वीकारली आिण या ारे यांनी आ केत उपि थत भारतीयांना एक  कर याचे 
काम केले. भारतीय आिण ि टीशयां यात असलेले गैर समज दरूक रायचे होत े आिण याच वेळी भारतीयां या 
उिणवांकड े ल  वेधायचे होत.े त े आप या लेखनात पूण ताकद लावत असत. दि ण आ केत सु  झाले या 
स या हाची उपयु ता लोकांना समजावी यासाठी यांनी लेख िलिहल.े यां या लेखांतून परदशेातील वाचकांना 
दि णआ केत स ु असले या प रि थतीची जाणीव हायची. यां या िति त वाचकांम ये भारतातील गोपाळ 
कृ ण गोखले, इं लंड मधील दादा भाई नौरोजी आिण रिशयातील टॉ टॉय यांचा समावेश होता. 
यासा ािहकासंाठी गांध नी दहा वष अथक प र म घेतल.े येक आवृ ी या काशना नंतर यांना दर 
आठव ाला दोनशे न अिधक प े येत. ते सव काळजीपूव कवाचायच ेआिण नंतर त ेआप या मािसकात समािव  
करायच ेजेणे क न इंिडयन ओिपिनयन या वाचकांना यांचा फायदा होईल.४. 

इंिडयनओिपिनयनइंिडयनओिपिनयनइंिडयनओिपिनयनइंिडयनओिपिनयन ह ेमहा मागांध नी सु केलेल ेएक वतमानप  होते. दि णआ केतील भारतीयवंशा या 
समुदायाला होणा या वण भेदा िव  लढ यासाठी आिण यांना नागरी ह  िमळवून दे यासाठी गांधीज या 
नेतृ वाखाली राजक य चळवळीचे ह े काशन ह ेएक मह वाचे साधन होत.े ह े वृ प सन १९०३ ते १९१५ या 
कालावधीत दर आठव ाला इं जी, गुजराती, तािमळ, आिण हदी अशा चार भाषेत दि ण आ केत कािशत 
होत होत े १९ ा शतकात जे हा भारत आिण दि ण आ का दो ही जागी ि टश शासन होत े ते हा ि टश 
अिधका यांनी भारतीय लोकांना बदली कामगार हणून दि ण आ केत आणले. ितथे इतर अनेक समुदाया 
सारखाच भारतीय समुदाय सु ा गो या लोकां या वण भेदाला बळी पडला.बोअरयु ा नंतर जनरलयान म स 
यां या सरकारन ेभारतीय समुदाया या नागरी ह ावर जाचक बंधने लादली. ातवॉरंटिवनाझडती, ज ी आिण 
अटक कर याच ेह  पोिलसांना दे यात आले. सव भारतीयांना येक वेळी ओळखप  आिण न दणी काड बाळगणे 
आव यक होत.े नाताल ांताम ये वक ल हणून काम करत असतांना, सन १९०४ म ये गांध नी दि ण 
आ केतील युरोिपयन समुदायांना भारतीय गरजा आिण मु ांिवषयी िशि त कर या या हतेून े इंिडयन 
ओिपिनयन ह ेवतमान प  सु  केले.५ 
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समारोपसमारोपसमारोपसमारोप    ::::    
भारतीय वतं याचा लढा जक यासाठी वतमानप ां या मा यमातून बोधन कर यात येत होते यावेळी 

वतमानप ांची भूिमका अ यंत मह वाची होती. या माणेच आजही तं ाना या युगात वतमानप ाची भूिमका 
िततक च आव यक अस याचे जाणवत.े 

वतमानप े ही सामा य माणसाची आव यकता आह ेवतमानप ाने समाज बोधनाबरोबरच समाज काय व 
समाज प रवतन होते ह े िस  होत आह.े समाजाचा पाया भ म कर यासाठी तसचे समाजात या अिन  ढी 
परंपरा संपव यासाठी बाळशा ी जांभेकर, आगरकर, लोकमा य टळक, महा मा गांधी आिण डॉ. बाबासाहबे 
आंबेडकर यांनी वतमानप ातून केलेली काय ह ेकधीही न िवसर यासारखे आह ेयेणा या िपढीस ह ेकाय ेरणादायी 
ठरेल यात काहीच शंका नसावी. 
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————“kh“kh“kh“kh    ewY;ewY;ewY;ewY;    o O;;o O;;o O;;o O;;    vk;ksxkph dk;sZ o ifj.kkevk;ksxkph dk;sZ o ifj.kkevk;ksxkph dk;sZ o ifj.kkevk;ksxkph dk;sZ o ifj.kke    
MkWMkWMkWMkW----    mYgkl jkmYgkl jkmYgkl jkmYgkl jk----    jkBksMjkBksMjkBksMjkBksM 
lekt’kkL= lekt’kkL= lekt’kkL= lekt’kkL= foHkkx izeq[kfoHkkx izeq[kfoHkkx izeq[kfoHkkx izeq[k 

ukjk;.kjko dkGs Le¤rhukjk;.kjko dkGs Le¤rhukjk;.kjko dkGs Le¤rhukjk;.kjko dkGs Le¤rh    ekWMsyekWMsyekWMsyekWMsy    dkWystdkWystdkWystdkWyst    dkjatk ¼?kkdkjatk ¼?kkdkjatk ¼?kkdkjatk ¼?kk----½ ft½ ft½ ft½ ft----    o/kkZo/kkZo/kkZo/kkZ    
çLrkoukçLrkoukçLrkoukçLrkouk] 
 —“kh{ks=kph >kysyh nqjkoLFkk o ‘ksrdÚ;kaP;k vkRegR;k ;kojhy mik;;kstuk Eg.kwu Hkkjrh; gfjrØkarhps 
tud MkW- ,e- ,l- LokfeukFku ;kaP;k v/;{krs[kkyh vk;ksxkus vusd f’kQkj’kh dsY;k- —“kh leL;spk vH;kl 
dj.;klkBh 18 uksOgsacj 2004 jksth MkW- ,e- ,l- LokfeukFku ;kaP;k v/;{krs[kkyh —“kh ewY; vk;ksxkph 
LFkkiuk dj.;kr vkyh- vkWDVkscj 2006 e/;s vk;ksxkus vgoky ljdkjyk lknj dsyk- 

nqlÚ;k iapokf”kZd ;kstusP;k mŸkjk/kkZr Eg.ktsp 1961 lkyh Hkkjrkrhy —“kh {ks=kps vfr’k; uqdlku 
>kys]  R;keqGs R;kph HkjikbZ dj.;kdfjrk ‘ksrekykP;k eqY; /kksj.kklca/kh 1964 e/;s ^>k* ;kaP;k 
v/;{krs[kkyh vUu/kkU;kaP;k fdaerhpk fopkj dj.;kdfjrk vUUk/kkU; fdaer lferh LFkkiu dj.;kr vkyh- ;k 
lferhP;k f’kQkj’khuqlkj tkusokjh 1965 e/;s  çks- narokyk ;kaP;k v/;{krs[kkyh —“kh ewY; vk;ksxkph 
LFkkiuk dj.;kr vkyh- vkfFkZd o”kZ 1965&66 e/;s nq”dkG o phu lkscr >kysY;k ;q/nkeqGs Hkkjrh; 
vFkZO;oLFkk detksj >kyh gksrh- 1985 iklwu ;kp LkaLFksyk ^—“khewY; o O;; vk;ksx* Eg.kwu vksG[kys tkÅ 
ykxys- 2009 iklwu fdeku leFkZu eqY; fu/kkZj.kkr mRiknu O;;] ekx.kh iqjoBîkph fLFkrh] —“kh vknkukP;k 
fdaerhrhy cny] cktkj fdaerh] miHkksDrk O;;koj ifj.kke] vkarjk”Vªh; cktkj fdaerh fopkjkr ?ksowu] R;kuqlkj 
gk vk;ksx dsUnz ljdkjyk eq[; fidkaP;k fdeku vk/kkjHkwr fdaerh Bjfo.;kl enr djrks-  
jkT; —“kh ewY; vk;ksx 

23 ,fçy 2015 e/;s jkT; —“kh ewY; vk;ksx LFkkiu dj.kkjs egkjk”Vª gs nqljs jkT; vkgs- ;k 
vk;ksxkoj —“kh{ks=krhy rK O;Drh rlsp —“kh ewY;klca/kh tk.kdkj O;Drhph fu;qDrh dj.;kr ;koh vls 
‘kklu vkns’kkr ueqn vlY;keqGs pkjgh —“kh fo|kihBkaps çeq[k] —“kh [kkR;kaps lfpo o vk;qDr] çR;sdh ,d 
yksdçfrfu/kh] ‘ksrdjh ;kapk lekos’k vkgs- 

—“khewY; o O;; vk;ksxkph dk;Zdkj.kh Eg.kts lHkkirh] lfpo] ,d dk;kZy;hu lnL; o brj fcxj 
dk;kZy;hu lnL;] jkT;kyk tsOgk gk vgoky r;kj djk;pk vlrks rsOgk çR;sd jkT; ,d ‘ksreky fdaer 
lferh fuekZ.k djrs- R;ke/;s R;k jkT;krhy —“kh fo|kihBkP;k dkgh rKkpk lekos’k vlrks-  

l/;k [kjhi gaxkekrhy 18] jCch gaxkekrhy 6  O;kikjh fidkapk lekos’k vkgs Eg.ktsp ljdkjOnkjs 
24 —“kh mRiknukdfjrk fdeku leFkZu eqY; tkghj gksrs- ;kr lkr vukt& /kku] xgq] tkS] Tokjh] cktjk] 
eDdk vkf.k jkxh- ikp nkGoxhZ; mRiknu& puk] rqj] eawx] mMn] elwj- vkB fryguoxhZ; mRiknu& eawxQyh] 
ljlks] lq;ZQqy] lks;kchu] frG]dqlqEHkh] [kqjlk.kh]  ukfj;yvkf.k brj&dPpk dkiwl] dPpk tqV] Ål] 
othZfu;k ¶yw mipkfjr rack[kw 
    
ewY; fu/kkZj.kewY; fu/kkZj.kewY; fu/kkZj.kewY; fu/kkZj.k    

^—“khewY; o O;; vk;ksx* ftYgkLrjkojhy] jkT;Lrjkojhy o ns’kkP;kLrjkojhy—“kh O;;fopkjkr ?ksowu 
Eg.ktsp  Jekph etqjh] Hkwfepk [kaM]  —“kh çca/ku O;;] ,dw.k mRiknu O;;] vf/kd ?kjsyq lalk/kukps eqY; 
;kpk fopkj d:u ljdkjyk fdeku fdaerhph f’kQkjl djrs- ;ke/;s çfr gsDVj o çfr fDoaVy O;; vkf.k 
vU; [kpkZrhy ifjorZu] fofo/k mRiknu ?kVdkpk O;; oR;krhy cny] ‘ksrekykph cktkj fdaer o R;krhy 
cny] ‘ksrdjh oxkZdMwu foØh gks.kkÚ;k oLrq o R;kaP;k dMwu [kjsnh gks.kkÚ;k oLrq o R;krhy ifjorZu] 
ns’kkrhy oLrqP;k ekx.kh o iqjoBîk laca/kh ekfgrh] vkarjk”Vªh; cktkjkrhy fdaerh o R;krhy cny vkf.k 
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ekx.kh o iqjoBk fLFkrhpk fopkj dsyk tkrks- rlsp foi.ku O;;] çfØ;k O;;] lkekU; fdaer Lrj] miHkksDrk 
eqY; funsZ’kkad] jktdks”kh; o vkfFkZd fLFkrh ;k loZ xks”Vhapk fopkj d:u ljdkjyk fdeku fdaerhlac/kh 
f’kQkj’kh ^—“khewY; o O;; vk;ksx* djrks- 
————“khewY; o O;; vk;ksxkph dk;Z“khewY; o O;; vk;ksxkph dk;Z“khewY; o O;; vk;ksxkph dk;Z“khewY; o O;; vk;ksxkph dk;Z    

;k vk;ksxkpk eq[; mÌs’k vFkZO;oLFksph ,dw.k xjt o mRiknd o miHkksDrs ;kaps fgr y{kkr ?ksowu 
larqfyr o lefUor ewY; /kksj.k dls vlkos];kps ljdkjyk ekxZn’kZu dj.ks vkgs- R;keqGs rks [kkyhy ckch 
fopkjkr ?ksoqu dk;Z djrks- 

ewY;&/kksj.kfo”k;d vH;klkapk ijke’kZ ?ks.ks] ‘ksrekyfo”k;d jpuspk vk<kok ?ksowu lq/kkj.kk lwpfo.ks] 
çpfyr fdaerhpk vk<kok ?ksowu vko’;d lwpuk ns.ks rlsp ‘ksreky foi.kukP;k i/nrh o O;; ;kpk 
fpfdRld vH;kl dj.ks] ‘ksrdÚ;kauh vf/kd mRiknukdfjrk uohu ra=Kku okij.;kP;k n`f”Vdks.kkrwu ç;Ru 
djkok ;kn`f”Vus fopkj dj.ks] ‘ksrhe/khy lalk/kukpk ;qDr okij gksbZy ;k n`f”Vus ewY; /kksj.k Bso.;kpk ç;Ru 
dj.ks] eqY; /kksj.kkP;k ifj.kkedkjd  vaeyctko.khdfjrk ç;Ru dj.ks] ukQsM [kjsnhps dk;Z djrs o Hkkjrh; 
vUUk egkeaMG ljdkjyk enr djrs- 
————“kh ewY; vk;ksxkps egRo“kh ewY; vk;ksxkps egRo“kh ewY; vk;ksxkps egRo“kh ewY; vk;ksxkps egRo    

‘ksrdÚ;kP;k mRiknukyk ;ksX; geh Hkko feGkok] ‘ksrekykps Hklj?kksl mRiknu >kY;koj R;kP;k 
fdaerhe/;s eksBh ?kV gksr vlY;keqGs gks.kkjs uqdlku VkGrk;kos Eg.kwu ljdkj geh Hkko Bjors-fdVduk’kdkaP;k 
Hkkokr >kysyh ok<] xsY;ko”khZpk cktkj Hkko] ‘ksrdÚ;kP;k dqVawfc;kph etqjh] fiddtkZojhy O;kt ;k loZ 
?kVdkapk fopkj ftYgkfugk; ekfgrh xksGk d:u —“kh ewY; vk;ksx geh Hkko fuf’pr dj.;kdfjrk ljdkjyk 
ekxZn’kZu djrs- ‘ksrekykP;k fdaerhrhy p<mrkjkapk vH;kld:u ‘kklukyk cktkjkr gLr{ksi dj.;kpk 
osGksosGh lYyk nsrss] ‘ksrekykps mRiknu] fdaerh] ekx.kh] iqjoBk] —“kh /kksj.k ;klca/kh —“kh ewY; vk;ksx 
ljdkjyk lYyk nsrs- 
‘ksrekykP;k fdaerh lca/kh /kksj.k‘ksrekykP;k fdaerh lca/kh /kksj.k‘ksrekykP;k fdaerh lca/kh /kksj.k‘ksrekykP;k fdaerh lca/kh /kksj.k    

 ‘ksrekykP;k fdaerh lca/kh ps /kksj.k nksu Hkkxkr foHkkxys vkgs-  
1111---- vUu/kkU;kP;k fdaerh lca/kh /kksj.kvUu/kkU;kP;k fdaerh lca/kh /kksj.kvUu/kkU;kP;k fdaerh lca/kh /kksj.kvUu/kkU;kP;k fdaerh lca/kh /kksj.k    

‘ksrdjh o miHkksDrs ;kaP;k n`f”Vdksukrwu vk[kys tkrs] ts.ksd:u nksUgh i{kkps fgrlca/k jk[kys tkbZy] 
;k laca/kh dkGth ?ksowu fdaer fLFkjrk vk.kyh tkrs- ;kdfjrk osGksosGh jkLr Hkko nqdkukrqu —“khoLrq miyC/k 
d:u ns.ks] cQj LVkWd fuehZrhdfjrk ljdkjh [kjsnh dj.ks] ?kkÅd ljdkjh O;kikj lq: dj.ks vkf.k R;kp cjkscj 
[kktxh O;kikÚ;kauk ns[khy ?kkÅd O;kikjkph vuqerh ns.ks- R;kdfjrk 1965 iklqu —“kh ewY; vk;ksxkP;k 
f’kQkj’khuqlkj fdaerh fuf’pr dsY;k tkrkr- 
2222---- brj ‘ksrekykP;k fdaerh laca/kh /kksj.kbrj ‘ksrekykP;k fdaerh laca/kh /kksj.kbrj ‘ksrekykP;k fdaerh laca/kh /kksj.kbrj ‘ksrekykP;k fdaerh laca/kh /kksj.k    

brj ‘ksrekykP;k fdaerhe/;s lq/nk fLFkjrk çLFkkfir dj.;kps /kksj.k fLodkjys vkgs- ;kdfjrk 
‘ksrekykP;k ckcrhrhy dsY;k tk.kkÚ;k lêîkP;k O;ogkjkoj fu;a=.k çLFkkfir dj.ks- fdaerok< jks[k.;kdfjrk 
fu;kZr canh o vk;kr d:u oLrqpk iqjoBk ok<ohus-  rlsp ?kVR;k fdaerh jks[k.;kdfjrk fu;kZr çksRlkgu ns.ks- 
Eg.ktsp ‘ksrekykP;k fdaerh fu;a=hr u djrk cktkj;a=.ksOnkjs fuf’pr dj.;kps /kksj.k fLodkj.;kr vkys vkgs- 
————“kh ewY; /kksj.kkps ifj.kke“kh ewY; /kksj.kkps ifj.kke“kh ewY; /kksj.kkps ifj.kke“kh ewY; /kksj.kkps ifj.kke    

1- —“kh{ks=kps vk/kqfudhdj.k d:u mRiknu ok<hyk çksRlkgu feGr vkgs-  
2- mRiknu o mRikndrk ok<wu ‘ksrdÚ;kaP;k mRiUukr ok< ?kMwu ;sr vkgs-  
3- vk/kkj fdaerheqGs ‘ksrdÚ;kauk fuf’prrk çkIr gksowu] ihd i/nrhr cny ?kMwu fof’k”V ihdkP;k 

mRiknukr ok< ?kMwu ;sr vkgs- 
4- miHkksDR;kauk oktoh fdaerhr vUu/kkU;kph miyC/krk gksr vkgs- 
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5- —“kh vk/kkjhr m|ksxkauk vko’;d dPpkeky oktoh fderhr feGr vkgs-  
6- —“kheky o ,dw.k vFkZO;oLFksr fdaer fLFkjrk çLFkkfir dj.;kdfjrk lgdk;Z gksr vkgs- 

deku deku deku deku ————“kh ewY;“kh ewY;“kh ewY;“kh ewY;    o O;; vk;ksxkps /kksj.k jkcoh.;kr nks”ko O;; vk;ksxkps /kksj.k jkcoh.;kr nks”ko O;; vk;ksxkps /kksj.k jkcoh.;kr nks”ko O;; vk;ksxkps /kksj.k jkcoh.;kr nks”k    
viwjs [kjsnh dsUnz vkgs- viqjh] vdk;Z{ke ljdkjh [kjsnh ;a=.kk miyC/k vkgs- [kjsnh dsanzojhy 

laxzg.kO;oLFkk fcydqy rksdMh vlrs- Js.khdj.k djrkauk deZpkjh oxZ ‘kks”k.k djrks- mRiknu [kpkZoj vk/kkjhr 
fdaerh ulrkrp] dkj.k fdaer Bjfo.;kph osG o foØh dj.;kph osG ;kr cjsp varj vlrs] R;keqGs th 
ifjorZus gksowu O;; ok< ?kMwu ;srs R;kpk fopkj dj.;kr ;sr ukgh-  v;ksX;] vdk;Z{ke lkoZtfud forj.k 
O;oLFkk vkgs-  
————“kh ekykP;k fdaerhps foosdhdj.k dj.;klca/kh mik;“kh ekykP;k fdaerhps foosdhdj.k dj.;klca/kh mik;“kh ekykP;k fdaerhps foosdhdj.k dj.;klca/kh mik;“kh ekykP;k fdaerhps foosdhdj.k dj.;klca/kh mik;    

1- QqM dkiksZjs’ku vkWQ baMh;k QDr xgw o rkanwG ;kp mRiknukph [kjsnh o forj.k djrs brj mRiknhr 
ekykph [kjsnh djhr ukgh Eg.kwu  vk.k[kh dkgh laLFkkph LFkkiuk djkoh-  

2- —“kh ewY; /kksj.k dkgh —“kh ekykykp ykxq vkgs] brj  —“kh ekykyk lq/nk ykxq dj.ks vko’;d vkgs 
tls- dkank] cVkVs] MkGh brj egRokP;k —“kh mRiknukpk fopkj djkok- 

3- —“kh ekykP;k fdaerh fuf’pr djrkauk mRiknu [kpkZpk fopkj djkok] ts.ksd:u fdaerhrwu laiw.kZ 
mRiknu O;; Hk:u fu?ksy] rlsp fdaerh fuf’pr djrkauk ok<R;k —“kh vkxekP;kfdaerh fopkjkr 
?;kO;k-  

4- —“kh ekykP;k fdaerh fuf’pr djrkauk ‘ksrdÚ;kcjkscjp xzkgdkaps fgr laj{k.k >kys ikfgts-  
5- —“kh ekykPks fdaerh fuf’prh /kksj.k gs] —“kh vk/kqfud ra=kpk okij dj.;kl çksRlkghr dj.kkjs vlkos- 
6- —“khfoi.ku i/nrhr lq/kkj.kk d:u ikjn’kZdrk vk.kkoh-  
7- lkoZtfud forj.k ç.kkyh vf/kd dk;Z{ke vk/kqfud lq/kkj.kkauh ifjiw.kZ vlyh ikghts- 

    
fu”d”kZ&fu”d”kZ&fu”d”kZ&fu”d”kZ&    

fdeku vk/kkj fdaer Hkkjr ljdkjOnkjs —“kh ekykP;k fdaerhrhy froz ?klj.khoj mik; Eg.kwu ,d 
lqj{kk dop  vlwu gs ,d cktkj gLr{ksikps :Ik vkgs- ykxoMh vk/khp fdeku fdaerh—f“kewY; o O;; 
vk;ksxkP;k f’kQkj’kh fopkjkr ?ksowu Hkkjr ljdkj ?kks”k.kk djrs- fdeku fdaer /kksj.kk ekxhy eq[; mÌs’k 
‘ksrdjh oxkZyk deh fdaerhyk foØhiklwu laj{k.k nsow ‘kks”k.k Fkkacohus o lkoZtfud forj.k O;oLFksyk 
vko’;d vUu/kkU; miyC/k d:u ?ks.ks vkgs- rlsp fdaer fLFkjrk Bsowu —“kh fodkl dj.ks vkf.k tudY;k.k 
dj.;kdfjrk ;ksX; miHkksDrk&mRiknd lac/k fuekZ.k dj.ks vlys rjh] tks Ik;Zar Ik;kZIr o lq;ksX; O;oLFkk 
fuekZ.k gks.kkj ukgh rksIk;Zar —f“kewY; o O;; vk;ksxkP;k f’kQkj’kh o ljdkjP;k ?kks”k.kk lkFkZd Bj.kkj ukgh- 
rlsp —“kh{ks=krhy dks.kR;kgh lq/kkj.kk] —“kh fodkl ?kMwu vk.k.;kdfjrk vlQy Bjsy- 
lanHkZlanHkZlanHkZlanHkZ& 

1111----    çk- ch- ,y- ftHkdkVs] MkW- lq/kkdj ‘kkL=h    &Hkkjrh; vFkZO;oLFkk  
2- MkW- lq/kkdj ‘kkL=h] MkW- furhu dkoMdj        &Hkkjrh; vFkZO;oLFkk 
3- Mk-W th- ,u- >kejs                          &Hkkjrh; vFkZ’kkL=  
4- :nz nRr o ds- lh- lqnaje                  &Hkkjrh; vFkZ’kkL= 
5- vkfFkZd lfe{kk 2016&17 
6- egkjk”Vªkph vkfFkZd ikg.kh 2017&18 
7- orZeku i=s- baVjusVpk okij 
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महारा  ामहारा  ामहारा  ामहारा  ातील सािहि यकाचं ेसां  कृतील सािहि यकाचं ेसां  कृतील सािहि यकाचं ेसां  कृतील सािहि यकाचं ेसां  कृितक चळवळीतील योगदानितक चळवळीतील योगदानितक चळवळीतील योगदानितक चळवळीतील योगदान    
    

डॉडॉडॉडॉ. . . . मधकुर बकैरेमधकुर बकैरेमधकुर बकैरेमधकुर बकैरे    
मराठी िवभागमराठी िवभागमराठी िवभागमराठी िवभाग, , , , ित  ठाित  ठाित  ठाित  ठान महािव ालयन महािव ालयन महािव ालयन महािव ालय, पठैणपठैणपठैणपठैण....    

    

वरील िवषया या अनुषंगाने िवचार करताना असे ल ात यतेे क  कोण याही दशेाची, ांताची कवा 
भौगोिलक भूभागाची सं कृती ही या- या मानवी समूहातूनच अि त वात येत असते. मानवी समाजाला कवा 
समूहाला वगळून सं कृती अि त वात येणे श य नाही. यामुळे समाज आिण सं कृती या एकमेकाला पर परपूरक 
अशा गो ी आहते. कारण, समाजातून सं कृतीचा उदय होतो आिण सं कृतीतनू सवगुण संप  समाजाची िन मती 
होत असते. थम समाज आिण समाजातून सं कृतीचा ज म कळत-नकळत होतो. समाजाला यो य वळण लागावे, 
रीती- रवाज, ढी- परंपरा, नैितकतेची चाड असावी, सदाचार अंगी बाणावा व एक सं कारशील समाज सपं  
हावा यासाठी सं कृती कायरत असत.े सं कृतीमुळेच  या दशेाची आब- ित  ठा वाढीस लागते; कवा धुळीस 

िमळते. चांगली सं कृती असणे ह े सुदढृ, समृ  व वैभवाचे ल ण मानले जाते. सं कृतीमुळे दशे घडतो आिण 
िबघडतोही! सं कृतीमुळेच येक दशेाचे अि त व टकून रािहले आह ेअशा या सं कृती या अनेक ा या िविवध 
िवचारवंतांनी मांड  या आहते. तकतीथ ल मण शा ी जोशी हणतात, ‘’मनु य ि शः व समुदायशः जी 
जीवनप ती िनमाण करतो आिण जीवनसाफ याथ वतःवर व बा िव ावर सं कार क न जे आिव कार करतो, 
ती प ती वा तो आिव कार हणजे सं कृती होय’’१ अशा श दांत तकितथानी सं कृतीचे वणन केले आह.े तर  यात 
िवदषूी आिण संशोिधका इरावती कव हणतात, ‘’सं कारपूण आिण सं कारमय जीवन जग  याची  दशेकालिविश  
रीत हणजे सं कृती.’’२ अशी यांनी सं कृतीची ा या केली आह.े ‘सं कृती’ ही संक पना गंुतागंुतीची आिण ापक 
व पाची आह.े सं कृतीत धम आिण जीवना या गत अव थेचा समावेश होतो. समाजा या िवकासाचा, गतीचा 

घटक हणून जे जे आ मसात करावे लागत े याला सं कृती असे हणता येईल. मग ती डो यांना दसणारी कवा न 
दसणारी, भौितक कवा आिधभौितक व पाची असू शकते. सं कृतीसंदभात ा. द.के. केळकर हणतात, ‘’सं कृती 

या श दाइतका ापक अथबोध श द िचतच असले. या श दाने कोण याही समाजा या आचार-िवचार-
वहारांच,े या या आ थक ापाचे, या या शा  व कला यां या उपासनेच,े या या समाजधारणेने व तत 

केले या धम- ीती व कायदकेानू यांचे व यां या जीवनिवषयक त  व ानाचे अशा सव अंगोपांगांच े
एकसमयाव  छेदके न द दशन होते. कोण याही व तूवर ि म  वाचा सं कार वाढिवणे यात मानवाच ेमान  
साठलेले आह.े अथात अंतःसृ ी आिण बा सृ ी यातील या या गो वर यान ेआप या मान ाची सं कारमु ा 
ठोकली आह.े या सव गो चा कलप हणज ेसं कृती होय’’३ सं कारातून िनमाण झाली ती सं कृती अस ेआपणाला 
हणता येइल. 

चळवळ या श दाचा अथ आह े हालचाल कवा चलनवलन! चळवळी या नहेमी माणसं जागव यासाठी, 
घडव यासाठी आिण ज े समाजिहताच े आह े त े ा  कर यासाठी चळवळी उभार या जातात. समथ रामदास 
हणतात, ‘साम य आह ेचळवळ चे जो जो करील तयाच’े या उ माणे समाजहीत सा य कर यासाठी वेळोवेळी 

चळवळी उ या करा ा लागतात. भारत दशेाचा इितहास पािहला तर याम य ेचळवळी, आदंोलन ेआिण ां  या 
झाले या दसून येतात. ाचीन, म ययुगीन आिण आधुिनक काळात चळवळी िनमाण झाले या आहते. वारकरी 
सं दाय, महानुभाव सं दाय, वेगवेगळे उठाव-प रषदा, वातं यपूवकाळातील चळवळी, आंदोलने, 
वातं यो रकालीन चळवळी, शेतकरी चळवळी, सािहि यकां या चळवळी, ंथालयीन चळवळी, आंबेडकरवादी 

चळवळी, स यशोधक चळवळ, ीवादी चळवळ, भूदान चळवळ, कामगार चळवळ, सा यवादी चळवळ, 
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मा  सवादी चळवळ, आ दवासी चळवळ, भट यां या चळवळी यािशवाय सामािजक, धा मक, राजक य, आ थक, 
सां कृितक, शै िणक इ यादी अशा अनेक चळवळ नी भरलेला हा भारताचा आिण महारा ाचा इितहास आह.े बदल 
कवा प रवतन घडव यासाठी चळवळ अि त वात येत असते. चळवळीत िन ा आिण संयम मह  वाचा असतो. 

चळवळीचे िवचार, येयधोरणे लोकापयत पोहोचवता आले पािहजे. ा ी वाढवता आली पािहजे तरच या या 
चळवळी यश वी होऊन काहीतरी पदरात पडते. चळवळीत साम य असेल तर  सुटतील. याच चळवळीतनू 
सािह य िनमाण होइल. जगा  या इितहासात असे दसत ेक  चळवळीतनू सािह  याचा उदय झालेला आह.े आप या 
भारत दशेाचा व महारा  रा याचा इितहास पािहला असता असे दसून यतेे क  चळवळीतूनच सािह याचा ज म 
झा याचे िस  होते.  

सां कृितक चळवळच का? ती सामािजक कवा राजक य चळवळ का नाही? यासबंंधी डॉ. आनंद यादव 
हणतात, ‘‘आजचे आपले राजकारण आिण समाजकारण अनेक कार या ता कािलकतेन े आिण संकुिचततने े

पछाडलेले आह.े याला दरूची ि ितजे दसू शकत नाहीत. अशावेळी ‘सां कृितकतेच’े मह व अन  यसाधारण असते. 
माणसाची सं कृती या या मनाला जग याची िविश  दशा दते असते. िमळणा या या दशेतूनच याचे नवे 
राजक य, सामािजक  उ भवत असतात आिण याच दशांनी िनयंि त केलेली याची मानिसक वृ ी त ेराजक य, 
सामािजक, आ थक  सोडवीत असते. जीवनातील कोण याही ांना व -सोडवणुक ला सां  कृितकतेच े
अिध ान असते. ह े अिध ान या व पाच,े याच व पाचे याच े जगणे असते. राजक य, सामािजक, आ थक 
इ यादी बाबी या संबंध समाजजीवनाची अंगे आहते. मूलभूत समाजजीवन घडिव याचे येय ह े न ा सं कृतीच े
येय असते. हणून मूलभतू आिण सम  समाजप रवतनाचे काय नवीन सां कृितक चळवळ क  शकेल अशी धारणा 

आह.े’’४  यादवां या या हण यात त य आह.े 
वातं यो र काळात महारा ातील सािहि यकानंी या काही सां कृितक चळवळी सु  के या या 

चळवळ या अिध ानी फुल-ेशा -आंबेडकर िवचारधारणेची ेरणा होती. फुल-ेशा  आंबेडकरापूव ही साध-ूसंतांनी, 
समाजधुरीणांनी समता, बंधुता, वातं याचा उ ोष करीत अिखल मानव समाजाला समतेची िशकवण दे याचा 

य  केला. परंतु हणावी तशी प रणती दसत न हती. लोकशाही नस याने रा यशाहीत राजांनी ही त व 
पाळलीच असं नाही. राजष  शा  महाराजानंी मा  आप या सं थानात ही त वे पालन क न अमलात आण याचा 

य  केला. पुढे भारताला वातं य िमळाले. काय ाने रा यकारभार चालिव यासाठी रा यघटनेची िन मती केली 
गेली. डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरांनी वातं य, समता, बंधुता या त  वांचा तीत पुर कार केला आिण वण व थे या, 
धम व थे या, जाती-पाती या बंधना या बे ा मोक या झा या. काय ान े सवाना वाचन-लेखनाचा व 
अिभ  वातं याचा अिधकार िमळाला. िश ण िमळू लागले. िश ण घेतलेली िपढी आप या अि त वाब ल 
िवचार क  लागली. यावर खरपणे बोलू-िल  लागली. आप या माणसाब ल, आप या जाती ब ल, आप या 
अवनतीब ल िवचार क  लागली. या अवनतीला कोणती कारणे आहते याचा शोध घऊे लागली. या या मुळापयत 
जाऊन हानीकारक ठरणा या गो ना छेद दऊे लागली. आपले ह  आिण अिधकार िहरावून घतेले या व थेिव  
िविवध पातळीव न संघष क  लागली. संघष कर यासाठी संघ टत झाली. बाबासाहबेांनी दलेला िवचार ‘िशका, 
संघ टत हा आिण संघष करा’ आ मसात क न चळवळीत उत  लागली, आजपयत मूक असलेला समाज आ ोश 
क  लागला. मनु मृितनी, वेद, पुराने िविवध धा मक ंथांनी दिलतांचे जीवन जखडून ठेवले होते. ह ेधा मकतचे े
जोखड थम बाबासाहबे आंबेडकरांनी फेकून ायला सांिगतले. हद ूधमाचा याग क न बौ  धमाचा वीकार 
केला. हद ूधम व बौ  धमात फार मोठे सां कृितक अंतर आह.े हद ूधमा या सं कृतीचा याग क न बौ  सं कृती 
यांनी जवळ केली. यानंतर समानतेचा ह -अिधकार िमळवून दे यासाठी चळवळी के या. या चळवळीतूनच पुढे 

दिलतां या िशकले या िपढीने धम ंथाची िच क सा क न पुढील िपढीला नवसं कृती घडव याची दशा दली. हद ू
सं  कृतीत  या दवे-दवेता नाकार  या. अंध  दा, खूळचट क  पना नाकार  या. वेद-पूराण, मनु  मृती, धमिवधी, 
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कमकांड सव नाका न िव ानवाद  वीकारला. वणवच  वाला िवरोध क न समतािधि त समाजरचनचेा अंगीकार 
केला. मानवता, समता आिण  वातं याचा िहरीरीन ेपुर  कार केला. या नविपढीने िविवध चळवळी, सभा, संमेलने, 
मोचा, िनदशने या आयुधाचा वापर क न माणसा-माणसातला भेद कमी कर याचा य  केला. कसन फागुजी 
बनसोड,े बाबा आढाव, बाबुराव बागूल, नामदवे ढसाळ, अजुन डांगळे, केशव मे ाम, दया पवार, राजा ढाले, 
योिगराज वाघमारे, गंगाधर पानतावणे, अिवनाश डोळस, द  ता भगत, शंकरराव खरात, यशवंत मनोहर अशी 
कतीतरी नावे घतेा येतील. थोड यात काय तर दिलत समाजाचे सां कृितक प रवतन फार मो ा माणात घडवून 

आनले. आज या दिलत सािह याम ये नकार, िव ोह आिण समता कट होताना दसते. सािह या या आिण 
चळवळी या मा यमातनू मान-स मान, ित ा ा  क न दे याचा य  झाला आह.े खलनायक कवा िनकृ  कामे 
करणारे पा  हणून दिलतांचा वापर होत होता. परंतु वातं यो  तर काळात नायक हणून दिलत समाज 
सािह यातनू कट होऊ लागला. यां या वेशभूषेत, केशभूषेत, भाषेत, आचार-िवचारात फरक पडत गेला. वाईट-
वंगाळ गो ी टाकून द या, चांग याचा वीकार केला आिण आप या जीवनात आमूला  बदल घडवून आणला. ह े
केवळ सां कृितक आिण वैचा रक चळवळीतूनच घडले आह.े आज मराठी सािह या या ांतात वतं  असा 
वाङमयीन वाह हणून दिलत सािह याची न द घतेली जाते. दिलत आ मकथने तर अनेक भाषांम ये अनुवा दत 
झाली आहते. जागितक पातळीवर याची न द घेतली गेली. कथा, कादबंरी, नाटक, का  आदी सािह य कारानंी 
दिलत सािह याचा वाह ापक आिण समृ  केला आह.े याला सां कृितक चळवळ मह वपूण ठरली आह.े 

ामीण सािह या या संदभातही ामीण लेखकांनी, सािहि यकांनी वेळोवेळी केले या सां कृितक चळवळी 
उपयु  ठर या आहते. दीडशे वष इं जांची भौितक सं कृती आप या सं कृतीवरती भाव गाजवत होती. इं जी 
सं कृतीमुळेच नवे िवचार, नवे आचार, नवी मू य आपणाला िमळाली, आप या आिण इं जां या सं कृतीत एक 

कारचे म वंतर घडून आले.  याचा प रणाम असा झाला क  भौितक, औ ोिगक बाब वर आधारले या 
जीवनसं कृतीलाच येथे ित ा लाभली आिण पारंप रक शेती वसाय मागे पडत गेला. औ ोिगकरणातनू नवा 
समाज वग तयार झाला. हाच समाजा या क थानी गेला. ज ेज ेइं जांचे ते े  आिण जे आपले त ेकिन  अशी या 
म यमवगाची धारणा होती. यामुळे या पांढरपेशांनी शेतात राबणा यांना अडाणी, बावळट, गावंढळ, गावठी अशी 
खास िवशेषणे वाप न कमी लेखले. साहिजकच वाचन- लेखना या सं कृतीत वेश केले यांनी आप या समाजातील 
हा क क यांचा समाज दलुि त केला. १९६० पयत ह े िच  मराठी सािह यात असेच होते. इं जीतून आललेे 
सािह यिस ातं, या या अनुषंगाने केली जाणारी समी ा, पा ा यांकडून आले या मनोिव ेषणा या प ती, 
अि त व वादासारखे िस ातं, स दयशा , महायु ाच ेप रणाम याचीच चचा सािह यातनू होत होती. शी ट  के 
शेती करणारा समाज कुठेच दसत न हता. यांचे लोकसंगीत, लोककला, लोकभाषा लोकसािह य, यां याकडे 
िहनकसपणे पािहले गेले. शेतात राबणा यां या सं कृतीचा िवचार कुठेच केला गे याचे दसत नाही. ‘‘महारा ा या 
सां कृितक इितहासाकड ेया संदभात पािहले तर आपणास दसून येते क , समाजजीवनात जे हा आमूला  बदल 
होतो कवा ते जीवन फार वष जे हा एका जागीच तुंबून रािहलेले असत.े याची अनके वष चालत आलेली िविवध 
मू य कालबा  ठरलेली असतात. या मू  यांचा जे हा एखा ा िविश  समाज तरात िवपरीत फायदा उचलला 
जातो व इतर समाज  तर यामुळे जागवले जातात, तसचे सगळीच मू य व था जे हा िखळिखळी झालेली असत.े 
आिण  संबंध समाजालाच जे हा ती तुंबवून ठेवते; ते हा ते हा समाजात मूलभूत बदल िनमाण होतात.’’५ हणूनच 

ामीण सािह य वाहाचा उदय झालेला आह.े १९७५ पासून ामीण सािह य चळवळ उदयाला आली या 
चळवळीन ेनमेके काय केल े यासदंभात डॉ. सधुाकर शेलार हणतात, ‘‘या चळवळीन ेम यमवग यानंी ामीणां  या 
मनाम ये जो एक यूनगंड िनमाण क न ठेवला होता तो काढ याचं काम पिह यांदा केलं. आधुिनकता येत आह,े या 
आधुिनकतेला आपण आपली ामसं कृती कशी टकवून ठेवायची या याब ल यां या मनात एक आ मिव ास 
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िनमाण केला. या प रवतनाला सामोरे जाताना वतःचे स व न  न होऊ दतेा संवादी राह या या दृ ीने मागदशन 
केले. वातं यानतंर या आधुिनक काळात नवसमाजिन मती करताना ामीण भागाला ाधा य िमळायला हवे; 
कब ना ामीण भाग, शेती क थानी ठेवूनच नवसमाजाची उभारणी हायला हवी अशी भूिमका या चळवळीन े

घेतली. न ाने िल  पाहणा या लेखकाने शहरी सं कृतीतील, वा यातील मू यां या अनुकरणातून िल  नये; तर 
याने वतःची वाट वतः िनमाण करावी.’’६ अशा कार या िवचारातनू ामीण सािह याचा उदय झाला. आिण 
ामीण सं कृती कशी टकवून ठेवता येइल, ितला ित ा कशी िमळेल, ामीण बोलीचे मह  व कसे वाढेल यािवषयी 

ितने अनेक य  केले आिण यात ती यश वी झाली असे हणावे लागेल! शरद जोश  या उदयापूव  ामीण 
लेखकांनी सािह  य चळवळ सु  केली होती. ामीण सािहि यकांनी म.जोितराव फुले यांना चळवळीचे अ दतू 
मानले. म. फुले यांनी ‘शेतक यांचा आसूड’, गुलामिगरी’, ‘ ा  हणांचे कसब’, ‘अखंड’, ‘तृितय र  न’ अशा कारच े

ंथलेखन क न ामीण समाजा  या दा र याची कारणे  यात सांिगतली. याच िवचाराची ेरणा घेऊन ामीण 
लेखक पुढे आले आिण  यांनी चळवळ उभी केली या चळवळीचे अ  वयु आनंद यादव, रा..रं. बोराड,े वासुदवे मुलाटे, 
नागनाथ को  ताप  ले, अशा काही मंडळ नी ामीण भागा  या सांसकृितक प रवतनासाठी चळवळी उभार  या. 
मेळावे, संमेलने घतेले. परंत ुजोपयत शरद जोशी यांची शेतकरी चळवळ उदयाला आली न  हती तोपयत  हणावे 
असे ामीण सािह  यात प रवतन दसून येत नाही. १९८०  या दर  यान शरद जोशी यांनी शेतकरी संघटना  थापन 
क न शेतक यां  या, कामगारां  या, बलुतेदारां  या व  याचबरोबर ामीण सािहि यकां  या जीवनात ाण फंुकला 
आिण ख या अथान े ामीण भागात सां  कृितक चळवळी उभा न शेतकरी जागृत केला. या शेतकरी चळवळीन े
अनेक नवीन लेखक घडवले; आज  या घडीला  यां  या सािह  यातनू ामीण भागात सामािजक, आ थक, धा मक, 
सां  कृितक बदल फार मोठया माणात घडत अस  याचे पहायला िमळते. याचे फिलत हणज े आज या घडीला 

ामीण किवता, कथा, कादबंरी चंड माणात िनमाण होत आह.े ह े ामीण लेखकां या सां कृितक चळवळीचचे 
ोतक आह.े 

दिलत आिण ामीण सािह या या चळवळीनंतर ीवादी सािह य चळवळीची दखल यावी लागते. 
दशेा या लोकसं येत प  नास ट े  वाटा ि यांचा आह.े हातावर पोट असणा या आिण कुटंुबाची संपूण आ थक 
जबाबदारी पेलणा या ीवगाची वेदना यात कट झाली आह.े पु षी स े या सव अमानुष कळा, लग, 

े ववादी बुरसट िवचार, भारतीय धम ंथांनी ि ञयानंा ु  हणून दलेले िवचार, ित यावर िविवध कारची 
घातलेली बंधने यामुळे ितच ेजीवन हणजे नरक होऊन बसले होते. याची क डी फोड यासाठी ि यांनी सां कृितक 
चळवळी उभार या. ि या आ मशोध घेऊ लाग या, िवभावरी िश रकर, ि या तडुलकर, सािनया, इंदमुती 
ज धळे, सधुताई सपकाळ, मि लका अमर शेख यासार  या ि या िलिह  या झा  या. आिण सािह यातनू आपला 
आ मािव कार घडवू लाग या. या चळवळीने ि यानंा मान-स मान, पत, ित ा आिण माणूस हणून ह  ा  
क न दे यासाठी य  केला. या सां कृितक चळवळीचा प रपाक हणजे ीवादी सािह य होय. 

आ दवासी सािह य, भट या-िवमु ांचे सािह य, न लवादी सािह य, जनवादी सािह य ह े जे िविवध 
वाङमयीन वाह वातं यो र काळात उदयास आलेल ेआहते; यां या पाठीमागे या या समाजा या सां कृितक 
चळवळी उ या आहते. भुजगं मे ाम, ल  मण माने, ल  मण गायकवाड, दादासाहबे मोरे, यांनी सां  कृितक चळवळी 
सु  के  या. या सां कृितक चळवळ नी आपापला ांत, आपापला समाज आिण आपली भाषा या संदभात 
जाणीवजागृती घडवून आणली. इं जी सं कृती या भावातून आप  या सं  कृतीची वाटचाल होत असली तरी 
आव  यक आिण िहतकारक बदल तेवढे  वीकारले व आप  या सं  कृतीत प रवतन घडवून आणले.  ञीकौमाय, 
जातपंचायत, बालिववाह, डंाबंदी, अशा सामािवघातक गो  ट ना पायबंध घालून फुल-ेशा -आंबेडकरांची 
िवचारधारा आ  मसात केली. िश णाला अ म दला सामािजक, आिथक, धा मक, शै िणक, सां  कृितक 
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चळवळीतून आपली सं कृती ही कशी वेगळी आह े ह े सािह यातनू मांड याचा य  केला. यातून आपले  व व 
जप याचाच य  होता. ह े सव महारा ातील सािहि यकांनी केले या सां कृितक चळवळीचे मंथन हणजे आज 
उदयास आलेले िविवध सािह य वाह होय. 
साराशंःसाराशंःसाराशंःसाराशंः----    

वातं यो र कालखंडात िश णाची दारे सव समाजासाठी खुली झा याने हजारो वषा या जोखंडात गंुतनू 
पडलेला समाज िश ण घेऊ लागला. िशि त होऊन आपाप या समाजाची अवनती कोण या कारणामुळे झाली 
याचा शोध घेऊन याची िच क सा क  लागला. या गुलामी वृ ीतून मु  हो यासाठी यान े िविवध चळवळी 
उभार या या चळवळी हणजेच सामािजक, आ थक, धा मक, शै िणक, सां कृितक होय. सां कृितक चळवळीतनूच 
यां या यां या सं कृती काळानुसार, प रि थतीनुसार यो य ते मंथन करत वैचा रक घसुळण होत यथावकाश 

ितचा वास गुलामीतून मानवतेकड ेसु  झाला आह.े 
lanHkZlanHkZlanHkZlanHkZ 

१. लुलेकर  हाद जी/ डॉ. केशव तुपेः सािह  याचे सां  कृितक संिचतः कैलाश पि लकेश  स, ओरंगपरुा, औरंगाबाद. थमावृ  ती 
२००५, पृ  ठ-१५. 

२. पा  य दगंबरः सािह  य, समाज आिण सं  कृतीः लोकवाङमय गृह, मुंबई. ितसरी आवृ  ती २००५, पृ  ठ-३२. 
३. भगत द  ताः आधुिनक मराठी वाङमयाची सां  कृितक पा  वभूमीःिच  मय काशन, औरंगाबाद ( काशन वष नाही) पृ  ठ-१३. 

४. यादव आनंदः मराठी सािह  य, समाज आिण सं  कृतीः मेहता पि ल शग हाऊस, पुणे. पुनमु ण ऑग  ट २०१६, पृ  ठ-७९. 
५. यादव आनंदः मराठी सािह  य, समाज आिण सं  कृतीः मेहता पि ल शग हाऊस, पुणे. पुनमु ण ऑग  ट २०१६ पृ  ठ-१५,१६. 
६. शेलार सुधाकरः ामीण सािह  य चळवळीचे सामािजक व सां  कृितक योगदानः  व प काशन, औरंगाबाद, थमावृ  ती 

२००९, पृ  ठ-१५६,१५७. 
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वातं यो रवातं यो रवातं यो रवातं यो र    काळातीलकाळातीलकाळातीलकाळातील    भारतीयभारतीयभारतीयभारतीय    लोकशाहीलोकशाहीलोकशाहीलोकशाही    पढुीलपढुीलपढुीलपढुील    आ हानेआ हानेआ हानेआ हाने    
    

ाााा. . . . सतंोषसतंोषसतंोषसतंोष    जाधवजाधवजाधवजाधव    यडाळकरयडाळकरयडाळकरयडाळकर    
 

 रा  व  जीवनाला भािवत करणारी एक गितमान या हणून राजकारणी या सं ांचा उ लेख 
करावा लागतो संिवधानां या अमूत उ ांना मूत पात अिव का रत कर याच ेसाधन हणज ेराजकारण होईल 
स ि थतीत भारताच ेराजकारणाचे व प ापक बनल ेआह ेलोकांचा वाढता राजक य सहभाग राजकारणा या 
क ा ंदावणारा ठरत आह े मुळातच लोकशाहीतील राजकारण ह े लोकक त व ब अंगी असत े भारतासार या 
िविवधतेन ेनटले या रा ाला अनेक सम येला सामोरे जावे लागत यामुळे राजकारणाचे मूळ ा प व या यात 
आमुला  प रवतन होत आह ेलोकशाही धान रा ाम ये एक कड े वातं य समता याय बंधुता यासारखी मू यांची 

ित ापना कर यासाठी राजकारण कया वीत होत असत े तर दसुरीकड े राजकारणाम ये लोकशाही मू यांची 
पायम ली करणारी िवकृती वा ढस लागत असत े मूलतःच लोकशाही सम यांचा अितरेक असतो असे टीका केली 
जात े यासंदभात, जी. के. चे टरटन हणतात ह े जग कधीच लोकशाहीसाठी सुरि त असणार नाही कारण तो 
धो यांचा ापार आह े लोकशाही रा ातील या सम या िनमाण होतात याच लोकशाहीला बाधक ठ न 
लोकशाहीला िन फळ बनवतात भारतीय वातं यो र काळात लोकशाही समोर अशा सम या आज आवासून उभे 
आहते याम ये जात, धम, भाषा, ादिेशकता, ाचार, राजक य गु हगेारी, गु हगेार चे राजक य करण, 
याचबरोबर दहशतवाद ,बेरोजगारी मिहलांचा कमी राजक य सहभाग, राजक य ने यांची वाढते प ांतर 

जाती व था ही समते या व मानवते या, िवरोधी आह े हणून ित यािव  अनेक लोक आंदोलने वातं यपूव 
काळात झाली गौतम बु  महा मा बसवे र महा मा फुले राज ी शा  महाराज डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर वामी 
पे रयार आ द समाज सुधारकान ेजाती सं था न  हावी यासाठी बळ लढा दला यामुळे काही माणात जाती 

व था न  हो यास मदत िमळाली भारतीय वातं यानंतर अि त वात आले या भारतीय संिवधानान े समता 
याय वातं य बंधुता ची ित ा व रा ीय एका मता अशी मू य व था वीका न जात व था कमी 

कर याचा य  केला पण राजक य ने यांनी आप या मतपेटी या ा ीसाठी राजकारणात नेतृ व िनमाण, 
मतदारांच ेराजक य वतन, सरकार िन मती, िनवडणूक चार ,आधी बाबीतुन  राजकारणात मो ा माणात पु हा 

कट होताना दसत े भारतात राजकारण करताना सं या मक दृ ा बळ असणा या जात गटांना संघ टत 
कर याचा य  केला जातो महारा ात मराठा दिलत व ा ण यां यात राजक य स ा पधा रािहलेली आह े
आं दशे म ये कामा व रेडी या जातीत सता संघष आह ेकनाटक म ये लगायत व ओका लग, राज थानम य ेजाट 
व राजपूत, गुजरातम य े पाटीदार आिण ि य, तािमळनाडूम ये ा ण व मागासवग यांम ये स ा पधा आह े

येक राजक य प  आपली ओट बँक कायम ठेव यासाठी सरास जातीयितचा मो ा माणात उपयोग करतात 
ाचीन काळापासून भारतात अनेक धमाचे वच व रािहले आह े हद,ू मुि लम, सीख, ि न, पारसी, बौ  ह े

भारतातील मुख धम आहते भारतान ेसदवै धा मक सिह णूतेचा पुर कार केला आह ेपरंतु काही संकुिचत वृ ी या 
धा मक न ेभारतात धमाध वीकार यान ेधमाधमाम ये अनेक संघष िनमाण झाले आह ेमानवी इितहासाचा 
बराचसा काळ धा मक संघषाचा रािहला आह ेधमा नावाचीअफूची गोली माणसाला बेधुंद बनवत ेयात शंका नाही 
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स ि थतीम य े भारतीय राजनीतीम य े धमाचे ाब य मो ा माणात वाढले आह े येक ला आप या 
ज मभूमीब ल आपुलक ची भावना ेम असणे वभािवक आह ेमॉ रस जो स यां या मते,  भारतातील सामािजक 
िविवधते बरोबरच भौगोिलक िविवधतेमुळे एका ठकाणचा भारतीय दसु या ठकाणी िमळवून घेऊ शकत नाही 
भारतातील घटक रा य ह ेयुरोिपयन रा यापे ा िव तारान ेमोठे आहते दशेांतगत दखेील िविवधता दसून येत े
भारतासार या रा ा या लोकशाही पुढे दशे वाद ही दखेील सम या बनवू पाहत आह े शीख फुटीरतावादी 
खािल तान िवड लोक िवड थान गोरखालोक गोरखालँड कवा दिलत थान अशी अनेक फुटीरतावादी घटना 
सामोर येत आहते थोड यात भारतीय लोकशाहीला दशे वाद ही दखेील एक अडथळा ठरत आह ेभाषावाद हा 
दखेील भारतीय लोकशाहीची पाळीमुळे िखळिखळे कर यासाठी कारणीभूत आह ेभाषा ही सुसंवादाची मह वपूण 
भूिमका पार पाडते पण ससुंवादा ऐवजी वीसंवाद मो ा माणावर आढळून येत आह े मॉ रस जो स,आप या 
"पालमट ऑफ इंिडया" या ंथात हणतात भाषावाद हा भारतासार या ब भािषक रा ांम ये एक अडथळा ठरत 
आह ेयाम ये दि ण उ र संघष हा भाषावादाचा प रणाम आह ेसीमावाद हा दखेील भारतीय लोकशाही समोर 
आ हान हणून उभे आह ेयाम ये महारा - कनाटक पंजाब -ह रयाणा आसाम- मेघालय मिणपूर- ि पुरा याम ये 
नेहमी सीमा वादाव न अंतगत वाद होताना दसून येतात हा वाद रा ीय एकता व एका मतेला छेद दणेारा आह े

ाचार हा कोण याही रा ासाठी कवा रा ा या िवकासासाठी मोठी सम या ठ  शकतो याला भारत दखेील 
अपवाद नाही भारतात दखेील ाचाराच ेखूप मोठे मोठे माण वाढत चालले आह ेयाम ये ाचाराचा इितहास 
पािहला तर जगा या पाठीवर भारतात ाचारा या बाबतीत वर या थानावर आह ेयाम ये मा  शंका नाही 
याम ये काही मोठे ाचाराचे उदाहरणे घेतली गेले तर 1948 चा जीप घोटाळा वी के कृ णमेनन 1986 बोफोस 
घोटाळा 1993 झारखंड या ने यांनी केलेला घोटाळा 1996 चारा घोटाळा 2013 ऑग ता वे टलँड हिेलकॉ टर 
घोटाळा भारतात ाचार िवरोधी कायद े आंदोलने होऊनही अजूनही शासक य िवभागांम ये न ह े तर येक 

े ाम ये याची पाळेमुळे पूणपणे न  झालेली दसून येत नाहीत यामुळे भारतीय लोकशाही पुढे ाचाराच ेह ेमोठे 
आ हान उभे आह ेदहशतवाद दहशतवादाची ा या जर पािहली तर एकास मारा हजारो म ये भीती िनमाण करा 
one kill thousands fearas ह ेि  असले या दहशतवादाने भारतीय एका मतेचा भंग कर याचा नेहमी य  
केलेला आह े दहशती या सावटाखाली कुठलेही रा  आपला िवकास साधू शकत नाही भारताम य े दहशतवादी 
ह यांच े खूप उदाहरणे दतेा येतील 11 जुलै 2006 पि म रे वे या धाव या लोक सम ये 11 िमिनटांम ये सात 
बॉ ब फ़ोट घडून आणले गेले यात 209लोक ठार झाले तर 700 लोक जखमी झाले तसेच 31 िडसबर 1999 ला 
ल करी-ए -तैयबा या अितरेक  संघटनेन े द लीत संसदवेर ह ला केला 24 िडसबर 1999 म ये नेपाळ न नवी 
द ली येथ े येणारे िवमान कंदहारला अपहरण क न नेले गेले या वाशां या सुटके या बद यात तीन कु यात 

अितरे यांना सोडावे लागले मा  यातील एक वासी पेन कत ेयाची मा  ह या कर यात आले होती माच 1993 
म ये मंुबईम ये एकाच दवशी बारा ठकाणी बॉ ब फोट झाले यात जवेरी बाजार सहार िवमानतळ, न रमन 
पॉ ट, येथील एअर इंिडया इमारत आदी ठकाणाचा समावेश आह ेअशा दहशतवादी घटना भारतात नेहमी होताना 
दसतात यामुळे भारतीय लोकशाही एकता एका मता सं दाियकता यापुढे एक आ हान िनमाण होत आह ेराजक य 

गु हगेारीकरण ह ेदखेील भारतीय लोकशाही समोर मोठे आ हान आह ेयाम ये कु यात गंुड लोक राजकारणाम य े
येऊन आपले ाब य वाढवत आहते याम ये साम-दाम-दडं-भेद याचा वापर क न स ेम ये ये याचे माण वरचवेर 
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वाढत चालल ेआह े िबहार उ र दशे झारखंड तसेच काही माणात महारा ाम ये दखेील अशा लोकांचे माण 
वाढले आह ेगु हगेार कवा यां यावर अगोदर यायालयान ेदोशी ठरवलेले असताना त ेआप या संप ी आिण गंुड 

वत या जोरावर राजकारणात येऊन दबंिगरीच राजकारण करत आहते अशी नेत ेमंडळी ही भारतीय लोकशाही 
समोर अडथळा ठरत आह ेराजकारणाच ेगु हगेारीकरण आिण गु हगेारीचे राजक य करण ही एक सम या िनमाण 
होऊन भारता या लोकशाहीसाठी आ हान ठरत आह े वरील आ हानाबरोबरच भारतीय वातं यो र काळात 
वाढ या लोकसं येबरोबरच बेरोजगाराच ं माण वरचेवर वाढत आह े भारतातील रोजगारा या अभावी त णाई 
वाम वाईट मागाला लागत आह ेकारण उ  िश ण घेऊन ही त णां या हाताला काम नस यामुळे बेरोजगारांच ं
अरी  भारतीय व थेसमोर एक आ हान उभे आह ेबेरोजगारी बरोबरच राजकारणातील मिहलांच े माण खूपच 
कमी होत आह ेराजकारणातील मिहलांचा अ य प माण ह ेदखेील वातं यो र काळातील भारतापुढे एक सम या 
होऊ पाहत आह े गावातील ामपंचायती पासून ते संसदपेयत राजक य मिहला सहभाग हा यो य असणे एका 
िवकिसत रा ासाठी खूप मह वाचे असत ेत ेबोटावर मोजता येतील अशा मिहलांचे राजक य सहभाग पािहला तर 
अजून तरी म हावा तेवढा मिहलांचा राजकारणातील सहभाग दसून येत नाही मिहलांची मतदानावरती असलेली 
जाग कता दखेील एक चतनाचा िवषय बनल े आह े थोड यात वातं यो र काळात भारताला अनेक नवनवीन 
सम येला सामोरे जावे लागत आह े याम ये ामु याने जातीयता, धा मकता, दशेवाद, ाचार, दहशतवाद, 
राजकारणातील वाढत चाललेला गंुड वत या लोकांचा सहभाग ही भारतातील स ि थतीतील एक चतनाचा 
िवषय ठरत आह ेिविवध शासक य तसेच इतर व थेम ये ाचाराच ेवाढत ेवाढत चाललेले माण काही असे 
कमी झाले आह ेअसा गोड गैरसमज आह ेपरंतु अजूनही मो ा माणाम ये समाजाम ये ाचार दसून येतो आह े

ाचाराबरोबर दहशतवादी कारवाया भारतीय व थेसमोर आ हान िनमाण करत आहते नेहमीच कुठे ना 
कुठेतरी दहशतवादी ह ले घडतच आहते या सम या बरोबरच बेरोजगारांच े माण वरचेवर वाढत आह े वाढती 
लोकसं या ावसाियक उ िशि त त णाच माण यां या माणात रोजगाराचा माण मा  कमी होत चालललेा 
आह ेअशा अनेक िविवध आ हान न ा भारतासमोर उभे आहते या सम यावर यो य उपाययोजना क न याच े

माण कमी क न एक नवा िवकिसत भारत घडवणे ह ेआज रा यक यासमोर आ हान आह.े 
सदंभसचूीसदंभसचूीसदंभसचूीसदंभसचूी:- 

1) ा. राजशेखर सोलापुरे ा. डी.एच. मैह े- भारतीय  शासन आिण राजकारण- िनराली काशन 2009 
2)इंिजनीयर डी. के. भाकर- भारतीय समाज और जाती वाद- एक सं करण 2020 

3)भारतीय लोकशाही पुढील आ हान-े ा. बाळ कांबळे डॉ.एकनाथ खांदवे -डायमंड काशन  
4)भारतीय लोकशाही शोध आिण आ हाने -अ ण सारथी- रिवराज काशन 2018  
5)कर शन इन इंिडया:- द डीएनए अँड आरएन- ए ॉय व लिवश भंडारी 
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वातं यो रवातं यो रवातं यो रवातं यो र    भारताचेभारताचेभारताचेभारताचे    आ थकआ थकआ थकआ थक    धोरणधोरणधोरणधोरण    
    

सशंोिधकासशंोिधकासशंोिधकासशंोिधका    

रेणकुारेणकुारेणकुारेणकुा    बाबरुावबाबरुावबाबरुावबाबरुाव    आचायआचायआचायआचाय    
पािल आिण बुि झम, 

डॉ.बाबासाहबे आंबेडकर मराठवाडा िव ापीठ, औरंगाबाद    
मागदशकमागदशकमागदशकमागदशक    

ाााा. . . . डॉडॉडॉडॉ. . . . बालाजीबालाजीबालाजीबालाजी    ईईईई. . . . कोनाळेकोनाळेकोनाळेकोनाळे    
हदी िवभाग 

ीकृ ण महािव ालय, गुंजोटी ता. उमरगा िज. उ मानाबाद    

तावानातावानातावानातावाना    ::::----    
भारत दशे हा अितशय बला  दशे आह.े भारत दशेाला उपखंड या नावान ेओळखले जात ेभारत दशे हा 

िविवध जाती धम, पंथ, सं दाय या काही गो नी भरलेला, दशे आह.े भारत दशेावर त बल 150 वष इं जांनी 
रा य केल े यानंतर 15 ऑग ट 1947 ला भारताला वातं य िमळाले िविवध ांतीकारकांनी दशेाला वातं य 
िमळावे हणून आप या ाणाची आ ती दली आह.े भारत दशे वातं य हावी हणून जात धम, पंथ िवस न 

ाणाची बाजी लढवून 15 ऑग ट 1947 ला ितरंगा फडकला व आपण वतं  झालो. 
कोणताही दशे असो रा य असो या दशेातील सामाजीक जीवन, राज कय जीवन, आ थक जीवन ह ेसव 

जीवन प ती या दशेा या अथ व थेवर अवलंबून असते या दशेाची आ थक ि थती वि थत आह े या दशेाचा 
िवकास हा अितशय लवकर होत असतो तो दशे भरभराट करीत असतो यासाठी आपण या ठकाणी वातं यो र 
भारताच ेआ थक धोरण कसे आह ेव कसे असावे यासाठी काही मु ां या आधारे पाहणार आहोत. 

1) भारतीय अथ व था 
2) िम  अथ व था 
3) पंचवा षक योजना 
4) िनयोजनाचेच मूलभूत त व 
5) योजनांची उ ये 
- पिहली पंचवा षक योजना 
- दसुरी पंचवा षक योजना 
- ितसरी पंचवा षक योजना 
- चौथी पंचवा षक योजना 
- पाचवी पंचवा षक योजना 
- सहावी पंचवा षक योजना 
- सातवी पंचवा षक योजना 
- आठवी पंचवा षक योजना 
- नववी पंचवा षक योजना 
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- बँकांचे रा ीयीकरण  
- रा ीयीकरणांची पा भूमी 
- वीस कलमी योजना काय म  
- नवे आ थक धोरण 
- उपाय योजना 

व ड ेड ऑगनयझेशन WTO या व रल मु ां या आधारे आपण संशोधन लघूशोध िनबंध िलिहणार 
आहोत तो पूढील माणे आह.े 
1)1)1)1) भारतीयभारतीयभारतीयभारतीय    अथ व थाअथ व थाअथ व थाअथ व था    ::::----    

अथ व थेचे आधूिनक करण, आ थक वावलंबन आिण सामाजीक यायासह समाजवादी समाजरचना ही 
भारता या वातं यापासूनच भारतीय अथ व थेची वैिश े रािहली आहते भारताला उ ोग उभा न 
आधूिनक करण आिण वावलंबन ा  करायच े होते िनयोजना या ारे सामाजीक यायासह आधारलेलेली 
अथ व था अि त वात आणायची होती. हणूनच योजना आयोग िनमाण कर यात आला आिण पंचवा षक योजना 
योजना सु  कर यात आली.    

19991 म ये नर सहराव शासनान े आ थक सुधारणा घडवून आण यास ारंभ केला या आ थक 
सुधारणांना “उदारीकरण” असे हणतात भारताची आ थक व था या धोरणामुळे भरभराटीस आली. भारतातील 
पर कय गंुतवणूक वाढली. उ ोग वै ािनक े ातील कुशल ावसाियक भारतीयांनी भारतीय अथ व था 
सूधार यात मदत केली मािहती तं ान े ातील उ ोगांनी रोजगारा या न ा संधी िनमाण के या 1991 नंतर 
झाले या बदलांचे वणन जागितक करण असे ही केल ेजात.े    

भारता या आ थक धोरणांचा अ यास कर यासाठी वेगवेग या मू यां या आधारे आपण त े पाहणार 
आहोत.    
2)2)2)2)     िमिमिमिम     अथ व थाअथ व थाअथ व थाअथ व था    ::::----    

भारताला वातं य िमळ यापूव च आपण कोण या कार या अथ व थेचा वीकार करायचा यािवषयी 
िवचारमंथन चाल ूहोत े धानमं ी पंिडत नेह  यांनी कोण याही टोकाचा माग वीकार याऐवजी म यम मागाचा 
अवलंब केला काही दशेांम ये समाजवादी अथ व था होती येक अथ व थेचे काही फायद ेआिण काही तोटे 
असतात भांडवलशाही अथ व थेत उ पादनाची साधने खाजगी मालक ची असतात. समाजवादी अथ वे थते 
उ पादनाची साधन े हणजचे शासना या माल कची असतात. िम  अथ व था खाजगी आिण सामाजीक अशा 
दो ही े ात काय करत े आधूिनक भारताचा आ थक िवकास साध यासाठी दो ही अथ व थेपे ा िम  
अथ व थेला भारतान े ाधा य दले या अथ व थेत आपणास तीन भाग दसून येतात. 
a)a)a)a) सावजिनकसावजिनकसावजिनकसावजिनक    ेे ेे     :::: या उ ोगधंद ेपूण पणे सरकार या िनयं ाणाखाली व व थापनाखाली असतात सावजिनक 

पूणपणे सरकार या िनयं णाखाली व व थापनाखाली असतात.  
b)b)b)b) खाजगीखाजगीखाजगीखाजगी    ेे ेे     :::: या े ातील उ ोगधंद े पूणपणे खाजगी उ ोगजकां या मालक चे असतात अथात वावर 

सरकारी दखेरेख व िनयं ण असत ेउदा. उपभो य व तु 
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c)c)c)c) सयंुसयंुसयंुसयंु     ेे ेे     :::: या े ात काही उ ोग खासजी उ ोजकां या माल कचे, तर काही सरकारी व थापनाखाली 
चालवले जातात. 

िम  अथ व था सुरिळत चाल यासाठी खाजगी व सावजिनक े ा यात सुसंवाद असणे गरजेच ेअसत.े 
या व थेच ेएकच उ  आह ेते हणज ेअिधकािधक उ पादन आिण मो ा माणावर लोकसहभाग या व थेत 
भांडवलशाही व समाजवादी अथ व थेतील चांगले गुण एक  आण या या य  केला न याची ेरणा 
उप मशीलता, िनयमपालन, कालब  िनयोजन इ यादी गो ी िम  अथ व थेत दलू ून चालत नाही.  

या व थेत दशेिहताला ाधा य दे याची वृ ी असते. दघ कालीन िवकासावर अिधक भर दे यात येतो 
संर ण, शा ीय संशोधन, िश ण, र त,े रे वे, कालवे, बंधारे आिण िवमानतळ उभारणी ही े े भरपूर भांडवल 
गंुतवणूक लागणारी पण फळ मा  उिशरा दणेारी आहते. या े ात खाजगी उ ोजक मो ा माणातपुढे येत नाही 
अशा वेळी सरकारलाच पुढाकार यावा लागतो.  

वरील प तीन े िम  अथ व थेचे ा प वाप न आिण पंचवा षक योजनांचा वीकार क न भारतान े
िवकासाची वाटचाल सु  केली. 1973 या औ ोिगक धोरणान ेिवकासाची गती वाढली या धोरणानूसार अवजड 
उ ोग, उ ोजक, घराणी व परक य उ ोग यांचा पराभव आटो यात आणणे आिण ादिेशक िवकासाचा समतोल 
साधन ेया गो ना ाधा य दले गेले. लघुउ ोग, ामो ोग घरगूती उ ोग यां या िवकासावर ल  दे यात आल े
सहकार े ाकड ेिवशेष ल  दे यास सु वात झाली. 
3) पचंवा षकपचंवा षकपचंवा षकपचंवा षक    योजनायोजनायोजनायोजना    ::::----  

भारत वतंतर् होईपयत पर कय राजवटीन ेभारताच े पूरेपूर आ थक शोषण केलेले होत.े दा र , बेकारी, 
लोकसं या वाढ, िनकृ  राहणीमान, शेती व उ ोगधंद े यांची अ प उ पादन मता तसेच ान, िव ान आिण 
तं ान यासंबंधीच ेमागासलेपण अशा िबकट सम या दशेासमोर हो या या सोडिव यासाठी िनयोजनाची गरज 
होती. 

1950 म ये भारत सरकारने िनयोजन मंडळाची थापना केली धानमं ी पं.जवाहरलाल नेह  ह े या 
मंडळाचे अ य  होत.े या मंडळाने कृषी आिण ामीण िवकास संतुिलत उ ोगीकरण, कमान जीवनमानाची तरतूद 
लोकशाहीशी सुसंगत असा आ थक िवकास िनयोजनाची आखणी व अंमलबजावणी याम ये लोकांचा सहभाग आिण 

चा िवकास करणारी पाच वाषाची योजना तयार केली ही योजना हणजेच पंचवा षक योजना होय. 
योजनाचंीयोजनाचंीयोजनाचंीयोजनाचंी    उ ेउ ेउ ेउ े    ::::    

भारता या आ थक िनयोजनाची सवसाधारणपणे उ े पुढील माणे आहते.  
a)  रा ीय उ प ात वाढ 
b) मूलभूत उ ोगधं ावर भर दऊेन झपा ाने उ ोगीकरण घडवून आणणे. 
c) अ धा या या बाबतीत दशे वावलंबी बनावा हणून कृषी उ पादनात वाढ घडवून आणणे. 
d) वाढ या माणावर रोजगार उपल ध क न दऊेन, दशेातील मनु यबळाचा पुरेपूर उपयोग क न घेणे. 
e) ा ी आिण संप ी यामधील िवषमता दरू करणे. 
f) व तू या कमती ि थर ठेवने. 
g) कुटंूब िनयोजन क न वाढ या लोकसं येला आळा घालणे. 



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

 Vol. I  - ISSUE – LXIX , Year – 8,    14 Oct. 2022,  SJIF Impact Factor : 7.479   Page - 201 

h) दा र  िनवारण क न राहणीमान उंचावणे 
i) सामािजक सेवांचा िवकास करणे. 
j) आ थक े  वावलंबी करणे 

पिहलीपिहलीपिहलीपिहली    पचंवा षकपचंवा षकपचंवा षकपचंवा षक    योजनायोजनायोजनायोजना    : (1951: (1951: (1951: (1951----56)56)56)56)  
या योजनेत शेती, सामािजक िवकास जल सचन, पूरिनयं ण, उजा साधन े ामीण व छोटे उ ोग, मोठे 

उ ोग व खिनज, खिनज वाहतूक व दळणवळण, िश ण आरो य यांवर खच कर यात आला िनयोजनब  आ थक 
िवकासाची पायाभरणी करणारी ही योजना होती. 
दसुरीदसुरीदसुरीदसुरी    पंचवा षकपंचवा षकपंचवा षकपंचवा षक    योजनायोजनायोजनायोजना    ::::---- (1956 त े1961)  

या योजनते औ ोिगक रणाचे मह वाकां ी उ  आ य करायच ेहोत.े दगूापूर, िभलाई राऊर केला येथील 
पोलादाचे कारखान,े िस ी येथील रासायिनक खतांचा कारखाना, िच रंजन योजना रे वे इंिजनाचा कारखाना, 
पेरांबूरचा आगगाडी या ड यांचा कारखाना इ. चंड व अवजड उ ोग धं ाच े कारखान े सावजिनक े ात 
उभार यात आले. शेतीला पाणीपुरवठा कर यासाठी भा ानांलग, दामोदर यासारखी चंड धरणे उभार यात आली 
या योजनेमूळे रा ीय उ प ात वाढ झाली.  
ितसरीितसरीितसरीितसरी    पचंवा षकपचंवा षकपचंवा षकपचंवा षक    योजनायोजनायोजनायोजना    ::::---- (1961 ते 1966)  

या योजनेत उ ोग व कृषी िवकास चे संतुलन सा य करायच ेहोत ेदरसाल रा ीय उ प ात वाढ घडवून 
आणने, अवजड उ ोग, वाहतूक व खिनजे उ ोग िवकास िवषमतेचे िनमूलन करणे आिण रोजगार संधी हा मु य 
होत ूहोता. 

ितस या पंचवा षक योजनेनतंर तीन एकवा षक योजना हाती घे यात आ या या काळात ती  दु काळाचा 
सामना करावा लागला चीनच े आ मण आिण पा क तानशी यु  यामुळे िवकासा या कामांपे ा संर णाकड े व 
दू काळ िनवारणाकड ेसरकारला अिधक ल  ावे लागले या गो ीमुळे भारता या अथ व थेवर फार ताण पडला. 
चौथीचौथीचौथीचौथी    पंचवा षकपंचवा षकपंचवा षकपंचवा षक    योजनायोजनायोजनायोजना    ::::----    (1969(1969(1969(1969----1973)1973)1973)1973)    

या योजनेची वैिश े ठरवताना भारत वावलंबी बनावा, मुलभूत उ ोगांचा सरकारन े िवकास करावा 
आ थक िवकासाच वेग वाढावा आिण समाजवादी समाजरचना िनमाण कर याकड ेल  पूरवावे असे ठरव यात आल े
या योजने या काळातील दशेातील मुख 14 बँकांच ेरा ीयीकरण कर यात आले ही योजना अपे ेइतक  यश वी 
झाली नाही. चौ या योजना काळात बां लादशे यु ाचे प रणाम भारतीय अथ व थेला सहन करावे लागले 
िनवािसतांव रल खच सहन करावा लागला सरकारी नोकरांची पगारवाढ रे वे, कमचारी वेतनवाढ, आंतररा ीय 
बाजारतील पे ोलचेच वाढते भाव यामुळे भारतीय अथ व थेला ध े  सहन करावे लागले. 
पाचंवीपाचंवीपाचंवीपाचंवी    पंचवा षकपंचवा षकपंचवा षकपंचवा षक    योजनायोजनायोजनायोजना    ::::----    (1974(1974(1974(1974----1979) 1979) 1979) 1979)     

ग रबी दरू क न दशे आ थकदृ ा वावलंबी बनव याचे मूख उ  े डो यासमोर ठेवून ही योजना 
तयार कर यात आली या योजनेत रा ीय उ प ात वाढ करणे, मो ा माणावर रोजगार उपल ध क न दणेे, 
िश ण, सकस आहार िप याचचा पा याचचा पूरवठा करणे वै कय उपचारा या सुिवधा ामीण भागाला पूरवणे, 

ामीण भागात वीजपुरवठा व दळणवळणाची साधने पुरव यासाठी र ते बांधणे, समाजक याणा या योजना 
ापक माणावर राबवणे, कृषी िवकास धडवून आणणे, मुलभूत उ ोगधंद े वाढवणे अ धा य व इतर 
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जीवनोपयोगी व तूंची खरेदी एकिधकार प तीने क न या सावजिनक िवतरण व थापना ारा ग रबांना रा त 
कमतीत पूरवणे अशी उ े नमूद कर यात आली आहते. 

 पाच ा पंचवा षक योजने या काळात दा र यिनवारण व रोजगार वाढवणे श य झाले नाही 1977 म ये 
लोकसभे या िनवडणूक मुळे काँ ेस प ाचा पराभव झाला जनता प स ेवर आला, न ा सरकारन े पाचवी 
पंचवा षक योजना 1978 या माच अखेर समा  क न एि ल 1978 पासून साखळी योजना सु  केली. परंतू ती 
योजना अपयशी, ठरली.1980 म ये लोकसभे या म यवत  िनवडणूका होऊन काँ ेस प  स ेवर आला. या 
सरकारन ेसाखळी योजा बंद क न पु हा जू या प तीने िनयोजन सु  केली.  
सहावीसहावीसहावीसहावी    पंचवा षकपंचवा षकपंचवा षकपंचवा षक    योजनायोजनायोजनायोजना    (1980(1980(1980(1980----1985)1985)1985)1985)    
 या योजनेचा भर दा र  िनमूलन व रोजगार िन मती यावर होता या योजनेची उ े अथ व थे या 
िवकास दरात ल णीय वाढ करणे ग रबी व बेकारी यां या माणात घट करणे, लोक छोटी कुटंूब प ती व छेन े
वीकारतील असे धोरण ठेवून लोकसं या वाढीवर िनयं ण ठेवणे सहा ा पंचवा षक योजनेत पूढील काय म 

राबव यात आले. 
- एकाि मक ामीण िवकास करणे (IFDP) 
- रा ीय भूिमिहन रोजगार हमी काय म (FLEGP) 
- रा ीय ामीण रोजगार काय म (NREP)  

सातवीसातवीसातवीसातवी    पंचवा षकपंचवा षकपंचवा षकपंचवा षक    योजनायोजनायोजनायोजना    (1985(1985(1985(1985----1990) :1990) :1990) :1990) :----    
या योजनेचा भर अ , रोजगार आिण उ पादकता यांवर होता. िवकास, आधूिनक करण आ मिनभरता 

सामािजक याय, यावरभर दणेे उ पादका या त ांम ये सूधारणा करणे, रा ीय उ प त दरवष  5% वाढ करणे, 
अ धा या या उ पादनात वाढ करणे ही या योजनेची उ े होती. या योजनेत पूढील काय म सु  कर यात 
आले.  

- जवाहर रोजगार योजना 
- इं दरा आवास योजना 
- दशल  िविहर ची योजना,  

रोजगार िन मती या दृ ीने सातवी पंचवा षक योजना मह वपूण ठरली. 
आठवीआठवीआठवीआठवी    पंचवा षकपंचवा षकपंचवा षकपंचवा षक    योजनायोजनायोजनायोजना    (1992(1992(1992(1992----1997) :1997) :1997) :1997) :----    
 या योजनेत खाजगी े ाला वाव दे यात आला. योजनचेी वैिश े पूढील माणे आहते. रा ीय उ प ात 
वाढीचा दर 6.5% इतका राखणे, लोकसं या वाढीला आळा घालणे, कुटंूब िनयोजना या काय माला उ ेजन दणेे, 

ाथिमक िश णाचा सावजिनक िव तार क न िनर रतेच े उ वाटून करणे आठ ा पंचवा षक योजनते खासगी 
े ाचे मह व वाढले.1991 म ये वीकारे या उदार व मू  धोरणाचे ित बब या योजनेत दसत.े 

नवीननवीननवीननवीन    पंचवा षकपंचवा षकपंचवा षकपंचवा षक    योजनायोजनायोजनायोजना        (1997(1997(1997(1997----2002) :2002) :2002) :2002) :----    
कृषी व ामीण िवकास यावर या योजनेत भर दे यात आला. आ थक िवकासाचा दर वाढवने, पायाभूत 

े ात िनकोप पधा िनमाण करणे, पर कय गंुतवणुक साठी धोरणाचा नवी दशा दणेे या योजनेची उ े होती.  
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या योजनेत वण जयंती शहरी योजना भा य ी क याण योजना, राजराजे री मिहला क याण योजना, 
वण जयंती ाम वरोजगार योजना धानमं ी ामसडक योजना इ. काय म सु  कर यात आले. 
� वीसवीसवीसवीस    कलमीकलमीकलमीकलमी    काय मकाय मकाय मकाय म    :::: 1 जुलै 1975 रोजी धानमं ी इं दरा गांधी यांनी वीस कलमी काय माची घोषणा 

क न िवकिसत रा ा या दशेने वेगवान वाटचाल कर या या य ांचा संक प सोडला यातील मुख तरतूदी 
पूढील माणे आहते. 

1) शेती आिण शहरी भागातील कमाल जमीन धारणा, संप ीची समान वाटणी,  शेतमजूरांना कमान 
वेतन, जलसंधारण योजनांत वाढ करणे. 

2) कामगारांचा उ ोजग े ात सहभाग, रा ीय िश ण योजना आिण वेठिबगर मु  करणे 
3) करचूकवेिगरी, आ थक गु हे, त करी रोखणे. 
4) जीवनाव यक व तूचे दशनयं ण, रेश नग व थेत सुधारणा करणे. 
महा मा फूले यांचे सहकारी नारायण  मेघाजी लोखंड ेयां या य ांमूळे 1 जानेवारी 1882 पासून िगरणी 

कामगार िगरणी कामगारांना आठव ातून एक दवस रिववारी सु ी दे यात यावी. असा िनणय झाला. 1981 या 
दवाळीत कामगारांना 20% बोनसची अपे ा होती कामगारांचे ितिनधी व करणा या रा ीय िमल मजदरू संघान े

मालक वगाशी वाटाघाटी क न कामगार व वगाला िव ासात न घेता 8 त े17% तडजोउ केली. 
नवेनवेनवेनवे    आ थकआ थकआ थकआ थक    धोरणधोरणधोरणधोरण    ::::----    

आधूिनक भारता या इितहासात 1991 साल मह वाचे आह.े दहा ा लोकसभा िनवडणूक नंतर क ात 
पी. ही. नर सहराव धानमं ी झाले यांनी अथमं ी डॉ.मनमोहन सग यां यासहकायान े भारताची अथ व था 
जागितक अथ व थेत मूलभूत व पाचे बदल घडवले भारतीय अथ व थेला जागितक वाहात आणले. 

या काळात भारताची आ थक अव था िबकट झाली होती. पी. ही. नर सगराव यां या अगोदर चं शेखर 
यांचे सरकार होत.े या सरकार या काळात चलनवाढीचा दर 17% नी घटला होता आयातीसाठी आठवडाभर पूरेल 
एवढेच परक य चलन भारताकड ेहोत.े परक य कजाची परतफेड करणे आिण याव रल ाज दणेे कठीण झाले होत े
मे 1991 म ये चं शेखर यां या काळात सरकारन े काही सोन े िवकून तर काही सोन े गहाण टाकून प रि थती 
आटो यात आण याचा य  केला होता. चं शेखर यां या अगोदर िव नाथ ताप सग यां या सरकारकान े
सग या शेतक यांना सरसकट कजमाफ  दऊेन 10 हजार कोटी पयांपे ा जा त बोजा अथ व थेवर टाकला 
होता. क  व रा य सरकाराचंे एकि त अंतगत कजाच े थूल रा ीय उ प ांशी असलेले माण सूमारे 55% एवढे 
झाले. 1980-81 म ये पर कय कज 2350 कोटी डॉलस होत ेत े 1990-91 म ये 8380 कोटी डॉलसपयत वाढले 
या वेळेस भारताचा पर कय चलनसाठा फ  100 कोटी डॉलस होता. या इराकन ेकूवेतवर आ मण क न तेला या 
वाढले या कमतीची पा भूमी होती. भारताला पर कय कज उभारणे अवघड झाले अिनवासी भारतीयांनी 
आप या पर कय चलनातील ठेवी काढून घे यात सु वात केली. 
उपाययोजनाउपाययोजनाउपाययोजनाउपाययोजना    ::::----  

या प रि थतीतून माग काढ यासाठी पी. ही. नर सगराव यांनी डॉ. मनमोहन सग यांना अथमं ी नेमल े
यांनी दोषदु ती उपाययोजना के या प रि थती बदल यास सु वात झाली. यांनी परक य गंुतवणूक वरचे िनबंध 
उठवले उ ोग े ातील परवाना प ती 18 उ ोगांमधील वाढता तोटा व काय मता ल ात घेऊन सावजिनक 
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े ा खाजगी उ ोगांक रता खूली केली शेअर बाजारावर िनयं ण आण यासाठी 1992 म ये (S.C.B.I.) ची 
थापना केली. नॅशनल टॉक ए सचजच ेसंगणक करण कर यात आले. मंदीचे सावट दरु कर यास ाधा य दले.  

डॉ. मनमोहन सग यां या पिह या अथमं ीपदा या कार क दत भारतातील पर कय गंुतवणूक वाढली 
भारतान े बँक ऑफ इं लंडम ये गहाण ठेवलेले सोन े परत भारतात आणले. दशेातील भांडवलदार वग व 
म यमवगाचा पा ठबा सरकारला िमळाला सरकारन ेदरूसंचाल े  खूले के यामूळे, मोबाईल फोन सेवा दशेभर सु  
झाली डॉ.मनमोहन सग यांनी जागितक ापार संघटने या करारावर सही क न खासगीकरण, उदारीकरण, 
जागितक करण यास सु वात केली. 
व डव डव डव ड    ेडेडेडेड    ऑगनाईझशेनऑगनाईझशेनऑगनाईझशेनऑगनाईझशेन    (WTO) :(WTO) :(WTO) :(WTO) :----        

भारतान े 1995 म ये (WTO) चे सद य व वीकारले या संघटनेचा उ शे पुढील माणे होता. 
दशेादशेातील ापार खुला करणे आंतरा ीय मू  ापाराला अडथळा आणणारे व भेदाभेद करणारे कायद,े िनबध, 
िनयम व धोरणे संपू ात आणणे व जगभारातील ापाराचे रीतसर ब प ीय यं णे या मा यमातून िनयमन करणे 
WTO अि त वात ये यापूव  गॅट अि त वात होत ेजनरल � ीमट ऑन टॅ रपस � ड ेड ही संघटना आंतररा ीय 
तरावर कायरत होती. ती ापार िनयमन करायची भारतात WTO संदभात पर परिवरोधी टोकाची मते होती. 

असे असूनही WTO चे सद य व वीकार याचा िनणय घेतला जागितक ापार संघटने या तरतूदी अनुदान े
आयात िनयात पर कय गंुतवणुकक संरि त े े, शेती, पर कय गंुतवणूक संरि त े े, शेती, तं ान आिण सेवा 
यां याशी संबंधीत आहते. भारत सद य झा यापासून वीज, पाणी वाहतूक, िश ण आिण आरो य या े ाच े
झपा ाने ापारीकरण, झाले. जागितक ापार  संघटने या वेगवेग या अहवालानूसार दा र यरेषेखालील 
लोकसं येत घट बालमृ युम ये घट, िप याचे पाणी सांडपाणी याबाबत या सोई सुिवधा उपल धता यात भारतान े
सूधारणा के या आहते. जागितक ापार संघने या मागावर भारतान ेपूढे दि ण आिशयाई ाधा य ापार करार 
(SAPTA) केला. भारतान ेसाक दशेांक रता िविवध व तूं या आयातीवरील िनबध उठवले आयात शु कात सवलत 
दली. भारतीय िवमा े े खाजगी व परक य गंुतवणुक ला खूले केल.े 

अशा रतीन े आपण वातं यो र भारताची आ थक वाटचाल याचा सिव तर अ यास केला आह.े 
िम अथ व था ते जागितक करण असा वास आपण पािहला.  
सदंभसदंभसदंभसदंभ    थंथंंथथं    ::::----    

1) इितहास व रा यशा  : महारा  रा य पा पू तक मंडळ पूणे पृ  . 17-18 
2) भारताचा आ थक व सामाजीक िवकास : ीकांत जाधव 1 माच 2022 लोकस ा पेपर लेख पेज .5 
3) भारताचा वातं य लढा : डॉ. वा.ना.कूबेर पृ. . 58-83 
4) समाज क याण शासन व प : हनुमंत हांडे पृ. .45 
5) िवकासाचे अथशा  – दीप आपटे पृ  . 58 
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i;kZoj.k] jkT;?kVuk vkf.k Á'kklui;kZoj.k] jkT;?kVuk vkf.k Á'kklui;kZoj.k] jkT;?kVuk vkf.k Á'kklui;kZoj.k] jkT;?kVuk vkf.k Á'kklu    
    

M‚M‚M‚M‚----    rj¨Ms fot; y{e.krj¨Ms fot; y{e.krj¨Ms fot; y{e.krj¨Ms fot; y{e.k    
lgk¸;d Ák/;kid] y¨dÁ'kklu inoh o inO;qRrj fo÷kx] usrkth lq÷k"kpaæ c¨l egkfo|ky;] ukansM 

 

izLrkouk %izLrkouk %izLrkouk %izLrkouk %    
 ÷kjrh; laLd`rh Ákphu dkGkiklwu fulxZoknh jkfgysyh vkgs- ÷kjrh; lektkP;k /keZxzaFkkr] ty] 
ok;w] vXuh] o`{k] tho vkf.k ÷qehP;k iqtsoj ÷j fnyk xsyk vkgs- ;kpk vFkZ vlk g¨r¨ dh] Ákphu dkGkiklwu 
ekuokus fulxkZps] i;kZoj.kkps egRo vksG[kys g¨rs- i`FohP;k ok;qeaMykP;k pkjgh fn'ksyk iljysY;k 
okrkoj.kkyk vki.k i;kZoj.k vls Eg.kr¨- Ákphu dkGkiklwu rs vkt l| ifjfLFkrh i;±r i;kZoj.kkps egRo 
vki.kkl letwu ;srs- tltlk ÷kjrh; lektkpk fodkl >kyk rlrls i;kZoj.kkps egRo ok<r xsys- 
i;kZoj.k vkf.k ekuo ;kapk laca/k ekuokP;k ìFohojhy vLrhRokiklwu lkdkj >kysys vkgs- ekuo gk 
i`Fohojhy lokZr xrheku ÄVd ekuyk ikfgts- ekuokph okpk'käh] dYiuk'käh] cq)heŸkk] Lej.k'käh ;k 
xq.kkaps loZ fodkl ekuoktoGp vlY;kus brj lthokis{kk ekuokps i;kZoj.kkojhy LFkku gs Lora= o 
oSf'k"VÓsiw.kZ vkgs- i;kZoj.kkP;k ÁR;sd ÄVdke/;s ,d fuf'pr varfØ;k rlsp fo'ks"k larqyu vlrs- vkiyh 
i`Foh ,d lthois'kh vkgs- thP;k p¨ghcktwauh vl.kkjk okrkoj.kkpk iMnk ,d laj{kd dpo Eg.kwu dk;Z 
djhr vlr¨- i`Fohoj l/;k vLrhRokr vlysys i;kZoj.k fuÆerh toGikl 500 d¨Vh o"kk±iwoÊ >kysyh vkgs- 
 i;kZoj.k gs LFky] dky o tholkis{k ekuys tkrs- i`Fohojhy ekuok'kh loZ ÄVdkapk laca/k ÁR;{k 
vkf.k vÁR;{kfjR;k t¨Mysyk vkgs- i;kZoj.kkph O;kIrh foLrh.kZ o xrh'khy Lo:ikph vkgs- O;ähpk fodkl 
gk vusd ÄVdkauh g¨r vlr¨- Eg.kwup Ákphu dkGkiklwu ekuokus i;kZoj.kkpk Lohdkj d¢yk- ijarw 15 O;k 
'krdkP;k mŸkjk/kkZiklwu foKku o ra=Kkukph tlt'kh Áxrh g¨r xsyh rl&rlk i;kZoj.kkpk e¨BÓk 
Áek.kkr Úgkl g¨r xsyk vkgs- ekuo tl&tlk cq)heku g¨ow ykxyk rl&rlk fulxkZoj vkiys opZLo fl) 
d: ykxyk vkf.k vkiys thou v/khd lq[ke; vkf.k vkjkenk;h dj.;klkBh fulxkZP;k eqG voLFksr cny 
ÄMowu vk.kq ykxyk- Eg.kwup vk/kqfud dkGkr loZ txkyk ÷sMlko.kkjh Ánq"k.kkph leL;k gk ,d ifj.kke 
Eg.kkok ykxsy- ekuokus Lor%P;k LokFkkZlkBh i;kZoj.kkP;k nq"ijf.kkekpk d/khp fopkj d¢yk ukgh- txkrhy 
ok<rh y¨dla[;k vkf.k ra=Kkukpk fodkl ;keqGs ,dhdMs ekuoh thoukyk vf/kd lq[ke; cufo.;kpk 
Á;Ru d¢yk vkgs vkf.k nqljhdMs okrkoj.kkyk Ánw"khr d:u Lor%ps vfLrRo u"V dj.kkjh ,d ÷;kog 
leL;k fuekZ.k d¢yh vkgs- Áfl) i;kZoj.k vH;kld M‚-eqLrQk d¢-r¨yck vls Eg.krkr dh] leqæke/;s [kuht 
rsy ,dk fBdk.kkgwu nqlÚ;k fBdk.kh us.;klkBh Ánw"k.k e¨BÓk Áek.kkoj ok<r vkgs- dkj.k dh rsy okgwu 
us.kkjs tgkt QqVY;keqGs Çdok xGrheqGs leqækP;k ojP;k cktwyk e¨BÓk Áek.kkoj rsy iljys tkrs ;keqGs 
,d ÷;kog ifjLFkrh fuekZ.k g¨owu leqækrhy tho ekjys tkrkr- 
 vkS|¨fxd ØkarhP;k dkGkr vusd uouohu 'k¨/k ykxys m|¨x] 'ksrh] oSnd'kkó] bR;knhe/;s e¨BÓk 
Áek.kkoj ekuokus KkukP;k t¨jkoj Økarhgh ÄMowu vk.kyh- mnk- /koyØkarh] vkS|¨fxd Økarh] gfjrØkarh b- 
ekuokus Lor%P;k fodklklkBh rRdkyhu fodklkoj ¼÷©frd½ t¨j fnyk vkf.k ;krwup ekuo fulxZ ;kaP;kr 
laÄ"kkZps iso QqVys- i;kZoj.kklaca/kh vkiyh uSfrd ikrGh mapko.ks gh dkGkph xjt vkgs- dkj.k Ánq"k.kkP;k 
leL;suh txkle¨j mxz :i /kkj.k d¢ys vkgs- Eg.kwu txkus uoy¨dO;oLFkkiu] y¨dfuoM –"Vhd¨u] 
lq'kklu] ukxjh lekt ;kapk fLodkj d¢yk vkf.k 'kkÜor fodklklkBh i;kZoj.k Á'kklukP;k –"Vhd¨ukrwu 
vH;klkph xjt fo'kn d¢yh tkow ykxyh vkf.k fulxkZrhy ijLijkoyach vfLrRo ijLijkaP;k fgr j{k.kkrwu 
lqj{khr jgkos ;klkBh i;kZoj.kkpk y¨dÁ'kklukP;k O;oLFkkidh; –"Vhd¨ukrwu vH;kl g¨ow ykxyk- 
R;kdfjrkp ;k ys[kk}kjs i;kZoj.k iz”kklukph vk/kqfud dkGkrhy mi;qDrrk ;kps fo”ys’k.k dj.;kr vkys 
vkgs- 
i;kZoj.kkpk vFkZ] O;k[;k o iz”kklu %i;kZoj.kkpk vFkZ] O;k[;k o iz”kklu %i;kZoj.kkpk vFkZ] O;k[;k o iz”kklu %i;kZoj.kkpk vFkZ] O;k[;k o iz”kklu %    
 i;kZoj.k gh ladYiuk 'kkóh;–"VÓk cgqO;kid] cgqlekos'kd] xrh'khy vkgs- O;qRiŸkh 'kkókP;k –"Vhus 
i;kZoj.k Eg.kts] **i`Fohojhy fof'k"V ÷kxk'kh fuxMhr vlysyh l÷¨orkyph ifjfLFkrh- vkiY;k l÷ksorh 
vla[; ltho o futÊo ÄVd vlrkr dkgh ÄVd gs fulxZ fuÆer rj dkgh ÄVd ekuo fuÆer vlrkr 
v'kk ÄVdke/;s lkrR;kus g¨.kkjh fØ;k Eg.ktsp i;kZoj.kkph fuÆerh g¨;-** i;kZoj.k gk eqG ejkBh 'kCn 
‘Environ’ ¼To Surround½ ;k eqG Ýsap 'kCnkiklu baxzth *Environment* vlk 'kCn Ápfyr >kyk- 
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*Environ* ;kpk vFkZ l÷¨orkyhph ifjfLFkrh o *Ment* pk vFkZ fØ;k vlk vkgs- ;kpkp nqljk vFkZ Total 
Set of Surrounding Çdok laiw.kZ ifjfLFkrh vlk g¨r¨- 

Fk¨MD;kr i;kZoj.k Eg.kts l÷¨orkyph ifjfLFkrh g¨;-** vkiY;k vkliklP;k ltho vkf.k futÊo 
;kapk lewg Eg.kts i;kZoj.k g¨;-** ekuokP;k l÷¨orkyh vl.kkjs i;kZoj.k gs cq)hpkrq;kZus uOgs rj laiw.kZi.ks 
uSlÆxd ifjfLFkrhph ns.kxh vkgs- i`Fohojhy Bjkfod fo÷kxk'kh laÄVhr vlysyh ifjljke/khy fLFkrh Eg.kts 
i;kZoj.k g¨;-** R;kp cj¨cj **ekuokP;k O;ähxr o lkeqghd thoukP;k fodklklkBh vko';d vl.kkÚ;k 
l÷¨orkyP;k ifjfLFkrhl i;kZoj.k vls Eg.krkr-** 
i;kZoj.kkP;k O;k[;k %i;kZoj.kkP;k O;k[;k %i;kZoj.kkP;k O;k[;k %i;kZoj.kkP;k O;k[;k %    

1111----cukZM uscsyP;k ers %cukZM uscsyP;k ers %cukZM uscsyP;k ers %cukZM uscsyP;k ers %     **i;kZoj.k Eg.kts fofo/k ijhlaLFkk Á.kkyhps ijLij laaca/kkrhy larqyu eqyd 
rRokaps 'kkóh; v/;;u g¨;-** 

2222----t‚u VdP;k ers %t‚u VdP;k ers %t‚u VdP;k ers %t‚u VdP;k ers % **i;kZoj.k Eg.kts i`Fohojhy i;kZoj.kkps vkdyu o ekuoh thoukpk 
i;kZoj.kkoj vl.kkjk Á÷ko ;kapk vH;kl g¨;-** 

3333----lhlhlhlh----lhlhlhlh----ikdP;k ers %ikdP;k ers %ikdP;k ers %ikdP;k ers %  **i;kZoj.k Eg.kts R;k ns'kkaP;k ÄVdka'kh laca/khr vkgs dh] T;kae/;s ekuokl 
fuf'pr osG vkf.k fBdk.k ;kph ekfgrh nsrs-** 

4444----glZd¨fol P;k ers %glZd¨fol P;k ers %glZd¨fol P;k ers %glZd¨fol P;k ers % **i;kZoj.k Eg.kts laiw.kZ cká ifjfLFkrh vkf.k rsFkhy thoukoj iM.kkjk Á÷ko 
vkgs t¨ dh tho&txrkP;k fodklkpk pkyd vkgs-** 
i;kZoj.k Á'kklukpk vFkZ %i;kZoj.k Á'kklukpk vFkZ %i;kZoj.k Á'kklukpk vFkZ %i;kZoj.k Á'kklukpk vFkZ %    
 i;kZoj.k Á'kklu Eg.kts i;kZoj.kkrhy ifjorZu] i;kZoj.kkph vourh] ra=Kku] fodkl] Ánw"k.k 
fu;a=.k] i;kZoj.k lao/kZu bR;knh i;kZoj.kk'kh laca/khr vl.kkÚ;k dk;kZps lqO;ofLFkr lapyu dj.ks Eg.kts 
i;kZoj.k Á'kklu g¨;-*i;kZoj.kkrhy miyC/k uSlÆxd lk/kulaiŸkhps laj{k.k] lao/kZu o fodkl d:u R;k 
laiŸkhph mi;qärkiw.kZ o Qk;ns'khj ;a=.kk miyC/k dj.ks Eg.kts i;kZoj.k Á'kklu g¨;-* vkt txkrhy loZp 
fodlhr o vfodlhr ns'kkr i;kZoj.kkps lao/kZu dj.;ke/;s Á'kklukpk lfØ; lg÷kx fnlwu ;sr¨- 
vkarjjk"Vªh; ;qu¨ekQZr ;k loZ dk;ZØekauk ekxZn'kZu o foŸkh; enr miyC/k g¨r vkgs- jk"Vªh; Lrjkoj 
ÁR;sd ns'kkr] ea=ky;kr] fo÷kxkr o fofo/k Ákf/kdj.kke/;s R;kpcj¨cj [kktxh laLFkkaP;k ek/;ekus fofo/k 
;¨tuk o dk;ZØe vk[kys tkrkr vkf.k R;kph ,d ;'kLoh vaeyctko.kh d¢yh tkrs- rsOgk i;kZoj.k Á'kklu 
gh ladYiuk vf/kd O;kid o egRoiw.kZ cur pkyyh vkgs- 
 ojhy loZ fu"d"kkZo:u loZlk/kkj.ki.ks fulxZ vkf.k O;äh ;kaP;k ÷¨orh vlysyk ÄVd t¨ 
okLrorsoj vk/kkfjr vkgs vkf.k r¨ ÄVd Eg.ktsp i;kZoj.k g¨;- Fk¨MD;kr i;kZoj.k Eg.kts okrkoj.kkyk 
lk/kyk tk.kkjk ler¨y g¨;- 
i;kZoj.k fo’k;d jkT;ÄVusrhy rjrwni;kZoj.k fo’k;d jkT;ÄVusrhy rjrwni;kZoj.k fo’k;d jkT;ÄVusrhy rjrwni;kZoj.k fo’k;d jkT;ÄVusrhy rjrwnh o “kklu %h o “kklu %h o “kklu %h o “kklu %    

1-÷kjrh; jkT;ÄVusP;k dye 48¼v½ e/;s jkT;ljdkjus i;kZoj.k laj{k.k o lao/kZu dj.;kpk rlsp 
ous o oU;thokaps j{k.k dj.;kpk Á;Ru djkok- 

2-ÄVusP;k dye 51¼v½ e/;s ous] ryko] u|k o oU;tho ;klkj[;k uSlxÊd ÄVdkps laj{k.k dj.ks 
vkf.k loZ lthokcÌy lgkuq÷wrhiwoZd –"Vhd¨u ckG.ks gs ÁR;sd ÷kjrh; ukxjhdkaps drZO; vkgs- 

3-1972 iwoÊ i;kZoj.k larqyu o inq"k.k ;kpk Qkjlk fopkj >kysyk ukgh- 1972 e/;s ek= LV‚dg¨e 
;sFkhy ifj"knsr ÷kjrkus vkiyh ÷wfedk Li"V d¢yh- i;kZoj.kkps vki.k foÜoLr vkg¨r] i;kZoj.k laj{k.k vkf.k 
lao/kZu ÁR;sd ukxfjdkaph tckcnkjh vkgs- ;klkBh ÷kjrkps ljdkj ghp ÷wfedk drZO; Eg.kwu mŸke fjrhus 
ikj ikMsy v'kh r;kjh n'kZfoyh vkf.k 1972&73 iklwu vusd vls ÁdYi gkrh Äs.;kr vkys- mnk-exj 
ÁdYi] v÷;kj.;s] O;kÄz ÁdYi] Çlg ÁdYi] m|kus bR;knh-  
 1970 P;k vkarjjk"Vªh; /k¨j.kkuqlkj ÷kjrkr i;kZoj.k xq.koŸkk vkf.k uSlÆxd lk/kukaP;k okijklkBh 
fofo/k 'kkldh; lfeR;k vkf.k eaMGkph LFkkiuk dj.;kr vkyh- p©F;k iapokÆ"kd ;¨tusr i;kZoj.k laj[k.k 
vkf.k lao/kZukyk fo'ks"k egRo ns.;kr vkys- rsaOgkiklwu i;kZoj.k fo"k;d fu;¨tu vkf.k /k¨j.kkaP;k fuÆerhph 
ÁfØ;k lq: >kyh o i;kZoj.k fo"k;d ckcÈps fodkl fo"k;d dk;ZØekrhy ,dhdj.k dj.;kr vkys- 
 ÷kjr ljdkjus 1970 e/;s fu;¨tu vk;¨xkps lnL; Jh firkacj iar ;kaP;k v/;{krs[kkyh **ekuo 
i;kZoj.k lferh** ph LFkkiuk dj.;kr vkyh- 1972 e/;s jk"Vªh; i;kZoj.k fu;¨tu vkf.k leUo; lferh] 
i;kZoj.k laj{k.k o lq/kkj.kk fo"k;d ckcÈoj lYyk ns.kkjh ;¨tuk iq<s dkgh dkG pkyyh- 
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 1980 e/;s ÷kjr ljdkjus dk;ns fo"k;d o Á'kkldh; ;a=.kslkBh frokjh lferh LFkkiu d¢yh- 1985 
e/;s i;kZoj.k o ouea=ky;] d¢afæ; Ánq"k.k fu;a=.k eaMG] jkT; Ánq"k.k fu;a=.k eaMG] jkT; ou ea=ky;] 
ftYgk Ánq"k.k fu;a=.k eaMG ;kaph LFkkiuk dj.;k vkyh- ÷kjr ljdkjus  laLFksph LFkkiuk d¢yh- 
 1996 e/;s lo Z̈Pp U;k;ky;kus i;kZoj.k laj{k.kklaca/kh vusd pkaxys fu.kZ; fnys- M‚-ckyh ;kauh 
i;kZoj.kkph xq.koŸkk jk[k.;klkBh Lora= U;k;ky; vlkos vls lqpoys-  
i;kZoj.k Á'kklukph vk/kqfud dkGkrhy mi;qDrrk %i;kZoj.k Á'kklukph vk/kqfud dkGkrhy mi;qDrrk %i;kZoj.k Á'kklukph vk/kqfud dkGkrhy mi;qDrrk %i;kZoj.k Á'kklukph vk/kqfud dkGkrhy mi;qDrrk %    
 i;kZoj.k gs ltho l`"Vhph thounk;huh vkgs T;k i;kZoj.kkP;k vk/kkjkoj ekuo txrs r¨p ekuo 
ÁpaM cq)heŸkk] dYiuk'käh o Á;¨x f'kyrsP;k vk/kkjkoj fulxkZpk i;kZoj.kkpk r¨ Lor%P;k LokFkkZlkBh 
Úgkl djr vkgs- foKku vkf.k ra=Kkukph Áxrh g¨ow ykxyh ;krwu vkS|¨fxdj.k] 'kgjhdj.k] jklk;fud 
[krkapk 'ksrhlkBh e¨BÓk Áek.kkr okij g¨ow ykxyk- R;keqGs i;kZoj.kkoj e¨BÓk Áek.kkoj ifj.kke g¨r vkgs 
vkf.k T;k i;kZoj.kkP;k vk/kkjkojp ekuokus Lor%ph Áxrh d¢yh ;kp i;kZoj.kkP;k ÚgklkeqGs vkt lfto 
l`"VhP;k vLrhRokpk Á'u m÷k vkgs- vkt laiw.kZ foÜop i;kZoj.k vlarqyukcÌy tkxr̀ g¨owu ;kaP;k 
Loj{k.kklkBh Á;Ru'khy vkgs- 1948 e/;s i;kZoj.k laj{k.kklkBh **n baVjuW'kuy ;qfu;u Q‚j datosZ'ku vkWQ 
uspj vkf.k uWpjy fjl¨lsZl** ph LFkkiuk d¢yh- tkxfrd i;kZoj.k fnu 5 twu 1997] olqa/kjk fnu ou 
eg¨Rlo ;klkj[ks miØe jkcoys tkr vkgsr- ekuoh thoukP;k ÁR;sd leL;sps fujkdj.k d:u R;koj 
mik;;¨tuk dj.ks gs y¨dÁ'kklukps dk;Z vkgs- Eg.kwu i;kZoj.k Á'kklukP;k vktP;k fodklklkBh] 
laj{k.kklkBh] lao/kZuklkBh Á;Ru djrkuk fnlwu ;srs Eg.kwu i;kZoj.k Á'kklukph mi;qDrrk gs iq<hy 
fo”ys’k.kkP;k vk/kkjs ekaMrk ;sbZy- i`Fohojhy e;kZfnr vl.kkjh lk/kulaiŸkh vkf.k ve;kZfnr ok<.kkÚ;k 
y¨dla[;sP;k vuar xjtkapk ifj.kke i`Fohojhy uSlÆxd lk/ku laiŸkhoj g¨r vkgs vkf.k i;kZoj.kkps larqyu 
fcÄMr vkgs- vls g¨ow u;s ;klkBh uSlÆxd lk/ku laiŸkhps ;¨X; O;oLFkkiu] fu;¨tu dj.ks dkGkph xjt 
vkgs o rs ÷koh fi<hlkBh dls miyC/k g¨Ãy ;klkBh lrr Á;Ru'khy jkg.ks xjtsps vkgs Eg.kwup i;kZoj.k 
Á'kklukps vfr'k; egRo vkgs- ÁR;sd Áns'kps gokeku] Ák.kh] ouLirh gs ,dk fof'k"V Ádkjps vlrkr- 
R;kuqlkj R;k Áns'kkph ,d thou O;oLFkk vlrs ;koj i;kZoj.kkps Qkj e¨Bs fu;a=.k vlrs i;kZoj.k gs ekuoh 
thoukP;k fodklklkBh dls mi;qä Bjsy- ;kP;k jpukRed fopkjklkBh i;kZoj.k Á'kklu vfr'k; egŸokps 
vkgs- mnk- dkax¨ [k¨Ú;krhy flXeh y¨dkaP;k thou ifjfLFkrhP;k jpukRed fodklklkBh y¨dÁ'kklukps 
i;kZoj.kkRed Á'kklukrwu egRo fnlwu ;srs- i;kZoj.k gh ,d O;oLFkk vkgs rsOgk ,dk ÷kxkoj >kysY;k 
ÄVuspk ifj.kke laca/k i;kZoj.kkoj iMr¨- tls ekuokP;k ik;kP;k vaxBÓkyk Bsl ykxY;kl R;kP;k osnuk 
M¨D;ki;±r tkrkr- R;kpÁek.ks i;kZoj.kkpk j¨"k Eg.kwu vkt egkiwj] nq"dkG] pØhoknG] Xy¨cy okeh±x ;kaP;k 
O;oLFkk fo'ys"k.kkalkBh i;kZoj.k 'kkókph xjt vkgs Eg.kts i;kZoj.k Á'kklukph xjt vkgs- ekuo d¢oG 
Lor%p o rkRdkG ÷©frd fodkl d:u rs dtZ ÷koh fi<hl Q¢M.;kl ns.ks ;¨X; ukgh rsOgk ÷koh fi<hyk 
ns[khy tx.;kpk] fodklkpk vf/kdkj vkgs- ;kph tk.kho rkRdkG d:u ns.;klkBh Lor%P;k fodklkyk 
pky.kk ns.;klkBh vkf.k gk fodkl fujarj fVdowu Bso.;klkBh i;kZoj.k Á'kklukph xjt vkgs- i;kZoj.kkr 
lekfo"V vl.kkÚ;k loZp ÄVdkps lok±fx.k fodkl dj.;klkBh i;kZoj.k Á'kklukph xjt vkgs vkt 
d¨.kR;kgh ÄVdkpk fodkl djko;kpk >kY;kl i;kZoj.kkph xjt ÷klrs R;k ÄVdkP;k fodklklkBh rsFkhy 
i;kZoj.k d'kk Lo:ikps vkgs ;koj R;k ÄVdkpk fodkl voyacwu vlr¨ Eg.kts vkt lok±fx.k fodklklkBh 
i;kZoj.k Á'kklukps egRo vkgs- vktP;k ekfgrh ra=Kku dkGkrhy ÷©frd lk/k.kkpk e¨BÓk Áek.kkoj fodkl 
g¨r pkyyk vkgs ijarw nqljhdMs e¨BÓk Áek.kkoj i;kZoj.kkpk Úgkl g¨r vlrkuk fnlwu ;sr¨- ;keqGs 
ljdkjyk i;kZoj.kkps larqyu fVdwu Bso.;klkBh /k¨j.kkaph fuÆerh djkoh ykxr vkgs vkf.k ;k /k¨j.kkP;k 
vaeyctko.khlkBh Á'kklu O;oLFkk dk;Z djhr vkgs Eg.kwup i;kZoj.k /k¨j.kkph ;¨X; vaeyctko.kh 
g¨.;klkBh i;kZoj.k Á'kklukps egRo vkgs- i;kZoj.kkr vkt e¨BÓk Áek.kkr g¨r vlysyh i;kZoj.kkph gk.kh 
Fkkacfo.;klkBh 'kklu] vkarjjk"Vªh; laLFkk lsok÷koh laLFkk v'kk osxosxG~;k ÄVdkaP;k}kjs i;kZoj.kkpk Úgkl 
Fkkacfo.;klkBh i;kZoj.k fo"k;d lektkr tutkx̀rh ÄMowu vk.k.;klkBh] fof'k"V v'kk /k¨j.kkph] fu;ekaph 
vko';drk vlrs Eg.kwup i;kZoj.k fo"k;d tutkxr̀h dj.;klkBh i;kZoj.k Á'kklukps egRo vkgs- 
i;kZoj.kkr vkt e¨BÓk Áek.kkoj dkcZu Mk;vkWDlkÃM ps ok<rs Áek.k vkf.k vkWDlhtu ps ÄVrs Áek.k 
;kpcj¨cj fgjO;k ouLirhpk uk'k] dkcZupØ] uk;Vª̈ tupØ] ;klkj[kh fulxZpØ¢ fcÄMr pkyyh vkgsr ;kps 
eq[; dkj.k dk; vkgs \ gs 'k¨/k.;klkBh i;kZoj.k Á'kklukph xjt vkgs- i;kZoj.k gs d¢oG ,dVÓk ekuo 
tkrhP;k lftokph eäsnkjh ukgh rj rh ;k i`Fohojhy loZ ltho] i'kqi{kh] ouLirh ;k lok±ph ekydh vkgs 
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vkt ;k vk/kqfud ÷©frd Li/ksZe/;s yodjkr yodj fodkl lk/; dj.;klkBh e¨BÓk Áek.kkoj i;kZoj.kkph 
gk.kh d¢yh tkr vkgs- ;ke/;s vusd tho ouLirh u"V g¨r vkgsr- R;kpcj¨cj ;kpk ifj.kke ;sFkhy thou 
O;oLFksoj iMr vkgs Eg.kwu txk o txw |k ;k lans'kklkBh i;kZoj.k Á'kklukps egRo vkgs- i;kZoj.kkph 
leL;k vkt ,dk ns'kkiqjrh e;kZfnr u jkgrk rh ,d tkxfrd Toyar leL;k cuyh vkgs- R;kpcj¨cj gh 
leL;k fnolsafnol e¨BÓk Áek.kkoj ok<r pkyyh vkgs- ekuokP;k fodklkP;k –"Vhd¨ukrwu gh leL;k 
cuyh ulwu ekuokf'kok; brj lftokaP;k ns[khy vfLrRokP;k –"Vhus e¨Bk /k¨dk fuekZ.k >kyk vkgs- Eg.kwup 
i;kZoj.kkr ekuokph Áxrh LokLF; ÷forO; ;kapk vFkZ vf÷Ásr vkgs-  

y¨dÁ'kklukrhy ;k uohu ladYiuse/;s i;kZoj.k Á'kklukps egRo vkt fnolsafnol ok<r vlrkuk 
fnlrs ;ke/;s Á'kklukph ÷wfedk vfr'k; egŸokph vkgs ;k vk/kqfud dkGkr ok<rs vkS|¨fxdhdj.k] 
ukxjhdj.k ;klkBh e¨BÓk Áek.kkoj i;kZoj.kkpk Úgkl g¨r pkyyk vkgs Eg.kwup i;kZoj.k Á'kklukps egRo 
vksG[kwu fu;kftr ukxjhdj.kklkBh] vkS|¨fxdhdj.kklkBh] vkKkukoj ekr dj.;klkBh] i;kZoj.kkpk ler¨y 
jk[k.;klkBh] ik.kh] tehu ;kaP;k ;¨X; O;oLFkkiuklkBh Áknsf'kd ler¨y jk[k.;klkBh] uSlÆxd lk/ku 
laiŸkhP;k ;¨X; O;oLFkkiuklkBh vkt y¨dÁ'kklukP;k ek/;ekrwu i;kZoj.k Á'kklukph vko';drk vkgs-  
lanHkZxzaFk %lanHkZxzaFk %lanHkZxzaFk %lanHkZxzaFk %    

1- ojkV rq-e-] i;kZoj.k”kkL=& ,d vH;kl] js.kwdk izdk”ku] vkSjaxkckn- 
2- cu of”k’B] ¼laiknd½] i;kZoj.kh; O;oLFkk o ekuoh thou] v#.kk izdk”ku] ykrwj- 
3- voLFkh ,-ih- fodkl iz”kklu] y{eh ukjk;.k vxzoky izdk”ku] vkxjk- 
4- “kekZ ch-,y-] ,oae Hkkj}kt] ekuo o i;kZoj.k] efyd vWaM daiuh izdk”ku] t;iwj- 
5- exj t;dwekj] i;kZoj.k”kkL= ifjp;] fo|k izdk”ku] ukxiwj- 
6- vfgjjko Ogh-vkj-] i;kZoj.k”kkL= foKku] fujkyh izdk”ku] iq.ks- 
7- jkmr iz-j-] i;kZoj.k vH;kl] f”kokth fo|kihB] dksYgkiwj- 
8- gsGacs ,p-ch- yksdiz”kklu uohu fopkj izokg] fpUe; izdk”ku] vkSjaxkckn- 
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िव ानवादी नतेृ व पंिडत जवाहरलाल नहेिव ानवादी नतेृ व पंिडत जवाहरलाल नहेिव ानवादी नतेृ व पंिडत जवाहरलाल नहेिव ानवादी नतेृ व पंिडत जवाहरलाल नहे     
    

ाााा. . . . दलीप िभमराव िग  हेदलीप िभमराव िग  हेदलीप िभमराव िग  हेदलीप िभमराव िग  हे    
इितहास िवभाग मुख 

पंकज कला व िव ान महािव ालय, चोपडा िज. जळगाव 
 

पंिडत जवाहरलाल नेह  वतं  भारताचे पिहले पंत धान हणून जगभर नावलौ कक आहते. पंिडत 
नेह जी यांचा ज म का मीर ा ण कुटंुबात झाला. पंिडत या श दाचा अथ ा ण पंिडत असा होतो. पूव पासूनच 
नेह ज चे घराणे आ थकदृ ा सदन होत.े तसचे शै िणक दृ ा ही आधुिनकतेची खास धरणारे अस याने यांना 
चांगले वातावरण लाभल े होते. "वया या १५ ा वष  त े इं लंडला आिण यानंतर दोन वष त े हरॅो येथ े
िश णाक रता गेले. कि ज िव ापीठातून यानंी सामा य िव ान (नचॅरल साय स) या िवषयात पदवी घेतली"१ 
हणजेच पंिडत नहे जी यां या ि म वाची जडणघडण िव ानवादी वातावरणात झा याची दसते. तसचे 

बा याव थेपासून िव ानाची आवड यांना िनमाण झाली होती. याच माणे त े पुढे सामा य िव ान या िवषयात 
पदवी घेत याने यां या ि म वाची जडणघडण अिधकच िव ानवादी बनली होती. अशा या वातावरणामुळे 
पंिडत जवाहरलाल नेह  पुढे िव ानवादी नेतृ व हणून नाव लौ कक पावले होते. या ाना या आधारावर यांनी 
आधुिनक भारताची उभारणी िव ानवादी दिृ कोनातनू केली होती. वतं  भारतात यांनी अनेक िव ानवादी 
सं थांची उभारणी केली. यामुळे नवनवीन संशोधन झाले. अनेक े ात शोध लागून नवीन तं ान उदयास आल े
यामुळे भारतात आ मिनभर बोलू लागला होता. 

"काल मा स या िवचारांचा जबरद त भाव नेह ं वर होता"२ काल मा स यां या िलखाणाचा भाव 
नेह ज वर होता मा  तो आ थक व सामािजक दृ ीने अस याचे दसत.े रा ीय वतं यापे ा आ थक व सामािजक 
दृ ीने वतं  अस यास दशेातील जनता अिधक सुखी समाधानी असते. या दृ ीने नहे ज चा काय कर याचा 
िवचार होता. "पंिडत नेह नवर मा सवादी त व ानाचा भाव असला तरी ते पूणपणे भौितकवादी नाही"३ 
हणजेच काल मा स या भौितकवाद व चंगळवादी िवचारांचा यां यावर पगडा न हता. या िवचारधारेतनू यांनी 

फ  समाजवाद व आ थक दिृ कोनातून िवचार के याचे दसते. पंिडत नहे जी िव ानवादी िवचारधारायच े
अस यान े यांनी िवचार के याचे दसत ेभौितक वादा या आहारी जाऊन आपला िवकास होणार नाही. यासाठी 
आपण िव ानाची कास धरणे के हाही मह वाचे राहणार आह.े यातच जनतचेा िवकास होईल हणजचे 
भौितकवादा बरोबर मानवी जीवनालाही नेह ं नी मह व दले होते. 

"मानवा या अंत रक जीवनाचे मह व िवस न आपण केवळ बा  िव ास गंुतनू रा न चालणार नाही. 
माणसाने अंत रक आिण बा  जीवनात समतोल व सुसवंाद िनमाण कर याचा आपण य  केला पािहजे"४ याव न 
असे प  होते क , नेह जी भौितक वादाच ेपुर कत न हते. मानवाने बा  िव ात गंुतून रा न चालणार नाही. 
िव ानवादी दृ ीने िवचार क न आप या िहताच ेचांगले िनणय यावे. बा  जग भौितक जीवनात अिधक रमान 
असते. यां यासोबत वावरत असताना यां या आहारी जाता कामा नये. अ यथा आपली अधोगतीच होईल असा 
िवचार नहे जी नेहमी सांगताना दसतात. मानवाने आप या जीवनात अंत रक व बा  जीवनाचा समतोल साधनू 
जीवनाची गती केली पािहजे. तस ेझाले नाही तर जीवनाचा स यनाश होईल असे प  मत यांचे होते. यांनी 
वेळोवेळी मानवतावादातून िवचार केला. "परक य जुलमी राजवटीखालील दशेां या वातं यल ात यांना ची 
होती. आयलडम ये झाले या िसन फेन आंदोलनाबाबत यांना िवशेष वार य होतं"५ याव न असे ल ात यतेे क , 
पंिडत जवाहरलाल नेह  यांना मानवताची सहानुभूती होती. याच िवचारधारामुळे यांनी भारतीय 
वातं यल ात सहभाग घऊेन ि टश स ेिव  लढा उभा केला होता. 

'पंिडत नेह ज नी िव ान आिण पुरोगामी व पाची िवचारसरणी िववेकिन  जीवन मू याचा पुर कार 
केला'.६ सदसद िववेक बु ीने िवचार क न जीवन मू याचा पुर कार नहे ज नी केला होता. िव ानवादी 
िवचारधारेतून पुरोगामी भारताची िन मतीचे व  नेह जी नेहमीच बघत होते. हणून वतं  भारताच े पिहल े
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पंत धान झा यानंतर यानंी पा ा य िवचारधारेपे ा अिल तावादी िवचारधारेला अिधक ाधा य दले. दसुरे 
महायु  संप यानंतर अमे रका व रिशया ह ेदोन दशे वैि क श  हणून पुढे आले होते. यानंी आ का व आिशया 
खंडातील नुकतेच वतं  होत असले या दशेांना आप या गटात सामील क न घे याचे षडयं  रचले होते. आ थक 
आिमष दाखवून या रा ांना आप या गटात सामील क न घे याचे काम ह े दशे करत होते. मा  भारत अिल  
रािहला यानंी दो ही दशेाकड ेपाठ फरवली. "भारतासार या रा ांना ल करी करार करणे तसेच अमे रके या वा 
रिशया या गटाला बांधून घणेे पसंत न हते. यांनी अिल  राह याच ेठरिवले"७ हा भारता या िवकासा या दृ ीने 
मह वाचा िनणय होता. कारण भारत नुकताच ि टशां या वच वातून वतं  झाला होता. ि टशांनी भारतावर 
स ा गाजवली या स े या कायकाळात यांनी भारतातनू चंड आ थक संपदा इं लडंम ये घेऊन गेले यामुळे भारत 
आ थक दिृ कोनातून कमकुवत झाला होता. अशा प रि थतीत भारताला अमे रका कवा रिशया यांची कोणाचीही 
बाजू घेऊन चालणार न हत.े याम ये कोण याही एका दशेाची बाजू घेतली असती तर आप याला नव तं ान 
िमळ यास अवघड झाले असते. कारण जगात शीतयु  पेटले होते. याची झळ िनि तच आप याला बसली असती. 
हणून अिल तावादी धोरणाचा वीकार क न पंिडत जवाहरलाल नेह ं नी भारताची मह वपूण भूिमका बजावली 

होती. 
"ि टशां या गुलामिगरीतून मु  क न वातं याचा मोकळा ास यां या ेरणेने आज घेतो आिण 

व छंद िवहार मण करतो या भारताला पुरोगामी आिण आधुिनक व पाचे अ छादन दणेा  या या महापु षान े
सदो दत अ भागी रा न आधुिनक भारताचे ितिनिध व केले"८ नेह जीने वतं  भारता या सवागीण िवकासा या 
दृ ीने नेहमीच चांगला िवचार क न िनणय घेतले. िव ान व औ ोिगक िवकास, पंचवा षक योजना यामुळे 
आ थक िनयोजन करणे अिधक सकुर झाले. यामुळे कृषी आिण उ ोग वसायांना अिधक चालना िमळाली होती. 
नेह ज या िव ानवादी िवचारधारेमुळे भारतात 'भारतीय अंतराळ संशोधन सं थेची' थापना कर यात आली 
होती. अनेक ठकाणी भौितक संशोधन योगशाळांना चालना िमळाली होती. या सव गो ी नहे ज या 
िव ानवादी िवचारधारेमुळे श य झा या हो या. वातं  भारताची धुरा सु वातीपासून िव ानवादी िवचारधारेवर 
आधारलेली होती. कारण पंिडत नेह  ह े भारताचे पिहले पंत धान होते. यांच े सु वातीच े आयु य पा ा य 
िवचारधारेवर बनलेल े होत.े पा ा य रा ानी आपला िवकास आधुिनक व िव ानवादी प तीने केला होता ह े
नेह ज नी जळून बिघतले होते. याच धत वर भारतात यांनी िवकास कर यास सु वात केली होती. व याचा 
फायदा भारता या िवकासा या दिृ कोनातनू अिधकािधक झाला.  

'औ ोिगक धं ात एकाकडचे स ा व सवािधकार असता कामा नये. तर यावरील अिधकार सावजिनक व 
िनयंि त व पाचे असावेत'९ हणून सु वातीला सहकार त वावर अनेक सं थांची थापना क न सवसामा यांचा 
सहभाग यांनी क न घतेला होता. सावजिनक पातळीवर मा  लोकशाही प तीला वािम व िमळाले यातूनच 
भारतात सामािजक समता थािपत हो यास सु वात झाली होती. अशा िवचारधारेमुळे वैयि क व आ थक 
गुलामिगरी न  होऊन सामुदाियक व पाच े े  उदयास आले. यातून सवाना समान संधी ा  झाली होती. 
सवागीण िवकास होऊ लागला यातूनच समाजवादी समाजाची िन मती होऊन आधुिनक भारताचा उदयास होऊ 
लागला होता. 

"आ थक गती क रता िव ान राबिवलेले जावे यावर यांचा फार भर होता. दशेात तं ान सं थेची 
थापना १९५१ म ये झाली. संशोधन काय चालिव याक रता दशेभर िव ान सं थचेे जाळे िनमाण केले"१० जर 

आप याला आ थक िवकास साधायचा असेल तर िव ाना या सा ाने साधने श य आह.े िव ानाणे केलेली गती 
येक े ात िवकास घडवून आणते. यामुळे उ पादन मता वाढीस लागतील व आ थक भरभराट मो ा 

माणात होईल असे प  मत पंिडत नेह ज चे होते. 'नेह  यां या दिृ कोन वै ािनकांचा होता. िव ान व 
संशोधन या े ात वेगान े गती हावी याक रता ते अ यंत उ सुक होत.े'११ हणजेच िव ानवादी वातावरणात 
जडणघडण झा यामुळे पंिडत नहे ज चे ि म व िव ानवादी िवचारधारेचे बनले होते. या िवचारधारेच े ते 
जीवनभर पाईक रािहल.े यामुळेच आधुिनक भारताची वै ािनक गती झपा ाने झाली. जागितक पातळीवर 



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

 Vol. I  - ISSUE – LXIX , Year – 8,    14 Oct. 2022,  SJIF Impact Factor : 7.479   Page - 211 

भारताच े नाव गौरवणे घेतले जाते. ही वै ािनक गती फ  नेह ज या स म नेतृ वामुळे झाली होती. 
िव ानवादी नेतृ व हणून पंिडत जवाहरलाल नेह  यांची ितमा आज या जगात चमकता तारा हणून चिलत 
आह.े 
िन कषिन कषिन कषिन कष    

१) पंिडत जवाहरलाल नेह  ह ेिव ानवादी नेतृ व होते. 
२) पंिडत नेह जी यांची पा ा य िवचारधारेत जडणघडण झाली होती. 
३) पा ा य िश णामुळे नेह जी िव ानवादी बनले होते. 
४) आधुिनक भारतात िव ान व तं ानाची गती नेह जी मुळे झाली. 
५) पंिडत नेह जीने वेळोवेळी िव ान व तं ानाला ो साहन दले. 
६) पंिडत नेह चा दिृ कोन जाितवंत वै ािनकाचंा होता. 
७) िव ान व तं ानामुळे भारत आ मिनभर बनू लागला होता. 
८) आ थक गती क रता िव ानाची साथ िमळाली. 
९) िव ानवादी तं ानामुळे भारतातील औ ोिगक े  िवकिसत झाले. 
१०) पंिडत नेह ज वर काल मा सचा भाव होता. मा  ते भौितकवादाचे पुर कत न हते. 
११) पंिडत नेह ज नी िव ान आिण पुरोगामी व पा या िववेकिन  जीवन मू याचा पुर कार केला. 
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वदंेवदंेवदंेवदंे    मातरममातरममातरममातरम    यायायाया    गीताचेगीताचेगीताचेगीताचे    रा ीयरा ीयरा ीयरा ीय    चळवळीतीलचळवळीतीलचळवळीतीलचळवळीतील    योगदानयोगदानयोगदानयोगदान    
संशोधक    

डॉडॉडॉडॉ. . . . दपालीदपालीदपालीदपाली    चं कातंचं कातंचं कातंचं कातं    पाडंेपाडंेपाडंेपाडंे    
संगीत िवभाग, पु. अ. होळकर महािव ालय, राणीसावरगाव    

तावनातावनातावनातावना::::    
भारता या वातं याचा अमृत महो सव खूप मो ा थाटामाटाने साजरा कर यात आला. या िनिम ान े

भारता या वातं याची पं याह र वष आिण वातं य चळवळीचा इितहास यावर अनेक कारे िववेचन कर याचा 
ण या दशेातील येक नाग रकाला िमळाला. एक दशे या ना यान े वेगवेग या प तीने आिण वेगवेग या 

मा यमातून नाग रकां या मनात जलेला असतो. ती रा भावना जवणारी मा यमे अितशय मोलाची भूिमका 
बजावत असतात. या ाने ीया या मा यमातून या या बु ी, मनाला आिण शरीराला मातृभूमीिवषयी 
आक षत करणारे, याब ल आ था िनमाण करणारे, िवचार करायला भाग पाडणारे तसेच याला कृतीत पांतरीत 
कर यासाठी े रत करणारी अनेक तीके कायरत असतात. या तीकांनीच येक दशेा या रा ीय चळवळीत खूप 
मोठे योगदान दलेले आह.े ती या दशेाची रा ीय तीके बनतात. भारतीय वातं य चळवळीत सु ा अनेक अशा 

ितकांनी मोलाची भूिमका बजावली आह.े वा तिवक पाहता आज भारतीय वातं याला ७५ वष उलटून गेली 
आहते,परंतु यावेळीचा रणसं ाम आज ही आप या डो यापुढे जीवंत उभा राहतो तो याच दशेभि पर गीतां या 
मा यमातून आिण   यापैक च एक हणज ेवंद ेमातरम ह ेगीत. या गीताच ेयोगदान अितशय मह वपूण आह ेआिण 
ते समजून घेऊन पुढील िपढीकड े पोहचवणे िह काळाची गरज आह.े या भूिमकेतून  हा संशोधन लेख सादर 
कर याचा य  संशोधकाचा आह.े 
उ ेउ ेउ ेउ :े:::    
 तुत संशोधन लेख काही उ  ेिनधा रत क न ती पूण कर या या दशेने सादर केला आह.े याची उ  े
खालील माणे मांडता येतील. 

1. भारतीय रा ीय चळवळीचा मागोवा घेणे. 
2. वंद ेमातरम या गीताची पा भूमी अ यासणे. 
3. वंद ेमातरम या गीताचे रा ीय चळवळीतील योगदान अ यासणे. 
4. वतमान प रि थतीत या गीताचे थान व मह व याची मीमांसा करणे.  

वंदेवंदेवंदेवंदे    मातरममातरममातरममातरम    गीताचीगीताचीगीताचीगीताची    पा भमूीपा भमूीपा भमूीपा भमूी::::    
वंद े मातरम या गीताची रचना बं कमचं  चटज   यांनी केली. न ान े थापन झाले या कलक ा 

िव ापीठाचे ते पदवीधर होते. बी.ए. ही पदवी संपादन के यानंतर यांनी ि टीश सरकारम य ेनोकरी वीकारली. 
उपिज हािधकारी, उप यायाधीश अशा मह वपूण पदावर यांनी काम केले. यांना भारता या तसेच बंगाल या 
इितहासात आवड होती. यामधील काही संग सात यान े यांना े रत करत असत. याच वेळेला ि टीश शासन 
‘God save the queen’ नावाच े गीत भारतीय जनतेला हण यासाठी पुर कृत कर या या तयारीत होत.े 
भारतीय दशे ेमी लोकांनी याचा िवरोध केला. भारतीय वातं य लढा मोठा जोर ध न होता ,इं जांिव  अनेक 
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ांितकारी उभ े होत े  यां या कु टल कार थान आिण जुलमी अ याचारमुळे भारतीयांची दशे भावना अिधकच 
जागृत होऊ लागली आिण  या पा भूमीवर भारतीयासंाठी एक गीत असावे अशा भावनेतून बं कमचं  यांनी वंद े
मातरम ह ेगीत रचल.े बळी नदी या तीरावर िच सुरा या ठकाणी १८७६ म ये ह ेगीत रचल ेगेले. ह ेगीत बंगाली 
आिण सं कृत भाषेतील श दांचे िम ण क न रच यात आले. च ोपा याय यां या ‘आनंदमठ’ या कादबंरीतून 
१८८२ म ये ह ेगीत कािशत झाले. लागलीच जदनुाथ भ ाचाय यांनी याला चाल दऊेन वरब  केल.े 
गीताचागीताचागीताचागीताचा    अथअथअथअथ::::    

‘वंद’े या सं कृत श दाचे मुळ ‘वंद’ ह ेअसून त ेऋ वेदात आढळते. याचा अथ गुणगान गाणे, कौतुक करणे, 
पूजा करणे, आदरान ेनतम तक होणे इ यादी कारे समजला जाऊ शकतो. ‘मातरम’ हणज ेआई, मातृभूमी, दशे 
अशा िविवध अथान ेघेतला जातो. या गीतातनू भारताला आपली आई असे मानून ितचे गुणगान कर यात आले आह े
आिण यातून ती कशी पू यनीय आिण वंदनीय आह ेअशा भावना  कर यात आ या आहते. ‘वंद ेमातरम’ ह े
गीत आज लोकांना ज ेप रिचत आह े यापे ा मोठे आह.े याचे फ  पिहले कडवे रा ीय गीत हणून वीकारलेल े
आह.े या पिह या कड ाच ेश द आिण अथ िववेचन करता येईल तो खालील माणे.  

वंदेवंदेवंदेवंदे    मातरममातरममातरममातरम, , , , वंदेवंदेवंदेवंदे    मातरममातरममातरममातरम        
सजुलामसजुलामसजुलामसजुलाम    सफुलामसफुलामसफुलामसफुलाम    मलयजमलयजमलयजमलयज    शीतलामशीतलामशीतलामशीतलाम        
स यस यस यस य    शामलामशामलामशामलामशामलाम    मातरममातरममातरममातरम        
शुशशुुशु     यो ायो ायो ायो ा    पलु कतपलु कतपलु कतपलु कत    यािमनयािमनयािमनयािमन         
पु लपु लपु लपु ल    कुसिुमतकुसिुमतकुसिुमतकुसिुमत    मुदलमुदलमुदलमुदल    शोिभनीमशोिभनीमशोिभनीमशोिभनीम        
सखुदामसखुदामसखुदामसखुदाम    वरदामवरदामवरदामवरदाम    मातरममातरममातरममातरम    
    वदंेवदंेवदंेवदंे    मातरममातरममातरममातरम    वंदेवंदेवंदेवंदे    मातरममातरममातरममातरम. . . .     

ह े माते, मी तुला णाम करतो. पा याने प रपूण, फळांनी बहरलेली, दि णे या वायू लहर नी शांत 
भासणारी, बहरले या िपकांनी समृ  अशा मा या मातेला मी णाम करतो. 
शु  चांद यामुळे बहरले या इथ या रा ी आ हाददायक असतात. फुलां या रा नी, वृ ांनी मढवलेली इथली 
जमीन शोभून दसत.े पा याची अवीट गोडी, मधुर बोली, सुख समृ ी दणेारी ह ेमाता, माझा तुला णाम! 
वातं यवातं यवातं यवातं य    चळवळीतीलचळवळीतीलचळवळीतीलचळवळीतील    योगदानयोगदानयोगदानयोगदान::::    

 १८९६ या भारतीय  रा ीय क ेस या अिधवेशनात र व नाथ टागोर यांनी थम राजक य संदभात 
गायले या या गीतान े भारतीय वातं य चळवळीत  मह वाची भूिमका बजावली 1. त हापासून त े भारतीय 
वातं या या राजक य चळवळ आिण संघषाचा खूप मोठा ेरणा ोत बनून भारतीयां या मनात एक वेगळी जागा 

क न आह.े भारतात अनेक राजक य आिण ांितकारक चळवळी या अनुषंगान ेजो काही जनसमुदाय एक  यायचा 
या ठकाणी ह ेगीत गायले जाऊ लागले. पुढे या गीताची परंपरा बनली. येक सभेत ह ेगीत असायचे. १९०५ या 

चळवळीत या गीताच े खूप मोठे योगदान आह.े ी अरिव दो यांनी या गीताचा उ लेख बंगालचे रा गीत हणून 
केलेला आढळतो. ि टीश सरकारन े या गीतावर आिण आनंदमठ या कादबंरीवर बंदी घातली. पण या बंदीला 
झुगा न दऊेन वातं यवीर ह ेगीत सावजिनक ठकाणी गायचे आिण यातून अनेकां या मनात रा ेमाची भावना 
जागवायचे. भारतीय वातं य चळवळीत नाग रकां या मनात रा भावना जागवणे आिण ती कायम ठेऊन लोकानंा 
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सं ामात सहभागी हो यासाठी े रत कर याच ेखूप मोठे योगदान या गीताच ेआह.े  ह ेगीत गात असतांना अनेक 
भारतीय वीरांना अटक झाली, अनेकांना तु ंगवास झाला, अनेकांवर लाठीह ला आिण इतर अमानुष असे अ याचार 
झाले.  भारतीय वातं यवीर आपले ाण अपण कर यासाठी तयार होत ेपरंतु ह ेगीत ओठावरचे गाणे बंद करायला 
तयार न हत.े आप या मातृभूमीब ल या दशेातील नाग रकां या मनात एवढे ेम िनमाण कर याची ताकद या 
गीता या श दांम ये आह.े हणून पुढे भारतीय वातं य ा  क न भारतीय लोकांना वतं  ओळख िनमाण क न 
दे याची कमया या गीताने क न दाखवली आह.े हणून भारतीय वातं यानतंर वंद े मातरम ह े गीत भारताच े
रा ीय गीत हणून वीकार यात आले. २४ जानेवारी १९५० रोजी भारतीय संसदनेे या गीताल रा ीय गीत हणून 
‘जन गण मनं’ या रा गीता या बरोबरीचा दजा दलेला आह.े  

‘वंद ेमातरम’ ह ेदोन श द आप या दशेात अितशय मह वपूण आहते. ह ेउ ार याबरोबर आजही आपली 
छाती गवाने फुलत.े या नावा या पाठीमागे खूप मोठा इितहास आह.े या नावाने अनेक कारच ेसािह य िनमाण 
झाले. अनेक िच पट बनव यात आले. वेगवेग या भाषेत आिण वेगवेग या दशेात मो ा माणात किवता आिण 
गीते रचली गेली. आजही या गीताची जाद ूभारतीयां या मनात कायम आह.े  
मराठवाडामराठवाडामराठवाडामराठवाडा    मिु सं ामातमिु सं ामातमिु सं ामातमिु सं ामात    योगदानयोगदानयोगदानयोगदान::::    

भारतीय वातं य ा  झा यानंतरही भारताचा काही भाग वेगवेग या सं थािनकां या ता यात होता 
आिण तो वतं  न हता. भारतीय सरकारन े यासाठी अनेक य  केले. आजचा मराठवाडा दशे िनजामा या 
राजवटीखाली असले या हदैराबाद सं थानात होता. यामुळे तो पारतं यात होता. या मराठवाडा मु साठी खूप 
मोठा सं ाम वामी रामानंद तीथ आिण इतर अनेक ने यां या नेतृ वाखाली लढला गेला. या मु सं ामात  सु ा 
‘वंद ेमातरम’ ही वतं पणे चळवळ उभार यात आली होती. जाहीरपणे ह ेगीत सावजिनक ठकाणी हणून िनजाम 
राजवटीचा िवरोध कर यात येऊ लागला. याचेच एक उदाहरण हणज े‘हदैराबाद सं थानात उ मानीया ह ेएकमेव  
िव ापीठ होत े तर वरंगल,गुलबगा,औरंगाबाद येथे इंटरिमिजयट कॉलेज होती सव मराठवा ात एकमेव 
औरंगाबाद येथेच एक कॉलजे होत े यावेळी तेथील मुि लम िव ाथ  या कॉलेज समोर दररोज नमाज पढत असत 
तर याच वेळी हणज े१४/९/१९३८ ला ाथना हणून हद ू िव ा यानी ‘वंदमेातरम’ ह ेगीत हण यास ारंभ 
केला यामुळे यावेळी त णांम ये मो ा माणात जागृती झाली होती’2  यासाठी सु ा अनेक लोकांना कारावास 
आिण इतर अनेक अ याय सहन करावे लागले. शेवटी १७ स टेबर १९४८ रोजी मराठवाडा हा िनजामा या 
तावडीतून मु  झाला. यासाठी या गीताच ेखूप मोठे योगदान आह ेह ेमा य करावेच लागेल. 
समारोपसमारोपसमारोपसमारोप::::    
 ‘वंद े मातरम’ ह े गीत या दशेा या इितहासात आिण वतमानात सु ा खूप ेरक असे ितक ठरले आह.े 
आप या मातृभूमीचा गौरव क न तीला परक य बंधनातून मु  कर याच ेयोगदान या गीताच ेआह.े एव ावरच 
या गीताच ेयोगदान संपत नाही. ते न संपू दे याची जबाबदारी ही भारता या येक नाग रकाची आह.े आज शाळा-
महािव ालयातनू ह ेगीत गायले जात.े अनेक सावजिनक काय मातनू याचे सादरीकरण होत.े परंतु या यासोबत 
जोडलेली रा भावना कमी होऊ न दतेा ती दवस दवस वृ गत होत जाणे ही काळाची गरज आह.े भारत हा दशे 
फ  गुलामीतून वंत  करणे एव ाच ट यावर न थांबता आंतररा ीय पातळीवर िवकिसत दशेा या यादीम य े
तो अ माने असला पाहीजे अशी रा भावना िवकिसत कर यासाठी या गीताचा उपयोग करणे खूप गरजेचे आह.े 
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रा ीय गीत ह े खया अथान े रा ा या िवकासात मोलाची भूिमका बजावणारे बनले पाहीजे यासाठी वतमानात 
यावर काम कर याची गरज आह.े वातं यपूव काळात या गीताचे ज े योगदान होत े तीच जाद ू आजही या 

श दांमधून प रवत त झाली पाहीजे.    
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egk’Vªkrhy lektlq/kkj.kk pGoGhr fu;rdkfydkaph Hkwfedkegk’Vªkrhy lektlq/kkj.kk pGoGhr fu;rdkfydkaph Hkwfedkegk’Vªkrhy lektlq/kkj.kk pGoGhr fu;rdkfydkaph Hkwfedkegk’Vªkrhy lektlq/kkj.kk pGoGhr fu;rdkfydkaph Hkwfedk    
MkWMkWMkWMkW----jktsanz lqdnso pkS/kjhjktsanz lqdnso pkS/kjhjktsanz lqdnso pkS/kjhjktsanz lqdnso pkS/kjh    

¼ejkBh foHkkx¼ejkBh foHkkx¼ejkBh foHkkx¼ejkBh foHkkx) 
fnxacjjko fcanw egkfo+|ky;]fnxacjjko fcanw egkfo+|ky;]fnxacjjko fcanw egkfo+|ky;]fnxacjjko fcanw egkfo+|ky;]HkksdjHkksdjHkksdjHkksdj----    

    

ok³~e; vkf.k o`Rri= vFkok fu;rdkfyd ;k xks’Vh osxosxG;k okVr vlY;k rjh( R;k ijLijiqjd 
vkgsr ;k nksugh xks’Vh fczVh”k jktoVhr Hkkjrh; lektthoukr :< >kkysY;k vkgsr- dkj.k R;kiwohZ Eg.kts 
izkphu vkf.k e/;;qxhu dkGkiklwu ok³~e;fufeZrh gksr vlysyh fnlr vlyh rjh( fu;rdkfyd ok o`Rri= 
gh ckc vk<Gwu ;sr ukgh- rj gh ladYiuk iw.kZi.ks fczVh”k jktoVhrhy eqnz.kdyseqGs yksadki;Zar ekfgrh 
ikgkspfo.;kps lk/ku cuysys fnlrs- ;krhy fu;rdkfyd ;k ?kVdkpk vH;kl ;kr ikg.;klkj[kk vkgs- vls 
gs ^̂̂̂fu;rdkfyd Eg.kts fu;r+dkG ;k i/nrhus izdkf”kr gksr vlrs- vFkkZr BjysY;k dkGkuqlkj fu;feri.ks 
izdkf”kr dsys tk.kkjs lkfgR; Þ vlk R;kpk <kscGekukus vFkZ ykork ;sbZy-^̂̂̂ ;klanHkkZr o-fn-dqyd.khZ 
;kaP;kers Þfu;rdkfyd Eg.kts Bjkfod dkGkP;k varjkus miyC/k dsys tk.kkjs ok³~e; R;kr rkRdkfyd 
EkgRokps ri”khy vlrkr o dkgh fpjLFkk;h egRokps fo’k;gh vlrkr- ykSfdd ?kVuk vkf.k rhojhy Hkk’; 
dkgh LQqV fopkj O;ogkjksi;ksxh “kkL=s vkf.k fo|k ;kaph ekfgrh bR;knhauh ;k fu;rdkyhdkaph tkxk 
O;kiysyh vlrs- vlk gk ,dp etdwj b’V R;k la[;sus Bjkfod osGh vkiY;k okpdkauk lknj djrk ;s.ks gs 
fu;rdkfydkaps dke vlrs-ß1   

;kpkp vFkZ vlk dh] fu;rdkfyd Eg.kts Bjkfod osGsyk fy[khr Lo:ikrhy etdwj f”kf{kr 
okpdkai;Zar iksgkspfo.kkjs ek/;e vls ekuys xsys- R;krwu izfl/n gks.kkjs ys[ku gs ok³~e;hu Lo:ikps vlY;kus 
ok³~e;hu fu;rdkfyds v”kh R;kaph ejkBh lkfgR;kr vksG[k >kysyh vkgs- Eg.kwu fczVh”k dkGkiklwu mxe 
ikoysY;k ok³~e;hu fu;rdkfydkapk fopkj djrkuk rh fof”k’V izsj.ksrwu fuekZ.k >kysyh vkgsr vls y{kkr 
;srs- Eg.kwu rsOgkiklwu rs fczVh”k dkG vkf.k fczVh”k ns”k lksMwu xsY;kuarjP;k dkGkrhy fu;rdkfydkaps dk;Z 
;klanHkkZr izdk”k Vkdrk ;s.;klkj[kk vkgs- 
� fczVh”kdkyhu lkekftd fLFkrh %&  fczVh”kdkyhu lkekftd fLFkrh %&  fczVh”kdkyhu lkekftd fLFkrh %&  fczVh”kdkyhu lkekftd fLFkrh %&      

lq:okrhyk Hkkjrkr O;kikjh Eg.kwu vkysY;k baxztkauh gGwgGw vkiyh ikyseqGs [kksyoj jksoyh vkf.k 
lai.kZ HkkjrHkj vkiyh ,dN=h jktdh; lRrk LFkkiu dsyh- rRiqohZ Hkkjrh; lektftou gs izkphu 
dkGkiklwu /kekZf/k’Vhr eqY;kauh c/n~ >kysys gksrs- rj e/;;qxhu dky[kaMke/;s eqfLYkekaph vusd vkdze.ks 
>kyh R;krwu ;sFkhy lektthou <oGwu fu?kkys gksrs- rsOgk izkphu dkGkiklwu fLFkrhf”ky vkf.k /keZewyd 
thoui/nrh txr vkysY;k Hkkjrh; lektthoukr baxztkaP;k jktdh; lRrk LFkkiusuarj izpaM myFkk-ikyFk 
?kMwu vkyh- lektke/;s ifjorZu ?kMk;yk ykxY;kps fp= fnlw ykxys- baxztkauh vkiY;k jkT;dkjHkkjkr 
fof”k’V f”kLr fuekZ.k d:u lkekftd]HkkSfrd]“kS{kf.kd lq/kkj.kk ?kMowu vk.kY;k- R;kpk ifj.kke vlk >kyk 
dh] ns”kkr ßnG.k-oG.kkaP;k lk/kukr ok<] dk;nk o lqO;oLFkk ;kaps jkT;] lSU;krhy f”kLr ] eqnz.kdyk] 
Viky[kkrs] f”k{k.kO;oLFkk] vijk/;kapk iw.kZ cankscLr] lkoZtuhd vkjksX;] “ksrhph lq/kkj.kk] fo|knkukP;k lks;h 
bR;knh mik;kaeqGs yksadkpk fo”okl ;k uO;k jktoVhoj clyk-Þ2 dkj.k ;kiqohZ Hkkjrh; lektthoukr vusd 
myFkkikyFkh ?kMwu vkysY;k vlY;k( rjh pkdksjhc/n thou tx.kkÚ;k yksadkuk uoh thoukuqHkwrh vkysyh 
uOgrh- fczVh”kiqoZ dkGkrhy vusd jktoVhaP;k y<k;krhy la?k’kkZus ;sFkhy turk =Lr cuysyh gksrh- rlsp 
:<h vkf.k iajijkausgh =Lr >kysyh gksrh- v”kk osGh fczVh”kkaph jktoV R;kauk nSoh d `ikizlkn okV.ks 
LokHkkfod gksrs- ;k lanHkkZr xks-e-dqyd.khZ Eg.krkr dh] ÞfczVh”k jktoVhus ;sFkhy tursyk ,dN=h vaey] 
nG.koG.kkP;k lk/kukaph o`/nh] dk;nk o lqO;oLFkk ;kaps jkT; ] “kkarrk] eqnz.kdyk vkf/kHkkSrhd laLd`rhpk 
ifjp;] la?kVuk thoukdMs ikg.;kph uoh n`’Vh frP;k vfodk’dkjkph uoh lk/kus] lektkrhy lkÚ;kap 
Lrjkauk vkRefoekspu d:u ?ks.;kph rkfRod la/kh bR;knh izFkep miyC/k d:u fnY;k- R;kǹ’Vhus gh jktoV 
iqjksxkehp ekuko;kl goh-ß3   

v”kkizdkjP;k iqjksxkeh fopkjkus ,sRrís”kh;kauh ik”pkR; laLd`rhps Kku-foLrkj]vkpkj-
fopkj]vkgkj]iks”kk[k ;kaps vuqdj.k djk;yk lq:okr dsyh- ;sFkhy izfrxkeh fopkjkP;k yksdkauh ;kyk 
va/kkuqdj.k EgVys vlys( rjh ik”pkR; laLdr̀hpk Hkkjrh; laLdr̀hoj izHkko iMY;kokpwu jkfgyk ukgh- dkj.k 
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f”k{k.kkus tkxr̀ >kysyh ifgyh fi<h vkf.k uarjP;k lqf”kf{kr fi<;kgh Lor%P;k /kekZrhy vkf.k lektkrhy 
nks’k “kks/kwu uO;k thoukP;k ekxkZus okVpky dj.;kph bPNk ckGxwu jkfgys- vFkkZr fczVh”kdkGkr lokZalkBh 
f”k{k.k eqDr >kY;kus R;k vk/kqfud f”k{k.kkrwu uoh n`’Vh ;sÅu Hkkjrh; lektkr ijhorZu ?kMwu vkys- 
R;kf”k{k.kkph :tokr fczVh”kkaP;k jktdh; /kksj.kkaewGs >kyh gksrh- tls dh ^^fczVh”kkauh f”k{k.kkaP;k izlkjklkBh 
1815 yk eqacbZ ;sFks ckWEcs ,T;qds”ku lks;klVhph LFkkiuk d:u loZlkekU;kr f”k{k.kkpk izlkj dsyk- 1820 
yk *fn usfVOg Ldqy vW.M Ldqy cqd dfeVh* LFkkiu dsyh- 1924 iklwu eaqcbZr baxzth “kkGkgh lq: dsY;k- 
eqacbZ byk[;kckgsjgh “kkGk lq: dj.;kr vkY;k- 1834 yk ,fYQULVu dkWyst] iq.ks ;sFks lq: dsY;kus mPPk 
f”k{k.kkph lks; miyC/k >kyh- 1937 iklwu iq.;kP;k laLd`r dkWystkr ejkBh Hkk’kspkgh vH;kldze Bso.;kr 
vkyk-Þ4 v”kkizdkjs fczVh”kkauh Hkkjrke/;s f”k{k.k iz.kkyh lq: dsyh- ;k R;kaP;k “kS{kf.kd /kksj.kkaewGs ifgyh 
lqf”kf{kr fi<h ik”pkR; fo|k vkf.k Kkukus fniwu xsyh- R;k fi<hrhy dkgh tk.kdkjkauh Lor%P;k lekt 
vkf.k /kekZrhy nks’k nqj d:u lkekftd vkf.k jk’Vªh; fgrklkBh vkiys fopkj fu;rdkfydkaP;k ek/;ekrwu 
yksadki;Zar iksgpfo.;kpk iz;Ru dsyk- R;kewGs lkekftd eUoarj ?kMwu ;sr vlrkuk lekttkx`rh vkf.k 
lektizcks/kukP;k izsj.ksrwu fu;rdkfydkapk tUe >kyk- vls Eg.krk ;sbZy-         

� Lokra«;iqoZdkyhu fu;rdkfydkaph izsj.kk o Lo:i %& Lokra«;iqoZdkyhu fu;rdkfydkaph izsj.kk o Lo:i %& Lokra«;iqoZdkyhu fu;rdkfydkaph izsj.kk o Lo:i %& Lokra«;iqoZdkyhu fu;rdkfydkaph izsj.kk o Lo:i %&     
fczVh”k jktoVhr Hkkjrke/;s vfLrRokr vkysyh f”k{k.kiz.kkyh vkf.k Kku-foKkukP;k izlkjklkBh 

eqnz.kdysph feGkysyh tksM ;k xks’Vh Qkj egRRoiw.kZ BjY;k- ifgY;k ,srÌsf”k; tk.kdkj fi<hus Lolektkrhy 
nks’k nqj dj.;klkBh vkiY;k erkpk vkf.k Kkukpk izlkj vkf.k izpkj gk fu;rdkfydkaP;k ek/;ekrwu dsyk- 
uohu ik”pkR; Kku-foKku]fo|k vkf.k f”k{k.kkus uos laLdkj >kysY;k fi<hyk  Lor%P;k lektthoukyk uos 
vk;ke ns.;kph vkarfjd mehZ mQkGwu vkyh vkf.k R;kaP;k fBdk.kh lkBysY;k uO;k Kkukpk vkf.k fopkjkapk 
lkBk iajijkxzLr lektkyk ns.;klkBh fu;rdkfydkalkj[;k izlkj ek/;ekaph xjt Hkklw ykxyh- vFkkZrpÞ 
eqnz.kdysph tksM feGkY;kewGs d zfed iqLrds r;kj >kyh- ns”kh Hkk’kkrwu o`Rri=s o ekflds fu?k.ks lqyHk >kys- 
1832 lkyh ckG”kkL=h tkaHksdjkauh ^nIkZ.k^ ;k ukokus ,d ikf{kd o`Rri= lq# dssys- ^eqacbZ v[kckj^] ^izHkkdj^] 
^Kkun”kZu^] ^mins”kpafnzdk^] bR;knh fu;rdkfyds uarj fu?kkyh- ^Kkufla/kq^] ^panzksn;^] ^/kwedsrq^] Kkuksn;^ 
bR;knh vk.k[kh dkgh fu;rdkfydkaph ukos /;kukr Bso.;klkj[kh vkgsr- lu 1849 e/;s ejkBh Hkk’ksrhy 
ifgys o`Rri= ^Kkuizdk”k^ iq.;kgwu izfl/n gksow ykxys- lu 1832 lkyh eqacbZr ^banqizdk”k^ fu?kw ykxys 
;kp fu;rdkfydkaP;k ek/;ekrwu ckG“kkL=h tkaHksdj]nknksck ikaMwjax r[kZMdj]yksdfgroknh bR;knhauh 
vkjaHkhP;k dkGkr oSpkfjd tkxr̀h dsyh- lrhph pky] ckyfookg] fo/kokfookg] bZ”oj izkIrhlkBh vkRekiZ.ks 
bR;knh pkyhafo:/n fopkjoarkuh izlkj dsyk-Þ5 ;k fopkjoarkuh R;kaP;k fopkjkaPkk izlkj dj.;klkBh ts 
ys[kudyspa ek/;e okijya( R;k lanHkkZr osxosxG;k vH;kldkauh R;k lk/kukaps Lo:Ik y{kkr ?ksowu R;kal 
o`Rri=s] lkIrkfgds]ikf{kds] ekfld] OnSekfld]okf’kZd vls dkgh EgVys vlys rjh( ljldVi.ks fu;rdkfyd 
gk “kCn izpfyr >kysyk gksrk- gh fu;rdkfyds yksdkai;Zar ekfgrh]Kku iksgpfo.kkjh gksrh- R;klkBh lkfgR; 
fufeZrhph tM.k-?kM.k d:u Kku vkf.k euksjatukRed ekfgrh yksdkai;Zar iksgkspfo.ks gh [kkl izsj.kk 
fu;rdkfydkaP;k izfl/nhekxs gksrh- R;kpa izsj.kk vktgh dk;e fnlwu ;sr vkgs- 

dks.kR;kgh osGsyk vkf.k dks.kR;kgh dkGkr izfl/n gks.kkÚ;k lk/kukyk dkghgh uko fnys xsys vlys( 
rjh lkekftd izcks/ku vkf.k lkekftd tkx`rh gh R;kph izeq[k izsj.kk gksrh- lektlq/kkj.kslkBh R;kr izfl/n 
gks.kkÚ;k ys[kukP;k vkd`frca/kko:u baxzth ok³~e;kizek.kss fuca/k]dFkk]dknacjh] pfj=] vkRepfj= v”kh ukos 
ns.;kr vkyh- ;k lkfgR;kph vk”k; vfHkO;Drh ikfgyh rj R;krwu lektizcks/kukph ydsj NsMY;k xsY;kph 
tk.kho >kY;kf”kok; jkgr ukgh- izkjaHkhps lkfgR; fufeZrhps Lo:i dkghls va/kkuqdj.kkps gksrs( ijarw baxzth 
lkfgR;krwu izsj.kk ?ksÅu uolkfgR; fufeZrhps fctkjksi.k gksÅu v/;kReizo.k fopkjiz.kkyhP;k tks[kMkrwu eqDr 
gks.;kP;k ekufldrsps fpUg fnlw ykxys- ;k loZ xks’Vhpk izHkko egkjk’Vªkrhy lekteukoj izR;{k-vizR;{ki.ks 
IkMyk- 

;k fu;rdkfydkaP;k ek/;ekrwup lkekftd fodklkph T;ksr rsor Bso.;kpk gsrwiqjLLk%j iz;Ru 
izkjaHkhP;k voLFksr  fnlwu ;srks- ,danfjr fu;rdkfyd o o`Rri=kaeqGs ejkBh Hkk’ksyk pkaxys fnol ;ko;kl 
lq:okr >kyh- dkj.k fczVh”k jktoVhP;k izkjaHkki;Zar x|kr fy[kk.k dj.ks vizfr’Bhri.kkps ekuys tkbZ- 
baxzthrhy fofo/k Kku-foKkukP;k vH;klkrwu Kkuh-tukauh izsj.kk ?ksÅu uohu fopkjkaps fctkjksi.k 
fu;rdkfydkaP;k ek/;ekrwu izfrfcafcr gksÅ ykxys- R;k ek/;ekrwu lkekftd vkf.k /kkfeZd thoukyk Li”kZ 
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gksÅ ykxyk- mnkgj.k Eg.kwu ^ejkBh Kkuizlkjd^ ;k vadkrhy iq<hy fo’k; y{kkr ?ks.;klkj[ks vkgsr- tls ^^ 
fganqLFkkuph izkphu fLFkrh] lkaizrph fLFkrh vkf.k ;k ns”kkPkk iq<s gks.kkjk ifj.kke 1-4] fganw yksadkP;k pkyh 
4-3]fganw fL=;kaps iqjkru gDd 10-3 L=h-iq:’kkaps fookgkps o; dk; vlkos-\ 114-9 ejkBh dkjdwu yksd 
15-12]iztkò/nh o frP;kiklwu gks.kkjs ifj.kke 16-1]xqtjkrh yksd vkf.k ejkBh yksd ;kaph rqqyuk 17-5Þ6 
ejkBh Kkuizlkjd ;k fu;rdkfydke/;s izfl/n >kYksY;k ys[kukps fo’k; ikfgys dh] lkekftd izcks/kukP;k 
izsj.ksrwu gk vad vkiyh dkefxjh ctkorkauk fnlrks] vxnh niZ.k] izHkkdj] fnxwn”kZu] “kkyki=d] fuca/kekyk] 
fofo/k KkufoLrkj] Kkuizdk”k] dje.kwd] ekfld] euksjatd] fuca/kpafnzdk] jaxHkweh] uok;qx] turk gh lkjhp 
fu;rdkfyds lekttkxr̀hP;k izsj.ksus mn;kyk vkysyh fnlrkr-;kps dkj.k vls lkaxrk ;sbZy dh] ^^lkekftd 
izcks/kuklkBh dsoG lHkk-laEesyus ifj’knk]esGkos ;koj voyacwu jkgwu pky.ak ;ksX; Bjr ukgh-yksderkph 
tM.ka-?kM.ka dj.;klkBh vkf.k yksderkyk vkiY;k cktwdMs oGfo.;klkBh òRri=s o fu;rdkfyds pkyokoh 
ykxrkr-^^7 gh loZ fu;rdkfyds lq# dj.;kP;k ikfBekxs lkekftd] jk’Vªh;] lkaLd`frd] /kkfeZd jktdh;] 
”kS{kf.kd v”kk loZp ekuoh thoukyk O;kiwu jkghysY;k egRRoiw.kZ fo’k;kph ppkZ yksdkai;Zr iksgpfo.;kP;k 
izsj.ksrwu gh fu;rdkfyds vkiyk Blk meVowu xsysyh vkgsr- ;k fu;rdkfydkauh dsoG Kku]ekfgrh]izcks/ku 
vkf.k jatu dsyh ukgh( rj Lokra«;iwoZ dkGkrhy lkaLd`frd la?k’kkZP;k dkGkr lkekftd iqu#Tthou vkf.k 
m/n~j.k dj.;klkBh fofo/k fo’k;kauk okpk QksMysyh vkgs-  
� Lokra«;ksRrjdkyhu fu;rdkfydkaph Hkwfedk %&Lokra«;ksRrjdkyhu fu;rdkfydkaph Hkwfedk %&Lokra«;ksRrjdkyhu fu;rdkfydkaph Hkwfedk %&Lokra«;ksRrjdkyhu fu;rdkfydkaph Hkwfedk %&    

gh loZ fu;rdkfyds Lokra«;iwoZ dkGkr fof”k’V /;s;kus >ikVY;klkj[ks ejkBh ok³~e;kyk izfl/nh 
nsr gksrh- i.k R;krhy ys[kd vkf.k okpdoxZ “kgjh]e/;eoxhZ;]ika<jis”kh vlkp gksrk- lkBksRrjh dkGkr 
R;kph eDrsnkjh eksMhr dk<hr fofo/k lkfgR; pGoGh fuekZ.k >kyh vkf.k R;kauk fu;rdkfydkauh Qkj eksBk 
vk/kkj fnyk- ;kps dkj.k lkaxrkauk MkW- lnk dÚgkMs Eg.krkr dh] ^^Lokar«;ksRRkj dkGkrhy vfFkZd o 
lkekftd fo’kerk] lkekftd] vU;k;] vR;kpkj] “kkss’k.k] gs loZ pkywp jkfgys- uoh O;oLFkk fuekZ.k >kyh- 
uok lRrk/kkjh oxZ fuekZ.k >kyk- xzkeh.k {ks=kr uok HkkaMoynkj oxZ] uok /kfud oxZ mn;kyk vkyk- R;krwu 
uohu usr`Ro HkDde gksÅ ykxys- [ksM;kaps “kgjhdj.k gksÅ ykxys( ijarw R;kpk ifj.kke lkekftd 
ifjfLFkrhoj gksÅu lkekftd iz”u lqV.;k,soth tVhy gksÅ ykxys vkf.k vkfFkZd o lkekftd Lokra«;kpk 
y<k la?kfVr dj.ks R;klkBh cgwtu lektkr tkxr̀h dj.ks vko”;d o vifjgk;Z okVw ykxys- ;k 
tkf.kosrwup 1960 P;k vklikl lektizcks/kukps nqljs ioZ lq: >kys-^^8 

izcks/kukps nqljs ioZ lq: gks.;kps dkj.k Eg.kts Lokra«; feGwu ,d rikpk dkG myVwu xsyk rjh 
rGkxkGkP;k [ksM;kikM;krhy cgqtu lektkP;k] L=h;kaP;k okV;kyk pkaxys fnol vkys ukgh- R;kapk 
Lokra«;kcÌyPkk Hkzefujkl >kyk- gs Lokra«; dks.kklkBh \ vlk iz”u R;kauk iMyk vkf.k lektkP;k 
osxosxG;k oxkZrwu ys[kd]fopkjoar eaMGh iq<s vkyh- R;kauh vki-vkiY;k xVkauk gDd] vf/kdkj ;kcÌy 
tkxr̀ dj.;kps dk;Z gkrh ?ksrys- R;krwu fu;rdkfyd pkyfo.kkjkaph ,d fi<h mn;kyk vkyh- Eg.kwu 
lkBksRRkjh dkGkr lkfgR;kps fofo/k izokg tls] nfyr] xzkeh.k vkfnoklh] f[k”pu] L=hoknh] eqfLye ;k ukokus 
:< gksr xsys vkf.k R;kaP;k Lke`f/nlkBh] fodklklkBh fu;rdkfydkauh Qkj eksBh ok³~e;hu dkefxjh 
pkyfoyh- ;klkBh turk] lerk] eqduk;d] cfg’dr̀ Hkkjr] lkseoa”kh] vfLerkn”kZ ;klkj[;k vusd 
fu;rdkfydkauh fof”k’V izsj.ksrwu nfyr lekt o lkfgR;kph tM.k-?kM.k dsYkh- rj L=h] mokp] ck;tk 
;klkj[;k fu;rdkfydkauh L=h;kaP;k iz”ukaph ekaM.kh dj.kkjs lkfgR;]L=h;kaps lektkrhy LFkku ;koj izdk”k 
Vkd.kkjs ys[ku izfl/n dsys- ;kizek.ksp vkfnoklh vkf.k xzkeh.k lektkph fLFkrhxrh yksdkaleksj ;s.;klkBh 
fu;rdkfydkauh lkekftd vkf.k ok³~e;hu izsj.ksrwu okVpky lq# dsyh- tls dh] ^^fd”ku Qkxw 
culksMs]f”kojke tkuck dkaCkGs]MkW-ckcklkgsc vkacsMdj ;k Lolektks/n~kjdkauh lekteukr fopkjtkx`rhl 
izHkkoh ek/;e Eg.kqu nfyrkalkBh fu;rdkfyds lq# dsyh-^^9  

vFkkZrp Lokra«;iwoZ dkGkr lkekftd vkf.k ok³~e;hu izsj.ksrwu ejkBh fu;rdkfyds fugsZrwdi.ks 
izfl/n~ gksr xsys- ijarw Lokra+«;ksRrj dkGkrhy fu;rdkfydkaP;k fufeZrhekxhy izsj.kk cÚ;kp”kk rdyknw 
Lo#ikP;k vlY;kps y{kkr ;srs- ;ko#u vOoy baxzth dky[kaMkiklwu rj vkti;ZarP;k fu;rdkfydkaoj 
n`’Vh{ksi Vkdyk rj R;kaP;k izsj.kk ;k lkekftd vkf.k ok³~e;hu Lo#ikP;k vlY;kPks Eg.krk ;sbZy- 
fu;rdkfydkaP;k izsj.kk] Lo#i o ;ksxnku ;kfo’k;koj l[kksy vH;kl djrk ;s.;klkj[kk fnlqu ;srks- 
foLrkjHk;kLro R;kyk vkoj ?kkywu R;kojhy gs laf{kIr vkdyu vH;klfu; Bjsy vls Eg.k.ks okoxs Bj.kkj 
ukgh- 
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lanHkZ xzaFk %&lanHkZ xzaFk %&lanHkZ xzaFk %&lanHkZ xzaFk %&    
1 ejkBh fu;rdkfydkapk vH;kl - MkW-o-fn-dqyd.khZ  
2 vokZfpu ejkBh ok³~e;kpk bfrgkl - iz-u-tks”kh  
3 vk/kqfud ejkBh ok³~e;kph lkaLd`frd ik”oZHkweh - xks-e-dqyd.khZ  
4 ledkfyu nfyr dFkk - ,d vH;kl] MkW-euksgj lqjokMs  
5 m-fu- - iz-u-tks”kh  
6 m-fu- - MkW-o-fn-dqyd.khZ  
7 nfyrkaph fu;rdkfyds - MkW-gfj”panz fueZGs 
8 nfyr lkfgR; fpfdRlk - MkW-lnk dÚgkMs  
9 m-fu- - MkW-gfj”panz fueZGs 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    



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

 Vol. I  - ISSUE – LXIX , Year – 8,    14 Oct. 2022,  SJIF Impact Factor : 7.479   Page - 220 

TksTksTksTks----    ihihihih----    lk=Zph Lokra™; ladYiuk % ,d n`f’V{ksilk=Zph Lokra™; ladYiuk % ,d n`f’V{ksilk=Zph Lokra™; ladYiuk % ,d n`f’V{ksilk=Zph Lokra™; ladYiuk % ,d n`f’V{ksi    
 
    

IkzkIkzkIkzkIkzk----    MkWMkWMkWMkW----    [kyhy uchlkc l¸;n[kyhy uchlkc l¸;n[kyhy uchlkc l¸;n[kyhy uchlkc l¸;n    
rÙoKku foHkkxizeq[k 

iafMr nhun;ky mik/;k; egkfo|ky;] nso.kh ft-ykrwj 
 

lkjka”klkjka”klkjka”klkjka”k    
 ekuoh vfLrRokfo’k;hP;k lk=ZP;k n`f’Vdksukoj R;kph Lokra™;kph dYiuk vf/kf’Br vkgs- rlsp 
“kwU;rsP;k dYiusojgh R;kph Lokra™;kph dYiuk vk/kkjysyh vkgs- lk=Zus vfLrRo vkf.k fØ;k] fØ;k vkf.k 
Lokra™; gs ,d:Ik ekuys vkgs- R;kaP;k ers] vfLrRokr vl.ks Eg.kts fØ;k dj.ks vkf.k fØ;k dj.ks Eg.kts 
Lora= vl.ks- Lokra™; vlY;keqGs euq’; ewY;s fuekZ.k d: “kdrks- loZ ewY;s gh euq’;fufeZr vlY;kus 
ewY;kapk fuekZrk bZ”oj vkgs] vls eku.;kph t:jh ukgh- lk=ZP;k ers] ekuokP;k Lokra™;kP;k dYiusyk 
bZ”ojkojhy fo”okl ?kkrd Bjrks] Eg.kwu ekuokus Lokra™; o tckcnkjh ekU; dj.;klkBh bZ”ojdYiuk 
>qxk:u fnyh ikfgts- Eg.kwu lk=ZP;k ekuoh Lokra™;kfo’k;hpk fopkj gk R;kP;k fujh”ojoknkoj vk/kkfjr 
vkgs- Eg.kwu lk=Zps vls er vkgs dh] bZ”oj gh ,d vuqHkoiw.kZ v”kh ewY;dYiuk ekU; dsyh rj ekuoh 
Lokra™; ukdkjkos ykxsy- 
“kks/kfuca/kkpk mÌs”k“kks/kfuca/kkpk mÌs”k“kks/kfuca/kkpk mÌs”k“kks/kfuca/kkpk mÌs”k    

1½ lk=ZP;k vfLrRooknh rÙoKkukpk vH;kl dj.ks- 
2½ lk=Zph Lokra™; ladYiuk Li’V dj.ks- 
3½ Lokra™; ladYiusph izklafxdrk Li’V dj.ks- 

Xk`ghrdsXk`ghrdsXk`ghrdsXk`ghrds    
1½ Lokra™; thoukps loZJs’B ewY; gks;- 
2½ lk=Z ;kaph Lokra™; ladYiuk vfLrRooknh fopkjlj.khr egÙoiw.kZ vkgs- 

rF; ladyurF; ladyurF; ladyurF; ladyu    
izLrqr “kks/kfuca/kkr nq¸;e lzksrkapk okij dj.;kr vkyk vkgs- R;kr xzaFkky;hu iqLrds] ekflds] lanHkZ 

xzaFk ;kapk vk/kkj ?ks.;kr vkyk vkgs- 
la”kks/ku i)rhla”kks/ku i)rhla”kks/ku i)rhla”kks/ku i)rh    

izLrqr “kks/kfuca/kklkBh fo”ys’k.kkRed i)rhpk mi;ksx dsysyk vkgs- 
izLrkouk %izLrkouk %izLrkouk %izLrkouk %    
    ts- ih- lk=ZP;k ers] Lokra™; gk ekuokP;k O;fDrRokpk vk/kkj vkgs- rs ekuokP;k vkpj.kkps y{k.k 
ukgh- lk=Ziz.khr Lokra™; folkO;k “krdkr vfLrRooknh rÙoKkukph ekaM.kh d:u R;kpk iqjLdkj dj.kkjk ts-
ih- lk=Z ;kaps uko vfLrRooknh fopkjlj.khr vknjkus ?ksrys tkrs- lk=ZP;k ekuo ,[kk|kosGh Lora= o 
nqlÚ;k dks.kR;kgh osGh xqyke vls orZu djhy vls gksÅ “kdr ukgh- O;Drhyk Lokra™; vlsy rjp O;Drh 
txw “kdrs- Lokra™;kf”kok; O;Drh jkgwp “kdr ukgh- lk=ZP;k vfLrRooknh rÙoKkukr Lokra™; ladYiuk 
ewyHkwr letyh tkrs- dsoG rÙoKkukrp uOgs rj lk=Zus vkiY;k O;kogkfjd thoukr ns[khy Lokra™;klkBh 
tcjnLr fdaer ekstyh- lkfgfR;dkus laLFkk curk dkek u;s vls er O;Dr d:u Lor%ps lkfgfR;d 
Lokra™; fVdfo.;klkBh R;kauh ukscsy ikfjrksf’kd Lohdkj.;kl udkj fnyk- ^^Lokra™;kis{kk vki.k eksBs letys 
tkÅ u;s** vls Eg.kwu R;kauh vusd cgqeku Lohdkjys ukghr- ;ko:u R;kaph Lokra™;kojph J)k vkf.k HkDrh 
vkiY;k utjsr Hkjrs- 
lk=Zph Lokra™; ladYiuklk=Zph Lokra™; ladYiuklk=Zph Lokra™; ladYiuklk=Zph Lokra™; ladYiuk    
 lk=Z vkiY;k ‘Existentialism And Humanism’ ;k iqLrdkr Lokra™;kph O;k[;k djrkr dh] 
vki.k ;k txkr Lokra™;klkBh ckaf/ky vkgksr- dkj.k ;k txkr Lor%yk tUekyk vk.k.;kph ckc lksMyh rj 
vki.k Lora= vkgksr- ;k txkr vkY;koj vki.k ts dkgh djrks R;klkBh vki.k tckcnkj jkgrks- dkj.k 
vki.k ?ksrysyk fu.kZ; ;ksX; vkgs dh v;ksX; vkgs ;kpkgh fu.kZ; ?;kok ykxrks- letk] vki.k ?ksrysyk 
,[kknk fu.kZ; vkt ;ksX; vkgs ijarq dkykarjkus vls y{kkr ;srs dh] vki.k tks dkgh fu.kZ; ?ksryk rks v;ksX; 
vkgs R;keqGs Ik”pkrki gksrks ijarq v”kk pqdkae/kwugh ek.klkps Lokra™; vckf/kr jkgrs- 
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,[kknh O;DRh tsOgk ^eh Lora= vkgs* vls Eg.krs rsOgk R;k fo/kkukps vFkZ vusd lanHkkZr vlw “kdrkr- gs 
Lokra™; jktdh;] vkfFkZd] lkekftd] fyaxHksnkRed v”kkaiSdh dks.kR;kgh fdaok ,dkposGh loZ izdkjps vlw 
“kdrs- ek>s vl.ks gs ekÖ;k Lora= ikrGhojps Bjrs- ;k vl.;kyk fuEu ntkZps eku.;kps [kjs ikgrk dkghgh 
dkj.k ukgh ijarq tsOgk vki.k ekuoh vfLrRokyk [kjk vFkZ Lokra™;kus ;srks vls Eg.krks rsOgk ek= R;k rqyusus 
Lokra™;jfgr vfLrRo nq̧ ;e Bj.ks vfuok;Z gksrs- ekuokus Lora= vl.ks tj ,o<s egÙokps vlsy rj izR;sdkus 
Lora= gks.;kpk iz;Ru dj.ks vko”;d vkgs- 

Lkk=Z gk rÙoK R;kP;k ‘Being and Nothingless’ ;k xzaFkkr vkiY;kyk lkaxrks dh] ‘Man is 
condemned to be free’ gs [kjs ikgrk lk=ZP;k rÙoKkukps eq[; lw=p vkgs] vls Eg.krk ;sbZy- lk=ZP;k 
ers] euq’;kus vkiY;k Hkkouk] fopkj] ladYi”kDrh ;kaP;k euksO;kikjkrwu fulxZ izkIr Lokra™;kpk mi;ksx dsyk 
ikfgts- fo”ks’kr% uSlfxZd o /kkfeZd {ks=krgh ijaijkxr furhewY;kapk vka/kGsi.kkus Lohdkj u djrk Lor%P;k 
ladYi”kDrhyk th fuoM djko;kph rh Lora=i.ks dsyh ikfgts o R;kaps ifj.kke vkuankus Lohdkjys ikfgtsr- 
Lkk=ZP;k ers] Lokra™; gk ekuokpk O;fDrRokpk vk/kkj vkgs- rs ekuokP;k vkpj.kkps y{k.k ukgh- ekuo ,[kk|k 
osGh Lora= o nqlÚ;k dks.kR;k rjh osGh xqyke vls orZu djhy vls gksÅ “kdr ukgh- O;Drhyk Lokra™; 
vlsy rjp O;Drh txw “kdrs- Lokra™;kf”kok; O;Drh jkgwp “kdr ukgh- lk=Z Lokra™;kcÌy vkiys er 
ekaMrkuk rhu izdkj lkaxrks- 

1½ fuoMhps Lokra™; 
2½ udkjkps Lokra™; 
3½ vfucZa/k Lokra™; 

1½1½1½1½    fuoMhps Lokra™; % fuoMhps Lokra™; % fuoMhps Lokra™; % fuoMhps Lokra™; %     
 fuoMhP;k Lokra™;klanHkkZr foospu djrkuk lk=Z vls izfriknu djrkr dh] tUe gk ekuoh thoukpk 
vkjaHkfcanw vlwu e`R;w gk iw.kZfojke vkgs- ;kpkp vFkZ ek.klkpk tUe ?ks.;kps o u ?ks.;kps Lokra™; ulys rjh 
,dnk tUe ?ksrY;kuarjp Eg.ktsp ;k lalkjkP;k ilkÚ;kr Qsdyks xsY;kuarj iq<s txk;ps dh ejko;kps rlsp 
tUe ;k ?kVusdMs vkuan fdaok frjLdkjkP;k n`f’Vdksukrwu ikgko;kps rs ek.klkusp Bjok;ps vlrs- 
fuoM gh Lo;aiw.kZ vlrs- ekuokyk vusd Ik;kZ;kaiSdh ,dkph fuoM djkoh ykxrs- R;keqGs dks.krk Ik;kZ; 
fuoMkok ;kcÌy ekuoh eukr laHkze fuekZ.k gksrks- v”kk izlaxh dks.krkgh ifo= /keZxzaFk O;Drhyk ;ksX; ekxZ 
nk[kow “kdr ukgh- 

vkiY;k lHkksorkyP;k ifjfLFkrhiklwu vyx gksÅu Lor%P;k mfÌ’V iqrZrslkBh fu.kZ; ?ks.ks o 
fuoMysY;k lk/;klkBh ;ksX; rh —rh dj.ks ;kfo’k;h euq’;kyk laiw.kZ o vizfrgr Lokra™; vlrs- euq’;kyk 
Lokra™; vlys rjh R;kyk e;kZnkgh vkgsr- gs lk=Zus ekU; dsys vkgs- ;k ekuoh vfLrRokP;k fu;r Hkkxkyk rks 
euq’;kph ,sfrgkfldrk vls Eg.krks- dks.krkgh euq’; T;k dqVqackr] lektkr] /kekZr] jk’Vªkr tUekyk ;srks 
R;kfBdk.kP;k ifjfLFkrhuqlkj :<h] ijaijk] Hkk’kk bR;knhapk izHkko iMwu fodkl gksrks- R;kr R;kyk FkksMkgh 
cny djrk ;sr ukgh fdaok Lor%P;k bPNsuqlkj R;krhy okLro ?kVd iqlwugh Vkdrk ;sr ukghr- ;k 
,sfrgkfldrse/;sp cqMwu xsyk o Lor%e/khy mehZ R;kus nMiwu Vkdyh rj brjkaizek.ks thou txw “kdsy( ijarq 
loZlk/kkj.ki.ks ekuoke/;s miyC/k ifjfLFkrh”kh >xMwu R;kiyhdMs ikY;kph bPNk fuekZ.k gksrs- rsOgkp 
Lokra™;kph ifgyh fB.kxh iMrs- euq’;kyk vLly Lokra™; vlrs- ;kpk egÙokpk iqjkok gkp dh rks Lora=i.ks 
Lor%P;k Lokra™;kpk R;kx d:u izokgirhr thoukph fuoM djrks fdaok vkRecfynku fdaok vkRegR;k 
dj.;kpk fu.kZ; ?ksÅu Lor%ps Lokra™; u’V djrks- 

fuoMhps Lokra™; fgrdkjd o lq[kdkjd Bj.;k,soth nq%[kdkjdp uOgs vfr rkink;d Bjrs- dkj.k 
vusd Ik;kZ;kaiSdh ,dkph fuoM djrkuk vkiY;kyk d”kkpkgh vk/kkj ulrks- f”kok; ,dkph fuoM djrkuk 
brj Ik;kZ;kauk eqdkos ykxrs- vusd Ik;kZ;kaiSdh ,dkph fuoM dj.ks vkiY;k gkrh ulrs- eh ,dkphgh fuoM 
djhr ukgh vls vki.k Eg.kw “kdr ukgh- Eg.kts fuoMhP;k Lokra™;kpk mi;ksx djkokp ykxrks- R;krwu 
vkiyh lqVdk vktp uOgs rj d/khp gksÅ “kdr ukgh- R;keqGs gs fuoMhps Lokra™; rkink;d tckcnkjh 
Bjrs- vVG v”kh f”k{kk Bjrs- ;ko:u ekuokpk Freedom of choice vkgs i.k Choice of freedom 
ukgh gs Li’V gksrs- 
2½2½2½2½    udkjkps Lokra™; %udkjkps Lokra™; %udkjkps Lokra™; %udkjkps Lokra™; %    
 Lkk=ZP;k ers] fuoMhP;k Lokra™;kcjkscjp O;Drhyk udkjkpsgh Lokra™; vlrs- ekuoh Lokra™;kps Lo:Ik 
gs udkjkRed vkgs] vls lk=Z ekurks- loZ vfLrRokacÌy la”k; ?ksÅu R;kaps vfLrRo ukdkj.;kph {kerk gsp 
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ekuoh Lokra™;kps xed vkgs- udkj ns.ks gsp ekuoh Lokra™; gks;- (Mans freedom is to say no) 
lk=ZP;k ers] “kqU;Rokpk mxe ek.klkP;k Lokra™;kr vkgs- udkj ns.;kps ek.klkyk Lokra™; vkgs vkf.k 
dks.kR;kgh izdkjP;k ckgÓ nMi.kkpk euq’;kP;k ;k udkjkRed Lokra™;koj ifj.kke gksÅ “kdr ukgh- 
udkjkRed Lokra™; gs ekuokiklwu fgjkowu ?ksrk ;sr ukgh- lk=ZP;k ers] ek.klkyk feGkysys udkjkRed 
Lokra™; gs ekuokdMwu ltZu”khy dk;Z d:u ?ksr vkgs- R;k ifjfLFkrhyk vekU; d:u] fryk fojks/k d:u] 
uohu ifjfLFkrh ?kMowu vk.k.;kph izsj.kk] ek.klkyk ;k udkj Lokra™;keqGs feGr vlrs- gs udkj Lokra™; 
ek.klkyk uohu fuekZ.k dj.;kl lgk¸;Hkwr Bjrs- ek.klkps gs udkj Lokra™; R;kps lkj&loZLo vkgs- 
ek.klkph tk.kho vkf.k R;kps Lokra™; ;k nksUgh xks’Vh lkj[;kp vkgsr- R;kaps lg&vflrRo vlrs- gs udkj 
Lokra™; NksVsls vlys rjh ekuoh thoukyk R;keqGs izfr’Bk izkIr gksrs- 
 Lkk=ZP;k ers] Lokra™; Eg.kts vkiY;kyk ikfgts rs Bjfork ;s.ks- Eg.kts vkiys Hkfo’;krhy thou dls 
txw] vkiyh /;s;s dk; vlkohr ;kph eqDri.ks fuoM dj.;kps Lokra™; ekuokyk vlrs- ekuokus vkiY;k 
bPNk] vkdka{kk ;k —rhr mrjfoY;k ikfgtsr- vki.k Lora=i.ks fuoM d: “kdrks] Eg.kts uqlrs dkYifud 
eukjkT;kr jeek.k gksr ukgh] tksi;Zar euq’; izkIr ifjfLFkrhiklwu Lor%yk foHkDr djr ukgh] vkf.k rks 
uohu dkgh ?kMor ukgh] rksi;Zar R;kyk Lokra™;kpk vFkZ] Lora= gks.ks Eg.kts dk;] gs letw “kdr ukgh- 
Lokra™; Eg.kts izkIr ifjfLFkrh”kh vl.kkjh vklDrh rksMwu Vkd.ks- lk=ZP;k ers] vki.kp vkiY;k Hkksorkyph 
ifjfLFkrh fuekZ.k djrks vkf.k fryk vki.kp tckcnkj vlrks- ifjfLFkrhrhy cny euq’;p ?kMowu vk.krks- 
ifjfLFkrhph fuoM dj.ks vkf.k tckcnkjh iRdj.ks ;krp ekuokps Lokra™; fnlwu ;srs- lk=Z fuoMhP;k o 
udkjkP;k Lokra™;kps foospu djrkuk O;Drhph tk.kho “kkcwr vlyh ikfgts vlk vkxzg /kjrkuk fnlwu 
;srkr- 
    
3½3½3½3½    vfucZa/k Lokra™; %vfucZa/k Lokra™; %vfucZa/k Lokra™; %vfucZa/k Lokra™; %    
    Lkk=Zus ek.klkyk fuoMhP;k o udkjkP;k Lokra™;klkscrp vfucZa/k Lokra™; gh nsÅ dsysys vkgs- 
ekuokyk ykHkysys Lokra™; gs vfu;a=hr o vfucZa/k vlrs- lk=ZP;k ers] ekuokP;k Hkkouk] fodkj] ladYi”kDrh 
gs loZ dkgh iw.kZi.ks eqDr vkgsr- R;koj dks.kkpkgh vadw”k ukgh vls vfucZa/k Lokra™; ekuokP;k yykVhp 
fyfgysys vkgs- lk=Zus vfucZa/k Lokra™;kpk iqjLdkj dsY;keqGs rks vls Eg.krks dh] loZ —rhaph tckcnkjh gh 
ekuokojp ;sÅu iMrs- 
 gsxsyP;k fpnoknh cafnLr rÙoKkukr lr~ Ik;kZ;kus bZ”ojkyk vafre lR; Eg.kwu Lohdkjys xssys gksrs- 
R;keqGs bafnz; xkspj fo”okr ek.klkyk HkqjVsi.kkps Lo:Ik izkIr >kys gksrs- Eg.ktsp ekuoh vfLrRo Hkkleku 
Bjys gksrs- ;kph ifj.krh ek.klkps ek.kwli.k fdaok LoRo gjoys xsys gksrs- gjoysY;k ;k ek.kwli.kkph 
iquizZLFkkiuk dj;klkBh lk=Zus ek.klkyk vfucZa/k Lokra™; nsÅ dsys vkgs- ts Lokra™; bZ”ojlq)k fgjkowu ?ksÅ 
“kdr ukgh- ijarq lk=Zus nsÅ dsysY;k gÓk vfucZa/k Lokra™;kpk fofu;ksx ek.klkus vkiyh tk.kho “kkcwr BsÅu 
u dsY;kus dsoG ek.kwl R;kyk ykHkysY;k vfucZa/k Lokra™;keqGs dsoG fuoMp djr jkfgyk- ijarq ;k 
fuoMheqGs vki.kkl drZO; Ik;kZ;kus mÙkjnkf;Ro ikj ikMys ikfgtsr gs fol:u xsyk vkf.k tsOgk R;kus 
lkjklkj fopkj u djrk fuoMysY;k Ik;kZ;keqGs ;s.kkjs mÙkjnkf;Ro tsOgk R;kyk ispoukls >kys rsOgk laca/khr 
mRrjnkf;Ro ek.klkus dqVqackP;k] ijes”ojkP;k] ifjfLFkrhP;k o lektkP;k ekFkh ek:u mRrjnkf;Rokiklwu iG 
dk<yk o R;kyk ykHkysys Lokra™; gk ek.klkpk nk:.k vlk ijkHko Bjyk- Eg.kwu lk=Z ;k lanHkkZr vls 
izfriknu djrkr dh] ^^Lokra™; gs ekÖ;k ekuxqVhoj clys vkgs- Lokra™;kph eh f”k{kk Hkksxr vkgs-** 

lk=Z gs Lokra™; Eg.kts vkReoafpr thoukpk Lohdkj Bjyk vls izfriknu djrkr- dkj.k T;kosGsl 
O;Drh vfucZa/ki.ks fuoM djrs R;kosGh rh vls izfriknu djrs dh] ek>h fuoM ¼v½ ifjfLFkrhP;k nMi.kkeqGs 
dsyh vkgs] ¼c½ furhfu;ekuqlkj dsyh vkgs- ¼d½ bZ”ojh vkns”kkeqGs dsyh vkgs- vls fuoMh izfrps yaxMs 
leFkZu nsÅu fuoMhP;k] udkjkP;k o vfucZa/k Lokra™;keqGs vkysys mRrjnkf;Ro Lor%P;k f”kjkoj u ?ksrk 
ifjfLFkrh] ijes”ojkP;k fdaok /kekZP;k ekFkh ek:u R;kiklwu nwj iG.kkjs O;Drh lk=ZP;k ers [kÚ;k vFkkZus 
vkReoafpr txrkr- gs vkReoafpr thou va/kJ)sps] fu;rhoknh o lefiZr v”kk rhu izdkjps vlrs- ;klanHkkZr 
vlk iz”u fuekZ.k gksrks dh] v[ksj O;Drh vls vkReoafpr thou dk txrs\ ;k iz”ukl lk=Z vls mÙkj nsrkr 
dh] vLly fdaok iq#’kkFkZ ;qDr thou gs Lokra™;izrhP;k mÙkjnkf;Rokph ekuoh eukr O;kdqyrk fuekZ.k 
dj.kkjs thou vlY;kus v”kk thoukiklwu Lor%ph lqVdk d:u ?ks.;klkBh rh vkReoafpr thou txrs- v”kk 
izdkjs fdGlokU;k vkReoafpr thoukiklwu eqDr gks.;klkBh izR;sd O;Drhus Lor%ph tk.kho “kkcwn Bsowu 
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tUer% ykHkysY;k Lokra™;keqGs ;s.kkjs mÙkjnkf;Ro Lor%P;k f”kjkoj ?ksÅu vlrsi.kkpk udkj o ulrsi.kkph 
vks< gh Logsrwd lÙksph Ik;kZ;kus ekuoh vfLrRokps O;oPNsnd xq.k vlY;kus Lor%P;k fBdk.kh vlysyh 
fjDrrk] ulrsi.k] m.kho o iksdGh Hk:u dk<.;klkBh frus vkReoafpr thoukpk R;kx d:u iq#’kkFkZ;qDr 
thou txkos vls vkxzgh izfriknu lk=Z djrkuk fnlrkr- dkj.k Lokra™;keqGs Lor%l ykHkysY;k 
LFkkudkizrhps thou ekxZ “kks/k.;kps th ek.kls VkGrkr v”kh loZ ek.kls Lor%P;k LFkkudkizrhph mÙkjnkf;Ro 
ifjfLFkrh] bZ”oj] ns”kkps Lokra™; ;kaP;k ekFkh ek:u R;kiklwu iG dk<rkr- rs [kÚ;k vFkkZus vkReoafpr 
thou txrkr o vfLrRooknh rÙoKkukP;k n`f’Vdksukrwu ijkthr gh gksrkr- 

v”kk izdkjs lk=Zus gsxsfy;u] fpnoknh cafnLr rÙoKkukrwu ekuokph eqDrrk d:u R;kaP;k gjoysY;k 
LoRokph iquLFkkZiuk dj.;kpk izkekf.kdi.ks iz;Ru dsyk vkgs- 

lk=Zus lkafxrysY;k Lokra™;kP;k rhu izdkjkarwu gs y{kkr ;srs dh] euq’;kyk Lora= Ogko;kps vkgs- 
euq’; fuR; Lora= vkgs- ekuo gk lekt”khy] fØ;k”khy izk.kh vkgs- ekuo thou txr vlrkuk R;kP;kleksj 
ladV fdaok dBh.k ifjfLFkrh vkyh rj R;kyk vkiys Lokra™; dk;kZfUor d:u vkysY;k ifjfLFkrh”kh lkeuk 
djkok ykxrks vkf.k v”kk fo”ks’k dk;kZrwu rks vkiY;k Lokra™;kpk mn~?kks’k djr vlrks- lk=Zyk gsgh lkaxk;ps 
vkgs dh] dkgh osGsyk O;Drh vkiY;k Lokra™;kpk uhV mi;ksx d:u ?ksr ukgh- rsOgk R;kP;k okVÓkyk 
vkReoafpr thou ;srs- vls thou tx.ks Eg.kts va/kJ)sps thou tx.ks gks;- ;k thoukr leL;k] fujk”kk 
;srs rsOgk vls vkReoafpr thou nwj d:u vLly thou txkos vlk vkxzg lk=Z /kjrkr- 
lekjksilekjksilekjksilekjksi    

lk=ZP;k vfLrRooknh rÙoKkukr ^Lokra™;* ;kph rkfÙod O;k[;k djrkuk eqGkr Lokra™; Eg.kts 
fuoMhps Lokra™; fdaok fu.kZ;kps Lokra™; gks;- ;kfBdk.kh lk=ZP;k Lokra™;fo’k;d ;kstukaph fufezrh dk; 
cu.kkj vkgs- ;klkBh R;kaP;k ;kstukph fufeZrh dk; jkg.kkj vkgs ;klkBh R;kPkk Lora= fu.kZ;p egÙokpk 
Bj.kkj vkgs- lk=Z Eg.krkr dh] euq’; vkiY;k Lora= bPNk”kDrhuqlkj vkRefuHkZj gksrks- rks tks dkgh cu.kkj 
vkgs R;klkBh R;kapk Lora= fu.kZ;p ifj.kkedkjd Bj.kkj vkgs- ;kpk vFkZ vlk ukgh dh lk=Z ;kauh euq’;koj 
iM.kkÚ;k izHkkokps egÙo deh dsys vkgs- lk=ZP;k Eg.k.;kuqlkj] euq’;ke/;s vusd ifj.kkedkjd] izHkkokRed 
?kVdkaps Ik;kZ; fuekZ.k gksrkr- R;kiSdh Lokra™; ladYiuspk mi;ksx d:u vafre egÙoiw.kZ ?kVdkaph fuoM 
euq’;kyk djko;kph vkgs- R;keqGs euq’; Lor%gh Lora=fjR;k fuoM vkf.k fu.kZ; ?ksrks- 
lanHkZlanHkZlanHkZlanHkZ    
1½ Sartre, J.P., ‘Existentialism and Huamism’, Tr. By Mairet Philip, Methuen Co. London. 
2½ Cranston Maurice, ‘Freedom-A New Analysis’, Longmans Green and Co. 1953 
3½ ek/ko doh] vk/kqfud rÙoKkukrhy uoizokg] nkLrkus jkepanz vkf.k da- iq.ks&30 f}-vk- 2002 
4½ pkS/kjh ih-Mh-] ^vfLrRooknkph Hkwfedk*] lksedqaoj ifCyds”ku] o:M] vejkorh 
5½ fopkj”kykdk] ^vfLrRookn fo”ks’kkad*] vkWDVks&ekpZ 2005] laiknd izkpk;Z MkW-ukxksjko dqaHkkj 
6½ izk-MkW-yhyk xks.ks] vfLrRooknh rRoK] izck/sku izdk”ku] ykrwj 
7½ vfLrRookn fo”ks’kkad] ijke”kZ] uksOgsacj 1999] vad 21] [kaM 3] iq.ks fo|kihB] iq.ks 
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    ‘’‘’‘’‘’ वातं यो र काळातील भारतीय लोकशाही पढुील वातं यो र काळातील भारतीय लोकशाही पढुील वातं यो र काळातील भारतीय लोकशाही पढुील वातं यो र काळातील भारतीय लोकशाही पढुील 
आ हानेआ हानेआ हानेआ हाने----’’’’’’’’    

 

ा. शांतकुमार िव ल कठाणे  
रा यशा य िवभाग, अशोक मोहरकर महािव ालय, पहलेा ता. िज. भंडारा. ४४१९२४ 

 

आपला भारत दशे हा लोकशाही धान दशे आह.े लोकां या इ छेवर आधा रत लोकशाही सरकार लोकानंा 
जबाबदार असते आिण लोकां या िहतासाठी शासन करत ेह ेलोकशाही शासनाचे मु य सू  आह.े यामुळे लोकशाही 
िवचार णालीला सवािधक लोकि यता िमळाली आह.े या दशेात िविवध चालीरीती, धम, जात, पंथ, भाषा, 
सं कृती च ेलोक असुनसु ा रा ीय एका मता नांदत आह.े संसदीय शासनप तीच ेमाहरेघर असले या  इं लंड या 
दशेाकडून आपण संसदीय शासनप ती वीकारली आह.े भारतीय लोकशाहीचा डकंा आज संपूण जगात वाजत आह.े 

असे असले तरी आज भारतीय लोकशाही समोर िविवध आ हाने िहमालयासारखे उभे आहते आिण िह 
आ हाने कशामुळे िनमाण झाली ते खालील माणे सांगता येईल. 

१) वाढती लोकसं या ह ेभारतीय लोकशाही पुढील एक सवात मोठे आ हान मानल ेजात आह े१२० कोटी 
या वर आज भारताची लोकसं या वाढलेली आह े यामुळे अ , व , िनवारा, ग रबी, कुपोषण मो ा माणात 
दसून येत आह.े यामुळे सव समाज घटकांचा िवकास करणे आिण दशेाची गती करणे कठीण जात आह.े 

२) ी ुण ह ेचे वाढते माण ह ेदसुरे कारण भारतीय लोकशाहीला आ हान ठरत आह.े यामुळे दशेातील 
सामािजक संतलुन िबघडत े कारण दशेा या सवागीण िवकासासाठी ी आिण पु ष या दोघांचाही हातभार 
मह वाचा मानला जातो. 

याय, वातं य, समता व बंधुता ही लोकशाहीची मू य असून यावर भारतीय लोकशाही टकून आह.े अस े
असले तरी आज ी ुण ह ेसारखी करणे वाढली आहते. ‘बेटी बचाओ, बेटी पढाओ’ इ. क पुर कृत योजनचेी 

ा ी वाढवून यावर ता पुरती मलमप ी न करता कायमचा उपाय शोधणे गरजेचे आह.े 
३) आ थक िवषमता ह े ितसरे कारण भारतीय लोकशाही पुढील आ हान ठरत आह.े मुठभर लोकां या 

हातात संप ी िनमाण होऊन समाजात मोठी आ थक दरी िनमाण होऊन समाजाम ये गु हगेारी वू ी वाढत.े 
लोकशाही शासन व थेला ह ेमा य नसून या दशेाम ये आ थक िवषमता वाढते या दशेाचा लोकशाहीचा ड गर 
कोसळतानंी दसनू येते. 

४) मतदारांची उदािसनता ह ेचवथे कारण भारतीय लोकशाही पुढील आ हान दसनू येत आह.े मतदान 
कर याची उदासीनता ह ेलोकशाहीला मारक ठरले. आप या दशेात िविवध िनवडणुकांम ये मतदानाची ट े वारी 
कमी माणात होतांनी दसून यतेे जो पयत मतदार जा तीत जा त मतदान करणार नाही तो पयत भारतीय 
लोकशाही बळ व यश वी होणार नाही. 

५) ाचार हा आज या युगात मो ा माणात भारतीय लोकशाही समोरील आ हान ठरीत आह.े 
आजची नोकरशाही मो ानंी लाच-लुचपत शाही म ये अडकलेली दसून येत आह.े सरकार िविवध क याणकारी 
योजना राबिवतानी दसून येतो परंतु मं ी, आमदार, खासदार, उ पद थ अिधकारी यांचा याम ये आ थक वाथ 
दडलेला असतो या कारणानंी क याणकारी योजना य ात जनतेपयत पोहचत नाही या कारणा तव लोकांम ये 
शासनािवषयी आिण लोकशाही िवषयी िचड िनमाण होऊन लोकशाही ब ल अना था िनमाण झालेली आह.े 

६) ांतवाद हा सु ा भारतीय लोकशाही पुढील आ हान ठरीत आह.े मी महारा ीयन, मी राज थानी, मी 
उ र ांतीय असा भेद, िवचार समाजात लोक करतांनी दसून येत आह.े लोकांनी असे न करता फ  मी भारतीय 
आह े अशी भावना येकांम ये िनमाण होऊन रा ीय एका मता वाढीस लागून एक यश वी लोकशाही िनमाण 
हो यास मदत होईल. 

७) दहशतवाद हा सु ा भारतीय लोकशाहीला आ हान व मारक ठरीत आह े या माणात बेरोजगारानंा 
रोजगार, नोक या, उ ागधंद े पािहजे आहते या अ यंत अ प माणात असून मो ा माणात सुिशि त 
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बेरोजगारांची फौज िनमाण होऊन आजचे त ण आकसापोटी दहशतवाद, न लवाद, गंुड वू ी, अ याचार, चोरी, 
हसाचार या मागाचा अवलबं क न दशेाम ये अराजकता िनमाण झाली आह.े 

८) वातं य ह े सु ा एक लोकशाही पुढील आ हान आह.े वातं य िमळणे हणजे वातं य 
नसून सामािजक, आ थक शोषणापासून जोपयत मु  िमळणार नाही तोपयत  वातं य िमळाले असे होत 
नाही याम ये भाषण वातं य, सभा संमेलनाचा वातं य, वसाय वातं य, संघटना िनमाण कर याचा वातं य 
इ. िमळणार नाही तोवर यांचा सवागीण िवकास सा य होणार नाही आिण लोकशाही िवषयी आ था िनमाण 
होणार नाही. 

९) राजकारणाचे गु हगेारीकरण ह ेपण भारतीय लोकशाही पुढील आ हान आह.े िनवडणुकांम ये राजक य 
प  साम, दाम, दडं, भेद या साधनांचा वापर क न िनवडणुका जकून संसदते जातात. भारतीय संसद िह एक 
पिव  मानली जाते ितची ग रमा कायम राह यासाठी असले कार बंद झाले पािहजते व भारतीय लोकशाही बळ 
बनली पािहजे. 

भारतीय लोकशाही म य ेधमिनरपे ता त व लागू असनू कुणालाही कोणताही धम वीका न याची पूजा-
अचा, चार, सार करता यतेो कोण याही एका धमाला मह व न दतेा ‘सव धम समभाव‘ असे असतानंी सु ा आज 
भारताम ये राजक य प  ह ेधमा या आधारावर, िविश  िवचारसरणीवर थापन झालेले आहते यामुळे िविवध 
जात म ये धमाम ये झगड े िनमाण होऊन अराजकता िनमाण हो यास राजक य प ांचा मोठा हात आह े आिण 
भारतीय लोकशाहीला काळीमा फास याचे काय यां या हातून होतानी दसनू यते आह.े 

लोकशाही िजवंत टकवून ठेवायची असेल तर एक स म, िन: वाथ  सरकार आप याला पािहजे असते. 
संप ी, दबावगट, वाथ , िनवडणूकांपुरती लोकशाही असेल तर ित या समोर मोठे आ हाने िनमाण होतात. 
सांसदीय लोकशाहीम ये िवरोधी प  स ाधारी प ाला अंकुश लावून जनतेिवरोधी, संिवधान िवरोधी कृ य 
कर यास आळा आणू शकतो परंतू आज ससंदतेील िवरोधी प  सु ा कुठेतरी दबावात येऊन काय करतानंी दसतो. 

भारतीय लोकशाही पुढील आ हाने कमी कर यासाठी िश णाचे माण वाढवून लोकशाही यश वी करणे, 
तसेच स ेच े िवक ीकरण क न सवसामा य जनतेपयत स ा व अिधकार पोहचल े पािहजेत आिण दशेात यो य 
संघटना व कुशल नतेृ व िनमाण हो याची गरज आह ेतरच भारतीय लोकशाही पुढील आ हाने न  होऊन भारतात 
एक बळ, यश वी व लोकउपयु  अशी लोकशाही पुढील काळात नांद ूशकेल. 

ंथसूची –  
१) रा यशा  सेट/नेट – ा. बी. वाय. कुलकण   
२) भारतीय शासन व राजकारण – रा. ज. लोटे  
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Ekgkjk”VªkP;k jktdkj.kkps cnyrs Lo:Ik o ukxjhadkaPks ewyHkwr iz’u % Ekgkjk”VªkP;k jktdkj.kkps cnyrs Lo:Ik o ukxjhadkaPks ewyHkwr iz’u % Ekgkjk”VªkP;k jktdkj.kkps cnyrs Lo:Ik o ukxjhadkaPks ewyHkwr iz’u % Ekgkjk”VªkP;k jktdkj.kkps cnyrs Lo:Ik o ukxjhadkaPks ewyHkwr iz’u % 
,d n`”Vh{ksi,d n`”Vh{ksi,d n`”Vh{ksi,d n`”Vh{ksi    

    

MkWMkWMkWMkW----    dSykl ltsZjko eksVsdSykl ltsZjko eksVsdSykl ltsZjko eksVsdSykl ltsZjko eksVs    
izkpk;Z js.kqdk v/;kid egkfo|ky;] js.kkiwj ft- ykrwj 

izLrkouk %izLrkouk %izLrkouk %izLrkouk %    
 Hkkjr ns’kkyk Lokra«; feGowu 75 o”ksZ iw.kZ >kyh Eg.kw.k vki.k eksB;k vkuankus Hkkjrh; Lokra«;kpk ve`r 
egksRlo lktjk djr vkgksr- gs Lokra«; feGowu ns.;klkBh tsy xsys] vusd ;kruk lgudsY;k] izlaxh cfynku fnys- 
v’kk lekt lq/kkjd] dzkafrdkjd] ;kaP;k dk;kZykvki.k d/khueu dsys dk \ R;kauh Lor%P;k dqVqac] ukrsokbZd] 
vkbZ&oMhy] eqyka&ckGkapk R;kx d:u ns’kkyk ikjra«;krwu eqDr dj.;kpk /;kl ?ksryk gksrk- ekÖ;k Hkkjr Hkwehyk 
ijdh; lRRksiklwu eqDr d:u Lokra«; feGowu ns.ks] ijdh; vU;k; vR;kpkjkpk leqG u”V dj.;kps LoIu R;kauh euh 
ckGxys gksrs- gs LoIu lkdkj dj.;klkBh R;kauh izk.kkaph vkgwrh fnyh- Hkkjrh; tursps jkT; vlkos] R;keqGs yksdkaps 
ewyHkwr iz’u lksMoys tkrhy v’kh R;kaph Hkkouk gksrh- izR;sdkyk vkpkj] fopkj] Hkk”k.k] lerk o U;kps Lokra«; feGkos 
gh R;kaph Hkwehdk gksrh- 

ns’kkrhy turk lq[kh] o vkuanh  jgkoh gs LoIu R;kauh ikfgys gksrs rs LoIu 1947 yk ns’kkyk Lokra«; 
feGkY;koj lkdkj >kys gksrs- ns’kkrhy yksdkapk vUu oL=] fuokjk] jkstxkjkpk iz’u lksMo.;kl enr gksbZy- gh vis{kk 
gksrh- ns’kkyk Lokra«; feGwu 75 o”kZs >kyh ijarq vktgh yksdkaPks ewyHkwr iz’u vuqRRkjhr vkgsr- Lokra«;kuarj T;k 
izek.kkr  o T;k osxkus ns’kkpk fodkl gks.ks vis{khr gksrs R;k izek.kkr >kyk ukgh- baxztkauh QksMk] >ksMk o jkT; djk 
;k rRRokpk voyac d:u ns’kkrhy ,dla?krk ukgh’kh dj.;kpk iz;Ru dsyk- ns’kkrhy turse/;s vki&vkilkr Ons’kkph 
Hkkouk fuekZ.k dsyh- /kkfeZd naxs iljoys] tkrh&tkrhe/;s rsM fuekZ.k dsyh-R;kauh /kkfeZd] tkrh; o okaf’kd jktdkj.k 
d:u ns’kkoj jkT;d:u ns’kkph laiRRkh yqV.;kps dke dsys- baxztkaP;k ;k dqVhj jktdkj.kkusHkkjrh; turk =Lr >kyh 
gksrh- 
 baxztkaP;k jktdh; /kksj.kkeqGsp ns’kkps /kkfeZdrsoj vk/kkfjr QkG.kh >kyh ;keqGs ns’kkps nksu rqdMs >kys-f’kok; 
ns’kkps eksB;k izek.kkoj vkfFkZd uqdlkugh >kys-ns’kkrhy fof’k”V yksdkaPkh jktdh; bPNk‘kDrh gh ns’kkP;k QkG.khyk 
tckcnkj gksrh- ns’kkyk Lokra«; feGw.k 75 o”ksZ gksÅu xsys Hkkjrh;kaP;k gkrkr ns’kkph lRRkk vkyh ijarq ns’kkrhy eqBHkj 
yksdkaP;k jktdh; bPNk‘kDrheqGs ns’kkP;k fodklkph okV fcdV gksr vkgs- Hkz”Vkpkj] tkrh;] /kkehZd HkkouseqGs ns’kkP;k 
fodklkoj eksBk ifj.kke gksr vkgs-  
 ijdh;kaP;k tks[kMkrwu ns’k eqDr >kyk [kjk ijarq ns’kkrhy jktdkj.kh yksdkaP;k tks[kMkrwu ns’keqDr gks.ks [kwi 
dBh.k vkgs- vkt jkT;kps jktdkj.k osxG;k oG.kkoj vkgs- rRRo] fopkj] uSfrdrk] fodkl] tckcnkjh] ,drk o drZO; 
;k ckch jktdh; yksd foljys vkgsr- lRRkk o iS’kkyk egRRo izkIr >kys vkgs- [kqphZ o lRRkslkBh jktdh; yksd dkghgh 
dj.;kl r;kj vkgsr- T;kauk dk;n;kpk vH;kl ukgh] ns’kkrhy xksj xkjhckaps iz’u ekfgr ukghr] jkstxkjkph ekfgrh 
ukgh- T;kaP;kdMs iqjs’ks f’k{k.k ukgh- ns’kkP;k fodklkps fOgtu ukgh- v’kk yksdkaP;k gkrh ns’kkph rFkk jkT;kph lRRkk 
vl.ks Eg.kts ,d ‘kksdkarhdkp Eg.kkoh ykxsy- ?kVukdkjkauh 10 o”kkZr ns’kkP;k fodklklkBh o lekurslkBhps fOgtu 
r;kj dsys gksrs ijarq rs vktgh vki.kkl lk| djrk vkys ukgh- ;kps dkj.k Eg.kts ns’kkrhy lRrkdsanzhr jktdkj.k 
gks;- 
egkjk”VªkP;k jktdkj.kkrhy varxZr caMkGh % egkjk”VªkP;k jktdkj.kkrhy varxZr caMkGh % egkjk”VªkP;k jktdkj.kkrhy varxZr caMkGh % egkjk”VªkP;k jktdkj.kkrhy varxZr caMkGh %     
 egkjk”VªkP;k lRrspk yiaMko 1974 e/;s olarjko ukbZd ;kaP;k e`R;w uarj ;’koarjko pOgk.kkauk fo’oklkr u 
?ksrk ‘kdajjko pOgk.kkauk eq[;ea=h dj.;kr vkys gksrs- ;sFkwu jkT;kP;k lRrsP;k cnykl o varxZr caMkGhllq:okr >kyh 
gksrh- 1977&78 e/;s dkWaxszl i{kkr varxZr caMkGh lq: >kyh gksrh- ‘kjn iokj lkgsckauh caM dsys gksrs- R;kaPkk 
caMkeqGsiqyksn ljdkj vfLrRokr vkys- dkWaxzsl i{k varxZr xVcktheqGs xzklysyk gksrk- ;keqGsp 1990 e/;s lRrkaj >kys- 
cnyR;k jktdkj.kkeqGs egkjk”VªkP;k jktdkj.kkph oSpkjhd cSBd gjor pkyyh gksrh- usR;kP;k drZ̀Rokis{kk tkr] /keZ] 
izns’k ;kyk egRRo izkIr >kys gksrs- tkrhokpd jktdkj.kkeqGs lRRkkarj >kys- iqUgk dkWxzslph lRRkk vkyh ijarq varxZr 
v’kkarrk eksB;k izek.kkoj fnlwu ;sr gksrh- 1999 e/;s iqUgk dkWaxzsl i{kke/;s QqV iMwu uohu i{kkpk mn; >kyk gksrk- 
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Tkks fopkj ?ksÅu uohu i{kkph LFkkiuk >kyh gksrh rks fopkj 1999 P;k fuoM.kwdhP;k fudkykus cktwyk Bso.;kl Hkkx 
ikMys o lRRkslkBh iqUgk fHkUu fopkjkpsnksui{k ,d= vkys- iq<s dkWxzsl o fe= i{kkph lRRkk 10 o”kkZ is{kk vf/kd dkG 
gksrh- ngk o”kkZP;k dky[kaMkr eksB;k  izek.kkoj tkrh; naxs o  Hkz”Vkpkj >kyk gksrk- yksdkauk fodkl gok gksrk- ;krwu 
2014 P;k fuoMuqdhus ns’kkP;k jktdkj.kkps Lo:ip cnywu xsys- brdsp ukgh rj  2019 P;k fuoM.kwdhus egkjk”VªkP;k 
uOgsrj ns’kkP;k 75 o”kkZP;k jktdkj.kkpk uok iWVuZ r;kj >kyk vkgs-2019 e/;s i{kkarj eksB;k izek.kkoj >kys- i{kkarxZr 
xVcktheqGs lRRkkarj vkt gh pkyw vkgs- lRRkkarjkpk iWVuZ Eg.kts dkgh djk i.k lRRkk gLrxr djk gk jktdh; 
usR;kapk n`”Vhdksu r;kj >kyk vkgs- l|k ns’kkrhy o jkT;krhyjktdkj.k gs tkr] /keZ] Hkz”Vkpkj ;k Hkksorh fQjr vkgs- 
ernkjkauk vkdf”kZr d:u Lor%ps fgr laca/k tksikl.ks gs jktdkj.kh yksdkapk egRRokpk mn~ns’k vkgs- lRrslkBh loZ 
dkgh v’kh Hkkouk r;kj >kyh vkgs- ;qrh vkf.k vk?kkMh /kekZyk QkVk nsr izR;sdt.k lks;hps jktdkj.k djr vkgs- 
jktdkj.kkr jkst uos Mkoisp lq: vkgsr- jktdkj.kkpk [ksG[kaMksck >kY;keqGs ‘ksrdjh] d”Vdjh] dkexkj] r:.k] 
:X.ka;kaps iz’u ek= cktwykp iMr vkgsr- jktdkj.kkpk gk [ksG[kaMksck yksd’kkghlkBh ?kkrd vkgs- vktP;k lRRkk 
l?k”kkZr jkT;kP;k fodklkoj eksBk ifj.kke gksr vkgs- T;k i{kkaph /kş ; /kksj.ks osx osxGh vkgsr- fopkj osxGs vkgsr- 
T;kauh ,desdkaP;k fopkj lj.khoj eksB;k izek.kkoj Vhdk Vhi..kh dsyh v’kk oSpkfjd fHkUursps yksd lRRkslkBh ,d= 
;sÅ ykxys vkgsr-T;kaP;koj Hkz”Vkpkjkps vkjksi >kys o T;kauh vkjksi dsys vls nks?ksgh vkt lRrslkBh ,d= vkgsr- 
;kapk egRRokpk mn~ns’k Eg.kts lRRkk izkIrh gks;- lRRkspkokij d:u vkiys o vkiY;k o fudVorhZ;kapk fodkl dj.ks 
gsp vktP;k jktdh; i{kkaps /kksj.k vkgs- vlsp Eg.kkos ykxsy- 
jkT; fof/keaMG %jkT; fof/keaMG %jkT; fof/keaMG %jkT; fof/keaMG %    
     fof/keaMG fdaok dk;ns eaMG gs dk;ns dj.kkjs jkT;ljdkjkph egRokph ;a=.kk vkgs- jkT; fof/keaMG gs 
jkT;iky] fo/kkulHkk] fo/kkuifj”kn ;kauh feGw.k r;kj gksrs- fof/keaMGke/;s jkT; ljdkjOnkjs vusd /kksj.ks o dk;ns eatwj 
dsys tkrkr- Hkkjrh; jkT;?kVusP;k dye 168 rs 212 e/;s jkT; fo/kkueaMGkckcrP;k rjrqnh dj.;kr vkysY;k vkgsr-
T;k fBdk.kh tursP;k fgrkps fu.kZ; ?ksrys tkrkr v’kk fBdk.kh oSpkjhd o jkT;kP;k fodklkoj ppkZ gksÅu tursP;k 
fgrkps fu.kZ; ?ksrys tkrkr-tursps izfrfu/kh dj.kkjs usrs R;k R;k ernkj la?kkrhy iz’u fof/keaMGkleksj ekaMwu rs iz’u 
lksMo.;klkBh iz;Ru djrkr- ekxhy 3 o”kkZ iklwu egkjk”Vª jkT;kP;k jktdkj.kke/;s eksB;k izek.kkoj cny >kysys 
fnlwu ;sr vkgsr- oSpkfjd o lkeftd iz’ukaoj ppkZ T;k izek.kkr gks.ks xjtsps vkgs R;k izek.kkr gksrkauk fnlr ukgh- 
l|kps jktdkj.k oSpkfjd o lekftd fo”k;kis{kk oS;fDrd fo”k;koj gksÅ ykxys vkgs- fof/keaMGkr gh osxG;kp 
fo”k;koj ppkZ gksr vkgs ;keqGs osG o iS’kkpk viO;eksB;k izek.kkoj gksr vkgs-T;k tursus jkT;kP;k fodklkoj ppkZ 
dj.;klkBh T;kauk vkiyk izfrfu/kh Eg.kwu fof/keaMGkr ikBoys rs izfrfu/kh fodkl o leL;koj ppkZp djrkauk fnlr 
ukghr- jkT;kleksj vusd iz’u vkgsr] jkT;krhy tursyk vkt vusd leL;kauhxzklys vkgs- egkiwj] nq”dkG] ok<rh 
egkxkbZ] dk;nk o lqO;oLFkk] ok<rh yksdla[;k] jkstxkj o vkfFkZd eanh rlsp jkT;kr jkstxkjkP;k la/kh miyC/k 
ulY;kus r:.k csdkjhe/;s fQjr vkgsr-jkT;krhy usR;kauk ;kps dkgh ns.ks ?ks.ks ukgh- jkT;krhy loZp turk lq[kh 
jkfgyh rj usR;kaP;k ekxs dks.khgh foukdkj.k fQj.kkj ukgh- gs usR;kauk ekfgr vkgs- Eg.kwu jktdh; usrs tursyk 
fodklkiklwu nwj Bsor vkgs vlsp Eg.kkos ykxsy-l|k jkT;krhy loZp i{kkps usrs vkiY;k lksbZuqlkj jktdkj.k djr 
vkgsr- 
 dks.kR;kp i{kke/;s ,dfu”Brk jkfgysyh ukgh- ;kps dkj.k gh rlsp vkgs- lRRkk] iSlk o izfr”BslkBh  i{k izeq[k 
i{kkP;k /;s; /kksj.kkph ik;eYyh d: ykxys vkgsr- ;keqGs i{kkrhy lnL;ke/;s ,dfu”Brk jkfgysyh ukgh- gh 
,dfu”Brk u jkfgY;kus fLFkj ljdkj feG.ks dBh.k >kys vkgs- vkt izkns’khd i{kkaps egRRo ok<r vkgs- R;keqGs;s.kk&;k 
dkGke/;s dks.kR;kp jktdh; i{kkyk cgqer feG.kkj ukgh- cgqer u feGkY;kl vk?kkMhps ljdkj LFkkiu gksÅ ‘kdrs 
;keqGs ljdkj fLFkj jkgw ‘kdr ukgh- ;kpk ifj.kke Eg.kts t.krsP;k fgrkps fu.kZ; ?ks.;ke/;s eksBs vMFkGs fuekZ.k 
gksrkr- v’kk xks”VheqGs tursps iz’u vuqRRkjhr jkgwu jkT;kP;k fodklkyk ck/kk fuekZ.k gksrs vkgs- 
egkjk”Vª jkT;kleksjhy iz’u %egkjk”Vª jkT;kleksjhy iz’u %egkjk”Vª jkT;kleksjhy iz’u %egkjk”Vª jkT;kleksjhy iz’u %    
     vktjkT;kleksj vusd iz’u o leL;k vkgsr- gs iz’u lksMo.;kps jkT;kleksj eksBs vkOgk.k vkgs- jkT;krhy 
cgqrka’k [ksMh] okMh] oLrh] rkaMs  o xkoke/;s vktgh oht] ik.kh] jLrk] f’k{k.k o vkjksX; vls vusd eksBs iz’u vkgsr- 
ns’kkyk Lokra«; feGkys ijarq ns’k ikjra«;kr vlY;klkj[ks Hkklr vkgs- jkT;krhy ukxfjdkauk eukizek.ks jkg.;kps o 
cksy.;kps Lokra«; feGkys ijarq fodklkps Lokr«; feGkys ukgh- R;kaps ewyHkwr iz’u vktgh vuqRRkhr vkgsr-75 o”kkZr 
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jkT;krhy leL;k iwohZ izek.ksp Hkklr vkgsr-;k lekL;k fdrh izek.kkr lksMfo.;kr vkY;k vkf.k fdrh vuqRRkjhr vkgsr 
;kpk fopkj dj.ks vko’;d vkgs-  
            vkjksX;    
                  Hkz”Vkpkj                    f’k{k.k  
  
 jkT;krhy 
     m|ksx o jkstxkj         leksjhy iz’u          ckydkaoj o L=h;kaoj gks.kkjs vR;kpkj 
 
    

 nw”dkG o egkiwj      ng’krokn]  xqaMfxjh  
    

oht] ik.kh] jLrs o d`”kh fo”k;d 
 

ns'kkyk Lokra«; feGowu 75 o”kkZ gksÅu xsys rjh vkt gh jkT;krhy ukxjhdkaP;k ewyHkwr leL;k dks.kR;kgh 
jkT; ‘kklukyk lksMork vkY;k ukghr- jkT;krhy eksBh ‘kgjs iD;k jLR;kauh tksMyh xsyh ijarq gs jLrs dls cuoys tkr 
vkgsr o fdrh xq.koRRksps vkgsr ;kpk fopkj dj.ks vko’;d vkgs- vkt gh cgqrka’k [ksMh] okM;k] oLrh o rkaMs ;k 
fBdk.kh iDds jLrs ukghr- dkgh [ksMs xkokrhy jLrs iDds cuoys  gs dkxnkoj fnlr vkgs ijarq izR;{k lnj jLrs fdrh 
fud`”B ntkZps vkgsr gs jLR;kaP;k dkekph ikg.kh dsY;kuarj y{kkr ;srs vkgs- jLrk cuoY;k uarj lgk efg.;kP;k vkr 
jLR;kph nqjkoLFkk] QqVk QqVkoj iMysYks [kMMs ;k o:u y{kkr ;srs-‘kklukP;k cgqrka’k dkekr xq.koRRkspk vHkko fnlwu 
;srks- Hkz”Vkpkj eksB;k izek.kkoj gksr vlY;kus ntsZnkj dkekpk vHkko fnlwu ;sr vkgs-;krwu t.krsph eksBh Qlo.kwd gksr 
vkgs- turspk iSlk pqdhP;k ekxkZus [kpZ gksrs vkgs- jkT;krhy tso<s ukxjhd fofo/k vktkjkus e`R;w iMr ulrhy R;k 
is{kk vf/kd ukxjhd jLR;krhy [kM~M;keqGs gks.kkÚ;k vi?kkrkeqGs e`R;w iMr vkgs- gs fofo/k fu”d”kkZo:u Li”V gksr vkgs- 

jkT;kr f’k{k.kkpk fodkl eksB;k izek.kkoj >kyk [kjk ijarq gk fodkl la[;kRed >kysyk vkgs- xq.koRRkkiw.kZ 
f’k{k.kkpk vHkko fnlwu ;sr vkgs- T;k izek.ks ,[kkn;k dkj[kk.;krwu ekykph fufeZrh gksrs o R;k ekykP;k xks.khyk uacj 
fnys tkrkr rls uacj fo|kF;kZauk f’k{k.k ns.kk&;k dkj[kk.;krwu fnys tkr vkgsr- ;kykp f’k{k.k Eg.kk;ps dk \ vlk 
iz’u fuekZ.k gksr vkgs- [kqPkhZlkBh laRRksrhy iq<kjh vkiY;k dk;ZdR;kZauk f’k{k.k laLFksps dqj.k pj.;klkBh nsr vkgsr- ;k 
dqj.kkeqGs  cksVkoj ekst.kkÚ;k yksdkaps Hkys gksr vlsy ijarq yk[kks fi<;k cjckn gksr vkgsr- ;kpk dks.khgh fopkj djr 
ukgh- fdaok ;kps dks.kkyk lks;j lqrd ukgh- jkstxkjkfHkeq[k f’k{k.kkpk vHkko fnlwu ;sr vkgs- 

vktgh jkT;krhy cgqrka’k [ksMs xkoke/;s izkFkfed vkjksX; dsanz ukghr- tsFks vkjksX; dsanz LFkkiu dsys vkgs rsFks 
iqjs’kk lksbZlqfo/kk ukghr brdsp dk; rj MkWDVlZ fdaok ulZgh ukghr- gs vkjksX; dsanz vk’kk rkbZ fdaok enruhl 
pkyorkr-vkt lkFkhps o laLkxZtU; vktkj] rlsp efgyk o ckydkauk HksMlko.kkjs vktkjkoj mipkj xkoke/;s feG.ks 
vko’;d vkgs- ijarq vktgh cgqrka’k xkokrhy ukxjhdkaPks vkjksX; fo”k;d iz’u lqVysys ukghr- xzkeh.k Hkkxkrhy 
yksdkaP;k vkjksX;kdMs dks.khgh y{k ns.;kl r;kj ukgh- ‘kklukP;k cstckcnkji.kkeqGs xzkeh.k Hkkxkrhy yksdakuk eksB;k 
izek.kkoj =kl lgu djkok ykxr vkgs- 

jkT;krhy xzkeh.k rlsp ‘kgjh Hkkxkph yksdla[;k >ikV;kus ok<r vkgs- ;k ok<R;k yksdla[;sP;k izek.kkr 
eksB;k izek.kkoj jkstxkj fufeZrh gks.ks vko’;d vkgs- ijarq gh jkstxkj fufeZrh >kysyh ukgh- jkstxkj ulY;kus r:.k 
oxZ HkjdVyk tkow ykxyk vkgs- ;keqGs eksB;k izek.kkoj csdkjh ok<r vkgs- jkT;ke/;s r:.kkaP;k gkrkyk dke ulY;kus 
r:.k fujk’k] grk’k o O;l.kh gksr vkgsr- brdsp ukgh rj pqdhP;k ekxkZpk voyac d: ykxys vkgsr- ;keqGs 
lektke/;s vLFkS;Z fuekZ.k gksÅ ykxys vkgs- 

jkT;ke/;s f’k{k.k] vkjksX;] jLrs] jkstxkj ;k f’kok; oht] ik.kh] miklekjh] m|ksx] ‘ksrdÚ;kaP;k vkRegR;k] 
csjkstxkjh] fHkdkjh] egkiwj] nq”dkG o tkrh; o /kkfeZd HksnHkko o naxs] xqaMfxjh] ng’krokn vls vusd iz’u o leL;k 
jkT;kleksj vkgsr-;k iz’ukoj T;k izek.kkr jkT;kP;k fof/keaMGkr ppkZ gks.ks vko’;d vkgs R;k izek.kkr ppkZ gksr ukgh- 
bFks QDr jkT;kP;k frtksjhph pkoh vkiY;k gkrkr d’kh jkghy ;kpkp fopkj dsyk tkr vkgs- tursP;k izfrfu/khauh 
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jkT;kP;k fodklkoj fof/keaMGkr tursps iz’u ekaM.ks vko’;d vkgs ijarq gs iz’u ekaMysp tkr ukghr- tursP;k fgrkps 
iz’u rks usrk ekaMrks Tkks tursr clrks] T;kus vuqHkoysys vkgs-] T;kus lkslysys vkgs- rks turspk izfrfu/kh gksÅ ‘kdrks 
ijarq caxY;ke/;s ,lhP;k gosr clysY;k O;Drhauk tursps iz’u dls ekfgr gks.kkj vkgsr- ;kpk fopkj dj.;kph vkt 
xjt vkgs- T;kyk tursps iz’u] lq[k nq%[kk ;kph tkf.ko vkgs- o rs iz’u lksMo.;kph /ked vkgs vlk yksdizfrfu/kh 
vl.ks vko’;d vkgs- tsOgk vki.k ekxhy 10 o”kkZ iklwu jkT;krhy eaf=eaMGkpk fopkj djrks rsOgk vls y{kk ;srs dh] 
T;k usR;kyk d`”kh] f’k{k.k] vkjksX;] U;k; bR;knh {ks=krhy vH;kl ukghv’kk usR;kyk lacaf/kr foHkkxkps eaf=in fnys 
tkrs- gh gL;kLin xks”V ukgh dk \ ;kpk fopkj tursus o rTKkauh dj.ks vko’;d vkgs- 
jkT;krhjkT;krhjkT;krhjkT;krhy ukxfjdkaps ewyHkwr iz’u lksMo.;klkBh mik; %y ukxfjdkaps ewyHkwr iz’u lksMo.;klkBh mik; %y ukxfjdkaps ewyHkwr iz’u lksMo.;klkBh mik; %y ukxfjdkaps ewyHkwr iz’u lksMo.;klkBh mik; %    
 jkT;krhy ukxfjdkapsewyHkwr iz’u lksMo.;klkBh ‘kklu o yksdizfrfu/kh ;kauh fof/keaMGkr ppkZ ?kMowu vk.k.ks 
vko’;d vkgs- tsOgk tursps iz’u o tursP;k xjtk fof/keaMGkr ekaMY;k tkrhy rsOgkp jkT;krhy iz’u lksMo.ks ‘kD; 
gks.kkj vkgs-o jkT;kpk fodklgh gks.kkj vkgs- 

१. jktdkj.k cktwyk Bsowu yksdkaps ewyHkwr iz’u lksMo.;klkBh loZ jktdh;usR;kauh o yksdizfrfu/khauh ,d= ;sÅu 
yksdfgrkps fu.kZ; ?ksÅu dkedj.ks vko’;d vkgs-  

२. T;kauk jktdkj.kkr izos’k djk;pk vkgs- R;kaP;klkBh f’k{k.k o lektdkj.kkpk vuqHko vlY;kf’kok; fuoM.kwd 
y<o.;kl ijok.kxh ulkoh- 

३. turk vkgs Eg.kw.k vki.k vkgksr] tursps izfrfu/kh Eg.kwu vki.k fo/kkulHksr dke djr vkgksr vki.k t.krsps 
lsod vkgksr ;kph Hkkouk yksdizfrfu/khus BsÅu tursps iz’u lksMo.ksvko’;d vkgs- 

४. ,dkPk O;DrhP;k fdaok i{kkP;k gkrkr vf/kd dkyko/khlkBh lRRkk ulkoh- lRRksps ifjorZu gks.ks vko’;d vkgs- 
jktdkj.k dj.kkÚ;k O;DrhalkBh o;kph e;kZnk vlkoh- 

५. fof/keaMGke/;s vH;klw O;Drhaukp cksy.;kph la/kh ns.;kr ;koh- 
६. eaf=ins nsrkauk R;k R;k {ks=krhy vuqHkoh o vH;klw O;Drhaukp rh ea=hins n;kohr ;keqGs R;k {ks=kyk U;k; 

feG.;kl enr gksbZy- 
७. jkT;krhy ‘kkGkaps O;oLFkkiu jkT; ljdkjus dj.ks vko’;d vkgs- rlsp xq.koRRkk iw.kZ f’k{k.kklkBh fo’ks”k 

fu;kstu dj.ks vko’;d vkgs- 
८. ?kVuse/;s izkFkfed f’k{k.k eksQr o lDrhps ns.;klanHkkZr rjrwn vkgs- R;k izek.ks loZ ek/;ekps izkFkfed f’k{k.k 

loZ Lrjkrhy eqykauk eksQr o lDrhps ns.;kph lks; dj.ks vko’;d vkgs-  
९. Ekk/;fed Lrjkiklwup O;kolk;kfHkew[k f’k{k.kkyk izk/kkU; ns.;kr ;kos- 
१०. izR;sd xko] [ksMs] oLrh o rkaMk iD;ka jLR;akuh tksM.ks vko’;d vkgs- ;klkBh yksdlgHkkx o jkT;’kklu ;kauh 

,df=r dke dj.;kph xjt vkgs- 
११. ,d gtkj yksdla[;sP;k xkoklkBh ,d izkFkfed vkjksX; dsanz vlkos rlsp lnj izkFkfed vkjksX; dsanz loZ 

lksbZlqfo/kkauh ;qDr vlkos- rlsp MkWDVj o ulZph use.kwd dj.;kr ;koh- 
१२. izR;sd xkokr LoPN fi.;kP;k ik.;kph lks; dj.;kr ;koh- ;klkBh fu;kstu c/n dk;Zdzekph vk[k.kh dj.ks 

xjtsps vkgs- ‘kklu o yksdlgHkkxkrwu ;kstukaph izHkkoh vaeyctko.kh dj.;kr ;koh- 
१३. izR;sd xkokr dehr deh izkFkfed rs ek/;fed Ik;Zarps xq.koRRkkiw.kZ f’k{k.k ns.kkÚ;k f’k{k.k laLFksph mHkkj.kh 

dj.ks vko’;d vkgs- lnj ‘kkGse/;s rTK f’k{kd] f’k{kdsRRkj deZpkjh o vko’;d R;k loZ HkkSfrd lksbZlqfo/kk 
miyC/k vl.kkÚ;k ‘kkGkaukp ekU;rk ns.;kr ;koh- 

१४. ckydkaP;k o efgykaP;k lqj{kslkBh izR;sd xkokr efgyk laj{kdkaph fu;qDrh dj.;kr ;koh rlsp efgykauk 
Lolaj{k.kkps izf’k{k.k ns.;kr ;kos- brdsp ukgh rj efgyk o cky leqins’kdkaph lks; dj.ks vko’;d vkgs-  

१५. xzkeh.k Hkkxke/;s jkstxkj mHkkj.khlkBh iz;Ru dj.ks xjtsps vkgs- ‘ksreky izfdz;k m|ksxkP;k mHkkj.khyk pky.kk 
n;koh- ;klkBh ‘ksrdÚ;kauk cjkscj ?ksÅu v’kk m|ksxkph mHkkj.kh dj.ks ‘kD; vkgs- ;keqGs r:.kkauk xkokrp 
jkstxkjkPkh la/kh miyC/k gksbZy- 
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१६. xzkeh.k Hkkxkr ‘kkarrk o lqO;oLFkk Bso.;kph laiw.kZ tckcnkjh gh iksfyl ikVhy] xzkelsod] ljiap]  o ‘kkGsps 
eq[;k/;kid ;kaP;koj lksio.ks vko’;d vkgs- ;keqGs ;ksX; U;k; feG.;kl enr gksbZy- xkokrhy leL;k 
xkokrp lksMoY;kus U;k; O;oLFksoj iM.kkjk rk.k deh gks.;kl enr gksbZy- rlsp xkokr ‘kkarrk fuekZ.k 
gks.;kl enr gksbZy- 

१७. nq”dkG o egkiwj ;k lkj[;k uSlfxZd vkiRRkhpk Hkfo”;krhy vankt cka/kwu xkoke/;s vkiRRkh fuokj.k dsanz 
LFkkiu d:u vUu/kkU; o fuokÚ;kph lks; d’kh djrk ;sÅ‘kdsy ;klkBh xzkeiapk;rhus fu;kstu dj.ks 
vko’;d vkgs- 

१८. LFkkfud ikrGhoj fu.kZ; izfdz;se/;s tursyk lgHkkxh d:u ?ks.ks vko’;d vkgs- jkT;krhy izR;sd ftYg;kP;k 
leL;k o fodkalkpk fopkj djrkauk tursdMwu vfHkizk; ekxo.ks xjtsps vkgs- dkj.k ljdkj gs turslkBh 
dke djr vlrs- R;keqGs izR;sd ftYg;kph yksdla[;k] rsFkhy xjtk] leL;k ;kapk fopkj dj.;klkBh 
yksdkaP;k fodklklanHkkZrhy vis{kk dk; vkgsr gs izR;sd o”khZ ekxo.ks vko’;d vkgs- ;keqGs R;k R;k Hkkxkrhy 
tursps iz’u o leL;k lksMo.;kl enr gksbZy- 

lanHkZ xzaFklwph % lanHkZ xzaFklwph % lanHkZ xzaFklwph % lanHkZ xzaFklwph %     
1- ukbZd Qk:d]¼3 twu 2021½] Hkkjrh; jktdkj.k& jktd; O;oLFksrhy xfreku eqnn~s] nSfud bZ& yksdlRRkk- 
2- https://mr.wikipedia.org,egkjk”Vªkrhy jktdkj.k] fofdihMh;k eqDrKkudks”kkrwu 
3333---- https://maharashtratimes.com,¼25 uksOgs- 2019½] lRRksP;k jktdkj.kkr lkekU;kaps iz’u [kaqVhyk] e-Vk- izfrfu/kh] 

dksYgkiwj    
4- https://aksharnama.com, ,jaMs Ogh-,y-]¼9 es 2020½] egkjk”Vªkph lgk n’kdkaph okVpky dk; dekoys dk; 

xekoys] v{kjukek]  
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मराठवा ातीलमराठवा ातीलमराठवा ातीलमराठवा ातील    वृ पवृ पवृ पवृ प     चळवळीलाचळवळीलाचळवळीलाचळवळीला    प महषप महषप महषप महष     कैकैकैकै....    जजजज....    पपपप. . . . मळेुमळेुमळेुमळेु    याचंेयाचंेयाचंेयाचंे    
योगदानयोगदानयोगदानयोगदान    

 

ाााा. . . . िव लिव लिव लिव ल    बाबरुावबाबरुावबाबरुावबाबरुाव    गुडंेगुडंेगुडंेगुडंे    
इितहास िवभाग मुख, कािलका देवी महािव ालय िश र कासार, िज हा बीड 413249 

ा तािवका तािवका तािवका तािवक- 
मराठवाडा ही संतांची भूमी, ऐितहािसक भूमी हणून िस  आह.े मराठवाडा ही मराठीच े माहरेघर 

हणूनही या दशेाचा गौरव कर यात येतो. परंत ु मराठी वृ प ांचे ऐितहािसक अवलोकन करत असताना 
मराठवा ा या वृ प  सृ ीला उपे ाच आलेली दसून येते. या उपे ेला कारण ह ेतेवढेच मह वाचे आह ेकारण हा 
प रसर 17 स टबर 1948 पयत हदैराबाद सं थाना या अिधप याखाली अस यामुळे वृ प  वातं याला येथ े
मयादा िनमाण झाले या दसून येतात. जी काही थोडीफार वृ प  िनघत असत यांचा उ लेख फारसा आढळत 
नाही कारण रा यक या या दडपणाचा दरारा आिण मागासलेपणा अशा दो ही कारणांनी येथ े वृ प ीय े ाची 
पहाट लवकर उजाडू शकली नाही.  

पण यांनी धाडसांनी वृ प  काढली यांना अ ात वासात राहावे लागले, पण आज जी वृ प े े ात 
भरभराट दसते ती अलीकडील असून ती रा य पुनरचननेंतर झाली आह ेअसे दसत असले तरी याचा मूळचा पाया 
या काही वृ प ांनी घातलेला दसून येतो. सं थानांम ये 1864 म ये इं जी व 1878 म ये उद ू वृ प े 
िनघाली.1897 म ये िनजाम वैभव  ह ेसु  झाले. 1906 ते 1908 पयत भा यशू िवजय वृ प  चालू होत.े यानंतर 
िनजाम िवजय या वृ प ाचा उ लेख आढळतो. ह े वृ प  अ यंत ितकूल प रि थतीत चाल ू होत.े औरंगाबाद 
कब ना मराठवा ातील पिहले वृ प  हणून याचा उ लेख कर यात येतो त ेवृ प  1886 म ये सु  झालेल े

औरंगाबाद समाचार ह ेसा ािहक होय. या सा ािहकाची त सर वती भुवन औरंगाबाद या महािव ालयात जतन 
क न ठेव यात आलेली आह.े या वृ प ांम ये संपादकाचा उ लेख आढळत नाही, याला कारण िनजामाचे रा य 
असेल याबरोबरच ह ेवृ प  मराठी व उद ूया दोन भाषेम ये कािशत झालेले दसून येते.  

जस ेदपणचे संपादक ी बाळशा ी जांभेकर आप या अंकात अधा मजकूर मराठीत आिण अधा मजकूर 
इं जी दते असत याच प तीन ेऔरंगाबाद समाचार आपला मजकूर दते असलेल े दसून येत.े यािशवाय औरंगाबाद 
मधून अ णोदयमाला, ित ान, मराठवाडा, अि मता दश, औरंगाबाद टाइम्स, आज क  आवाज यासारखी मराठी 
व उद ू वृ प े िनघत असत. नांदडे िज ातून रसाळ यांचे गोदातीर समाचार, ी डोईफोडे यांच े जावाणी, 
गोदावरी  टाइ स, इ यादी दिैनके िनघत असत. तर बीड िज ातनू चंपावती, झंुजार नेता यासारखे दिैनक िनघत 
असत. लातूर ह े वृ प ांचे क  समजल ेजाई राजधम ,यशवंत, व िस े र समाचार इ यादी दिैनके येथून िनघत 
असतात एकंदरीत आज या प तीने मो ा माणात दिैनकांची रीघ िनमाण झालेली आह.े याम ये अनेकाचं े
योगदान लाभलेले आह ेयापैक च के. ज.प.मुळे यांनी वृ प  े ात अितशय भरीव असे काय केलेले आह ेयां या 
कायाचा मागे व घे याचा या लेखापाठीमागे उ शे आह.े 
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ारंिभकारंिभकारंिभकारंिभक    जीवनजीवनजीवनजीवन----    
ज.प. मुळे यांचा ज म 9 मे 1915 रोजी गणोरी येथे  झाला. यांचे मूळचे गाव औरंगाबाद िज ातील 

फुलं ी ह ेहोते. ारंिभक िश ण यांनी फुलं ी येथ ेघेतले व यानंतर औरंगाबाद येथे े नग कूल या ॅि ट सग 
कूलम ये िश ण घेतले. औरंगाबाद येथ ेिश ण घेत असताना 1931 म ये भडकल गेट जवळील मा यिमक शाळेत 
वेश घेतला. यानंतर 1934-35 या दर यान यांनी महािव ालयात वेश घेऊन महािव ालयीन िश ण पूण 

केले. 1936 साल या जून म ये बारा पये मािसक पगारावर सर वती भुवन म ये िश क हणून कायरत झाले. 
यादर यान टेट काँ ेस चळवळीने चांगलेच मूळ धरलेले होत.े 

हदैराबाद नॅशनल कॉ फर सची कागदप े मुळे यां या घरी सापड यामुळे गो वद भाई ॉफ, वै यपायन, 
डी एल पाठक, हबीबु ीन व वाघमारे अशा सवाना पकड यात आले. 12 ऑग ट 1942 रोजी ज.प. मुळे यांना 
हरसुल कारागृहात डांब यात आले यानंतर हदैराबाद येथील चंचलगुडा या जेलम ये यांची रवानगी कर यात 
आली. सर वती भुवन या िश ण सं थेत नोकरी करत मुळे यांनी मराठवाडा मु  सं ाम, संयु  महारा  चळवळ 
आदी सामािजक कायाम ये व वतं  कायाम ये वतःला झोकुन दलेले दसून येते. मुळे यांना िवशेष आवड 
प का रता े ांम ये अस यामुळे यांनी या े ाम येही अितशय भरीव असे काय केलेले दसून येत े. 
वृववृृवृ पपपप     े ातीले ातीले ातीले ातील    कायकायकायकाय    ––––        

ज.प मुळे यांना वृ प  वसायाच ेिव ाथ  दशेपासूनच आकषण वाटत होत.े मॅ कला असताना 1931 
म ये उ साह ह तिलिखत मािसक चालवल.े 1932 म ये नागपूर या सािह य संमेलनात ह तिलिखत अंकांचे दशन 
भ न ी ग. . माडखोलकरां या महारा  या प ात दोन कॉलम अिभ ाय छापून आला. उ ती हा अंक वा य 
िवकास मंडळातफ सु  कर यात आला होता 1933 पयत उ तीचे अंक काढले गेले यामुळे उ तीचे अंक इथूनच 
काढले जावे अशी क पना यां या मनात जली. यावेळी छापील अंक काढ यासाठी पोिलसांची परवानगी यावी 
लागे. तशी परवानगी काही अट या अधीन रा न मुळे यांना िमळाली. पुढेज.प.मुळे यांनी हदैराबादला भरले या 
महारा  सािह य संमेलनात औरंगाबाद येथून कािशत होणा या व याची सु वात 1946 म ये कर यात आलेली 
होती अशा ‘ ितभा’ नावा या मािसकाच े काशन कर यात आले होत े या मािसका या मा यमातून िनजामी 
रा यात मराठी भाषेची गळचेपी थांबवणे व ितला वैभव ा  क न दणेे यासाठी काढ यात आले होत.े ज.प मुळे 
वृ प  े ाम ये आ यामुळे यांना जाणीव होती क  औरंगाबाद येथ े एखादा छापखाना सु  करावा परंतु, या 
कालखंडात ह ेकाम करणे कठीण होत.े  

तरीही कशाची तमा न बाळगता यांनी 7 एि ल 1947 रोजी िनजाम सरकारकडून ेस रिज ेशन 
लायस स िमळिवले. यादर यान भारताला वातं य िमळ या या हालचाली दृ ीपथात आ या हो या ह े ल ात 
घेऊन सर वती टग ेस चा शुभारंभ 15 ऑग ट 1947 हा साधला. या ेस या खा यातून ‘त ण मराठवाडा’ ह े
सा ािहक छापले जात होत े याचबरोबर यांचे वतःचे ‘ ितभा मािसक’ ह े सु ा या छापखा यात छापले गेले. 
मराठवा ातील पिहले दिैनक मातृभूमी मराठवाडा पुरवणी छाप याचा मान सर वती ेसलाच िमळाला 
‘मातृभूमी’ ही दिैनक अको याव न िनघत होत े आिण याबरोबरच औरंगाबाद मधून िस  होणारी पुरवणी 
मराठवा ातील वाचकांना पुरवली जात होती. छापखाना सु  करणे यात िनरिनराळी वृ प े मु त करणे, मु ण 

वसायातील  व सं थांना संघ टत करणे वगैरे काम मुळे करत असत यामुळे सर वती टग ेस हा केवळ 
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छापखाना न ह ेतर अनेक चळवळ चे क थान झाले होत ेऔरंगाबाद िज हा मु क संघा या तसेच रोटरी लब 
थापने या व अ य सामािजक योजनां या अनेक क पना याच ेसमधून सु  झा या. ेस म ये पायाने चालणारे 

एक ेडल मशीन होत े यावर टाईप या सा ान े या काळात भरपूर छपाईची कामे होत असत. इलेि क मोटरची 
सोय नंतर आली. मु ण सािह य मंुबई पुणे यासार या ठकाणा न मागवले जात. 

पुढे 1952 म ये ज.प मुळे यांनी हदैराबाद या इं जी दिैनकसे टेनल व िनजाम िवजय सा ािहकापासून 
डे न ोिनकल, मंुबईचे टाइ स ऑफ इंिडया, नवाकाळ, लोकमा य, नवश ,  ेस जनल अशा वीस-बावीस 
वतमानप ांना बात या पाठवत असत. हदैराबाद या सटीनेल या इं जी िनयतकािलकाच े संपादक सीता रम या 
यां यामुळे मुळे यांना पीटीआय या वृ सं थेत मराठवा ातील ितिनधी हणून मान िमळाला. 

ज.प. मुळे यांनी 1958 म ये सा ािहक ‘पंचशील’ चा ारंभ केला. छापखाना घरचाच अस यामुळे 
सा ािहक काढ याचे िनि त झाले. या सा ािहका या काशनसाठी ग. . माडखोलकर यांचे िचरंजीव ज े क  
याकाळी िस  अिधकारी होत े यां या ह ते कर यात आले तर या काय माचे अ य  हणून त कालीन 

मराठवाडा िव ापीठाचे कुलगु  ी ड गरकेरी ह ेहोत ेिव ापीठाचे कुलगु  आिण माडखोलकर या दोघांमुळे या 
सा ािहकाकड े पाह याचा लोकांचा दिृ कोन वेगळा रािहला. एक कारचा दजा यास आपोआपच ा  झाला. 
सा ािहक पंचशील सु  असताना 1965 म ये या वेळ या तहसीलदारानंी परवानगीिशवाय अंक का ढत आहोत 
हणून आडकाठी केली परंतु व तूतः हदैराबाद या जु या काय ा माणे अंकाचे रिज ेशन हदैराबाद हायकोट 

झालेले होत ेपरंतु इकड ेकले टर कचेरी म ये कसलेही रेकॉड नस यान ेअखेर पु हा रिज ेशन करावे लागले. ते हा 
पंचशील ऐवजी ‘रामरा य’ या नावासमती िमळाली आिण ह े सा ािहक पंचशीलचे रामरा य होऊन अंक िनघू 
लागले. यानंतर अनेक सा ािहके व दिैनकेही िनघाली परंत ुऔरंगाबाद या प का रते या इितहासात या अंकाच े
नाव घे यासारखे रािहल ेआह.े 

1965 म ये आबासाहबे मुळे यांनी या वेळ या मराठवा ातील िज ामधील संपादकांची आिण 
संपादक य िवभागातील प कारांची एक प रषद खुलताबाद या शासक य िव ामगृहात आयोिजत केली होती. 
महारा ातील नामवंत, अनभुवी , ये , िव ान संपादकांना या प रषदसेाठी हा सामंि त कर यात आले होते. 
सकाळ दिैनकाचे सं थापक नानासाहबे प ळेकर यां या ह त े प रषदचेे उ ाटन झाले. तीन दवस वृ प  

वसायावर या िशिबरात चचा झाली. श.ना. नवरे यांनी या प रषदचेा समारोप केला. िशिबर म ये ी रा 
टकेकर यांनी अशी क पना मांडली क  मराठवा ातील प कारांना प का रतेच े िश ण दे याची सोय 

औरंगाबाद या िव ापीठात हावी. तो धागा पकडून आबासाहबे मुळे यांनी यावेळी चे कुलगु  आर.पी. नाथ तसचे 
कुलसिचव धामणकर यांची भेट घेऊन यािवषयी पाठपुरावा केला. िव ापीठात यां या य ामुळेच वृ प  िवभाग 
थापन झाला. स.मा. गग या वृ िव ा िवभागाचे पिहले िवभाग मुख झाले. 

 नंतर या काळात सुधाकर पवार िवभाग मुख आल े यांनी या िवभागाचा िव तार घडिवला व यानंतर 
आलेले सुधीर ग हाणे, सुरेश पुरी , िव ल धा रकर आिण सु ाम िहवराळे यांनी वृ प  िवभागात वेगवेग या 
अ यास मांना चालना दली आज या िवभागातून बाहरे पडलेले अनेक गुणवंत िव ाथ  महारा  शासना या क  
शासना या मािहती िवभागात मोठ मो ा पदावर काम करत आहते. अनेकांनी इले ॉिनक मीिडयात नाव 
कमावलेले आह ेअनेक जण िज हा मािहती अिधकारी झाले आह.े आता या काळात केवळ औरंगाबादच न ह ेतर 
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मराठवा ातील येक मो ा शहरात जी िनरिनराळी दिैनक सु  झाली यात काम करणा यापैक  90% संपादक 
उपसंपादक वाताहर याच िव ापीठातून पद ा आिण अनुभव िमळवलेले आह.े समारोप-अस े ह े थोर सामािजक 
कायकत िव ान प कार आबासाहबे मुळे यांच े1985 म ये दहेावसान झाले औरंगाबाद येथील जु या िपढीतील सव 
प कारांना आबासाहबे मुळे ह ेठाऊकच आह ेव यां या कायामुळे ह ेकायम व पी मरणात राहतील एवढे िनि त. 
सदंभसदंभसदंभसदंभ    थंथंंथथं----    

1. ी नंद कशोर मुळे यांची य  मुलाखत. 
2. आबां या आठवणी आठवणीत या आबा संपा दत ंथ 
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Hkkjrh; jkT;?kVusrhy dye Hkkjrh; jkT;?kVusrhy dye Hkkjrh; jkT;?kVusrhy dye Hkkjrh; jkT;?kVusrhy dye 370 fOk’k;d l|fLFkrhfOk’k;d l|fLFkrhfOk’k;d l|fLFkrhfOk’k;d l|fLFkrh    
    

la”kks/kdla”kks/kdla”kks/kdla”kks/kd    
ukjk;.k l[kkjke QqUUksukjk;.k l[kkjke QqUUksukjk;.k l[kkjke QqUUksukjk;.k l[kkjke QqUUks    

jkT;”kkL= foHkkx 
MkW- ckcklkgsc vkacsMdj ejkBokMk fo|kihB] vkSjaxkckn 

xks’kokjk % xks’kokjk % xks’kokjk % xks’kokjk %     
    lnjhy la”kks/ku isij e/;s dye 370 lanHkkZr vH;kl dsyk vkgs- Hkkjrh; jkT;?kVusrhy dye 370 
;keqGs tEeq vkf.k dkf”ej lkBh vlysys Lora= dk;ns ;kapk vH;kl dsyk vkgs- tEeq vkf.k df”ejyk 370 
dyekeqGs ts vf/kdkj izkIr >kkys gksrs rs vf/kdkj l+|fLFkrh dls vkgsr] ;k vf/kdjkapk vkf.k fu;ekaP;k 
cnykapk vH;kl dj.;kr vkyk vkgs- cnysys fu;e o vf/kdkj ;kps Qk;ns o rksVs vH;kl.;kr vkys vkgsr- 
tEeq dkf”ej jkT;kph l+|fLFkrhy xzkeiap;krhph jpuk] fo/kkulHksphjpuk;klanHkkZr l|fLFkkpk vH;kl 
dj.;kr vkyk vkgs- 
izLrkouk %izLrkouk %izLrkouk %izLrkouk %    
 dk”ehj [kksjs] frP;k lkSan;kZeqGs iowZsdMhy fLoR>yZaM Eg.kwu ns[khy vksG[kys tkrs- gs HkkjrkP;k 
Lokra«;kiklwu eq[;r% jkT;krhy v”kkarrseqGs oknkpk fo’k; cuys vkgs- v”kkarrk gh Hkkjr] fczfV”k lezkT;kP;k 
,d Hkkx gksrk- R;kdkGiklwuP;k fn?kZ bfrgklkpk ifj.kke vkgs- jktdh; vkf.k lekftd v”kkarrsP;k nh?kZ 
bfrgklkeqGs dk”ehjyk dye 370 varxZr fo”ks’k ntkZ ns.;kr vkyk gksrk- 
 tEeq vkf.k dk”ehj e/;s iowhZiklwu eksB;k izek.kkoj ekuoh gDdkps mYYka?ku gksrs- Hkkjrvkf.k 
ikfdLrku;kaP;krhy oknkpk fOk’k; vkgs-  
 1952 rs 31 vkWDVkscj 2019 Ik;Zar tEeq vkf.k dk”ehj Hkkjrkps jkT; Eg.kwu iz”kkflr gksrs vkf.kdye 
370 us R;kyk Lora= jkT;?kVuk] jkT; /ot vkf.k avarxZr iz”kklukph Lok;RkRRkk cgky dsyh gksrh- ek= oh-n 
n flfV>u ;k Loalsoh laLFksus 2014 e/;s dye 368 varxZr gs dye jkT;?kVusr lekfo’V dj.;kr vkys 
uLkY;kps lkaxwu ;kfpdk nk[ky dsyh o dk”ehjh efgykauh dye 35 , vk/kkfjr jkT;kP;k dk;|keqGs 
vkeP;k eqykaps ukxfjxdRo fgjkoys vls lkafxrys ;k dkj.kkus tEeq vkf.k dk”ehj Hkkjrkpk vfoHkkT; Hkkx 
cuok;kpk vlsy rj dye 370 gs j| dsys ikfgts ;khptk.kho gksowu dsanz”kklukus 31 vkWDVkscj 
2019jksthdye 370 gs j| dssys- R;keqGs dk”ehj [kks&;krhy yksdakuk Hkkjrkps ukxfjdRo feGkys o dk”ehj 
e/khy yksdkaph xsY;k 67 o’kkZph izfr{kk iw.kZ >kyh-  
la”kks/kukph mfla”kks/kukph mfla”kks/kukph mfla”kks/kukph mfÌÌÌÌ’Vs ’Vs ’Vs ’Vs %%%%    
1. dye 370 ps v/;;u dj.ks-  
2. dye 370 jÌ dsY;keqGs dk’ehj e/khy fo/kkulHkk oiap;krhP;k jpsukpk vH;kl dj.ks-  
3. dye 370jÌ dsY;keqGs dk’ehje/khy cnyysY;k jktdh; fLFkrhpk vH;kl dj.ks 
    
osxosxGs dk;ns vkf.k vf/kdkj %osxosxGs dk;ns vkf.k vf/kdkj %osxosxGs dk;ns vkf.k vf/kdkj %osxosxGs dk;ns vkf.k vf/kdkj %    

dk”ehj e/khy jfgok”kkauk ns”kkP;k brj Hkkxkis{kk osxG;k dk;|k[kkyh dye 370 varxZr lekfOk’V 
dj.;kr vkys- ukxfjdROk gDd] ekyeRRksps ekydh gDd vkf.k fofo/k eqyHkwr vf/kdkj ;kapk lekos”k gksrks- 
Lora= dk;+k|keqGs- brj jkT;krhy Hkkjrh;kauk tEeq vkf.k dk”ehj jkT;kr dks.krhgh tehu fdaok ekyEkRRkk 
[kjsnh dj.;kl eukbZ gksrh- rlsp dsanz ljdkj tEeq vkf.k dk”ehj e/;s vkfFkZd vFkok jktdh; vk.khck.kh 
ykxq d#”kdr uOgrs- ckg; “kDrhauh dkgh gYyk dsY;kl frFks vkf.kck.kh ykxq gksow “kdr gksrh- R;keqGs 
varxZr leL;keqGs jkT;kr v”kkrark iljyh vlsy fdaok /kksdk fuekZ.k >kyk vlsy rj fo/kkulHksP;k learh 
uarj frFks dsanz ljdkjyk vk.khck.kh ykxw djrk ;sr gksrh- rsFks jkT;lqfprhy rjrwn ykxw gksr ukgh- 
jkT;?kVusrhy ekxZn”kZd rRRos vkf.k eqYkHkwr drZO; tEeq vkf.k dk”ehj e/;s ykxw gksr uOgrh    

dye 370 l+|fLFkrh %dye 370 l+|fLFkrh %dye 370 l+|fLFkrh %dye 370 l+|fLFkrh %    
iwohZiwohZiwohZiwohZ    L+k+|fLFkrhL+k+|fLFkrhL+k+|fLFkrhL+k+|fLFkrh    

TkEeq vkf.k d”ehj jkT;kP;k ckgsjhy yksd tehu [kjsnh 
d# “kdr UkOgrss- 

Lk|fLFkrhr dks.kR;kgh jkT;krhy yksd tEeq 
vkf.k dk”ehj e/;s tehu [kjsnh d# “kdrkr-  
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TkEeq vkf.k d”ehje/khy fo/kkulHkspk dk;ZdkG gk 6 
o’kkZpk gksrk-     

Lk|fLFkrhr TkEeq vkf.k d”ehje/khy fo/kkulHkspk 
dk;ZdkG gk 5 o’kkZpk vkgs-     

TkEeq vkf.k d”ehj fo’k;d dk;ns cufo.;klkBh lalnsl 
,d fof”k’B pkSdVhrp jkgwu dk;ns djkos ykxr vlr-     

Lk|fLFkrhr TkEeq vkf.k d”ehj lanHkkZr 
dsanz”kklu loZ izdkjps dk;ns vkf.k fu;e cuow 
“kdrs     

jkT;krhy dks.kR;kgh efgysuh nql&;k jkT;krhy 
O;Drh”kh fookg dsY;kl frps ukxfjdRo laiq’Vkr ;sr 
gksrs-  

Lk|fLFkrhrTkEeq vkf.k d”ehje/khy efgysuh 
dks.kR;kgh jkT;kP;k fdaok ns”kkP;k iq#’kka”kh 
fookg dsY;kl frps ukxfjdRo dk;e jkgrs-     

xzkeiap;kr vkf.k iap;krhl dks.kR;kgh izdkjps vf/kdj 
UkOgrs-  

Lakiw.kZ Hkkjrkrhy xzkeiap;krhuk o iap;krhuk ts 
vf/kdkj vkgsr rsp vf/kdkj vkrk xzkeiap;krhauk 
o iap;krhuk cgky dj.;kr vkys vkgsr-     

jkT;kpk Lora= /ot gksrk-  vkrk Lora= /ot ukgh     
jkT;krhy ukxfjdkauk nksgsjh ukxfjdRo gksrs-  brj Hkkjrh;kaizek.ks ukxfjdRo vkgs- nksgsjh 

ukxfjdRo j+| dj.;kr vkys-  
HkjkrkP;k jk’Vzh; izfrdkaps vieku dsY;kl xqUgk gksr 
uls-  

HkkjrkP;k jk’Vzh; izfrdkapk vieku dsY;kl xqUgk 
gksbZy-  

Ekfgrkpk vf/kdkj ykxw uOgrk  Ekkfgrhpk vf/kdkj ykxw vkgs-  
vuqPNsn 370 vkf.k dye vuqPNsn 370 vkf.k dye vuqPNsn 370 vkf.k dye vuqPNsn 370 vkf.k dye 35Aj| dj.;kps j| dj.;kps j| dj.;kps j| dj.;kps Qk;ns vkf.k rksVs %Qk;ns vkf.k rksVs %Qk;ns vkf.k rksVs %Qk;ns vkf.k rksVs %    
Qk;ns% Qk;ns% Qk;ns% Qk;ns%     

I. tEeq vkf.k dk”ehj jkT;kyk brj jkT;ka”kh tksM.;kpk iz;Ru dj.ks-    
II. [kklxh xqaro.kwdnkj xqaro.kwd d#u jkT;kP;k vFkZO;oLFksyk pkyuk nsow “kdrkr-    

III.  ,d jk’V ª,d lafo/kkukpk ukjk-    
IV.  f”k{k.kkP;k pkaxY;k lqfo/kk miyC/k d#u ns.ks-    
V. dsanz”kklhr izns”k vlY;kus dsanz ljdkj Hkz’Vpkjkyk vkGk ?kkyq “kdrs-     

VI.  ng”kroknkyk vkGk ?kky.;klkBh vkf.k d”ehjh [kks&;kr “kkrark izLFkkihr dj.;klkBh 
vf/kdk&;kaph fuoM dj.;kr vkyh vkgs-    

rksVs % rksVs % rksVs % rksVs %         
I. LFkkfudkea/;s vlqjf{krrk fuekZ.k >kyh- dkj.k R;kauk R;kaps nqgsjh ukxfjdRo lksMkos ykxys-    

II. jkT;kph ,drk vkf.k v[kaMrk /kksD;kr vlY;kps dk”ehjh eqLyhekauk okVrs-    
III.  ikfdLrku lkscrps laca/k vf/kd uktwd >kys tls dh “ksoisVhrhy f[kG;kalkj[ks-    
IV.  jktdh; vlqjf{krrk vkf.k vkfLFkjrsr Hkj iMyh-  

fu’d’kZ % fu’d’kZ % fu’d’kZ % fu’d’kZ %     
    Hkkjrh; lafo/kku gs dks.kR;kgh ns”kkP;k lafo/kkukis{kk izHkkohi.ks fyfgysys lafo/kku vkgs- R;kr 
jkT;?kVusrhy loksZRre rjrqnh vkgsr- jkT;kP;k fofo/krseqGs Hkkjrkyk ,dkRersph Hkweh EgVys ek= dye 370 
gs HkkjrkP;k vkaf”kd vf/kdjkc|y cksyrs tEeq vkf.k dk”ehj iz”kklukrhy erHksnkeqGs rs oknxzLr Bjys gksrs- 
HkkjrkP;k v[kaMrsyk vkf.k lkosZHkkSeRokyk /kksdk fuekZ.k gksrks- rlsp ekuoh gDdkaps ns[khy mYYka?ku gksr gksrs 
ex rs fuxZeu vlks o jkT;krhy dk”ehjh iaMhr fdaok ng”kroknh gYys vlks gs Fkkacfo.;klkBh vkWxLV 2019 
e/;s tEeq vkf.k dk”ehj iquZjZpuk fo/ks;d ikfjr d#u dye 370 gVfo.;kr vkys- gk HkkjrkP;k 
bfrgklkrhy ,d lokZr eksBk fu.kZ gksrk- 
lekjksi % lekjksi % lekjksi % lekjksi %     
    dye 370 gs tEeq vkf.k dk”ehjlkBh fo”ks’k vf/kdkj iznku dj.kkjs dye gksrs- vkrk gs dyEk j| 
dsY;keqGs Hkkjrke/;s dks.;kRkkgh jkT;kyk fo”ks’k vf/kdkj jkfgys ukghr- loZ jkT;kauk o dsanz”kkflr izns”kkauk 
leku fu;e o dk;ns ykwx jkgrhy- vls egRoiw.kZ cny dye 370 j| dsY;keqGs >kkyk vkgs-  
lanHkZ lwph %lanHkZ lwph %lanHkZ lwph %lanHkZ lwph %    
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6. bbcnews.06/08/2019 
7. YourStory.com, A brief history of the Jammu and Kashmir and the speculation of its future, August 11, 2019. 
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भारताचीभारताचीभारताचीभारताची        रा ीयरा ीयरा ीयरा ीय    सरु ासरु ासरु ासरु ा    वववव    डॉडॉडॉडॉ. . . . बाबासाहबेबाबासाहबेबाबासाहबेबाबासाहबे    आबंडेकरआबंडेकरआबंडेकरआबंडेकर    याचंेयाचंेयाचंेयाचंे    िवचारिवचारिवचारिवचार    
 

डॉ....    करण च े     
संर णशा  िवभाग मुख, वामी रामानंद तीथ महािव ालय,अंबाजोगाई 

 

डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर यां या अनेक पैलुंवर अ ापही हणावा तसा काशझोत टाक यात आलेला 
नाही. दिलतांचे उ ारक एव ा पुरताच यां या उ लेख करणे हणज े तर यांना फार लहान करणे 
होय.डॉ.बाबासाहबे आंबेडकर रा ीय आिण आंतररा ीय कामिगरी बघता यां या उ लेख एक महान िव नते े
हणूनच केला पािहजे. डॉ.बाबासाहबे आंबेडकर ह ेसाम रक िवचारवंत होते रा ीय सुर ते येणा या अडचणी त े

ओळखत असत आपली रा ीय सुर ा भ म रहावी हणून डॉ.बाबासाहबे आंबेडकर यांनी अनेक िवषयांचा अ यास 
केला तो हणज े१९४२ ते ४६ या काळात डॉ.बाबासाहबे आंबेडकर दशेाचे ऊजा व जलसंपदा आिण सावजिनक 
बांधकाम मं ी होत ेइ.स.२०५० सालापयत दशेात कती वीज व पाणी लागेल यांचा अ यास क न याच ेिनयोजन 
करणारे डॉ.बाबासाहबे आंबेडकर कत सुधारक होत े पा याचा  सोडव यासाठी दशेातील सव मो ा न ा 
एकमेक ना जोड याची योजना तयार क न दु काळ िनवारण कर याची मह वकां ी योजना पुण कर याचे 
डॉ.बाबासाहबे आंबेडकर यांनी ठरवले होत े पण ते पा ठबा अभावी होऊ शकले नाही पण आज डॉ.बाबासाहबे 
आंबेडकर यां या िवचारांना समोर ठेवून भारता या सव  यायालयाने तस ेआदशे सरकारला दले आहते.  

भारतातील पुर िनय ंण, कृषीजल सचन, मृदसंधारण, अ धा य, पुरवठा या सा या रा ीय सुर ेचा ना ा 
आहते. याम ये आधुिनकता कवा बदल िनमाण के या िशवाय भारत िवकिसत होऊच शकत नाही याचे भान 
दशेाला दणेारे पिहले रा नतेे डॉ.बाबासाहबे आंबेडकर होत.े दशेाला जलसा रता आिण ऊजा सा रताच े धड े
िगरवायला िशकवणारे डॉ.बाबासाहबे आंबेडकर ह ेभारतातील एकमेव नेत ेहोत.े ७५ वषापुव ची यांची ही दरुदृ ी 
या ठकाणची राजक य मंडळी ओळखु शकली असती तर आज भारतात बेकार दसला असता ना कोण या 
शेतक यांनी आ मह या के या अस या.  

डॉ.बाबसाहबे आंबेडकर मं ी असताना “स ल इ रगेशन अॅ ड वॉटरवेज अँड हायजरी बोड' ची थापना 
केली या मधुन पुरिनय ंण, जिमनीची झीज रोखणे, शेतीसाठी पाणी पुरवणे, िवजिनम ती करणे, जलमाग िनमाण 
करणे, रा यारा यातील पाणी तंटे सोडिवणे, धरणे बांधणे, ब उ शेीय क प उभारणे, िश ण दणेे, पयावरण 
संवधन करणे व सुस  ंथालय िनमाण कर याच े काय केल े गेले डॉ.बाबासाहबे आंबेडकर यांनी १४ नो हबर 
१९४४ रोजी स ल वॉटरवेज इ रगेशन अॅ ड ने हीगेशन किमशन' थापन क न १५ माच १९४६ रोजी िहराकुड 
धरणाची पायाभरणी केली. एवडचे न हतेर १९५७ म ये ह ेधरण पुण क न दाखवले तसेच दामोदर क प, सोन 
नदी कप इ यादी कामे बाबसाहबेाचा क पक आिण ग भ अशा दजदार ितमेतुन साकारलेल े आह.े रा ाची 
सुर ा भ म क न पुढील १०० वषा या पाणी व िवजेचा  सोडव यासाठी िनधी िमळवून ही दला होता पण 
डॉ.बाबासाहबे आंबेडकर यांचे िवचार या ठकाण या या वेळ या राजक य मंडळीने ि वकारल ेनाहीत त ेिवचार 
ि वकारले असते तर आज आपला दशे भारिनयममु  आिण करमु  दसला असता.  

वातं यपुवी या काळात वण व था मो ा माणात अि त वात होती ती आज ही आह.े ती भारतीय 
समाजाला लागलेली क ड आह े व ती क ड मोडून काढ यासाठी बाबासाहबेांनी थम अ पृ यता िनमूलनाची 
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चळवळ हाती घेतली व चळवळीचे मुखप  हणून १९२१ म ये मूकनायक ह ेपाि क सु  केले व या मा यमातनु 
जनतेम य ेजागृती घडवून आण यासाठी य  सु  केल.े १९२४ म ये “बिह कृत िहतकारणी' नावाची सं था थापन 
केली. व ब जन जनतेस िशका संघटीत हा. संघष करा हा मूलमं  दला व या सं थे या मा यमातून अ पृ यांम ये 
जागृती क न यांना जातीन ेलादलेले पारंपा रक वसाय सोडून दे याच ेिनवेदन केले व वतनदारी आिण गावक च े
काम सोड यािवषयी संदशे दला व तो लाखो लोकांनी वीकारला १९२७ म ये महाड येथे चवदार त याचा 
स या ह केला व अ पृ यतेचा पुर कार करणा या मनु मृती या ंथाच ेदहन केल.े मनु मृती ंथ फ  दिलत कवा 
अ पृ यांचा पुर कार करणारा न हता तर संपुण ी जातीला व वण व थेला बंधनात अडकवणारा होता. हणून 
हा दवस दिलत ीवादी चळवळ ीमु दीन हणून साजरा करतात. भारतीय ीला बंधनातनू मु  कर याचा 
पिहला य  डॉ.बाबासाहबे आंबेडकरांनी थम या ठकाणी केला.  

राजकारण ह े दिलतां या िवकासाचे क बद ु समजून डॉ.बाबासाहबे आंबेडकर राजकारणात उतरल े व 
यांनी ब जनां या ह ासाठी लढा दला १९३० म ये डॉ.बाबासाहबे आंबेडकर गोलमेज प रषदसेाठी इं लंडला गेल े

व तेथ े यांनी अ पृ यांना वतं  मतदारसंघ ावा अशी भूिमका मांडली. मॅ डॉन ड यांनी ही मागणी मंजुर केली. 
पण डॉ.बाबासाहबे आंबेडकर भारतात परत यानंतर महा मा गांध नी अ पृ यांना वतं  मतदारसंघ दऊे नय े
हणून िवरोध केला व येरवडा येथे उपोषणास बसले यामुळे अ पृ यांना राखीव जागा दे यािवषयी १९३२ म य े

पुणे करार झाला. पुणे करार झाला नसता तर आज भारतामधील दिलतांम ये असले या अनेक सम या कमी झा या 
अस या व भारत िवकासा या मागाने मो ा माणात पुढे गेला असता. १९४२ म ये डॉ.बाबासाहबे आंबेडकर 
यांनी अ पृ यां या िहतर णासाठी ऑल इंिडया शे ु ड का ट फेडरेशनची थापना केली व या प ाकडून 
वंिचतां या सम या सोडिव यासाठी राजक य य  केले गेले. १९४२ ते १९४६ या काळात डॉ.बाबासाहबे 
आंबेडकर ह े हॉइसरॉय या कायकारी मंडळात मजरू मं ी होत े यांनी या काळात अ पृ यां या ांिवषयी अनेक 
लढे दले व राजकारणातून समाजा या उ दारासाठी खूप य  केले. डॉ.बाबासाहबे आंबेडकर यांनी  ब जन 
समाजाला राजकारणाबरोबरच िश ण गरजेच े आह े ह े ओळखले होत े हणून यांनी यां या उ दारासाठी 
राजकारणासोबत शै िणक काय हाती घेतले होते.  

डॉ.बाबासाहबे आंबेडकर िश णिवषयक िवचारांब ल असे हणतात क , “िश ण ह ेवािघणीचे दधु आह े
जो ते ाशन करील तो गुरगु यािशवाय राहणार नाही.'' हणून ब जन जनतने ेिश कणाकड ेवळावे हणून यांनी 
िश णाचा सार कर यासाठी जुलै १९४५ म ये मंुबई येथे “पीप स ए युकेशन सोसायटीची थापना केली व या 
सोसायटीकडून अनेक कॉलजे थापन केले याम ये १९४६ मंुबई येथे िस दाथ कॉलेज सु  केले व पुढे औरंगाबाद 
येतो याच सं थेच ेम लद महािव ालय थापन कर यात आले. मे १९५६ म ये मंुबईम ये िस दाथ कॉलेज ऑफ लॉ 
थापन केल.े असे अनेक िवषयाची महािव ालये डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरांनी थापन केल े यां या कायाचा 

ब जनांना मो ा माणात फायदाच झाला िशकले या ब जनांनी आपला समाज सधुार यासाठी य  करावे, पण 
तसे झाले नाही व हा िशकललेा युवक वाथ  बनत चालला आह ेअशा युवकांनी आप या समाजा या उ तीसाठी व 
भारतातील ग रबी संपिव यासाठी िश णाचा सार करणे आव यक आह.े ते हाच आपण डॉ.बाबासाहबे आंबेडकर 
यांचे िवचार वीकारल ेअसे हणू शकू व यां या व ातील भारत िनमाण क  शकणार आहोत. डॉ.बाबासाहबे 
आंबेडकर यां या या महान कायाब ल आंबेडकरो र दिलत चळवळीने मराठवाडा िव ापीठास डॉ.बाबासाहबे 
आंबेडकर मराठवाडा िव ापीठ असे नाव दले आज ह ेिव ापीठ चांग या प दतीन ेिश णाचा सार करीत आह.े  

डॉ.बाबासाहबे आंबेडकरांचे आ थक िवचार ह ेदशेाला तारणारे होते ह े यांनी िलिहले या अथशा ावरील 
िविवध ंथांमधून प  जाणवते डॉ.बाबासाहबे आंबेडकर यांनी डी.एस.सी. या पदवीसाठी भारतीय पयांचा  
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“द ॉ लेम ऑफ द पी' हा ंथ िलिहला याम ये भारता या पयांची उ ांतीची ऐितहािसक मीमांसा केली आह े
तसेच १९२४ म ये यांनी “द ई यूलेशन ऑफ ोि हशन इन ि टीश इंिडया” हा बाबसाहबेांनी िलिहलेला ंथ 
आजही भारतातील ादिेशक िव ाबाबदत व तुि थतीचे िच ण आिण यातील बदलाचे तट थ िव ेषण आपणास 
क न दतेो िवशेष हणज े वातं  ा ीनंतर दर पाच वषानी जो िव  आयोग नमेला जातो याम ये क ाच े व 
रा याच े आ थक संबंध ठरवले जातात याम ये क  व रा य िव  आयोगाची पुनरचना केली जात े याला 
डॉ.बाबासाहबे आंबेडकरांचे अथिवषयक िवचार उपयु  ठरत आहते.  

डॉ.बाबासाहबे आंबेडकर यांनी आप या दशेा या अंतगत व बा  सुरि तेब ल आपले मत मांडले होत े
ते हा यांचे िवचार भारतीय राजक य ने यानंी वीकारले असते तर आज िनमाण होत असले या ब याच सम या 
कमी न च झा या अस या बाबासाहबे ह ेसरं ण त  होत.े यांनी १९५४ म ये भारत व चीनम ये जो पंचशील 
करार झाला यास िवरोध केला होता. ते त कालीन पंत धान पंिडत नेह  यांना हणाल े होत े क  आंतररा ीय 
राजकारणात अ हसेन े कवा घोषवा याने सुर चा  सुटत नसतत तर यासाठी कठीण िनणय व श चे गरज 
असत.े मा  यावेळी डॉ.बाबासाहबे आंबेडकर यां या िवचारांकड े ल  दले गेल े नाही हणून आप या शेजारी 
असणारा दशे याला आपण आपला िम  समजत होतो या चीनन े१९६२ म ये भारतांवर आ मण केले व ९० 
हजार मैल जमीन बळावली.  

भारता या पूवकडील रा यामंधील बंडखोरीचा  सोडिव यासाठी डॉ.बाबासाहबे आंबेडकर हणतात क  
जोपयत सव समाजा या िवकासाकड े दशे ल  दते नाही तोपयत या दशेातील लोकां या मनात आप या 
दशेािवषयी रा ीय वाची भावना िनमाण होत नाही यामुळे या भागातील लोकांना िवकासा या वाहात 
आण याचे काम जर भारता या वातं यापासनू झाले असते तसेच यां या मूलभूत सम या सोडव या अस या तर 
आज या िवभागात िनमाण होणा या सम या कमी झा या अस या व या ठकाणी आज संर णावर भरमसाठ पैसा 
खच करावा लागला नसता.  

    का मीर ाबाबत डॉ.बाबासाहबे आंबेडकर लोकसं ये या आधारावर क मीर या िवभाजनाची 
योजना आखली होती पण या योजनेकड ेदलु  कर यात आले यामुळे हा  आजपयत िभजत पडला आह े याच 
वेळी या ावर िवचार झाला असता तर भारताला पाकसोबत चार यु द कर याची गरज पडली नसती व लाखो 
लोक मारले गेले नसत ेतसचे या ठकाणी संर ण साधन साम ीवर होणारा को वध चा खच वाचला असता व 
याचा भारता या िवकासासाठी फायदाच झाला असता यामुळे आज हा  सोडिव यासाठी डॉ.बाबासाहबे 

आंबेडकर यां या िवचारांची गरज आज वरील  सोडिव यासाठी जाणवत आह े 
डॉ.बाबासाहबे आंबेडकर क  सरकारकड े आपले मत मांडतात क  भारतास दोन राजधा या अस या 

पािहजेत कारण क  एव ा मो ा दशेाचा कारभार चालिव यासाठी व सरु े या दृ ीने तसेच दि णेकडील 
माणसाला ास होऊ नये हणून दशेास दोन राजधा या अस ात व या ि टीश भारतात हो या असेही ते हणतात 
एक राजधानी ही द ली आह ेितच असावी आिण दसुरी है ाबाद राजधानी असावी हणज ेदि णेकडील लोकांचा 

ास कमी होईल तसेच सुर ा व शासक य ताण कमी होईल असे यांना वाटत होत े कारण क  भारताच े ज े
पारंपा रक श ू आहते यानंी तरी भारतावर आ मण केले तरी आप या रा िहतास धोका पोहचू शकत नाही 
यामुळे दोन राजधा या असा ात असे ते हणतात मा  यां या या िवचारांकड े ल  दले गेले नाही याचा 

प रणाम हणज े १३ िडसबर २००१ रोजी भारता या संसदवेर दहशतवा ान े ह ला केला व भारता या 
रा िहताला धोका पोहचवला. यामुळे संपूण भारत हा दहशतीखाली आला होता या सव घटना टाळ यासाठी 
बाबासाहबेां या िवचारांची गरज आह े .डॉ.बाबासाहबे आंबेडकरांनी आप या रा ाची रा ीय सरु ा भ म 
कर यासाठी दलेले योगदान कती उ  होत.े ह े िनदशनास येत आह े यामुळे आज डॉ.बाबासाहबे आंबेडकर याचं े
िवचार आज ि वका न ये  अंमलबजावणी करणे गरजेचे आह ेत हाच भारत गती या दशेने पुढे जावू शकेल.  
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वावावावातं यययय वववव    वातं यो रवातं यो रवातं यो रवातं यो र    महारा ातीलमहारा ातीलमहारा ातीलमहारा ातील    कामगारकामगारकामगारकामगार    चळवळचळवळचळवळचळवळ    
    

ाााा. . . . ीीीी. . . . आरआरआरआर. . . . केकेकेके. . . . सयुवशंीसयुवशंीसयुवशंीसयुवशंी    
इितहासइितहासइितहासइितहास    िवभागिवभागिवभागिवभाग    

एस. पी. एच. कला, िव ान व वािण य, मिहला महािव ालय, मालेगांव-कॅ प, ता.मालेगां, िज.नािशक 

तावनातावनातावनातावना    ::::----    
 भारत हा कृषी धान दशे आह.े भारत हा दशे ाचीन काळापासून ह त वसाय, कलाकुसर याबाबत 
आघाडीवर होता. भारतात शेतमजूर, शेतकरी, कारागीर यां या मावर भारताची अथ व था आधारीत होती. 
भारतात इं ज ापारी हणून आले व रा यकत बनले. याचवेळी युरोपात औ ोिगक ांती घडून  आली. या 

ांतीन े म ययुगाचा अंत घडवून आणला. आधुिनक युग िनमाण झाले. नवीन मू यांना महतव् वाढले. ब जन 
समाजात जागृती िनमाण होऊन शोषणाला वाचा फुटली. याय ह ा िमळिव यासाठी संगटन श ची उपयु ता 
ल ात येवू लागली. यामुळे समान िहतसंबंध गंुतलेल ेकामगार एक  येवून व थेवर दबाव िनमाण क  लागले. 
१९१७ म ये रिशयात लेिनन या नेत वाखाली ांती घडून आली. या ांतीपासून संपूरण जगात कामगार 
चळवळीस ारंभ झाला. २० शतकात इितहासाची मांडणी शा ी. दृ ीकोनातून केली जावू लागली. इितहास 
लेखनाम ये नवीन वाह िनमाण झाले. याम ये सा ा यवादी, रा वादी. मा सवादी अशा इितहास लेखनाचंा 
समावेश होतो. आतापयत इितहासा या जडणघडणीत मह वाचा सहभाग असणारा कामगार, शेतकरी, ी, दिलत, 
आ दवासी हा घटक उपेि त रािहला आह.े आता सबा टन (वंिचत) इितहास लेखना या मा यमातून यांचा 
इितहास काशत येवू लागला. यातील कामगार हा घटक मह वपूण आह.े 
 इ. स. १८५७ चा उठाव भारतात घडून आला. या उठावाने भारतातील ई ट इंिडया कंपनी स ा संपु ात 
आली. यानंतर ई ट इंिडया कंपनीकडून ि टश संसदकेड े स ांतर झाले. तोपयत भारतातील उ ोगधंद े पडल े
होतो. सं थान ेखालसा झाली होती. यामुळे बेकार कारागीर, सैिनक, कािह सेवक शेतीकड ेवळले. यां याकड ेशेती 
नाही असे लोक मजूर हणून शहरात आले. कारखाना, उ ोगधंद,े िगर यांम ये कमी वेतनावर मंुबईत काम क  
लागले. यावेळी कारखानदार, उ ोगपती कामगारांचे शोषण क  लागले. या शोषणािव  लढा दे यासाठी 
कामगार संघटीच होवू लागले. भारतातील पिहली कामगार चळवळ मंुबई येथे नारायण मेघाजी लोखंड े यां या 

य ातून सु  झाली. या शोधिनबंधनातून कामगारांचे शोषण, िवचारसरणी, िस ांत, कामगार संघटनांची 
उ े, कामगार चळवळीची वाटचाल आणइ फिलत यावर काश टाकला आह.े 
कामगारकामगारकामगारकामगार    सघंटने यासघंटने यासघंटने यासघंटने या    ाााा यायायाया    ::::----    
 “िसडने आिण वेब यां या मते” – “कामगार संघटना हणजे वेतनावर काम करणा या कामगारांची यां या 
कामा या ि थती या अटी कायम ठेव यासाठी कवा यात सुधारणा कर यासाठी सात यान ेकाय करणारी सं था 
होय”. “कामगार संघटना हणजे सामुिहक कृित ारे वत: या िहताच े र ण कर यासाठी कामगारांनी थापन 
केलेली ऐि छक संघटना होय” अशी ा या ी. ही. ही. िगरी यांनी केली आह.े 
 मंुबई येथ े िस  ापारी कावसजी दावर यांनी जुलै १८५४ साली पिहली कापड िगरणी सु  केली. 
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मािणकजी पेटीट यांनी दसुरी िगरणी सु  केली. इ. स. १८६० पयत मंगलदास नथबुाई, दलथॉ पेटीट, बोमनजी 
वाडीया, केशवजी नाईक यानंीही िगर या सु  के या. पिहले जागतीक महायु द सु  होईपयत िगर यांची सं या 
२६४ पयत पोहचली होती. हळूहळू औ ोिगकरण वाढत होत.े याचबरोबर कामगाराचंे शोषण वाढत गेले. 
कामकामकामकामगाराचंेगाराचंेगाराचंेगाराचंे    शोषणशोषणशोषणशोषण    ::::---- 
 मंुबई येथे झाले या िगर यांचे माल इं ज, पारसी, भाटीया व खोजा होत.े तर ब तेक सारे िगरणी कामगार 
मराठी भािषक होते. कामगारांच ेशोषण भांडवलदारांपे ा भारतीयानंीच केले असे हट यास वावगे ठरणार नाही, 
जॉ. य द. फडके िलिहतात, या काळात कामगारांवर जॉबर मंडळ चा जबरद त भाव होता. जॉबर कारखानदार 
व कामगार यां याम ये दवुा हणून काम करणारा वग होता. ते कारखा यात कामगारांना नोकरी दतेांना यांची 
िशफारस करत असत. यामुळे कामगार वगावर यांचा वचक असणे साहिजकच होत.े जॉबरला कमी वेतनावर काम 
िमळवून द याब ल मालकांकडून ‘द तुरी कवा ब ीस’ िमळत असते. तर काम िमळवून द याब ल 
कामगारांकडून पैसे िमळत असत. कामगारांचे भांडवलदार व जॉबर या दोघांकडून शोषण होत होत.े यािशवाय 
कामगारांना आठव ाची सु ी नस.े यांना दररोज सकाळपासून सं याकाळपयत तेरा चौदा तास काम करावे लागे. 
कामाची वेळ ठरलेली नस ेतशी पगाराची तारीखही िनि त नस.े सात आठ वषा या बालकांनाही िगर यात राबावे 
लागे. तसेच ि या व बालकांना येक िगरणीचे कामासंबधीचे िनयम वेगवेगळे असत. मशीन दु ती यावेळी 
मिह यातून तीन व चार वेळा उपि थत रहावे लागत होत.े परंतु या दवसांच े वेतन मा  िमळत नस.े कामा या 
ठकाणी कामगारांची अ व था असे. कामगार ह ेकाळो या क बट जागेत उका ाने हरैान होत असत. िवजेवर 

चालणारे पंखेही बसिवलेले नस यामुळे वा याची झुळुकही कारखा यात येत नसे. िगर यात शौचकुप फार अपुरी 
असत. या सव असुिवधांमुळे कामगारां या आरो यावर अिन  प रणाम होत असत.े 
कामगारकामगारकामगारकामगार    चळवळचळवळचळवळचळवळ    िस ातंिस ातंिस ातंिस ातं    ::::----    
 अनेक िवचारवंतानंी कामगारांच ेसंघटन चळवळीचे मूळ व प, भूिमका आिण काय प  करतांना अनेक 
िस ांत मांडलेले आहते. कालमा सने कामगारां या संघटनेचा िस ांत मांडतांना ‘ ॉपट  फलॉसाफ ’, ‘क युिन  
मॅ यूफे टो’ या ंथात वगसंघषावरच भर दला आह.े भांडवलदार व कामगार ह ेदोनच वग असून कामगार वगाला 
आपला याय ह  माग यासाठी सतत भांडवलदार वगाबरोबर झगडावे लागते. 
कामगारकामगारकामगारकामगार    चळवळीचीचळवळीचीचळवळीचीचळवळीची    िवचािवचािवचािवचार णाणाणाणालीलीलीली    ::::---- 
 कामगार समाजवाद यांचे फार जवळच ेनाते आह.े च िवचारवंत जॉज सोरेल यांनी िमक संघवाद ह े
त व ान मांडले. ह ेत व ान कामगार संघटनांशी संबंिधत आह.े याम ये उ पादनां या साधनांच ेव कामगारां या 
जािवताच,े पाहणीमानाचे संपूरण िनयं ण कामगारांनीच करावे. यांना हवा असणारा बदल वत: या य ान े

ा  करावा लागेल. यासाठी संघनटनांमाफत य  कृती करावी लागेल. कामगारां या िविश  गरजा ल ात 
घेऊनच यास सुसुंगत अशा मागणीचे येय सा य करावे लागेल. 
 कामगार वगाची आ थक प रि थती सुधार यासाठी आिण यांच े समाजातील थान व राजक य दजा 
उंचाव यासाठी मोहीम यांनी हाती घेतली आह.े तसचे कामगारांची प रि थती सुधारणे ऐव ापुरती कामगार 
संघटना चळवळ मया दत रािहलेली नाही तर या पाठीमागे अनेक उ े होती. 
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कामगारकामगारकामगारकामगार    सघंटनाचीसघंटनाचीसघंटनाचीसघंटनाची    उ ेउ ेउ ेउ े    ::::---- 
१. िमकांनी वेतनवाढ िमळवून दणेे, कामा या ठकाणची प रि थती सुधारणे. 
२. सामुिहक सौ दा प तीचा अवलंब क न िमकांना मदत करणे तसेच मालकवगाकडून कामगारांवर केला 

जाणारा अ याय दरू करणे. 
३. कामगारांम ये आ मिव ास िनमाण क न उ ोगधं ाम ये कामगारांना मह वाच े थान आह े याची यांना 

जाणीव क न दणेे. 
४. कामगारांम ये िनयिमतपणा आिण िश तब दता यासारखे गुण वाढीस लावणे. 
५. कामगार संघटना ारा कामगारांची शै िणक पातळी आिणनीतीम ा सुधार याच ेकाय करणे. 
६. औ ोिगक सं था या व थापनात कामगारांना अिधक वाटा िमळवून दणेे. 
  ही उ ी े पूण कर यासाठी तीन मागाचा अवलंब केला जातो. िवमा योजनेनसुार एक सामूिहक िनधी 
उभारला जाऊन या िनधी ारा संपा या काळात चळवळ सभासदांना मदत केली जाते. सामूहीक सौदा प दतीनुसार 
कामगारां या कामासंबंधी अटी ठरिव याचे काम कामगारांकडून केले जात,े तर कायदािन मती मागानुसार 
कामगारां या क याणासाठी आिण मालक-मजूर यां याम ये सलो याचे संबंध थापन कर या या दृ ीन े
सरकारकडून कायद ेकेल ेजाणे होय. 
कामगारकामगारकामगारकामगार    चळवळीचीचळवळीचीचळवळीचीचळवळीची    वाटचालवाटचालवाटचालवाटचाल    ::::---- 
 इ. स. १८९० म ये नारायण मेघाडी लोखंडे या स यशोधक गृह थां या अ य तेखाली ‘मंुबई िगरणी 
कामगार संघटना’ (Bombay Mill Handa Association) थापन कर यात आली होती. इ. स. १९०७ म य े
‘बा बे पो टल युिनयन’ थापन केले. इ. स. १९०८ म ये लोकमा य टळकांना ६ वषा या कारावासाची िश ा 
झा यामुळे कामगारांनी सहा दवसांचा (२३ त े२८ जुलै) संप पुका न कामगारांनी आप या रा ीय अि त वाची 
जाणीव क न दली. कामगारांची श  दवस दवस वाढतच होती. यामुळे इ. स. १९०८ साली लेिननन ेभारताचा 

िमक वग जागृत भारताचा िमक वग जागत व राजक य व पाचा संघष कर यास लायक झाला असे हटल े
होत.े रावबहादरू एस. के. बोले आिण यां या सहका यानंी इ. स. १९०९ साली ‘कामगार िहतवधन सभा’ थापन 
केली. कामगार क याण सं थांम ये ही सवात मुख बनली होती. तसेच  इ. स. १९११ म ये ि मथ िमशन 
अहवालावर आधा रत ‘१९११ चा फॅ टरी � ट’ मंजूर कर यात आला. मुलां या कामाचे ६ तास कर यात आले. 
ि यां या कामाला रा ीची बंदी घातली गेली. पु षां या कामाचे तास १२ ठरिव यात आले. यािशवाय 
आरो या या दिृ ने नवे िनयम तयार कर यात आलेले होते. इ. स. १९१८ नंतर अनेक ठकाणी कामगार संघटनांचा 
उदय झालेला दसून येतो. भारतात पिहली कामगार संघटना इ. स. १९१८ साली म ास येथे ‘म ास लेबर युिनयन’ 
या नावाने थापन कर यात आली होती. या संघटना उभारणीत �नी बेझंट यांचे सहकारी ी. पी. वािडया यांनी 
या कामात पुढाकार घेतलेला दसून येतो. त पूव  एक वष अहमदाबाद येथे कामगारांची संघटना बनिव याचे काय, 
अनुसुयाबेन साराभाई यां या नेतृ वाखाली सु  झालेले होते. 
 कामगार संघटनांनी इ. स. १९२० म ये आपली ‘अिखल भारतीय टॅड युिनयन काँ ेस’ (आयटक) ही सं था 
थापन केली होती. मजूर संघटने या वा षक प रषदलेा भारतीय कामगारांचा ितिनधी पाठिव यासाठी म वत  

सं थेची आव यकता होती हणून ती थापन झाली. पिहली नऊ वष ितन ेकामगार संघटनांची चळवळ संघ टत 
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कर याच ेव ितला वळण लाव याचे काय केलेल ेहोते. या संघटनेत नेम त व जहाल नेते काय करीत होत.े कामगार 
संघटना कायदा १९२६ म ये मंजूर झाला. यामुळे संघटना बनिव याचा ह  कामगारांना ा  झाला होता तसेच 
इ. स. १९२६ पासूनच सा यवादी संघटना िवचारसरणीची काय णाली िनमाण झाली होती. काही मह वाचे संपही 
यांनी लढिवले होते. नेम त ने यांनी हा आ ह मानला नाही. हणुन आयटकम ये १९२९ साली फुट पडलेली दसनू 

येते. नंतर ती इ. स. १९३८ म ये साधली गेली होती. पण दसु या महायु दा या बातीत यु द सहकायाच ेक  यु द 
िवरोधाच ेधोरण वीकारावयाचे या ावर मतभेद झा याकारणान ेइ. स. १९४१ म ये पु हा आयटक म ये फुट 
पडलेली होती. यात ांतीकारक एम. एन. रॉय व याचे सहकारी यु द सहकाया या बाजून े होते. यांनी 
काँ ेसमधून बाहरे पडून ‘इंिडयन फेडरेशन ऑफ लेबर’ या नावाची नवीन सं था काढली. पुढे. इ. स. १९४८ साली 
ही सं था ‘ हद ुमजदरू सभा’ या सं थेत िवलीन झालेली दसून येत.े तसेच इ. स. १९४८ साली ‘नवा फॅ टरी � ट’ 
पास होऊन कामगारां या ब तेक माग या मा य झा या हो या. महारा ात कामगार तळवळीवर क युिन टाचंे 
वच व होत.े 
 दशे वतं  झा यावर इ. स. १९४७ म ये सरदार व लभभाई पटेल यां या नेतृ वाखाली मंुबई येथे ‘इंिडयन 
नॅशनल ेड युिनयन काँ ेस’ (Indian National Trade Union Congress) ची थापना झाली होती. 
वातं यो र काळात डांगे, िमरजकर वधन, राजहसं, फनािडस, तुळपुळे, द ा दशेमुख, राऊत इ. नेत ेपुढे आले होत.े  

इतर रा यां या तुलनते असंघ टत उ ोगधं यातील संघ टत कामगारांचेही माण महारा ात जा त होत.े उदाहरण 
दाखले हणज ेखानदशेातील अमळनेर या ताप िगरणी संप, जळगांव खानदशे िमल संप, खानदशेातील ब याच 
िगरणी कामगारांनी वातं य आंदोलनात सहभाग घेतला होता. काँ ेस या दवेटीया किमशनने सुचिव या माणे 
वेतनात १२.५ ट े  वाढ िमळावी अशी कामगारांनी केलेली मागणी मालकांनी अमा य के यामुळे इ. स. १९३७ 
म ये थापन झाले या लालबावटा िगरणी कामगार सघंटनेच ेअ य  सान े गु जी यांनी आंदोलनाचे व प ती  
केले. सन १९३९ म ये अमळनेर या कामगारांनी महागाई भ ा संप न करीता दला होता. या संघटनेन े इ. स. 
१९४२-४३ म ये अ थायी कामगारांना ही सहकाय भ ा िमळवून दला होता. इ. स. १९४७ म ये अमळनेरला 
रा ीय िमल मजदरू संघाची थापना झाली होती. 
 इ. स. १९५३ ते १९५५ या कालावधीत नगरपािलका व ामपंचायतीम येही कामगारांचे चार संप 
झालेत, तर भुसावळची ऑडन स फॅ टरी व जळगांव या फटा यां या कारखा यातही संप झालेले होते. तसचे 
अिभयांि क , पेपर िमल, सतूी व ो ोग, ला टीक उ ोग, तेल िगर या व इतर घटकांम ये वेतन अिधलाभांश 
महागाई भ ा, भिव यिनवाह िनधी योजना, रजा व कामगारांचे  यासाठी खानदशेात कामगारांनी संप केलेले 
दसून येते. 

 सु वाती या काळात संघटनां या रा ीय काँ ेसम ये पुढारी अ ेसर होत.े यात लाला लजपतराय, दशेबंधू 
दास, दीन बंधू �डूज, जोसेफ बॅि ह टा, सरोिजनी नायडू आ दचा नंतर या काळात जवाहरलाल नेह  व सुभाषचं  
बोस यांनीही पुढाकार घेतला. परंतु ना. म. जोशी यांनी सवात मह वाचे काय केललेे दसून येते. यांनी वत:ला 
कामगार संघटनां या कायाला वा न घेतल े होत.े तसेच कायदमंेडळात व आंतररा ीय प रषदांत कामगारांसाठी 
मह वपूण कामिगरी पार पाडलेली होती. तसेच चमणलाल गरी, बखले, मृणाल, ातंी बोस यांनी यांना मोलाचे 
सहकाय केलेले दसून येत.े तसेच अिलकडील काळात या े ात ईकर, िहरहरनाथ शा ी, गुलझारीलाल नंदा, 
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खंडूभाई दसेाई, गु वामी, मिणबेन कारा यांनी मह वाचे काम केले आह.े सा यावादी पुढां याम ये ी. अ. डांगे, 
नबकर, जोगळेकर, मुझ फ़र अहमद, भार ाज, युसूफ यांनी उ लेखनीय काय केलेले होत.े 

सदंभसदंभसदंभसदंभ    सचूीसचूीसचूीसचूी    ::::----    
१) ा. गणेश राऊत / ा. योती राऊत – महारा ातील प रवतनाचा इितहास, इ. स. १८१८ ते १९६०, डायमंड 

पि लकेशन, पुण,े पान नं.२७९ 
२) डॉ. अिनल गोरे – भारतीय वातं  चळवळीचा इितहास, इ. स. १८५८ ते १८५९, शांत पि लकेशन, जळगांव, 

२०१३, पान न.ं३८१ 
३) ा. मोरे दनेश – आधुिनक महारा ातील प रवतनाचा इितहास, इ. स. १८१८ ते १९६०, के. एस. पि लकेशन, पुण,े 

२००६, पान न.ं 
४) ा. गफूर शेख – आधुिनक भारताचा इतितहास, ि तम पि लकेशन, जळगांव, २००५, पान नं.२९० 
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वातं यो र काळातीलवातं यो र काळातीलवातं यो र काळातीलवातं यो र काळातील    ओबीसीओबीसीओबीसीओबीसी    आर णआर णआर णआर ण    आिणआिणआिणआिण    जाितिनहायजाितिनहायजाितिनहायजाितिनहाय    
जनगजनगजनगजनगणनानानाना 

 

¯ÖÏÖ. ›üÖò. ÃÖÓŸÖÖêÂÖ ÆÓüÓ�úÖ ȩ̂ü  

पु य ोक अिह यादेवी होळकर महािव ालय, राणीसावरगाव, ता. गंगाखेड िज. परभणी   

तावनातावनातावनातावना        ::::----                    
आधुिनक भारता या इितहासातील या महान चा उ लेख केला जातो, िव ाना या युगात आप या 

दशेात असे अनेक महापु ष होऊन गेले आहते. याचं जीवन आिण िवचार आजही आप याला बरंच काही दऊेन गेले 
. उद. राजाराम मोहनराय, वामी दयानंद सर वती,महा मा गांधी, महा मा योितबा फुले यांच े िवचार, वीर 
सावरकर , डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर यांच ेिवचार उ लेखिनय आहते. त कालीन काळातील  राजक य,सामािजक, 
आ थक, धा मक व सां कृितक िजवनातील प रि थतीचा िच क सक अ यास क न वैचा रक प रवतन केले. 
वातं य पुव काळात डॉ बाबासाहबे आंबेडकरांनी भारतीय समाजाचा िच क सक अ यास क न आर णाची तरतदु 

केली. परंतु वतं  भारत सरकारन े ओबीसी आर णाची अमलबजावणी केली नाही. मंडल आयोगाची घोषणा 
झा यानंतर ओबीस ना आर णाचा माग मोकळा झाला खरा परंतु, ओबीसी आर णाला ग रबी- ीमंतीचा ,आ थक 
िनकष लावून आर ण िवरोधकांनी बदमाशी केली. ओबीसीमधील लायक उ त गटाला प तशीरपणे आर ण िमळू 
नये या दु  हतेून े िमलेयर लाव यात आला, आिण खर्या अथान ेउ  पदासाठी आव यक ते िश ण घे यास स म 
असणारे, वग १,२ या नोकरीसाठी उ  िश ण घेऊ शकणारे, याची समज असणारे लायक ओबीसी पध या 
बाहरे फेक या गेलेत. ओबीसीमधील गरीब- ीमंतीचा मु ा हा फसवा आह,े तो मागासपणा ठरिव याचा संवैधािनक 
असा िनकष नाही. घटने या ३४० ा कलमानुसार  एससी,एसटी वगळता इतर उरले या मागास घटकां या 
शै िणक, सामािजक, आ थक, सां कृितक, राजक य मागासलेपणाचा संपूण अदमास घेऊन मागासवगाचे 
मागासपणा घालव यासाठी तरतुदी करणे घटनाकारानंा अपेि त होत.े  
1)1)1)1) जातीजातीजातीजाती    व थतेीलव थतेीलव थतेीलव थतेील    नकारा मकतानकारा मकतानकारा मकतानकारा मकता    ::::----    

यानुसार काका कालेलकर आयोग थापन कर यात आला. कालेलकर आयोगाने अहवाल सादर केला आिण 
आयोगा या अ य ांनीच नकारा मक शेरा मा न आर णिवरधी उ जातीयाचंी मती दाखवली. यामुळे 
ओबीसी या आर णाकड े काहीकाळ दलु  झाले. परंत ु या मागास घटकांना ुिहत ध न चालणार नाही अशी 
एकूणच या मागासवग य समाजाची अव था अस याने आर णाची मागणी कुणीही  दाबू शकले नाही. क ात 
स ांतर झा यानंतर १९७८ ला मंडल आयोगाचे गठण कर यात आले. खासदार बी पी मंडल आिण आयोगा या 
अ य सद यांनी अिवरत मेहनत क न, ओबीसीमधील सव जात ची काटेकोर िनरी णे न दवून अहवाल तयार केला. 
ओबीसी या शै िणक, सामािजक, आ थक, सां कृितक,धा मक मागासलेपणाची कारणमीमांसा समोर येऊ लागली. 
जाती व थेत ओबीसीचे असलेले शु  वगातील थान यास कारणीभूत असून, महा मा फुले हणतात तस:े 

िव िेवनािव िेवनािव िेवनािव िेवना    मतीमतीमतीमती    गेलीगेलीगेलीगेली    
मतीिवनामतीिवनामतीिवनामतीिवना    नीतीनीतीनीतीनीती    गलेीगलेीगलेीगलेी    
नीतीिवनानीतीिवनानीतीिवनानीतीिवना    गतीगतीगतीगती    गलेीगलेीगलेीगलेी    
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गतीिवनागतीिवनागतीिवनागतीिवना    िविविविव     गलेेगलेेगलेेगलेे    
िव ािवनािव ािवनािव ािवनािव ािवना    शूशशूूशू     खचलेखचलेखचलेखचले    

आिणआिणआिणआिण    एवढेएवढेएवढेएवढे    अनथअनथअनथअनथ    एकाएकाएकाएका    अिव नेेअिव नेेअिव नेेअिव नेे    केलेकेलेकेलेकेले....    
या अिव ेचे मूळ चातुवण-जाती व थेत आिण उतरंडीत असून, िव ाजनाचा अिधकार नाकार यामुळे 

मागास पण आले. गती नाही झाली. यामुळे ओबीसी मागास रािहल.े  
2)2)2)2) ओबीसीओबीसीओबीसीओबीसी    साठीसाठीसाठीसाठी    जनसं या याजनसं या याजनसं या याजनसं या या    माणातमाणातमाणातमाणात    राखीवराखीवराखीवराखीव    धोरणधोरणधोरणधोरण    ::::----    

जाित व थेमुळे मागास पण आले हणून ओबीसी वगातील संपूण जाती या जाती मागास रािहले या 
दसतात. ओबीसी मधील पावणेचार हजार जात चा इितहासही तसाच रािहलेला आह.े यांच े मागासपण 

घालव यासाठी यांना शै िणक, राजक य, आ थक, शासक य, कृषीिवषयक अनेक सवलतीची गरज अस याचे 
ितपादन मंडल आयोगाने केले. यानुसार शासक य िनमशासक य कायालये शै िणक सं था अनुदािनत खाजगी 

सं था व शासनाचे सावजिनक उप म व उ ोग या सव ठकाणी ओबीसीसाठी जनसं ये या माणात राखीव जागा 
ठेवा ात. खु या पधत यश वी होणा या ओबीसी उमेदवारांचा समावेश खु या गटात कर यात यावा. पदो तीत 
अशाच कारच े आर ण ायला हवे. नोकरीसाठी वयोमयादचेी अट िशिथल करावी. या भागात इतर 
मागासवग यांची लोकसं या जा त आह े ितथ े ौढ िश ण वग सु  करावेत. (पालकांचे कमान िश ण 
अस यािशवाय मुलां या िश णासाठी आव यक असे शै िणक वातावरण िनमाण होत नाही.) ओबीसी 
िव ा यासाठी िनवासी शाळा व वसितगृह ेकाढावीत. ओबीसी िव ा यासाठी, इतरां या बरोबरीन ेये यास शाळा  
महािव ालयात िवशेष मागदशन (को चग लास) सु  करावे. ओबीसी िव ा यासाठी ावसाियक िश ण व तं  
िश णाची सोय असावी. ओबीस ना उ ोग वसाय सु  कर यासाठी अथपुरवठा करणा या सं थांची उभारणी 
कर यात यावी.  
3)3)3)3) रा यक याचीरा यक याचीरा यक याचीरा यक याची    ओबीसीओबीसीओबीसीओबीसी    िवरोधातिवरोधातिवरोधातिवरोधात    हुरचनाहुरचनाहुरचनाहुरचना    ::::----    

कमाल जमीन धारणा काय ाखाली अित र  जमीन ओबीस ना वाटून ावी. िशफारश या 
प रणामकारक अंमलबजावणीसाठी स या या काय ात व िनयमात आव यक ते बदल करावेत. अशा अनके 
िशफारशी मंडल आयोगाने के या. पण याची अंशतः अंमलबजावणी चालू होताच उ जातीय समाजा या आर ण 
िवरोधाचा आगड ब पेटला. मंडल आयोगा या संपूण िशफारशी अंमलात आ या अस या तर ओबीसीना ५२% 
जागा यायालयात, मं ालयात, वग १,२ च ेअिधकारी वगात ा  झा या अस या. दशेा या ५२%  अथसंक पाचा 
वाटा ओबीस ना िमळाला असता. िव ा यासाठी, शेतक यांसाठी, ओबीसी ापारी उ ोजक यां यासाठी चंड 
सहा य झाले असत,े आिण ओबीसी समाजाचा चेहरामोहरा बदल यास मदत झाली असती.लोकशाहीचा चौथा 
तंभ हणून मान या जाणा या सार मा यमांनी ह े फायद े ओबीसीला समजू दले़ं नाही. मंडलचे ांितकारक 

रंग प िवरोधकांना ात अस यामुळे त े सात याने ओबीसी िवरोधात ूहरचना आखत असतात. या 
कटकार थानात शासन- - शासन- याय-धम- ापार-उ ोग- कला-सािह य यांतील वामनाचे कपटी वंशज 
िहरीरीन ेसहभागी असतात. 
4) मंडलमंडलमंडलमंडल    आयोगा याआयोगा याआयोगा याआयोगा या    िशफारशीसिशफारशीसिशफारशीसिशफारशीस    शासनाचाशासनाचाशासनाचाशासनाचा    िवरोधिवरोधिवरोधिवरोध        ::::----             

भारत सरकारन े मंडल आयोगा या  अंशतः िशफारशी लागू कर याची घोषणा झा यानंतर ओबीस ना 
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शासक य-िनमशासक य कायालये शै िणक सं था अनुदािनत खाजगी सं था शासनाची सावजिनक उप म व 
उ ोग या सव ठकाणी ओबीस ना आर ण िमळाले, परंतु ते जनसं ये या माणात हणज े५२% ट े  िमळायला 
पािहजे होत,े तेवढे िमळाले नाही. खु या पधत यश वी होणा या ओबीसी उमेदवारांचा समावेश खु या गटात 
होतो. नोकरीसाठी वयोमयादचेी अट िशथील झा याने ओबीसीला काही माणात नोकरी आिण िश ण या 
अनुषंगान ेलाभ होऊ लागला.पण,आर णासाठी ५०% ची अट पुढे येऊन ओबीस ना ५२% आर ण िमळ याचा 
अिधकार असूनही २७% वर याची बोळवण के या गेली. यातही मीलेअरची अट घालून ओबीस वर अ याय 
केला. मीलेअर चा खोडा हणजे आर णाला िवरोध होय.  सरळ प तीने ओबीसी आर णाचा िवरोध करता येत 
नाही हणून िवरोधकांनी मीलेअर ओबीस या डो यात घालून गरीब- ीमंत असा कलह िनमाण कर यात 
आला. मंडल आयोगान ेमागासलेपणाचे िनकष ठरवताना ओबीसीची गरीब- ीमंत याऐवजी सामािजक सां कृितक 
शै िणक आ थक अशा ब आयामी मागासलेपणाची कारणमीमांसा मांडून  मागासलेपण अधोरेिखत केल.े मा  

मीलेअरमुळे ओबीसी म ये फूट पाडून टाकली. हा फार मोठा ओबीसी िवरोधात डाव आह.े 
5)5)5)5) समाजातीलसमाजातीलसमाजातीलसमाजातील    चातवु याचातवु याचातवु याचातवु या    व थाव थाव थाव था    ::::----    

एससी, एसटी वगासाठी मीलेयर अट नाही. यांचे मागासलेपण जस ेसामािजक कसोटीवर ठरते तसचे 
ओबीस च ेमागासलेपण ठरते. चातुव य व थेनुसार  ा णातील गरीब माणूस असला तरी याला जी ित ा 

ा ण हणून िमळते, तशी ित ा ओबीसी दिलत यांना कुठे िमळतेय? तेच िनकष मागास जात साठी आहते. 
मागासजाती ा जाती व थेने शू  ठरव या माणे या मागास ठरतात. मा  ओबीसी आर णाचा िवरोध 
करणा या अनेक तथाकिथत उ  जाती, आ थक संप  जाती अथात, ा णेतर, आर णाची मागणी करीत आ या. 
यांची आ थक ि थती अथात  ग रबी ह ेकारण समोर क न आर णाची मागणी करत एक कारे आर ण धोरणाला 
यांनी समथन दले असे हणता येईल. हणज े शा  महाराजानंी आर णाच े मह व समजावून सांगत असताना 

तबे यातील तग ा आिण दबु या घो ांचे ा यि क दाखिवले.ते मागासपणा घालव यासाठी आता सवच राजी 
होत आह ेअसा याचा अथ िनघतो का? यात भरीस भर हणज ेउ जातीय या समाजाला दहा ट े  आर ण दलेल े
घटने या चाकोरीबाहरेील आर ण येतेच. मग ह ेमागासलेपण ठरवायचे कस ेतर यासाठी जातवार  जनगणना होणे 
िनतांत आव यक ठरते. हणून जातीिनहाय जनगणनेची मागणी जोर धरत आह.े जातीिनहाय जनगणना झाली तर 
आर णाची खरी गरज कोणाला आह ेआिण कोणाला नाही ह ेतर प  होईलच पण एकूणच भारतीय समाजाच े
सामािजक िच  यातून प पणे दसून येईल. आर ण िवरोधकांचा फोलपणा, आर ण मागणा यांची अ यावत 
ि थती आिण आर णाची आव यकता समोर येईल 
6 भारतीयभारतीयभारतीयभारतीय    समाजातीलसमाजातीलसमाजातीलसमाजातील    मागासलपेणमागासलपेणमागासलपेणमागासलपेण            ::::----    

भारतीय समाजातील सुमारे पाच हजार जात च े सां कृितक, सामािजक, आ थक, शै िणक,धा मक, 
शासक य, राजक य, वािण यीय मागासलेपण आिण पुढारलेपण  दखेील समोर येईल आिण मग सरकारला यो य 
या योजना अमलात आण याक रता उपकारक मदत होईल.अनेक िहतकारक िनणय घेता येतील. यात सवात 

अ याय त घटक ओबीसी हाच असून ओबीसी चळवळीतील सवच िवचारवंतानंा, मुखंडांना याचे आकलन आलेल े
आह,े हणून जातीिनहाय जनगणनेची मागणी ओबीसी चळवळीमधून अिधक माणात सा रत होत आह.े  
ओबीसीची जाितिनहाय जनगणना झाली तर काय होईल? जर जनगणना झाली तर मीलेयर अट र  होईल, 
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आिण सव ओबीस ना लाभ होईल. ओबीसी या मागासलेपणाची वतमान ि थती कळेल. ओबीस ची लोकसं या 
नेमक  कती ह े कळेल. क ीय अथसंक पात दरवष  ओबीस या क याणासाठी दहा लाख कोटी पयत ,तर 
रा या या अथसंक पात प ास हजार कोटी पयांची तरतूद करावी लागेल. ओबीसीच े २७ ट े  आर णाऐवजी 
ओबीसी या लोकसं ये या माणात आर ण असेल. िवधानसभेत आमदार व लोकसभेत खासदार हणून राखीव 
जागा िमळतील. ओबीसी िव ा याना शंभर ट े  िश यवृ ी िमळेल. जर जनगणना झाली तर आ थक, शै िणक, 
राजक य, सामािजक, सां कृितक  सुटतील. सरकारी सेवेत असले या लोकांम ये पदो तीम ये आर ण िमळेल. 
शेतक यांना तारप ी, बंडी, इंिजन, काटेरी तार, नांगर, वखर, शेती उपयोगी साधने इ यादी मोफत िमळतील. 
ओबीस ना शासन शासनात लोकसं येनुसार वाटा िमळेल ओबीसी जनगणनेतून ओबीसीच ेमागासलेपण प  झाले 
क , उपाययोजना करणे सरकारला भाग पडले. ओबीस ना आप या अव थेचे दशन होईल. आिण ओबीसीसाठी 
असले या मंडल आयोगाची अंमलबजावणी कर याची गरज अिधक गंभीर होईल.  
6)6)6)6) भारतीयभारतीयभारतीयभारतीय    समाजातीलसमाजातीलसमाजातीलसमाजातील    जातीजातीजातीजाती    व थाव थाव थाव था        ::::----    

ओबीसी आंदोलनाला यामुळे अिधक गती येईल हणून जनगणनेची मागणी खूप मह वाची आह.े ओबीसी 
समाजावर जाती व थेन े केलेल े सव अनथ यामुळे लोकां या यानात येईल. पण मंडल आयोगा या संपूण 
िशफारशी  लागू कर याची मागणी जनगणने या आंदोलनासोबतच होणे अ यंत आव यक आह.े जातवार जनगणना 
ही समाजा या मागासपणाचे िनदान कर यास उपयु  असेल तर मंडल आयोगा या िशफारशी या मागासपणाचा 
उपचार असेल. या दृ ीने ओबीसी जनगणना आंदोलनाची दशा असली पािहज.े 
साराशंसाराशंसाराशंसाराशं        ::::----     

िव ाना या युगात आप या दशेात असे अनेक महापु ष होऊन गेले आहते. याच ंजीवन आिण िवचार 
आजही आप याला बरंच काही दऊेन गेले . उद. राजाराम मोहनराय, वामी दयानंद सर वती,महा मा गांधी, 
महा मा योितबा फुले यांचे िवचार, वीर सावरकर, डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर यांचे िवचार उ लेखिनय आहते. 
त कालीन काळातील  राजक य, सामािजक, आ थक, धा मक व सां कृितक िजवनातील प रि थतीचा िच क सक 
अ यास क न वैचा रक प रवतन केल.े वातं य पुव काळात डॉ बाबासाहबे आंबेडकरांनी भारतीय समाजाचा 
िच क सक अ यास क न आर णाची तरतुद केली. परंत ु वतं  भारत सरकारन े ओबीसी आर णाची 
अमलबजावणी केली नाही. मंडल आयोगाची घोषणा झा यानंतर ओबीस ना आर णाचा माग मोकळा झाला खरा 
परंतु, ओबीसी आर णाला ग रबी- ीमंतीचा, आ थक िनकष लावून आर ण िवरोधकांनी बदमाशी केली. 
ओबीसीमधील लायक उ त गटाला प तशीरपणे आर ण िमळू नय ेया दषु्ट हतेनूे िमलेयर लाव यात आला 
आिण खर्या अथाने उ  पदासाठी आव यक त े िश ण घे यास स म असणारे, वग १,२ या नोकरीसाठी उ  
िश ण घेऊ शकणारे, याची समज असणारे लायक ओबीसी पध या बाहरे फेक या गेलेत. 
िन कषिन कषिन कषिन कष        ::::----    

१) hittps/www.anarujala.com, 19may2022 
२) hittps /www/jagran.com 18 may22 
३) hittps/ Tu ghindi com 18may 20921 
.४) hittps/navbharat times 19may 2022 

5) hittps livehindustan. Com 20 may2022 
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वातं यो रवातं यो रवातं यो रवातं यो र    काळातीलकाळातीलकाळातीलकाळातील    भारतीयभारतीयभारतीयभारतीय    लोकशाहीलोकशाहीलोकशाहीलोकशाही    पढुीलपढुीलपढुीलपढुील    आ हानेआ हानेआ हानेआ हाने    
 

डॉ. वीण पांडुरंग लोणारकर    
लोक शासन िवभाग मुख, बी. रघुनाथ महािव ालय, परभणी 

 साराशंसाराशंसाराशंसाराशं(Abstract)(Abstract)(Abstract)(Abstract) :-  
लोकशाही हा शासन व थेचा सव म कार मानला जातो. मा  या लोकशाही व थे समोर अनेक 

आ हान ेउभी आहते. लोकशाही व थेला थैय कस े ा  क न ायच ेहा एक  जगातील जवळजवळ सवच 
लोकशाही रा  यां या समोर आह.े लोकशाही व थेला खराधोका हा बा  श ू पे ा दशेांतगत िनमाण झाले या 
अंतगत श ू पासूनच अिधक असलेला दसून येतो. भारताचा िवचार करता न लवाद, दहशतवाद, ादिेशकतावाद, 

ाचार, जात व धम या सार या सम या या सवािधक गंभीर सम या हणून मागील काही दशकांम ये अधोरेिखत 
झा या आहते. यामुळे या सम यांचा वेळीच िनपटारा करणे आव यक आह.े भारतातील राजक य व थेचे व प 
पाहता संकुिचत वाथ  राजक य वृ ीमुळे लोकशाही पुढील सम या या गंभीर बनत चाल या आहते. या 
सम यांचा यश वी मुकाबला करणे कठीण बनत चालले आह.े दरूदृ ी ठेवून वेळीच या सम या गंभीर बन या पासून 
रोख या न गे यास लोकशाहीचे अि त व धो यात येऊ शकत.े 
मु य काश घटकमु य काश घटकमु य काश घटकमु य काश घटक    (Keywords)(Keywords)(Keywords)(Keywords)::::  न लवाद, दहशतवाद, ादिेशकतावाद, ाचार, जात व धम. 
त य सकंलन प तीत य सकंलन प तीत य सकंलन प तीत य सकंलन प ती    (Data Collection technique)(Data Collection technique)(Data Collection technique)(Data Collection technique)::::        

 संशोधन पेपर साठी त य सकंलना या ि तीयक साधनाचंा अवलंब कर यात आला आह.े यात ंथालयीन 
साधन,े इंटरनेट, काशने, संदभ ंथ, आद चा अवलंब कर यात आला आह.े 
सशंोधनाचासशंोधनाचासशंोधनाचासशंोधनाचा    उ शेउ शेउ शेउ शे(Objectives of the Study)(Objectives of the Study)(Objectives of the Study)(Objectives of the Study)::::        

भारतीय लोकशाही समोर िनमाण झाले या काही मह वपूण मह वपूणआ हानांचाआढावाघेणे. 
सशंोधन गहृीतकसशंोधन गहृीतकसशंोधन गहृीतकसशंोधन गहृीतक    (Hypothesis):(Hypothesis):(Hypothesis):(Hypothesis):   

वातं यानंतर भारतीय लोकशाही समोर न लवाद, दहशतवाद, ादिेशकतावाद, ाचार, जात व धम 
या सार या सम या अधोरेिखत झा या आहते. या सम या गंभीर बन यापासून रोख या न गे यास लोकशाहीच े
अि त व धो यात येऊ शकत.े 

तावनातावनातावनातावना    ((((Introduction):Introduction):Introduction):Introduction): 
लोकशाही त वाचे संर ण आिण संवधन क न लोकशाहीला थैय कस े ा  क न दतेा येईल हा  सवच 

लोकशाही रा ांना भेडसावत आह.े आिशया, आ का आिण लॅ टन अमे रका या खंडातील लोकशाही रा ांनी 
आपली लोकशाही शासन प ती ि थर व यश वी कर यासाठी िनकराच े य  चालू ठेवले आहते. बदल या 
सामािजक, आ थक व तांि क प रि थती सोबत लोकशाही शासन प तीच ेकशा कारे संर ण आिण संवधन होईल 
यासाठी सव  चता आिण चतन चालू असलेले दसून येते. भारत ही या सवच चता व च तना पासून अिल  
रािहलेला नाही. वातं यानंतर भारतासमोर दखेील अनेक अंतगत गंभीर  उदभवू लागले आहते. वातं य 
िमळिवणे िजतके सोपे असत े याही पे ा वातं य टकिवणे याला थैय ा  क न दणेे कठीण असत.े वातं याचा 
लढा दतेांना श ु प  असतो परंतु वातं यानंतर िनमाण झालेले अंतगत श ू ओळखणे यांचा बीमोड करणे ह े
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वाटते तेवढे सोपे काम नसते. अंतगत श ुंना रा ीय नाग रकांचा मुखवटा अस याने यां याशी उघडपणे संघष 
दखेील करता येत नाही. ह े अंतगत श ूरा ाला आतून पोकळ व कमकुवत बनवतात. रा ाची सव श  ही 
िवकासा या गती या या मागाना गती दे या ऐवजी या अंतगत श ूंशी लढ याम ये, यांचा मुकाबला कर याम य े
खच करावी लागते. भारता सारखा िवकसनशील दशेाम ये िजथ े िवकासा या सवच े ात काम करणे आव यक 
आह,े ग रबी, दा र , बेरोजगारी, भौितक साधनांचा अभाव, नैस गक संप तेचा अभाव, कुशल 
मनु यबळ, वै ािनक व तांि क गतीचा अभाव अशा अनेक सम यां या दु च ात अडकलेला आह.े 
लोकशाही व थेसमोर िनमाण झालेले अंतगत आ हान ह े एका कारचे नाही. तर अनेक े ांम ये व अनके 

कारांम ये ह ेआ हान दसून येते. भारतीय लोकशाही समोरील काही मह वपूण आ हानांचा आढावा पुढील माणे 
घेता येईल. 
न लवादन लवादन लवादन लवाद::::----     

माकिस टमाकिस टमाकिस टमाकिस ट    ----    लिेननी टलिेननी टलिेननी टलिेननी ट----    माओइ टमाओइ टमाओइ टमाओइ ट    तीन िवचारधारांच ेएक ीकरण न लवादी चळवळम ये आह.े टोका या 
डा ा िवचारसरणीवर आधा रत असलेली न लवादी चळवळ लोकशाही व थेला अमा य करत.े भारताम ये 
या रेडकॅ रडोर े ाम ये या चळवळीचा सवािधक भाव आह ेतेथ ेन लवा ांनी लोकशाही शासन व थ ेऐवजी 
वतःची शासन व था िनमाण केलेली दसून येत.े या व थेला यांनी जनताजनताजनताजनता    नानानाना    सरकारसरकारसरकारसरकार    असे नाव दले आह.े 

लोकशाही व था ही भाडंवलवादाचे समथन करणारी िमकांचे, कामगारांच े व आ दवासी घटकाचे शोषण 
करणारी व था असून. ही व था शोिषत आिण वंिचतांना याय िमळवून दऊे शकत नाही. यामुळे व था 
प रवतन हा एक सव म माग आह े असा िवचार या न लवादी चळवळी ारे पुढे केला जातो. वातं यानतंर 
िनमाण झालेला हा एक सवात मोठा धोका हणून अधोरेिखत करावा लागेल. पि मबंगाल म ये शेतकरी िव  
जमीनदार असा सु  झालेला संघष अकरा रा यांम ये पसरला आह.े या चळवळीन े हसक मागाचा अवलंब 
कर यास सु वात के याने या चळवळीला र रंिजत व प ा  झाले आह.े राजक य ने यांच ेअपहरण करणे ह या 
करणे, संर ण दलावर ह ले  करणे, बॉ ब फोट घडून आणणे, खंडणी वसूल कर यासाठी उ ोगपती व परदशेी 
नाग रकांच े अपहरण करणे, सामूिहक ह याकांड घडवून आणणे, न लवादी चळवळीला िवरोध करणा यांना 
सावजिनक दहे दडंा या िश ा करणे, जंगलातील नैस गक साधन संप ी, खिनज संप ी, मादक पदाथ, अवैध 
श ा ांची त करी करणे, िनवडणुक या येम ये बाधा िनमाण करणे, आ दवासी समूहाच ेसरकार िवरोधी मत 
तयार करणे, कायदा व सु व थेचा श्न िनमाण क न सवसामा यां या मनाम ये भीतीच ेव दहशतीचे वातावरण 
तयार करणे, न ल भािवत े ाम ये िवकास कायाम ये अडथळा आणणे, सावजिनक संप ीचे नुकसान करणे, 
शासक य योजनांची अंमलबजावणी न क  दणेे, मूलभूत संरचना जस े रे वे, र ते, प रवहन व था, शाळा, 
दवाखाने, संचारमा यमे इ याद वर आघात करणे यांना नुकसान पोहोचिवणे कवा यान  करणे, जाळपोळ, 
लुटालूट अशा अनेक कारवाया न लवादी समूहाकडून के या जाऊ लाग या आहते. मागील काही दशकांत 
रा ांतगत असले या तसेच रा ाबाहरेील रा िवरोधी श नी या चळवळीला आ थक, तांि क व श ा ांची मदत, 

िश ण, लप यासाठी आ य पुरव यास सु वात के यामुळे या चळवळीला मोठे बळ िमळाले आह.े न लवादा 
िव या ल ाम ये आज पयत हजारो सुर ा र क सामा य नाग रक यांचा बळी गेला आह.े न ल भािवत 

े ात राजक य फाय ासाठी न लवादाला ा  होणारे राजक य संर ण व मानव अिधकार व शोिषतांचा लढा 
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या नावा खाली िमळणारे बुि वादी गटाचे समथन. यामुळे या चळवळीशी लढणे अिधक कठीण बनत चालले आह.े 
न ल भािवत रा यांना व क  सरकारला न लवादाचा मुकाबला कर यासाठी मो ा माणावर संर ण यं णा 
व पैसा खच करावा लागत आह.े रा ा या िवकासासाठी खच करावा लागणारा वेळ, पैसा, म न लवादाचा 
मुकाबला कर याम य े खच करावा लागत आह.े िशवाय न ल भािवत े ाम ये िवकासकाय बािधत झा यान े

ादिेशक िवकासाचा असमतोल िनमाण होत असलेला दखेील दसून येतो. सवात मह वाचे हणज े न लवादी 
चळवळीचा लोकशाही व थेला िवरोध अस यान ेन लवाद हा लोकशाही व थे समोर िनमाण झालेला सवात 
गंभीर  मानावा लागेल. 
दहशतवाददहशतवाददहशतवाददहशतवाद::::     

रा ाचे सावभौम व तसेच एका मता व अखंडते समोर िनमाण झालेला हा एक मह वपूण  हणून 
मानला जातो. इि ट ूटइि ट ूटइि ट ूटइि ट ूट    फॉरफॉरफॉरफॉर    इकॉनॉिमकइकॉनॉिमकइकॉनॉिमकइकॉनॉिमक    अडँपीसअडँपीसअडँपीसअडँपीस    या जागितक तरावरील दहशतवादाचे िनरी ण करणा या 
संघटनेन ेभारताला सवािधक दहशतवादी भािवत असले या रा ा या सूची म ये पिह या दहा रा ांम ये समािव  
केले आह.े याव न भारतातील दहशतवादी सम येचे गांभीय आपणास ल ात येते. दहशतवाद ही तशी एक 
जागितक सम या आह ेजगातील ब तांश दशे या सम येने त झालेले आहते. परंतु दहशतवादाकड ेपाह याचा 

येक रा ाचा असलेला वाथ  दृ ीकोण दहशतवादाला एका िनि त परीभाषेम ये समािव  क  न शक यामुळे 
दहशतवादा िव  सामूिहक लढा दणेे आज पयत श य झाले नाही. दहशतवादाने भािवत असलेल े रा  या 
घटनांना दहशतवाद मानत े याच घटनांना शेजारी रा ारे वातं य ल ाचा अिव कार मानले जाते. तर जागितक 
दिृ कोन हा संबंिधत रा ाची अंतगत कायदा व सु व थेची सम या आह े असे मानतो. अमेरीके या व ड ेड 
सटरवर झाले या ह या नतंर संपूण जगाला दहशतवादाचे गांभीय ल ात आलेले असले तरी संकुिचत वाथ  

वृ ीमुळे दहशतवादािव  जागितक तरावर एक वा यता झालेली दसून येत नाही. भारताम य े स र या 
दशकानंतर दहशतवादाचा धोका अिधक वाढला. ज मू का मीर, पंजाब, नागालँड, आसाम, मिणपूर, ि पुरा ही 
रा य दहशतवादी कारवायांचे क  बनल.े ामु याने ज मू क मीर आिण पंजाबमधील दहशतवाद अिधक र रंिजत 
व पाम ये पुढे आला. ज मू क मीर व पंजाबमधील दहशतवादाला धा मक आधार ा  झाला. तर पूव र 

रा यांमधील दहशतवाद हा सां कृितक र णा या अिभ ि तून पुढे आला. दहशतवा ांनी अवलंिबले या हसक 
मागामुळे सवसामा य नाग रकां या मनाम ये भीती आिण दहशतीच ेवातावरण तयार झाले. िनरपराध लोकां या 
ह या करणे, सावजिनक ठकाणी बॉ ब फोट घडवून आणणे व सावजिनक मालम ेचे नुकसान करणे, राजक य 

मुखांचे अपहरण व ह याकरणे, पोिलस, सै य व इतर सुर ा र कांवर ह ल ेकरणे, धा मक िव षे िनमाण होईल 
यासाठी य  करणे, आ मघातक  ह ले घडवून आणणे, दशेातील मह वपूण या जसे शा  संशोधक 
बुि जीवी इ याद या ह या, जाळपोळ लुटालूट, िनवडणुक ची या बािधत करणे, सामूिहक ह याकांड घडवून 
आणणे, िविश  धम, जाती, दशे, वंशा या लोकांम ये भीतीच ेवातावरण तयार करणे, दशेातून लोकांना पलायन 
कर यास भाग पाडणे. अशा अनेक मागाचा अवलंब दहशतवा ा ारे केला जातो. दहशतवादाचे चार ही कार 

ादिेशक धा मक जातीय व वामपंथी भारतात आहते. भीतीच े वातावरण तयार करणे ह े येय जरी दहशतवादी 
समूहाच ेअसले तरी यां या कारवाईच े व प मा  वेगवेगळे आह.े उ र भारतातील ज मूका मीर आिण पंजाब 
रा यातील दहशतवादी कारवाया ादिेशक दहशतवादातून िनमाण झाले या आहते. यासोबतच यांना धा मक 
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आधार ा  झाला आह.े हणजे ज मू-का मीर व पंजाबमधील दहशतवाद ादिेशक व धा मक दहशतवादाच े
एक ीकरण आह.े पंजाबम ये दहशतवादी सामानय् नाग रकांना िनशाणा बनवत तर ज मूक मीर मधील 
दहशतवादी ामु याने सुर ा र क व सै यात यांना ल  बनवतात. पूव र रा यातील दहशतवाद जातीवादी 
व पाचा आह.े याभागात दहशतवादी गटा या मु य िनशा यावर काही िविश  समूहाच ेलोक आहते. यासोबतच 

जाती-जमात म ये दखेील सतत संघष होतो. भारतातील दहशतवादाला शेजारी रा ाकडून िमळणारे समथन ही 
एक चतेची बाब हणून पुढे आली आह.े दहशतवादामुळे लोकशाही व थे समोर दखेील मोठे आ हान िनमाण 
झाले आह.े दहशतवादी लोकशाही व था अमा य करतात लोकशाही या येम ये बाधा उ प  करतात. 
िनवडणुक या येम ये सहभागी होऊ न दणेे, मतदारांना घाबरवणे यांना मतदाना पासून वंिचत करणे, 
मतदान क ांवर ह ले करणे, िनवडून आले या ितिनध या ह या करणे, चिलत कायद ेअमा य करणे, शासन व 

शासन िव  जनमत तयार करणे, शासन व शासना या आदशेाचे पालन न करणे, रा ा या एका मता व 
अखंडतेला आ हान दणेे, रा ातील फुटीरतावादी चळवळ ना ो साहन दणेे अशा अनेक कारवाया दहशतवादी 
गटा ारे केला जात अस यान ेदहशतवादामुळे लोकशाही व थेला हादरे बसत आहते. 
 ादिेशकवादादिेशकवादादिेशकवादादिेशकवाद::::     

भारतात ादिेशकवाद हा लोकशाही या िवकास मागातील मोठा अडसर मानला जातो. िविवधतेन े
नटले या या दशेात ादिेशक िविवधता दसून येते, या िविवधतेम ये एकता िनमाण कर याचा य  कर यात 
आला. यासाठी संघरा य व था वीकार यात आली. यामा यमातून ऐ य थैय व सु व था िनमाण कर याचा 

य  कर यात आला. घटनाकारांनी ादिेशकता िनमाण होऊनये यासाठी एक रा यघटना, एकेरी नाग रक वाचा 
वीकार केला. भाषावार ांत रचनेमुळे फुटीरतावाद, ांतीयता संपु ात येईल असे वाटत होत.े परंतु य ात 
ादिेशकवाद अिधक खोलवर ज लागेला. भाषे या आधारावर ांतांची िन मती कर यासाठी झाले या 

चळवळीमुळे जीिवत व मालम ेचे नुकसान या रा ाला सहन करावे लागले. अलीकड या काळात ादिेशकतेची 
पाळे-मुळे अिधक खोलवर जू लागली आहते. दशेािभमान, ादिेशक अि मता, ादिेशक गौरव याबाबी असणे 
जागृत समाजाचे ल ण असले तरी, जे हा एका मयादपेे ा अिधक अितरेक  व पाचा दशेवाद िनमाण होतो. 
ते हा ादिेशकता ही रा ीय एका मता व अखंडतेपुढील सम या बनू लागते. वातं यानंतर फाळणी या भळभळून 
वाहणा या जखमांनी धडा घेऊन रा ीय एका मता व अखंडता बळकट क न रा ीय ऐ या या दशेने वाटचाल 
कर या ऐवजी वातं यानंतर वाढता दशेवाद एक गंभीर सम येकडे वाटचाल करीत असलेला दसू लागला आह.े 
यामुळे भारतीय लोकशाही समोर िनमाण झाले या अनेक सम यांना म ये ादिेशकतावादाला अ म ा  

झालेला दसून येतो. या ादिेशकतावादत रा ातून फुटुन बाहरे पडणे, नागरी िव षे, भािषक िव षे, वांिशक 
िव षे, अितरेक  दशेाभीमान, अशा सम या िनमाण झा याचे दसत.े िवशेष हणजे भारता या राजकारणात 

ादिेशकतावादाला ो साहन दणेारी राजक य व था िनमाण होऊ लागली असून वतःचे थान िनमाण 
कर याचा य  करणारे ादिेशक प  ादिेशक अि मता िनमाण क न भौगोिलक, सां कृितक िभ तेला ादिेशक 
वादात पांत रत क  लागले आहते. राजक य प ांचे पाठबळ दशेवादाची सम या अिधक गंभीर बनिव यास 
कारणीभूत ठ  लागली आह.े ादिेशकतेची भावना व रा ीयता यांचा मेळ या राजक य व थेमुळे पुरतेपणान े
कधीच घालता आलेला नाही.  
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लोकशाही रा ात ादिेशक समतोल िबघड यामुळे लोकशाही धो यात येते. दशे आिभमान, स मान ही 
बाब एका मयादपेयत चांगली मानली जात.े परंतु संक ण ादिेशकता रा ा या एका मतेला आ हान ठरत.े संपूण 
रा ा या तुलनेत एका िविश  दशे, े , रा य या ित िवशेष िन ा कवा िवशेष आकषण वा आ मीयता 
ठेव याचा उ शे संक ण ादिेशक वाथाची पूतता हा असतो. भारतात ादिेशकता केवळ भौगोिलक िविवधतेमुळेच 
िनमाण होत नाही. तर भाषा, धम, सं कृती इ यादी मुळे दखेील िनमाण होत.े अितरेक  दशेवादाची भावना 
रा ीय एका मते या भावनेला तडा दणेारी ठरते. रा ीय एक करणा या संदभात भावना मकतेचा जे हा आपण 
िवचार करतो ते हा आपले ल  जातीय, धा मक, भािषक ादिेशकते या पारंपा रक िन वेर जात.े ही संक ण 
मानिसकता ादिेशकतेला कवा े ीय ेला ो साहन दतेे. मागील काही दशकांत भारतीयां या िवचारधारेत 
झालेला बदल असा दसून येतो क , आपण भारतीय अस यापे ा बंगाली, िबहारी, महारा ीयन, गुजराती, पंजाबी, 
क मीरी, गोमंतक, तेलगू, तिमळ अस याची चेतना अिधक आह.े ही े ीय संक ण मानिसकता वेळ संगी भारतीय 
रा ीयतेला आघात पोहोचिवते. भारता या अखंडते समोर आ हान असले या सम या जस े भाषा, धम, सं कृती 
एका िविश  भागापुरता मया दत आहते. तर ादिेशकते या भावनेची अिभ  मा  सव  दसून येते. भारतीय 
रा ीय एका मता व अखंडता व सुरि तत े समोर स या या सम या िनमाण झाले या आहते या सम यांपैक  

ादिेशकवाद ही आ थानावर असलेली सम या मानली जात.े  
धमधमधमधम    वववव    जातजातजातजात:::: 

भारत हा िविवधतेन े नटलेला ब धम य व ब जातीय दशे आह.े धम आिण जात हा भारतीय समाज 
व थेचा अिवभा य घटक आह.े धम या नकारा मक वहारावर िनयं ण ठेव याचे तर जात उपजीिवकेच े

मा यम आह.े ाचीन काळापासून ब धम य व ब जातीय नाग रक गु या गो वदाने व बंधूभावाने एक  राहत आल े
आहते. जात आिण धम ही भारतीय समाजाची सम या कधीही न हती. परंतु ि टीशां या फोडा आिण रा यकरा 
नीतीनतंर जातीच े पांतर जातीवादात तर धमाचे पांतर धा मक क रतते झाले. ि टशांनी जाणीव पूवक धम व 
जाती या आधारावर भारतीय समाजाच े िवघटन घडवून आणले. वातं य िमळा याचा उ सव एक कड े साजरा 
केली जात असताना दसुरीकड ेधमा या आधारावर रा ाचे िवभाजन होऊ लागले होते. ह ेिवभाजन होताना लाखो 
िन पाप लोकांना ाणास मुकावे लागले. एका डो यात वातं याच ेहस ूतर दसुर्या डो यात फाळणीचे आसू या 
दशेातील नाग रकांनी अनुभवले. यामुळे वातं यानंतर अशी प रि थती िनमाण होऊ नय ेयाची पुरेपूर खबरदारी 
घटनाकारानंी घेतली. धम िनरपे तेचा वीकार कर यासोबतच धम वातं य हा मूलभूत अिधकार बनिवला. 
जातीची िवषमता न  क न समता िनमाण कर यासाठी भेदभाव व अ पृ यता िनवारणाचा कायदा कर यात 
आला. वातं यानंतर समतेवर आधा रत वग िवरिहत समाजा या िन मतीच े व  पािहले होत.े परंतु य ाम ये 
मा  िवपरीत प रि थती िनमाण झालेली दसून येते. जात आिण धम हा राजक य स ा ा ीचा माग ठर यान े
धा मक क रता व जातीवादाला अिधक पाठबळ िमळाले. मागील पं याह र वषाम ये झाले या जातीय व धा मक 
दगंल चा िवचार करता ही सम या लोकशाही व थवेर मोठा आघात मानली जात.े आपण भारतीय आहोत 
यापे ाही अमुक एका धमाचे कवा जातीच ेआहोत ही भावना अिधक बळ झाली आह.े पर परांिवषयीचा िव ास 
व आ था यामुळे न  होऊ लागली आह.े नाग रकांना भारतीयत े पे ा धा मकता व जातीयता अिधक मह वाची 
वाटू लागली आह.े ही भावना कुठ याही लोकशाही व था असले या दशेासाठी यो य मानली जात नाही. धा मक 
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क रता व जातीवादाची पाळेमुळे एवढी खोल जली आहते क , िविवधते मधे एकता व बंधुभाव संपु ात येऊ 
लागला आह.े धा मक क रता व जातीवादा ही समाजाला लागलेली एक क ड आह,े िजन े वातं य, समता, बंधुता 
ही लोकशाहीची मू य जू दली नाहीत. प रणामतः लोकशाही या िन मतीचा मूळउ शे अपयशी ठरतोक  काय 
अशी भीती िनमाण झाली आह.े 

ाचाराचाराचाराचार::::     
नैितकता, चा र यसंप ता, सदाचार, कत त परता, स यिन ा, सावजिनक सुिचताही भारतीय सं कृतीची 

मू य आिण त वे हणून ओळखली जातात. वतमान काळाम ये मा  यासव मू यांची व त वांची पीछेहाट होऊ 
लागलेली आह.े मुळातच िवकसनशील असले या आप या दशेाला अनेक सामािजक, आ थक व राजक य सम यां व 
संकटांचा मुकाबला करावा लागत आह.े यातच ाचारामुळे यासव सम यांशी यश वी पणे मुकाबला करणे अ यंत 
कठीण बनिवले आह.े आज दशेांतगत ाचाराच े माण एवढे वाढले आह ेक , ाचाराची एक समांतर व था 
िनमाण झालेली दसून येते. थािनक पातळीपासून ते रा ीय पातळी पयत अशी कोणतीही यं णा आढळत नाही 
याम ये ाचार ा  झालेला नसेल. आ थक महास ा बन या या उंबर ावर असले या अथ व थेला 

व थेमुळे खीळ बसली आह.े तसेच अथ व थे या ‘िव सनीयतेचा ’ दखेील जागितक तरावर उपि थत 
केला जातो आह.े ाचाराचा सवािधक भाव हा लोकशाही मू यांचा होणारा हास आिण शासना या 
िव सनीयतेवर पडलेला दसून येतो. िन प  िनवडणुका या लोकशाहीचा आ मा हण या जातात लोभन 
िवरिहत व भयमु  वातावरणाम ये िनवडणुक ची या पूण होणे गरजेचे असते परंत ु राजकारणाच े झालेल े
संप ीकरण, िनवडणुकांम ये होणारा वारे माप खच, दली जाणारे आ थक लोभने व लाभ यासवामुळे लोकशाही 
मू यांचा हास होऊ लागलेला आह.े ाचारामुळे लोकशाही व थेचे अि त व हळूहळू धो यात येऊ लागले आह.े 
िसनटेरिसनटेरिसनटेरिसनटेर    पसपसपसपस     ाचाराला लोकशाही कमकुवत करणारा घटक मानतात. सावजिनक जीवना या सवच े ांम ये 

ाचार दवस दवस वाढतं असून. सवसामा य जनता आप या पोटाला िचमटा घेऊन सरकारला कर पान े
िवकासकामासाठी पैसा उपल ध क न दते.े जनतेन े िनवडून दले या ितिनध नी जनतेच े िव त हणून काम 
करणे अपेि त असत.े सावजिनक पैशाचा दु पयोग होऊ नये, लोकांनी कर पान े दले या पैशाचा अपहार होऊ 
नये एवढीच माफक अपे ा सवसामा य करदा यांची असत.े मं ी आिण आिण सरकारी नोकराचंी उघडक स येणारी 

ाचाराची करणे पाहता. जनतेचा मिनरास होऊन शासनाची िव सनीयता दवस दवस कमी होत चाललेली 
दसून येते. ाचारामुळे सामािजक िवषमतेत दखेील वाढ होऊ लागली आह.े ीमंत अिधक ीमंत होऊ लागला 

आह ेतर गरीब अिधक गरीब. रा ांतगत साधनसंप ीचे समान िवतरण हावे अशी अपे ा असत ेपरंतु य ात 
ाचारामुळे गरीब आिण ीमंत यां यातील दरीवाढत चाललेली आह.े वाढती िवषमता सामािजक िव षेाला 

कारणीभूत ठरत.े वाढ या ाचारामुळे लोकशाही शासन व थे या िव सनीयतचेा  िनमाण झाला आह.े 
उपायउपायउपायउपाय::::----        

1. ादिेशक िवकासातील असंतुलन ह े ादिेशकता िनमाण हो याच े सवात मह वाचे कारण मानले जात.े 
यामुळे े ीय िवकासातील तफावत कमी कर यासाठी आधारभूत संरचने या िन मतीवर अिधक भर 
ावा. याम ये सचन व था, िवज, र त,े रे वे, हवाई वाहतूक, िश ण, आरो य, संपक मा यमे इ यादी 

आधारभूत संरचनेचा िवकास घडवून आणावा. 
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2. सरकारला अशा घटनांब ल सात यान ेजागृत राहावे लागेल क  यामुळे सां दाियकता िनमाण हो यास 
ो साहन िमळेल. सवजाती-धमा या लोकांम य ेिव ासाचे भावना िनमाण करणे आव यक आह े

3. ाथिमक िश णापासूनच धम िनरपे तेला चालना दणेा या अ यास माचा समावेश करणे आव यक आह.े 
रा भ , रा ीयता, रा ेम िनमाण करणारे शै िणक धोरण िवकिसत करावे लागेल 

4. मागासलेपण धा मक क रता व जातीवाद िनमाण कर यास कारणीभतू ठरते. यामुळे सवजाती ध मयांना 
िवकासा या समान संधी उपल ध कशा होतील याकड ेजाणीवपूवक ल  पुरवावे लागेल. शै िणक व इतर 

े ातील िवकासा या संधी उपल ध क न ा ा लागतील. 
5. ाचारावरील सवािधक भावी उपाय हणज े पारदशक कारभाराची िन मती हा होय. शासना या 

येक कायाची, कृतीची मािहती जनतेला असली पािहजे. लोकशाही रा  जास ाक ते हाच होऊ शकत े
जे हा शासन आिण जनता यां या म ये पर पर िव ासाची भावना िनमाण होईल.  
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अ णाभाऊअ णाभाऊअ णाभाऊअ णाभाऊ    साठेसाठेसाठेसाठे    याचंीयाचंीयाचंीयाचंी    ांितकारीांितकारीांितकारीांितकारी    िवचारिवचारिवचारिवचार    
ाााा. . . . डॉडॉडॉडॉ. . . . ीहरीीहरीीहरीीहरी    दासूदासूदासूदासू    च हाणच हाणच हाणच हाण    

मराठी िवभाग 
पु य ोक अिह यादेवी होळकर महािव ालय राणीसावरगाव ता. गंगाखेड िज हा परभणी. 

तावनातावनातावनातावना::::  
मराठी सािह याम य े अ णाभाऊ साठे अ णाभाऊ साठे यांचे काय अितशय मह वाचे आह े मराठी 

सािह याम य े अितशय दजदार सािह य असून यां या सािह यामधनू यांनी अ यायाला  वाचा फोड याच े
मह वपूण यांच े सािह य आह.ेअ णाभाऊ साठे यांचा ज म 1 आँग ट 1920 रोजी महारा ातील सांगली 
िज ातील वाटेगाव ा छोटयाशा गावी झाला. अ णाभाऊं या विडलांचे नाव भाऊराव असे होत ेआिण आईच े
नाव वालबाई असे होत.े अ णाभाऊ यांचा ज म एका मांग जातीम य ेझाला होता. यांचे आईवडील ह ेदखेील खुप 
गरीब होत.ेअ णाभाऊ साठे यांनी कादबंरी, कथा, लोकना , पोवाड ेअसे िवपुल लेखन केले 

अ णाभाऊ साठे यांची सािह य ह े प रवतनवादी दशा व चालणार दणेारे आह े महारा ा या एकूण 
जडणघडणीत आिण प रवतनात या सािह याच े योगदान ह े मह वपूण आह े महारा  चळवळ लोकमानसात 
जव याची काम शाहीर अ णाभाऊ साठे अमर शेख आिण शाहीर द. न. ग हाणकर यांनी केले. मंुबई मराठवाडा 

िवदभ कोकण पि म महारा  तसेच सीमा भागातील अनेक ठकाणी शाहीरानी आिण आपली लाल बावटा 
कलापथकाच ेकाय म सादर केल.े  
अ णाभाऊअ णाभाऊअ णाभाऊअ णाभाऊ    साठेसाठेसाठेसाठे    याचंेयाचंेयाचंेयाचंे    िवचारिवचारिवचारिवचार::::     

सामा य माणसां या जीवन संघषाला आप या अ र सािह यातून अ य करणारे अ णाभाऊ साठे हणज े
मराठी सािह य साठीचे अ र लेणे आह.े क ाचे संघषपूण जीवन चळवळीत झोकून दते 75 होऊन अिधक 
सािह यकृती मराठी सािह याला यांनी द या. चळवळीतून आले या ेरक श  मधून ह े यांनी सा य केले मराठी 
सािह याचा आरंभ दिलतां या जीवन संघष आिण झाला आह े दिलतांची सावली असा  होती. या काळात 
महानुभावपंथीय यांनी बँड केले तेथूनच सािह य िन मतीचा आरंभ झाला. अ णाभाऊ साठे एका ठकाणी हणतात 
आ हाला गंगेसारखे िनमळ सािह य  आह.े आ हाला मांग यमांग य हवे आह.े यांची जीवनाकड ेबघ याची दरूदृ ी 
चळवळीन े दली. समाज,समाजा या सम या, रीती - रवाज शोषणािव  भूिमका ह ेसव अ णाभाऊ साठे यांनी 
अनुभवली आिण अ यासली आह.े यामुळे मजबूत भूिमका तयार झाली. ा ण िव  गरीब जनता, कामगार 
िव  उ ोगपती, कामगार िव  भांडवलशाही असा िवरोध अ णाभाऊ साठे यांनी लढा पुकारला. या ल ाला 
ती  िवरोध झाला. यांना मानहानी आिण समाजहानी सहन करावी लागली. अ णाभाऊ साठे यां या सािह याने 
मराठी सािह य ीमंत ापक झाली आह.े यां या भूिमकेन ेमराठी सािह य अिधक मजबूत झाली आह.े अ णाभाऊ 
साठे यांनी मराठी सािह यातून समाजाचे िच  अ यास क न िचि त केले आहते. समाज प रवतनाचा अ यास 
सािह यातनू समाजापुढे मांडला. अ याय, अ याचार, बला कार, जुलूम, कामगारांचे शोषण या सा यािव  
सामािजक वातं यासाठी अ णाभाऊ साठे यांनी मराठी सािह यातनू लढा दते रािहल.े या ल ाला काही वषानंतर 
यश ा  झाले आहते. औपचा रक िश णापे ा अनुभव चळवळ व जीवनसंघषाने यांचे ि म व घडत गेले 
आहते. यातूनच सािह य समोर आले आह.े अ णाभाऊ साठे यांनी जग पािहले नाही मा  जगाचा अ यास केला 
आह.े जगा या अ यासापुढे िविवध जाती, धम आिण पंथ, अनुभव िमळाला. तो अनुभव सािह यातून नाग रकापयत 
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पोहोचव याचं काम यांनी केले आह.े शोिषतांचा ास यांना सहन होत न हता. यांचा आ ोश यांना अ व थ 
करीत होता. जातीमुळे होणारी आ थक िपळवणूक थांबिव यासाठी आ थक आिण सामािजक समतेच ेत ेएक भाग, 
िह सा बनला आह.े ि टशाकडून होणारे शोषण थांबिव यासाठी वातं य चळवळीत यांनी सहभाग घेतला. 
एवढेच नाही तर उ ोगपती, भांडवलािव  आवाज उठिवला. तसेच महा मा योितबा फुले आिण डॉ. बाबासाहबे 
आंबेडकर चळवळीत सहभाग घेतला. आ थक मजबुती आिण  जातीम य े वातं य या दोन बाब चा अ यास 
अ णाभाऊ साठे यांनी क न या संबंिधत लढा सु च ठेवला. यां या कथा, कादबं या आ मच र  यातून समाजाची 
दशा आिण अव था इ यादीची मांडणी केली आह.े यामुळे मराठी सािह यात यांचा अ यास करणे मह वाचे ठरल े

जात आह.े यांना  ांतीदशी लेखक हणूनही हटले आह.े अ णाभाऊ साठे यांचा अ यास केला तर मराठी रा य 
आिण मराठी भाषा, मराठी माणूस सं कृतीला मानत होते. अ णाभाऊ साठे यां यामुळे मराठी सािह याला चांगले 
दवस आले आहते. संयु  महारा ा या चळवळीत अ णाभाऊ साठे यां या शाहीर हणून योगदान मोठे 

आह.ेत कालीन सरकार या िव  दडं थोपटून वतं या या मैदानात उतरली. अनेक गावातील सभा गाजिव या 
आहते. या काळातील नामवंत अमर शेख आिण शाहीर ग हाणकर यां यासोबत काम केले. महारा  चळवळीतील 
ते एक नायक हणून समोर आले आहते. "लालबावटा" कलापथकातून संयु  चळवळीसाठी माणसे जोडली. ती 
माणसे आप या घर या भाकरी खाऊन जीव ओतून काम करीत असत. यांना शासन कवा अ णाभाऊ साठे 
आप या िखशातून पैसे दते न हत.े एक जीवाची माणसे अ णाभाऊ साठे यांनी तयार केली आह.े यां या शािहरी 
हणज ेअंगावर काटा आणणारी शायरी होती. या शािहरीन ेसंयु  महारा ातील नाग रक पेटवून उठत असे. यां या 

िलखाणातून,शािहरीतून, श दातून महारा ातील चळवळील जागी झाली. सािह या या े ात लोकना , नाटक, 
कादबंरी, कथा, वास वणन, पोवाडे अशा िविवध कारातून  75 न अिधक सािह य कृती िनमाण झा या आहते. 
अ णाभाऊ साठे यांनी अ रांमधून िव ोह करीत रािहल.े लेखक कलावंत जनतेबरोबरच असतो मा  याने समाज 
नीट समजून घेतला पािहजे. शोषणािव या संघषाच े व प याला आकलन झाले पािहजे. यांची दृ ी समय 
असली पािहजे, यासंबंधी अ णाभाऊ साठे हणतात. माणूस जगतो का? िन  जग यासाठी एवढा धडपडतो का? 
याचा िवचार आपण अ यंत मह वाचे आह.े या धडपणा या पतीताला  आ ही िभ ा समजतो. तो उंच गगनात 
गेले या िव ुतमय मनो यावर उभे रा न िवजे या तारा जोडतो. खाणीत उ या क ावर चढून सु गाना पेट दतेो. 
कवा पोलादा या रस करणा या भ ीवर तो िनभय वावरतो. आिण या सव ठकाणी मृ यू याची वाट पाहत असतो. 

कधी कधी याची व मृ यूची गाठ पडून हा दिलत क  करीत करीत मरण प करतो. ही जग याची आिण मर याची 
वेगळी रीत आह.े ती लेखकान ेसमजून यावी. सुरगाना पेठ दतेा दतेा पोलादा या रसात बुडून मरणे. नाही तर 
िवजे या ध याने मरणे. दवळे िनघाल े हणून शेअर बाजारात मरणे. या माणसातील अंतर लेखकान े मोजून 
पहावे. िन े  मरण कोणते ते िनि त करावे.  

आशा कारे अ णाभाऊ साठे यांचे सामािजक, राजक य िवचार सवसामा य लोकांना जागणे करणे, वाचा 
फोडणे या समाजाम य समानता िनमाण करणे, आशा कारचा दिृ कोन यां या कादबंरी, कथा यां या एकंदरीत 
सािह यामधून समाज बदल घडिव याचा उ शे होता.  
सदंभसदंभसदंभसदंभ    थंथंंथथं    

1. गुरव बाबुराव अ णाभाऊ साठे समाज िवचार आिण सािह य िववेचन मंुबई 
2. महारा  रा य सािह यक सां कृितक मंडळ काशक लोकशाहीर अ णाभाऊ साठे िनवडक वां मय मंुबई लेखक केशव 

मे ाम 
3. https://sahitya.marathi.gov.in 
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ीवादीीवादीीवादीीवादी    सािह यसािह यसािह यसािह य    चळवळचळवळचळवळचळवळ    एकएकएकएक    आकलनआकलनआकलनआकलन    
    

डॉडॉडॉडॉ. . . . नवनाथनवनाथनवनाथनवनाथ    ानोबाानोबाानोबाानोबा    पवळेपवळेपवळेपवळे    
कािलकादेवी कला वािण य िव ान महािव ालय िश र का. 

तावतावतावतावनानानाना    
ि यांचे, वतः या वेगळेपणाची जाणीव कषान े  करणारे व व वाचा शोध घेऊ पाहणारे सािह य 

हणज े ीवादी सािह य होय. साहिजकच पु षी सािह या न ते व पतः वेगळे ठरत े तथािप ीवादी सािह य 
याचा अथ केवळ ी िन मतसािह य न ह,े तर पु ष क ी िवचार ूहातनू मु  अशा प र े यातून कोणीही ीवा 
पु षाने िनमाण केलेले सािह य हणज े ीवादी सािह य असे ही ापक अथाने हणता येईल. वा तिवक 
सािह या या आिव कारातील कोण या सािह याला ीवादी सािह य हणता येईल, हा एक गंुतागंुतीचा  आह े
परंतु एवढे िनि त हणता येईल, क  मानव हणज ेपु ष ी ह े याच ेउपांग ा िवचाराला छेद दणेारे, याब ल 

 उपि थत करणारे, यातील ज टलता, धूसरता यांची जाणीव क न दणेारे सािह य ीवादी सािह य हणता 
येईल. बाई या अस याचा, हो याचा हणजेच अि त वाचा, व वाचा व अि मतेचा सम तेन े वेध घेणारे, ित या 
आ म शोधाचा वास वा यीन आिव कार हणून मांडणारे लेखन ीवादी हणता येईल परंतु ि यां या दःुखा या 
क ण कहा या पराभूत िनयितवादी दिृ कोणातून मांडणारे, यां या िवषयी केवळ दया, सहानुभतूी िनमाण 
करणारे, तसेच उ ारका या भूिमकेतून केलेले िलखाण ह े ीवादी सािह य हणता येणार नाही. ी या दहेा मत े
भोवती गूढता उभा न मूळ दडपणुक चे वा तव धूसर करणारे सािह य ीवादा या कसो ांना उतरणारे न ह.े 

ीवाद ही एक समाज प रवतन घडवू पाहणारी ‘राजक य’ जाणीव आह.े या ीवादी जािणवेचा िविवध 
दिृ कोणांतून, िभ िभ  पात यांवरचा आिव कार ीवादी सािह यात आढळून येतो. उदारमतवादी, मा सवादी, 
समाजवादी, उ र-आधुिनक अशा अनेक िवचार णाल म ये वतःची भर घालून, ीवादी भान ी-पु ष 
िवषमते या ांची मीमांसा करत.े हणून काळा या येक ट यावर ीवादाची िभ  पे तर दसतातच परंत ु
यां यात अनेकदा पर पर िवरोध ही आढळून येतो. ाचेच ित बब वेगवेग या काळांत िलिह या गेले या 
ीवादी सािह यात दसते. ा िभ िभ  ीवादी जािणवा  करणारे सािह य हणज े ीवादी सािह य. 

पु षा या आधारा िशवाय ी या ि म वाला प रपूणता येऊ शकते आिण ेमा इतक च, माणसा सारखे 
जग याची भूक ीला ही असत ेह ेदशिवणारे आिण ी हणून घडताना आले या िविवध अनुभवांना अिभ  
करणारे सािह य हणज े ीवादी सािह य. पु ष धानतेला िवरोध करणारे आिण ीच े माणूस हणून िच ण 
करणारे सािह य, मग ते पु षान े िलिहले असले तरी ीवादी ठरेल कारण त वतः ीवादी जाणीव ी व पु ष 
दोघांम ये ही िवकिसत होऊ शकते परंत ुपु षी वच वाचा अनुभव बाई होऊन घेणे ीला अिधक समथ पणे करता 
येते, असे ही मानले जात.े यामुळे ि यांचे लेखन अिधक नेमके, धारदार व खर होत.े जहाल ीवा ां या मते 
ि यांची बाईपणा या भानातून िनमाण झालेली भाषा, तीके, ितमा ख या अथाने िवकिसत हो यासाठी काही 
काळ तरी जाणीव पूवक अलगता वादी भूिमका घेणे इ  ठरेल. 
सशंोधनाचीउ ेसशंोधनाचीउ ेसशंोधनाचीउ ेसशंोधनाचीउ  े   

१) ी वादी सािह य चळवळीचा उदय समजून घेणे 
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२) ी वादी सािह य चळवळीची भूिमका समजून घेणे 
३) ी वादी सािह य चळवळीतून मांडले या सम येचे आकलन क न घेणे 
४)  ीवादी चळवळ आिण इतर सािह य चळवळ याचा अनुबंध तपासणे 
५)  ीवादी मराठी सािह याचा शोध घेणे. 

पा ा य दशेांत ीवादाचा उदय साधारणपणे १९६० या आसपास झाला व भारतात ीवाद सु. १९७५ 
नंतर जला. असे असले, तरी ीवादी जाणीव त पूव  अि त वात न हती, असे मा  न हत.े ि गत पातळीवर 
ि यांना आप या वा ाला आले या दु यम वाची, गौण थानाची जाणीव होतीच आिण ती यां या सािह यातनू 

 ही होत होती पण आपला हा अनुभव व याचा आिव कार ि गत आह,े असे यांना वाटत होत.े याला 
संघ टत चळवळीच े व प ा  झाले न हत.े मा  जे खाजगी आह,े ते राजक य आह ेह ेभान ी जातीला आ या 
नंतर ीवादी त व ानाचा उदय झाला. “सािह य आिण समाजयांचा अ यो य असा संबंध आह.े या या काळात 
िनमाण झाले या सम या या या काळाम ये सािह याम ये ित बिबत होत असतात. ी या संबंधात हचे दसनू 
येते. ीला पु षाबरोबर थान व वाटा िमळावा ही मागणी जाहीरपणे पुढे आली यातून ी चळवळीची गरज 
भासली ी पु षा या असंमतोलातनू ी वाद ज माला आला”.१ 

ीवादी जाणीव कशाला हणायचे, ह ेआधी प  केले पािहज.े जगभर दीघकाळ जी िपतृस ाक समाज 
व था अि त वात आह,े या व थेने जैिवक लगभेदाला (से स) सां कृितक लगभेदाचे (जडर) प दले. आपले 

िहत संबंध जप यासाठी ी-पु ष यां यात एक िविश  स ा संबंध रचला. या स ा संबंधात ीला गौण व दु यम 
ठरिवले गेले. ीचा वभाव, ल णे, काय े े, कत  ेया स ेन ेिनि त केली व ीवर लादली. यागो ीची जाणीव 
हणज े ीवादी जाणीव होय. ‘ ी ही ी हणून ज मत नाही, तर ती घडवली जाते’ (वन इज नॉट बॉन अवुमन, 

रादर वन िबक स अ वुमन), ह े च ीवादी लेिखका सीमॉन द बो हार चे िवधान हणज े ीवादी जािणवेच े
मह वाचे मेय आह.े ीवादा िवषयी वेगवेग या िवचारवंतानंी मांडले या िवचारांमधून ही संक पना प  
हो यास मदत होईल. रा. गजाधव यांनी” ीवाद ही समाजा या व सं कृती या ापक प रघाला पूण ासणारी 
सां कृितक प रवतनाची णाली आह ेही केवळ वां मयीन णाली नाही असे मत मांडले आह”े.२ 

ीवादी जाणीव ही ी व पु ष या दोघांत उ दत होऊ शकत.े पु ष या जािणवेचा समथक होऊ शकतो 
परंतु या जािणवेचा अनुभव मा  ीच घेत असते. ी – पु ष िवषमतेचे भान येणे, ही या जािणवेची पिहली 
अव था होय. पु ष रिचत ी वा या क पनेला नकार दणेे, ही या जािणवेची दसुरी अव था, तर एक  हणून 
वतःचा शोध घेता घेता ी वाचा शोध घेणे, ही ीवादी जािणवेची या पुढील व अंितम अव था हणता येईल. या 

अव थांमधून जात असताना ी-पु ष समते या त वावर आधारले या नवसमाजाची िन मती करणे, ह े ीवादाच े
उ  आह.े ीवादी जािणवे या या ित ही अव थांचे आिव कार वा येितहासा या वेगवेग या ट यांवर, 
वेगवेग या कालखंडांत आढळून येतात. 

ीवादीीवादीीवादीीवादी    मराठीमराठीमराठीमराठी    सािहसािहसािहसािह यययय----        
मराठी सािह यात साधारणतः १९६० नंतर या दशकांत ीवादी सािह य जाणीव पूवक िलिहले जाऊ 

लागले आिण स र – शी या व नंतर या दशकांत ही ीवादी सािह याचा वाह का , कथा, कादबंरी अशा 
कारांत जोमान ेिवकिसत होऊ लागला. मा  त पूव  ही ी क ी सािह याची िन मती अगदी ाचीन काळापासून 
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मौिखक वा िलिखत व पात होत होती, असे दसून येते. ि यां या सािह याच े मूळ ाचीन काळापयत जाऊन 
पोहोचत.े ी आप याशीच कवा आप या सार याच दसुरीशी चालले या संवादातून ‘बाई अस याचा’, 
‘बाईपणाचा’ अथ  करीत आली आह.े मराठी लोकगीतांत हा ी वाचा वर सतत ऐकू येतो. अ याय, बंधने, 
िश ा, दडं, त ार, शोषण, पु षांकडून िमळणारी अ यायकारक व अपमाना पद वागणूक, सततची अवहलेना व 
उपे ा, अपाय, इजा, आप या कडून चूक वा अपराध घडले का ा ची ीला वाटणारी धा ती इ. ि यां या अनु-
भव िव ा या क ेतील अशा अनेक भावना आिण त ये यांनी लोकवा यातून श दां कत केलेली दसतात. 
समाजान ेदलुि त केलेल ेह ेवा य ीवादी समी कांनी शोधून यावर नवा काश टाकला आह.े मराठीत तारा 
भवाळकर, कुमुद पावडे, सरोिजनी बाबर इ याद नी लोकगीतांच ेसंशोधन केले आह.े िशरीन कुडचेडकर या संदभात 
हणतात “ ीवाद ही केवळ एक सैदांितक िवचार णाली नसनू ती गितशील आिण कृितिन  व पाची आह.े 

आप या भोवतालच े जग केवळ समजून घेणे एव ा पुरते ितच े उ  मयाद नसून त े जग बदल याचा य  
करणारी िवचार णाली आह”े.3 

महारा ातील महदबंा,  मु ाबाई,  जनाबाई इ याद नी तसेच एकोिणसा ा शतका या उ राधात 
ताराबाई शद,े  पंिडता रमाबाई,  ल मीबाई टळक इ. लेिखकांनी लिलत व वैचा रक पातळीवर ी-पु ष 
िवषमतेचे, पु ष स ाक समाज व थेच,े तसेच ि यांवरील अ याय, जुलूम, शोषण व यांतून ि यांना भोगावी 
लागणारी दःुखे, वेदना यांचे  भावी िच ण केले. एकोिणसा ा शतका या अखेरीस ताराबाई शद ेयांनी ी पु ष 
तुलना ा ंथात पु ष स ाक समाज व थेत ि यां या होत असले या शोषणा िव  िल न, ी शोषणाच े
िव ेषण करणारी सै ांितक मांडणी केली. मालतीबाई बेडकेर हणजेच िवभावरी िश रकर यां या िलखाणात ही 
( हदो यावर, १९३४ कादबंरी) पु षाकडून ी या  शारी रक व मानिसक पातळीवर होत असले या शोषणाची 
जाणीव  झाली आह.े ल मीबाई टळकां या ‘भरली घागर’ किवतेत ी-पु ष भेदावर भा य आह,े तर मृित 
िच े (४ भाग; १९३४, १९३५, १९३६) म ये िवनोदा या, उपरोधा या अंगाने ी-पु ष िवषमतेच ेिच ण आह.े 
ह जिनया वु फचा िस ांत — ि यांनी उपरोध, िवनोद ही श े वाप न आप या था, शोषण, अ याय यांना 

वाचा फोडावी इथे मराठीत य ात आला आह.े अलीकड या काळात मंगला गोडबोले यां या िलखाणात ही पु ष 
धान व थेतील ढी, परंपरांचा िनषेध करताना िवनोद, उपरोध यांचा वापर केला आह.े    

िवसा ा शतकातील आधुिनक ीवादी सािह यात कमल दसेाई, गौरी दशेपांडे, शांता गोखले, किवता 
महाजन, ि या तडुलकर,  सािनया (सुनंदा कुलकण ), मेघना पेठे, नीरजा यां या कथा कादबंर्यांनी मोलाची भर 
घातली आह.े कमल दसेा या काळा सूय आिण हटॅ घालणारीबाई (१९७५) या कादबंरीत ाचीन िम यकथांना नवे 

ीवादी अथ दले आहते. काळासूय या कादबंरीची नाियका शेवटी गावातील पुरातन मं दर तोडून टाकत ेआिण 
वतःही मरत.े ह े िग बट- यूबर या ‘मॅड वुमन’ ितमेचे मराठीतील उदाहरण हणता येईल. अ णा ढेरे, गौरी 

दशेपांडे, यामला वनारस े यांनी यां या सािह य कृत त ही ाचीन पुराण कथांच े ीवादी दिृ -कोणातून नवे 
अ वयाथ लावले आहते. गौरी दशेपांडे यां या कथा--कादबंर्यांत वतं , मु , ग भ ीची अनेक पे आढळतात. 

ीवादी दिृ कोणातून ि यांचे अनेक  व जािणवा यांची  अिभ , पु ष स ाक व था व पु षी 
मानिसकता यांची उपरोध पूण टगलटवाळी, क रअरला ाधा य दणेार्या ी या सम या व था यांचे भावी 
िच ण ही यां या ीवादी सािह याची ठळक वैिश े होत.    
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शांता गोखले यां या रीटा वेिलणकर या कादबंरीची मानसशा ीय तसेच समाजशा ीय ीवादी 
भूिमकेतून िच क सा करता येते. ीवादातील ‘भिगनी भाव’ या संक पनेचा पुर कार करणारी ही कादबंरी आह.े 
आशा बगे यांची भूमी ही कादबंरी, तसेच ि या तडुलकरां या कथा ( याचा याचा  व ज मले या येकाला 
(१९९१) ह ेकथा सं ह) याचंे मू य मापन भारतीय ीवादी प र े यातून करता येते. किवता महाजन यांची ही 
कादबंरी भारतीय व समाजशा ीय अशा ि िवध ीवादी दिृ कोणांतून अ यासता येत.े मेघना पेठे यां या 
िलखाणात (हसं अकेला – कथा सं ह व नाितचरा िमही कादबंरी) मु  जीवन प ती, िबनधा त जीवन शैली यांचा 
पुर कार आढळतो. नीरजा ा अलीकड या ीवादी सािह य वाहातील एक मुख व मह वा या कविय ी व 
कथाकार (ओल हरवलेली माती - कथासं ह) असून, ीवादी जािणवांचे िविवध पैलू यांनी वा तववादी, 
चतनशील प तीने  केले आहते. साठो री कालखंडात, १९७०-८० या दशकांत व नंतर या काळात ही 

का  िन मती करणार्या अनेक कविय नी ीवादी का ाच े दालन समृ  केले आह.े यांतील काही मुख 
कविय ी अशा : अनुराधा पाटील, रजनी प ळेकर, मिलका अमर शेख, भा गणोरकर, अ णा ढेरे, नीरजा, ा 
लोखंड,े किवता महाजन, आसावरी काकड,े िसिसिलया का हालो इ यादी. ी वाच,े ीवादी जािणवेचे, ी या 
िविश  अनुभव – िव ाच ेवेगवेग या पात यांवरच,े िभ िभ  व पाचे िच ण यां या किवतांत आढळते. ि  
िन  तसेच सामािजक-सां कृितक वा तवाचे थेट िच ण करणार्या या किवता ी वाचा आ मभान यु  वर 
आळवणार्या आहते. बाईचे साम य व अनेक िवध मतां या श यता सूिचत करणार्या भिव य वेधीक िवता काही 
कविय नी िलिह या आहते. बाईतील अपार क णा, ितची सजनशीलता, नविन मतीची मता ही ितची बल थाने 
अनेक किवतांतून  झाली आहते. १९८०-९० या दशकांत ीवादी जािणवे या का ाचा वाह ल णीय 
होता. ी क ी का  लेखनाचे माण उ रो र वाढतच गेले. 

ि यां या आ मकथनांनी ीवादी सािह यात मोलाची भर घातली आह.े उदा., सुनीता दशेपांडे यांचे आह े
मनोहर तरी (१९९०), कमलपा ये यांचे बंधअनुबंध ही आ मकथन ेउ लेखनीय आहते. 

दिलत ि यांची आ मकथन ेही ीवादी सािह यातील एक मह वाचा द तावेज आह.े बेबी कांबळे (िजणे 
आमचे), कुमुद पावडे (अंतः फोट), शांताबाई कांबळे (मा या जलमाची िच र कथा), मु ा सवगौड (िमटलेली 
कवाड)े, ऊ मला पवार (आयदान), सधुताई सपकाळ (मी वनवासी) इ याद चे ीवादी सािह या या संदभात 
मह वाचे योगदान आह.े भारतीय व समाजशा ीय अशा दहुरेी ीवादी भूिमकांतून यांचे मू यमापन होणे गरजेच े
आह.े ीवादया श दाब ल अनेकां या मनात अनेक गैर समज आहते. यामुळे ीवादी लेखन करणा या काही 
ि या ही आपण ीवादी नाही, असे सांगतात. ीवाद हणज ेकाय आह ेआिण काय नाही, याब ल या संक पना 
प  अस या तर ीवादी अस याच ेअिभमानाने सांगता येईल. 

१) ि यांचे आंदोलन हणज े पु षां िव  सूड उगवणे नाही. ि यांना याय हवा आह;े पण अ यायाचा 
ितकार अ यायाने करता येत नाही याची यांना जाणीव आह.े एका दमन च ाचे उ र दसुरे दमनच  

नाही. 
२) ीवाद पु षांना दोष दते नाही, तर पु षस ाक व थलेा दोष दतेो. पु षस ाकामुळे पु ष हा ी पे ा 

े  आह,े ी ही खाल या तरावर आह,े आिण ी ह े पु षा या भोगाचे थान आह,े अशी िशकवण 
पु षां या मनात बबवली जात.े 
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३) दोन वग, दोन दशे, दोन जाती, दोन धम या लढायां माणे ी-पु ष ही लढाई नाही. कारण अशा लढाईत 
एकाची हार व दसु याची जीत अपेि त नाही. इथे दोघांचे िहत संबंध एकच आहते. कुटंुबातील सद य व व 
मुले यां या संबंधान ेदोघांची कत  ेसारखीच आहते. हणून स ेच ेह तांतर हा ीवादात मु ाच नाही. 
उलट, शांतता पूण सह अि त व व सामंज य अिधक मह वाचे आह.े पर परांचा स मान राखून व समते य 
पायावर आधारले या ना याने ह ेघडू शकत.े 

४) ि यांना पु ष हायचे नाही. ि यांच ेजे ज ेनैस गक वैिश य़ आह,े यात लाज वाट या सारखे काही नाही. 
ि यांवर िनसगान े सोपवले या जबाबदा या ि या नाकारत नाहीत. ि या व पु ष यां यात शारी रक 
िभ ता असली तरी  हणून दोघांत समता नांद ू शकत.े सु वातीला पु ष 
ह े वातं याचे ा प होत,े हणून सु वातीचा काळ अनकुरणाचा होता. 

५) ीवाद हणज ेसािह यातील सवतासुभावा वेगळी चूल न ह.े पण सािह या या मु य वाहात ि यां या 
सािह याकड े सतत दलु  झा यामुळे ि यां या सािह यातील वैिश य़ अधोरेिखत करणे, ही ीवादाची 
गरज आह.े 

६) ीवाद हा आंदोलनातील वा लेखनातील काही ि यांपुरता मया दत नाही. आिण केवळ ‘ ीवादी’ या 
िवशेषणापुरता ही सीिमत नाही. तळागाळातील ि यां या तरापयतचा याचा िव तार आह.े ीवादाला 
अपेि त असलेला भिगनी भाव दशे, काल, जाती, धम, वग यां या पलीकड े िनदश करतो. ि यांच े
भाविनक, मानिसक, नैितक, आ थक, भािषक आिण अि मते संबंधीच े  जगात सगळीकड े सारखेच 
आहते. 

७) ीवादी हणज ेकुटंुब मोडणा या, वातं य हणज े वैराचार मा य असणा या, कवा वत: या वैवािहक 
आयु यात नैरा य आले या ि यांनी अंगीकारलेली िवचारसरणी न ह.े असे मानणे हा ीवादाचा 
अप चार आह.े नवे कोणतेही िवचार समजून घे यातील भीती या मागे आह.े कुटंुब व समाज यातील आपले 
वच व कमी होईल अशी भीती पु षांना वाटते. ीवाद हा येक ीचा  हणून िवचार करतो. 
यामुळे ीवाद ही जगात या येक ीशी जोडली गेलेली क पना आह ेअसे गांधीजी हणत. याच माणे 
ीवादी चळवळ हा फ  ि यांचा  नसून, पु षांची मानिसकता बदल याचा तो य  आह.े 

८) ीवादी िवचारसरणी फ  पा ा य न ह.े खरेतर आपली आजची जीवन शैलीच पा ा य आह.े 
एकोिणसा ा शतकापासूनच सुधारणांचा एक वाह ि यांना ि टश मिहलां माणे ‘लेडी’ बनवू 
इि छणा यांचा होता. आता तर जग इतके जवळ आले आह,े क  भावी िवचारसरणीचे अनुकरण होणे 
सहज आह.े पण भारतीय सदंभात हा पूणपणे पा ा य िवचार नाही. महा मा जोितबा फुल,े सािव ीबाई 
फुले, ाचाय गोपाळ कृ ण आगरकर, महा मा गांधी, दादाधमा िधकारी, िव. का. राजवाड े आद नी 
शतकापूव  पासून ी-पु ष समता व ीचे वातं य याब ल अितशय उदारमतवादी िवचारांची मांडणी 
केली आह.े ती आपण आचरणात आणली नाही. 

सदंभ थंसदंभ थंसदंभ थंसदंभ थं---- 
1) डॉ.मोना िचमटे– “ ीवाद आिण मराठी ीवाद लेखन” अ र वैधव  जून 2007 
2) रा. ग जाधव “िनवडक समी ा” थम आवृ ी पृ  351 
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वातं यो रवातं यो रवातं यो रवातं यो र    काळातीलकाळातीलकाळातीलकाळातील    कामगारकामगारकामगारकामगार    चळवळीचेचळवळीचेचळवळीचेचळवळीचे    योगदानयोगदानयोगदानयोगदान    
 

ाााा. . . . डॉडॉडॉडॉ....    शारदाशारदाशारदाशारदा    गो वदरावगो वदरावगो वदरावगो वदराव    बडंेबडंेबडंेबडंे    
इितहास िवभाग मुख, वा. सै. सुयभानजी पवार महािव ालय, पूणा (जं.) िज. परभणी 

 

कामगार हट या बरोबर सामा यत: कारखा यात काम करणारा कामगार डो या समोर उभा राहतो. जो 
दसु या कड ेनोकरी करतो आिण याला नोकरी या ठकाणी कोणते ही अिधकाराचे पद नाही तसेच तो नोकरी या 
ठकाणी अटी ठरिव यात एक ान ेफारसा भावही पाडू शकत नाही तो कामगार होय. मो ा कारखा यामधील 

कामगार ज ेसंघटीत असतात त ेसोडून बाक  सव कामगार असंघटीत म ये येतात. 
कामगारकामगारकामगारकामगार    सघंटनासघंटनासघंटनासघंटना    ::::    

आप या िहतसंबंधाच ेजतन आिण वृ ी कर यासाठी कामगार संघटना थापन करतात. मालक व कामगार 
असे दोन वग असून यांच े िहत संबंध पर पर िवरोधी असतात. कामगारांची नोकरीची ि थती टकिव यासाठी 
अगर सुधार यासाठी थािपलेली संघटना हणज ेकामगार संघटना होय. 

मालक आिण कामगार यां या िहत संबंधात फरक असतो. उ पादना या साधनाचंी मालक  मालकाकड े
असत.े मालक जा तीत जा त नफा िमळिव याचा य  करतात. कामगारांना कमीत कमी वेतन दवूेन यांची 
िपळवणूक करतात. याचा ितकार एकटा कामगार क  शकत नाही. हणून आप या समान िहत संबंधा या 
संर णासाठी कामगार एकि त होवून कामगार संघटना तयार करतात. 
कामगारकामगारकामगारकामगार    सघंटनचेेसघंटनचेेसघंटनचेेसघंटनचेे    कारकारकारकार    ::::    

कामगार संघटनेची ा ी, सद य कोण, मालक कोण इ यादी या आधारे ह े कार पाड यात येतात. 
सभाद वाव न पाड यात येणा या कारात उ ोगा नुसार, सं थ े नुसार, पेशा कवा वसायानुसार संघटना, 
मालकानुसार इ यादी कार पडतात. कामगार संघटना ही जरी वत:च कामगार चळवळीची वाहक असली तरी 
ितला इतर ही काही सं था संघटना आिण मा यमांचा आधार घेवून काय करावे लागते. 

राजक य प ां या वैचा रक भूिमकेचा कामगार संघटनानंा फायदा होतो. याच ेसवात मोठे उदाहरण ेट 
ि टन मधील मजूर प  ह ेहोय. असे प  कामगार संघटनांचा स ला घेवून कामगारा या िहत संवधनाच ेधोरणे 
राबिवतात आिण यासाठी कायद े ही करतात. भारतात दखेील अशी धोरणे वीका न आिण अनेक उ ोगांच े
रा ीयीकरण क न कामगारांचे िहत संवधन कर यात आलेले दसत.े 

सरकारी यं णा ही सु ा वापर यात येत.े िवधी मंडळात ‘लॉबी ग’ क न कामगार िहताच ेकायद ेआिण 
काय ात प रवतन कर याचा य  कामगारां या सं था व नेत े करतात. तसेच कामगार यायालये (Labour 
Courts) नेम यात आलेले िविवध लवाद, समेट कर यासाठी आलेले िविवध अिधकारी, औ ोिगक िनरी क 
यां याशी संबंध ठेवून कामगार िहत सांभाळ यात येवून कामगार चळवळ पुढे जात.े 

कामगारां याकामगारां याकामगारां याकामगारां या    िविवधिविवधिविवधिविवध    चळवळीचळवळीचळवळीचळवळी    ::::    
भारतात कामगार चळवळीची सु वात नारायण मेघाजी लोखंड े यांनी केली. यांनी काही काळ रे वेत 

आिण नंतर पो ाम ये ही नोकरी केली. इ.स. 1870 म ये त े एका टे सटाईल िमलम ये टोअर कपर हणून 
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कामाला लागले. ितथूनच यांचा कामगारांशी संबंध आला. याच काळात स यशोधक चळवळीचा यां यावर 
भाव पडला. यांनी मंुबई तसेच ठा यात जाती भेद िनमूलन, ी-पु ष समानता यासार या गो ीचा सार व 
चार केला. सु वातीला यांनी उपेि तां या ांना वाचा फोडली आिण नंतर िनयतकालीका मधून कामगाराम ये 

जाणीव जागृती केली. कामगार व या म ये जावून िपडीत कामगारांना संघटीत केले आिण या य ातूनच यां या 
अ य त ेखाली ‘बॉ बे िमल हडॅस् असोिसएशन’ ही संघटना िनमाण झाली. या संघटने या द. 23 स टबर 1884 
रोजी झाले या सभेला चार हजार कामगार उपि थत होत े अशी न द आह.े नंतर द.15 ऑ टोबर 1884 ला 
त कालीन फॅ टरी किमशन या अ य ांना पाच हजार पाच शेकामगारां या स ा असले या माग यांचे िनवेदन 
सादर कर यात आले. 

* आठव ातील रिववारी पूण दवसाची सु ी असावी. 
* दररोज दपुारी जेवणासाठी अधा तास सु ी िमळावी. 
* मिह याचा पगार 15 तारखेपूव  िमळावा. 
* रोजच ेकामाच ेतास 11 पे ा जा त नसावेत. 
* कामावर असताना अपघात झा यास कामगारांना पूण पगारी रजा िमळावी आिण मृ यू झा या 

कुटंुिबयांना पे शन िमळावी. 
नारायण मेघाजी लोखंडे यांनी माग यासाठी लढा दवूेन िमल मालकावर दबाव आणला. फॅ टरी लेबर 

किमशनवर लोखंडे यांची कामगार नेत े हणून नेमणूक झाली. इ.स. 1892 म ये कामाचे तास कमी झाले. जेवणाची 
सु ी दे यात आली. ि या व बालमजूर यांना सुिवधा व व छते साठी सोयी पुरिव यात आ या. मंुबईत जेकब 
िमल या चारशे ी-पु ष कामगारांनी उठाव केला. यासाठी फॅ टरी अिधका यानंी काही ि यांना िश ा केली 
हणून ि यांनी िचडून जावून काही अिधका यांना ठोकून काढले. यासाठी यांना दडं ही झाला. हा कामगार 

ि यांचा पिहलाच संघष होय. 
इ.स. 1908 साली राज ोहा या आरोपाखाली लोकमा य टळक यांना सहा वष का या पा याची िश ा 

झाली ते हा या िवरोधात मंुबई या कामगारांनी संप पुकारला. हा दशेातील पिहलाच संप असून तो 6 दवस 
चालला. 

रौले ट ऍ ट िव  या स या हात महा मा गांधीना अटक झा याचे कळताच अहमदाबाद येथील 
कामगारांनी संप पुकारला. यात 28 लोक मारले गेले आिण 123 जखमी झाले. गांधीज नीच सांिगत यावर हा सपं 
िमटला. याच सुमारास अमृतसर येथ े इ.स. 1919 साली झाले या क ेस अिधवेशनात कामगारांची दशे ापी 
संघटना उभी कर याच ेठरले व यातून बु ीवादी नेतृ व िमळाले. िवशेष हणज े यात महारा ातील एस. एम. 
जोशी आिण बी. पी. वाडी या ह ेहोत.े यान े यांनी सु वाती या काळात कामगारांच े िश ण कर यावर भर दला. 
याचे अ य  लाला लजपतराय होत.े यात ामु याने तीन गट होत.े यातील रा ीय कामगार संघटनेच े नेतृ व 
महा मा गांधी व जवाहरलाल नेह  यां याकड े होत.े क युिन  गटाचे नेतृ व एस. ए. डांगे व एम. एस. राव 
यां याकड ेहोत.े मंुबईम ये इ.स. 1926 म ये ‘बॉ बे लेबर युिनयन’चा ज म झाला. याचे नेतृ व एस. एम. जोशी 
यां याकड ेहोत.े 
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वातं यो र काळातही महारा ात आिण महारा ा बाहरे आप या माग यासाठी या िविवध चळवळी 
झा यात यात साधारण पणे दोन कार आढळतात. संघटीत कामगार आप या मा यता ा  संघटन े ारा काय ा 
नुसार मालकांना नोटीस दवूेन आंदोलन े करतात. असंघटीत कामगार स या ह, उपोषण, बंद, हरताळ, घेरावो, 
िनदशने, रजा, मोचा इ यादी कार अवलंबतात. 

महारा ात शेती, जंगल, म य, खाण उ पादन, बांधकाम, वाहतूक, वीज, गॅस, पाणी, ापार, उ ोग 
इ यादी े ात कामगार सघंटनांच े अि त व आढळत.े महारा ात 3649 न दणीकृत कामगार संघटना असनू 
39,81,000 सद य आहते. मंुबई, नागपूर, सोलापूर, अहमदनगर, औरंगाबाद, पुणे या शहराम य े िविवध 
उ ोगांचा िवकास झाला. यासोबतच कामगार संघटनांची सं या वाढून यां या चळवळीची ही क  ेबनली. 

अशा कारे अिशि त पणा, िनर रता, उदािसनता, अ ान आिण सनािधनता ह ेकामगार चळवळी या 
मागात येणारे अडथळे आहते. कामगारांच े थलांतर, यां यातला बेब नाव, बाहे न येणारे मतलबी नेतृ व यामुळे 
ही अनेकदा ही चळवळ िशथील होत.े दा र  आिण कुटंुबात होणारा अनाठायी खच यामुळे ही कामगारांचे वेतन 
वाढलेतरी कुटंुबाचा आ थक तर वर जाईल याची खा ी नसत.े उ ोगा या मालक कड े ितकूल धोरण, सरकारची 
उदािसनता याचा ही चळवळी या यश वीतेशी संबंध असतो. कामगारांच े बोधन, कामगार िश ण आिण यांची 
एकजूट व ामािणक आिण भावी नेतृ व ह ेघटक यांची चळवळ पुढे नेवू शकते. 
सदंभ थंसदंभ थंसदंभ थंसदंभ थं    
1. ा.गणेश राऊत, महारा ातील प रवतनाचा इितहास, डायमंडप ि लकेश स, पुणे, जुलै 2006. 

2. डॉ. ीकांत गायकवाड, भारतातील सामािजक चळवळी, अ णा काशन, लातूर, 2009. 
3. घन याम शहा, भारतातील सामािजक चळवळ, डायमंड पि लकेश स, पुणे, 2011. 
4. डॉ. अिनल सगारे, महारा ातील आंबेडकरी चळवळ चा इितहास, अ णा काशन, लातूर, जुलै 2012. 
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भारतीयभारतीयभारतीयभारतीय    ससंदीय लोकशाहीत िवरोधी प ाची भिूमका ससंदीय लोकशाहीत िवरोधी प ाची भिूमका ससंदीय लोकशाहीत िवरोधी प ाची भिूमका ससंदीय लोकशाहीत िवरोधी प ाची भिूमका आिणकायआिणकायआिणकायआिणकाय    
 

ा. डॉ. इकबाल खान गफार खान    
रा यशा  िवभाग मुख, ी रेणुका देवी महािव ालय मा र ता. मा र िज.नांदडे 

तावना:  
भारताने वतं  ा ीनतंर लोकशाही शासन व थेचा वीकार केला आह.े संसदीय शासन व थते 

राजक य प ांना अन यसाधारण मह व असत.ेसवकषआिण सा यवादी शासन व थेत हीराजक य प  असतो. 
परंतु या शासन व थते एकाच राजक य प ाच ेअि त व असत.े यात िवरोधी प ाचे अि त व नस यामुळे एका 
प ाची कुमशाही थािपत होते तर ससंदीय लोकशाही व थेत एकापे ा अिधक राजक य प ाचे अि त व 
मा य कर यात येत.े लोकशाही शासन व थेला गितमान व प रप  कर यासाठी िवरोधी प ाची भूिमका खूप 
मह वाची असत.े संसदीय लोकशाही या रथाची दोन चाके हणज े स ाधारी प  व िवरोधी प  होय. संसदी 
लोकशाही यश वी कर यासाठी बळ िवरोधी प  असलाच पािहज.े संसदी लोकशाहीत िवरोधी प ाचे थान व 
भूिमका खूप मह वाची आह.े 

संसदीय लोकशाही शासन व थेत दोन कवा यापे ा अिधक प ाचे अि त व असत.े तेथील सावि क 
िनवडणुक म ये या प ाला ब मत ा  होतो, तो प  स ा संपादन करतो. जो प  स ा ा  करतो या प ाला 
स ाधारी प  असे हणतात. स ाधारी प ानतंरचे सं याबळ या प ाचे असते तो स ेत नसतो या प ांना 
िवरोधी प  असे हणतात. भारतात ससंदतेील दोन सभागृह आह.े लोकसभा व रा यसभा या सभागृहातील 
स ाधारी प ांतर या प ाची  सभासद सं या एकूण सभासदा पैक  एक दशांश असत े या प ा या ने याला 
िवरोधी प  नतेा असे हणतात. 

आधुिनक काळात िवरोधी प ाचे उगम इं लंडम ये झाला. इं लंड ला संसदी लोकशाही शासन व थेची 
जननी हणून ओळखले जात.े इं लंडम ये िवरोधी प ा या िवकासाची मुळे ह ेराजा व सरदार यां यातील स ेसाठी 
चालले या संघषात सापडत.े या संघषात काही सरदारांनी रा याची बाजू उचलून धरली तर काही सरदारानंी 
रा या या स ेला िवरोध केला. यातून स ेला िवरोध करणारा िवरोधी प  उदयास आला. 
सशंोधनाची उ ेसशंोधनाची उ ेसशंोधनाची उ ेसशंोधनाची उ :े:::    

संशोधन लेखनासाठी खालील माणे उ  ेिनि त कर यात आली आहते. 
११११) संसदी लोकशाहीतील िवरोधी प ाची पा भूमी अ यासणे.२    
२२२२) िवरोधी प ाचा उगम आिण िवकासाचा अ यास करणे.    
३३३३) स या ि थतीतील िवरोधी प ाची मािहती अ यासली.    
सशंोधनाची गहृीतकेसशंोधनाची गहृीतकेसशंोधनाची गहृीतकेसशंोधनाची गहृीतके::::    

संशोधन लेखनासाठी खालील माणे गृहीतके िनि त कर यात आली आहते. 
११११) संसदीयलोकशाहीगितमानव प रप  कर यासाठी िवरोधी प  असणे आव यक आह.े    
२२२२) ब मता या कुमशाही पासनू वाचिव यासाठी िवरोधी प  परबड असावा.    
३३३३) िवरोधी प ांनी स ाधारी प ाला जनिहताचे िनणय घे यास भाग पाडतो.    
भारतीय संसदीय लोकशाही िवरोधी प ाची भूिमका व काय:    
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संसदीय लोकशाहीला धैय ा  क न दे यासाठी िवरोधी प ाचे अि त व सव मा य आह.े संसदीय 
लोकशाही शासन व थेत िवरोधी प ांना सभागृहात आिण सभागृह बाहरे दो ही पातळीवर काय करावे लागते. 
सभागृह अनेक आयोगांचा वापर क न स ाधारी प ाला िनयंि त करत असत.े यात ामु याने थगन ताव 
मांडणी, ल वेधी सूचना,  उ र, अधा तास चचा,तारां कत व अ तारां कत , िवधिनकावर चचा, अिव ास 
ठराव मांडणे इ यादी काय संसदीय लोकशाहीत सभागृहाम ये िवरोधी प ाला करावे लागते. संसदी लोकशाहीत 
िवरोधी प ाची भूिमका व काय पुढील माणे आहते. 
११११) लोकमत जागृत करणे ह ेिवरोधी प ाचे मह वाचे काय आह.े िवरोधी प ांना लोकमत जागृतीचे काम सतत 
करावे लागतील तसेच आपाप या मतदारसंघात जाऊन रा य व रा ीय  जनतेला समजावून सांगावे लागत.े जर 
शासनान ेघेतलेल े िनणय चकु चे असेल तर प कार प रषद घेऊन सामा य जनतेपयत पोहोचवून लोकांना जागृत 
करणे ही मह वाची भूिमका िवरोधी प ाला जावी लागत.े    
२२२२) िवरोधी प ाला राजकारणात खूप मह व असत.े संसदी लोकशाही वि थत िवरोधी प ाकड े पयायी 
शासन हणून बिघतले जे हा स ाधारी प ावर अिव ासाचा ठराव पा रत होतो ते हा लगेच पयायी सरकार 
थापन कर याची जबाबदारी िवरोधी प ावर येत.े यासाठी िवरोधी प  संघ टत असावा लागतो. हणून ससंदी 

लोकशाही शासनात बळ िवरोधी प  असणे आव यक असत.े    
३३३३) िवरोधी प ाचे मह वाचे काय हणजे शासनावर िनयं ण ठेवणे, िवरोधी प  स ाधारी प ाला नहेमीच 
धारेवर धरतो, स य काय आह ेत ेजाणून घेणे, चुक चे िनणय घे यापासून वृ  करणे, यामुळे शासना या मनमानी 
भूिमकेला आवर बसतो. शेवटी सभागृहात हगंामा क न सभागृहाचे कामकाज बंद पाडते तसेच स ाधारी प ाकडून 
अ याय होत असेल तर याला वाचा फोडणे आव यक आह.े शासनाकडून अ याय व जुनून होत असेल तर या 
ठकाणी य  भेट दऊेन स य प रि थती जाणून घेऊन ते  सभागृहात आिण सभागृह बाहरे मांड याचे काय 

िवरोधी प  करत असताना दसून येत.े    
४४४४) संसदीय लोकशाहीत िवरोधी प  स ाधारी प ावर केवळ टीका कर याचे काम करत नाही तर स ाधारी 
प  जबाबदारी जाणीव क न दते असतो. िवरोधी प ा या मा यमातून जनता आपले िविवध  शासनासमोर 
ठेवत असते. तसेच जनतेच े  शासनासमोर ठेव याचे काय िवरोधी प ालाच करावे लागत.े जनते या त ार ना 
वाचा फोड यासाठी सभागृह व सभागृह बाहरे सार मा यमा ारे शासनापयत ने याचे काय करावे लागत.े जर 
शासनाने घेतलेल े िनणय िवरोधी असेल त ेचुक चे िनणय कस ेआह ेत ेजनतेपयत ने याचे काय िवरोधी प  करत 
असते िवरोधी प  करत असते . िवरोधी प  संसदीय लोकशाहीचा ख या अथान े र क आह.े जे हा लोकशाही 
सं थेवर शासनाकडून अपघात झा यास िवरोधी प  लोकशाही मागाने लोकशाहीचे र ण कर याचे काय करतो.    
५५५५) संसदी लोकशाहीत िवरोधी प ा या अि त वाने शासनावर सतत िनयं ण ठेवले जात.े परंतु ददुवान े
आप या दशेात सार मा यमे िवरोधी प ा या तुलनने े स ाधारी प ालाच अिधक िस ी दली जात.े 2014 
नंतर इले ॉिन स मीिडया चे अँकर जणू काही स ाधारी प ाचे व े  असे वाटते असे हट यास चूक ठरणार 
नाही. याची अनेक कारणे असू शकतील पण एक मह वाचे कारण हणजे जािहराती आिण या मा यमातनू 
िमळणारे उ प  हहेी असू शकते इले ॉिन स मीिडया स ाधारी प ालाच जा त िस ी दते.े    
६६६६) संसदी लोकशाही या यश वीतेसाठी ब प  प ती ही चांगली बाब आह.े ब प  प ती नसेल तर एका 
प ाची कूमशाही थािपत हो याची श यता नाकारता येत नाही. संसदी लोकशाही व थेत ब प  प ती 
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अस यास यां याम ये स ा ा ीसाठी चालले या संघषामुळे जनिहताकड ेदलु  हो याचा धोका संभवतो. यामुळे 
शासन अि थर बनत.े स या भारतीय राजकारणातील ि थती पाहता बळ िवरोधी प  दसून येत नाही. तर 
िवरोधी प  गटातटात िवभागला गे याने या याही शासनावर अंकुश रािहललेा दसत नाही. स या या 
प रि थतीत राजकारण ह े नीितहीन बनत चाललेली आह.े बोध संघ टत िवरोधी प ा या अभावामुळे ससंदी 
लोकशाहीचीपाळे - मुळे ढले होऊ लागले आिण संसदी लोकशाही शासन व था धो यात आ याचे िच  िनमाण 
झाले आह.े    

थोड यातथोड यातथोड यातथोड यात असे हणता येईल क  लोकशाहीला िहटलर शाही पासून वाचायचे असेल, दशेातील  
वातं य अबािधत राखायच ं असेल तर बळ िवरोधी प  असला पािहज.े भावी व बळ िवरोधी प ा या 

अि त वामुळेच लोकशाही शासन व था यश वी होत.े 
िन कषिन कषिन कषिन कष: 

१) िवरोधीप  स ाधारी प ाची कूमशाही रोखतो. 
२) बळ िवरोधी प  ही लोकशाहीची ओळख आह.े 
३) िवरोधी प ाने लोकशाही स म कर यास मोलाचे योगदान दले आह.े 
४) िवरोधी प ामुळेच जनतेतील असंतोष बाहरे पडत असतो. 
५) स ाधारी प  व िवरोधी प ा या सहकायाने रा यकारभार सरुळीतपणे चालतो. 
६) िवरोधी प ाने स ाधारी प ाचे िवधायक सूचना आिण मागदशन करणे. 

सदंभसचूीसदंभसचूीसदंभसचूीसदंभसचूी: 
१) क यपसुभाष, आपली संसद, नशॅनल बुक ट इंिडयानवी द ली,२००८. 
२) क यपसुभाष, भारतीय संसद: िवप  क  भूिमका, नशॅनल बुक ट इंिडया नवी द ली, १९९८. 
३) डोकेना.,भारतीय शासन आिण राजकारण, पपळपुरे काशन नागपूर 
४) जोशी,डॉ.सुधाकर, भारताचे शासन आिण राजकारण, िव ा बुक पि लकेशन औरंगाबाद, २००३. 
५) माधव गोडबोल,े अनुवाद सुजाता गोडबोल,े भारता या संसदीय लोकशाहीची अि परी ा, राजहसं काशन पणु,े 

२००७. 
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वातं यो र काळातील मा यमांची भूिमका    
    

ाााा. . . . डॉडॉडॉडॉ....    बालाजी ल मणराव शदेबालाजी ल मणराव शदेबालाजी ल मणराव शदेबालाजी ल मणराव शदे    
वतृप िव ा िवभाग मखूवतृप िव ा िवभाग मखूवतृप िव ा िवभाग मखूवतृप िव ा िवभाग मखू, , , , पु यशो क अिह यादेवी होळकर महािव ालयपु यशो क अिह यादेवी होळकर महािव ालयपु यशो क अिह यादेवी होळकर महािव ालयपु यशो क अिह यादेवी होळकर महािव ालय, , , , राणीसावरगावराणीसावरगावराणीसावरगावराणीसावरगाव ताताताता. . . . गगंाखडेगगंाखडेगगंाखडेगगंाखडे, , , , िज हािज हािज हािज हा    परभणीपरभणीपरभणीपरभणी    

 

भारतावर इं जांचे रा य होते. यामुळे भारतात वृ प  सु  करायचे अस यास इं ज सरकारची 
परवानगी यावी लागत असे. इं ज सरकार या िवनापरवानगी  वृ प  चालिवता येत न हतं. यामुळे 
जी वृ प े भारतात सु  कर यात आली होती ती वृ प े इं ज सरकारची मा यता कवा परवानगी घेऊनच सु  क
र यात आली. भारतात प का रते या ारंभी सामािजक सुधार यासाठी लोकजागृती ह े मु य उ द ये होत.े 
वातं याची चळवळ जोरात सु  झा यावर ि टशांिव द वातं यासाठी लढा दणेे ह ेप का रतेचे उ द ये झाल े

आह.े वातं ा ीनंतर दशेां या िवकासात िवधायक भूिमका बजावणे ह े प का रतेचे उ द ये आह.े 
स या याकाळात बदलली राजक य, सामािजक प रि थती ल ात घेवनू िवरोधी प ाची भूिमका बजावणे हउे द  े
झाले आह.े सार मा यमे ही या या काळानसुार िवकिसत होत गेली आह.े ारंभीचा काळ आिण आता या 
काळाम ये फार मोठा बदल झाला आह.े सार मा यमाणा सामािजक व थेचा दजा दला जातो. या माणे 
िश ण, कंुटंुब, शासन व था, धम अशा िविवध व था समाजावर, िवचारावर ठसा उमटवत असतो. याच 

माणे मा यमाची भाव  आप या जीवनावर उमटवत असतो. आप या अनके कामांची आिण िवकासाची मािहती 
मा यमां या कामांपयत पोहचत नाही. मा  काम सु  असत. काही ठळक काम व मािहती मा यमा या समोर यतेे. 
यांना िस दी िमळत.े यातनु िस दी हा मुळ हतेू नसतो. यातून समाज घडला पािहज, यासाठी मा यमे काम 

करीत आहते. याच अथान सार-मा यमांना एक आधुिनक सामािजक व था हणता येईल. मा यमांना आधुिनक 
सामािजकचा दजा दला पािहजे.  मा यमामुळे मत दशन व जनमत -िन मती होत आह.े मा यमािवषयी कुटंुबात 
चालणा-या ग पा, िम मंडळातील वादिववाद, राजक य टकेव न होणारे वादिववाद,सरकारची चांगल,ेवाईट 
कामे, याव न आप या ल ात येते क , मा यमाची सामािजक चचा व मु यमापना या क ाबाहरे नाहीत. हचे 
िस द होते. सार मा यमानी समाजा या ापक िहतासाठी कामे केली पािहजते. ह े गृिहतक आह.े मा यम 

वहाराबदल गृिहतके बदलत नाहीत. आज या काळात सोशल िमिडया भावी आह.े पूव  पॅिस ह असणारा 
िमिडया आता अॅि टव झाला आह.े नाग रकां या ित या सु दा बातमीच ेिवषय होत आहते. एवढा भाव सोशल 
िमिडयामुळे झाला आह.ेअिधका अिधक नाग रक सोशल िमिडयाकड ेवळू लागला आह.े नाग रक हणून बघ यापे ा 

ाहक हणून बघ याचा कल मा यमांचा वाढला आह.े ारंभी भारताता टा हीवर लोकिश ण, सरकारी योजनाची 
मािहती,कामांची िस दी, इ यादी काय म आखले जात असत. खासगी वािह यां या आगमनानतंर टी ही या 
मा यमाची उ द  े बदलली आहते. स या या काळात सार मा यमाचा उदयोग वसाय झाला आह.े मा यमे 
चालिव यासाठी फार मोठे भांडवल लागते. ह ेचालिव यासाठी ीमंत कवा उदयोपतीच असावा लागतो. कारण 

सार मा यमा या उ प ासाठी ाहक आिण जािहराती हया दोन बाजू मह वा या आहते. हया दो ही बाजू 
बाजारपेठेवर अंवलबुन असतात. मा यमांना जािहरातीतनु पैसे िमळिवणे क ठण असते. यातनुच पगार व मालकानंा 
नफा िमळत असतो.            

वृ प  सु  कर यासाठी इं ज सरकारची िनयमावली होती. या िनयमात  जाचक अटी लाद या हो या.वृ
प ांनी जाचक अटीच  पालन करणं बंधनकारक होत.ं जी वृ प े िनयम अटी पाळत नाहीत या वृ प ाची  मा

यता व पो ट ऑ फस मधील परवाना र  करीत असत. वृ प ांम ये बातमी,लेख, मजकूर कािशत कर यासाठी इं
ज सरकारच ेिनयम व अटी डो यासमोर ठेवूनच वृ प  कािशत करावी लागत होती.  भारत दशे वातं य हो
यापुव  जगात वृ प  सु  होती.मा  भारतात एकही वृ प  सु  न हत.े इं जांना वृ प  वाचनाची सवय व आ
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वड होती. आप या दशेातील घडामोड ची मािहती िमळिव यासाठी इं ज नाग रक इं ज सरकारवर दबाव टाक त 
असत. यातच िह क बगाल गॅझेट यांनी थम भारतात इं जी वृ प  सु  केले त ेसरकारच ेऐकत नस यान े यांच ेवृ

प  बंद करणे, आ थक नुकसान करणे, दडं लावणे, असे कृ य त कालीन सरकार करीत असत. याचे पडसाद भार
तावर उमटले. पिहले दपण ह ेमराठी वृ प  कािशत झाले. यानंतर हळूहळू भारताम ये िविवध भाषेम ये दिैनके 

कािशत होत होती.  गे या दोनशे वषाम ये दशेात वातं य ल ासह िविवध े ात बदल घडिव यासाठी प का
रतेच ेयोगदान मह वाचे मानले गेले आह.े वातं य काळानंतर प कार, संपादक, मालक यां याकड ेपाह याच े व
प समाजाची दृ ी बदलली  आह.े  वातं य पूव  प कार हटलं क  खादीचा से,शबनम   असा पोशाख होता. स

या या काळाम ये बदल झाला असून वृ प ाचे मालक ह ेसंपादक झाले. संपादक हा भांडवलशाहीचा वग तयार 
झाला. या भांडवलशाहीत  प काराची ा या बदलली आह.े कामासाठी वेळेचे बंधन आले. वृ प ात जािहराती
ला मह व दलं गेलं." वातं यापूव  आिण आज या काळात प का रते या उ शेात बदल झाला आह"े, असं मत नी
ला उपा ये यांनी  केले आह.े 

भांडवलशाही मते मा यमांचा दजा सुधारला आह.े  वृ प ातील पानामधून वाचकांची भूक भागत आह.े 
या वृ प ात सव मािहती दली जात ेजात आह.े स या तर दिैनकात सवच पाने कलर  कािशत होत आहते.त ेवृ

प  कमी कमतीम ये  वाचकांना िमळत आह.े सोशल िमडीयाम ये या पेपरची लक पाठवली जात आह.े मोबाइल
या मा यमातून  दशेातील कानाकोप यांमधील वाचकापंयत वृ प े वाचायला िमळत आह.े या संदभात लोकमतचे

 समूह संपादक आिण ये  प कार दनकर रायकर यां या मते वातं यो र काळात मा यमात मोठे बदल झाले आ
ह.े याचा प रणाम प का रतेवरही झाला आह.े भारत दशे वातं यापूव ही प कारांचे मोठे योगदान आह.े यां या 
योगदानामुळे आजची प रि थती बघायला िमळाली. प का रतेला अथ ा ीची जोड िमळाली आह.े वृ प ात काम
 करणारा प कार बदलला आह ेतो वतः फोटो घेत असून आपली बातमी वतः टाईप क न संगणकावर पानांची 
मांडणी करीत आह.े तेही अचूक. यामुळे वृ प ाचा दजा व मांडणी आिण कमी वेळेत वृ प  वाचकांना वाचायला 
िमळत आह.े वेळ व पैशाची बचत होत आह ेप रि थती बदल याचं आणखीण एक मोठं कारण सांिगतल ंजात ंते ह
णजे आणीबाणी या िवरोधातही काही प कार, संपादक उभे रािहल ेहोत.े मा  प रि थती बदलत गेली.  गे या का
ही वषात प का रतेम य े वेश कर यासाठी िव ा याचा ओढा मो ा माणात येत आह.े केवळ मो ा शहरांम ये
च प का रतेच ेअ यास म उपल ध होत होत.े आता मा   तेच अ यास म लहानलहान शहरांम ये उपल ध होत 
आहते. पेनीपासून लॅपटॉपपयत प का रतेचा वास झाला आह.े भारतात कुठेही बातमी घडली क  काही सेकंदातं 
बातमी वा या या वेगाने दशेात पसरत आह.े बातमी पसरिव याचे काम सोशल िमडीया करीत आह.े सोशल मीिड
या ह ेमा यम न ा पाला आलं आह.े21 शतक ह ेमािहतीचा शतक हटलं जात.ं मािहतीची दवेाणघेवाण मो ा 
 माणात वाढली आह.े प कार हटल ंक  पेन, एजंट हटलं क  वृ प  असं सू  होत.ं आता मा  सु ात बदल करा
व लागत आह.े प कार हटलं क  मोबाइल, इंटरनेट, ई मेल, लॅपटॉप,संगणक जवळ असणं आव यक झालं आह.े सो
शल िमडीया या मा यमातून घराघरात बातमीदार, प कार, छायािच कार, संपादक, लेखक तयार होत आहते. ए
खादी सम या, बातमी, मािहती सोशल िमडीया या मा यमातून सवसामा य नाग रकापंयत पोहोचत आह.े1980 ते
 १९८५ नंतर दरूसंचार संवाद ांतीच ेप रणाम दसू लागले आहते.90 ा शतकाम ये जागितक करण झालं. यामु
ळे पूणवेळ प का रता समोर आली आह.े एक मोठा वग प कार हणून समोर आला आह.े  याच नोकरीवर आपली 
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उपजीिवका भागवीत आहते. याच काळात नवे तं ान भारतात उपल ध झाले. या तं ानाचा वीकार मा यमां
नी केला आह.े या दर यान संगणक, कॅमेरा, टाईपरायटर आदी नवीन उप मांचा वापर वाढला आह.े कामात गती 
आली आह.े नवीन ांती हणून इले ॉिनक मीिडयाचा वापर वाढला आह.े ताजी बातमी आिण िच ीकरण होत आ
ह.े वातं यापूव  आिण वातं यानंतर नाग रकां या सम या एकच रािह या नाहीत.     
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वातं यो र काळात सं कृत भाषचे ेमह ववातं यो र काळात सं कृत भाषचे ेमह ववातं यो र काळात सं कृत भाषचे ेमह ववातं यो र काळात सं कृत भाषचे ेमह व 
    

ाााा....    शकंरशकंरशकंरशकंर    धारबाधारबाधारबाधारबा    घाडगेघाडगेघाडगेघाडगे    
सं कृतसं कृतसं कृतसं कृत    िवभागिवभागिवभागिवभाग, पु य ोकपु य ोकपु य ोकपु य ोक    अिह यादेवी होळकर अिह यादेवी होळकर अिह यादेवी होळकर अिह यादेवी होळकर महािव ालयमहािव ालयमहािव ालयमहािव ालय, राणीसावरगाव राणीसावरगाव राणीसावरगाव राणीसावरगाव ताताताता....गगंाखडेगगंाखडेगगंाखडेगगंाखडे    

 
तावनातावनातावनातावना::::        

                            सं कृतसं कृतसं कृतसं कृत ही एक सवात ाचीन भाषा असून ती पृ वीवरील सवात ाचीन, समृ , अिभजात आिण शा ीय 
भाषा मानली जाते. ही भाषा हद,ू बौ  आिण जैन धमा या उपासनचेी भाषा असनू ती भारता या २३ शासक य 
रा यभाषांपैक  एक आह.े नपेाळम ये ही या भाषेला अितशय मह व आह.े या भाषेत अनेक सुभािषते आहते. 
िव यात ाकरणत   पािणनीन ेइ.स. पूव काळात सं कृत भाषेला मािणत केल.े सं कृत भाषेतील अनेक श द 
भारतीय भाषांम ये जसे या तसे योजले जातात. यांना त सम श द हणतात. सं कृतमधूनच उ र भारतीय भाषा 
ज म या आहते, हणूनच सं कृत भाषेला सव भाषांची जननी हटले जात.े सं कृत भाषेला सरुभारती, दवेवाणी, 
दवेीवाक् , दवेभाषा, अमरभारती,इ यादी अ य नावे आहते. सं कृतम य ेिलिहलेल ेिशलालेख सवात ाचीन आहते, 
पण काही कालांतरान ेसं कृत भाषेच ेमह व संपु ात आले व इसवी सन १२०० नंतर सं कृत भाषा चिलत झाली. 
आ वत य सं कृत ही ाचीन आह ेआिण मेघव तया सं कृत ही ाकृत नतंर िवकिसत झाली आह.े 
सं कृत भाषाही भारतीय इितहाससं कृत भाषाही भारतीय इितहाससं कृत भाषाही भारतीय इितहाससं कृत भाषाही भारतीय इितहास, समाजशा  आिण सं कृती या अ ययनासाठी असमाजशा  आिण सं कृती या अ ययनासाठी असमाजशा  आिण सं कृती या अ ययनासाठी असमाजशा  आिण सं कृती या अ ययनासाठी अ यतं आव यक आिण यतं आव यक आिण यतं आव यक आिण यतं आव यक आिण 
सािह या यासा या दृ ीन ेही मह वाची भाषा आहेसािह या यासा या दृ ीन ेही मह वाची भाषा आहेसािह या यासा या दृ ीन ेही मह वाची भाषा आहेसािह या यासा या दृ ीन ेही मह वाची भाषा आह.े परंत ुअलीकड या काळात सं कृता ययनाचा क  बद ूब जन परंत ुअलीकड या काळात सं कृता ययनाचा क  बद ूब जन परंत ुअलीकड या काळात सं कृता ययनाचा क  बद ूब जन परंत ुअलीकड या काळात सं कृता ययनाचा क  बद ूब जन 
वगाकड ेलखेसरकत अस याच े दसनू यते आहेवगाकड ेलखेसरकत अस याच े दसनू यते आहेवगाकड ेलखेसरकत अस याच े दसनू यते आहेवगाकड ेलखेसरकत अस याच े दसनू यते आह.े    

चंडचंडचंडचंड    श दभांडारश दभांडारश दभांडारश दभांडार    असललेीअसललेीअसललेीअसललेी    भाषाभाषाभाषाभाषा    ::::    

सं कृत भाषेतील श द भांडार अितशय समृ  आह.े धातूपासून श द,अनेक धतुसा दते आिण एका 
श दापासून अनेक श द अशी ही भाषा श द ाचूया या िशखरावर दसते.या भाषेम ये एका श दासाठी अनके 
पयायी श द दसून येतात. जस े:- ‘ ी’ या श दाकरता नारी, अधािगनी, वामांिगनी, वामा, योिषता, असे अनके 
श द सं कृतम ये आहते. यातंील एक एक श द ीची सामािजक, कौटंुिबक आिण धा मक भूिमका दशवतो. सं कृत 
भाषेचे श दभांडार असे चंड आह.ेसं कृत भाषेत एकेका दवेाला ही अनेक नावे असतात. सूयाची १२ नावे, 
िव णूसह नाम, गणेश सह नाम ही अनके जणांना मुखो त असतात. यातील येक नाम ह े या या दवेतचेे 
एकेक वैिश च सांगते. 

सं कृतम ये ाणी, व तू इ याद ना अनेक ितश द आहते. उदा. बैलाला बलद, वृषभ, गोनाथ अशी ६० 
या वर; ह ीला गज, कंुजर, ह ती, दतंी, वारण अशी १०० या वर; सहाला वनराज, केसरी, मृग , शादलू अशी 

८० या वर; पा याला जल, जीवन, उदक, पय, तोय, आप; सो याला वण, कांचन, हमे, कनक, िहर य आदी 
ितश द आहते. 

 भाषेचे मु य वेगळेपण हणजे वा यातील श द मागे पुढे जरी झाले तरी याचा अथ बदलत नाही.वा यात श द 
कोठेही असल,े तरी वा याचा अथ बदलत नाही, उदा. ‘रामः आ ं खादित।’ हणजे ‘राम आंबा खातो’, ह ेवा य 
पुढील माणे कसेही िलिहल,े तरी अथ तोच रहातो - ‘आ ं खादित रामः।’ ‘खादित रामः आ म् ।’ या उलट जगातील 
अ य भाषांत, उदाहरणाथ इं जीत, वा यातील श दांचे थान बदलले क , िनराळाच अथ होतो, उदा. ‘Ram eats 
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mango.’ हणजे ‘राम आंबा खातो’, ह ेवा य ‘Mango eats Ram.’ (असे िलिहल,े तर याचा अथ होतो, ‘आंबा 
रामाला खातो.’) याचं अथ िनि ती मुळे ही भाषा अंतराल े ात उपयोगी ठ  शकत.े 
एका म भारताची खणू एका म भारताची खणू एका म भारताची खणू एका म भारताची खणू ::::    

ाचीन काळापासूनच सं कृत ही अिखल भारताची भाषा हणून ओळखली जात होती. का मीरपासनू 
लंकेपयत व गांधारपासून मगधापयतचे िव ाथ  नालंदा, त िशला, काशी आदी िव ापीठांतून अनेक शा े आिण 
िव ा यांचे अ ययन करत. या भाषेमुळेच ट, कै यट, म मट या काि मरी पंिडतांचे ंथ थेट रामे रपयत िस  
पावले. पािणनी पा क तानचा, आयुवदातील चरक हा पंजाबचा, सु ुत वाराणसीचा, वा भट सधचा, क यप 
का मीरचा आिण वंृद महारा ाचा; पण सं कृतमुळेच ह ेसव भारतमा य झाले. 

रा भाषा सं कृत असती, तर रा भाषेव न भांडणे झाली नसती... ‘रा भाषा कोणती असावी’, याकरता 
संसदते वाद झाला. दि ण भारतान े हदीला कडाडून िवरोध केला. एक च त व  हणाला, ``अरे, तु ही 
कशाकरता भांडता? सं कृत ही तुमची रा भाषा आहचे. तीच सु  करा.’’ सं कृतसारखी पिव  दवेभाषा तु ही 
घालिवली. मग भांडणे होणार नाहीत तर काय ? डॉ.बाबासाहबे आंबेडकरांना सं कृत ही भारताची राजभाषा, 
(संपक भाषा) हावी असे वाटे. 
साधारणत:  

१९५० या दशका या सु वातीला भारत सरकारने सं कृत भाषे या राजक य, शै िणक धोरणां िवषयी 
काही योजना आखायला सु वात केलेली दसत.े आधुिनक भारतात सं कृत िवषयी असा िवचार कर याची ही दसुरी 
वेळ आह.े मा  ही दसुरी सु वात ि टशांचे जुलमी जोखड खां ाव न उत न धमाधा रत फाळणी या वेदनादायी 
मृत चे ओझे बळजबरी खां ावर आले या वतं  भारतात झाली, ह ेया घटनेच ेिवशेष. या योजनां या आखणीतून 

सं कृतचा सार, ित या दशेा या राजक य जीवनातील थानाची िनि ती, काशने, नभोवाणी, दरूिच वाणी 
सार या न ा मा यमांतील ितचे थान इ यादी अनेक बाब चा िवचार सु  झाला. सं कृत रा भाषा हावी असाही 
िवचार याच ओघातून समोर येऊ लागला आिण १९५६ साली सं कृत किमशनची थापना ही यातूनच झाली. 
भाषावार रा य रचनेचा िवचार ही याच काळात सु  अस याने भाषा आिण रा ीयता हा मु ा ही ते हा जोर ध  
लागला होता. १९४८ साल या राधाकृ ण यां या अ य ते खाली झाले या िव ापीठ िश ण सिमती या सं कृत 
िवषयक िशफारश ना ितसाद हणून सरकारने ही. राघवन, रा. ना. दांडकेर, सशुील कुमार ड े याचंा रा ीय 
सं कृत आयोग थापन केला. १९५७ साली या आयोगाने सादर केले या अहवालातील अकादिमक िशफारश  
सोबतच ‘सं कृत भाषा भारती यां या र ात, ासांत िभनलेली आह,े ती रा ीय एकतेचे आिण चा र याचे वहन 
करत,े वाढ या भािषक अनाग दीमुळे दशेा या एकतेला धोका िनमाण होत आह…े’ अशी ‘िनरी णे’ या अहवालात 
होती. 

याआधी इं जांनी कोलका याम ये अंमलबसव यावर ितथे सं कृत शाळांच े पुन ीवन कर याचा िनणय 
घेतला होता. ते हा आधुिनक काळात सं कृत िवषयक धोरणांचा रा ीय व थे या चौकटीत पिह यांदाच िवचार 
झाला. या अहवालाला कडाडून िवरोध करताना भारतीय बोधनाचे जनक असले या राजा राम मोहनरॉय यानंी 
मांडलेली मते ल णीय आहते. ‘कंपनी सरकारने सु  केले या सं कृत शाळा सु  कर या या या योजनेतनू भारतीय 
िव ा याना ाकरणातील उ म बाबी व आ याि मक गूढ बाब त रस यांसार या अ वहाय आिण दोन हजार 
वषापासून िशकव या जात असले या याच या बाब  तरस िनमाण हो या पलीकड ेकाही ही होणार नाही,’ अस ं
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रॉय सरकारला सांगतात. इं जी िश णाची आिण ितथ या औ ोिगक करणा या फाय ांची ओळख झाले या रॉय 
यां या सार या िवचारकाची ही मते यां या समकालीन, सम िवचारी चतनातून िनमाण झाले या, बोधना या 
मुळाशी असले या ावहा रक भौितक वादी गरजांशी सवंादी वाटतात. 
आज या काळात सं कृत आज या काळात सं कृत आज या काळात सं कृत आज या काळात सं कृत भाषचेी ि थतीभाषचेी ि थतीभाषचेी ि थतीभाषचेी ि थती::::    

२१ ा शतकात माहारा ात सं कृत भाषेची ि थती अितशय दयनीय झाली आह.े लोक सं कृत भाषा 
िशक याचा फारसा य  न करत नाहीत, शाळेत केवळ एक िवषय या हतेनूे सं कृत िशकली जाते. महारा  सोडला 
तर भारता या इतर ांतांत सं कृतच ेअ ययन-अ यापन-संशोधन होते. सं कृत भाषेचा सार कर यासाठी सरकारी 
शाळा, महािव ालय े या काय माशी जोडते. शाळा कॉलेजम य े वेगवेगळे काय म आयोिजत केल े जातात 
शहरातील सव शाळांम ये सं कृत भाषते िनबंध, प , वादिववाद, गायन, िच कला पधा घेत या जातात. या 
दवशी काही सामािजक सं था आिण मं दरांकडून काय मही आयोिजत केले जातात. सं कृत या रचनासं कृत या रचनासं कृत या रचनासं कृत या रचना, ोकोकोकोक, 

पु तकेपु तकेपु तकेपु तके लोकांम ये वाटली जातात. सं कृतची भाषा वाढव यासाठी सरकारकडून नवीन योजना जाहीर केली जात.े 
आज सं कृत भाषचेी अव था वाईट आह.े अनेक अ यास मांमधून त े काढून टाक यात आले आह.े भारत दशेात 
सं कृत भाषचेा अ यास अिनवाय नाही, यामुळे िविवध रा ये यां या अ यास मात यां या इ छेनसुार 
कोण याही भाषेचा अ यास म समािव  करतात. तस,े आता सहावी ते आठवीपयत सं कृत अिनवाय कर याचा 
िनयम सरकारने काढला आह.े क ीय िव ालयानहेी हा िनयम वीकारला असून, आप या अ यास मात सं कृतचा 
समावेश केला आह.े क ीय िव ालयानेही    2014    पासून दरवष  ‘सं कृत स ाहसं कृत स ाहसं कृत स ाहसं कृत स ाह’ पाळ याचा िनणय घेतला आह.े 
यादर यान सव सीबीएसई शाळांम ये सं कृत स ाह साजरा केला जाणार असून तेथे सं कृत भाषेशी संबंिधत 
काय म होणार आहते. येथे सं कृत ोक आिण याचा हदी अथ वाचा. 
भारता ित र  परदशेातही सं कृत भाषा िस  आह,े तेथील महािव ालयीन शाळेत सं कृत ही परदशेी भाषा 
हणून ओळखली जात,े ती िव ाथ  यां या इ छेनसुार िनवडू शकतात. जमनीजमनीजमनीजमनी,    अमे रकाअमे रकाअमे रकाअमे रका, लडंनम येलडंनम येलडंनम येलडंनम य ेह े अिधक 
चिलत आह.े 

भारतातील सं कृत िव ापीठे भारतातील सं कृत िव ापीठे भारतातील सं कृत िव ापीठे भारतातील सं कृत िव ापीठे ::::  
भारतात अजूनही सं कृत भाषेतून िश ण घेणारे बरेच लोक आहते. भारतातील पिहले सं कृत िव ापीठ 

1791 म ये वाराणसी येथ ेउघड यात आले. संपूण आनदं सं कृत िव ापीठ 1791 वाराणसी, सि ा पाठशाळा 
1876 हसैूर, कामे र सग दरभंगा सं कृत िव ापीठ 1961 दरभंगा, रा ीय सं कृत िव ापीठ १९६२ ित पती, 

ी लाल बहादरू शा ी रा ीय सं कृत िव ापीठ १९६२ नवी द ली, रा ीय सं कृत सं थान 1970 नवी द ली, 
ी जग ाथ सं कृत िव ापीठ 1981 पुरी, ओ रसा, नेपाळ सं कृत िव ापीठ 1986 नेपाळ, ी शंकराचाय सं कृत 

िव ापीठ 1993 कलाडी, केरळ, किवकुलगु  कािलदास सं कृत िव ापीठ 1997 रामटेक, जग गु  रामानंदाचाय 
राज थान सं कृत िव ापीठ 2001 जयपूर, ी सोमनाथ सं कृत िव ापीठ 2005 सोमनाथ, गुजरात, मह ष 
पािणनी सं कृत आिण वै दक िव ापीठ 2008 उ ैन, कनाटक सं कृत िव ापीठ 2011 बंगलोर.यािशवाय दशे-
िवदशेातील अनेक महािव ालयांम ये सं कृत अ यास मांसाठी वतं  िवभाग आह.े अनेक 
जणइथून ॅ यएुशनॅ यएुशनॅ यएुशनॅ यएुशन तसेच पो टपो टपो टपो ट ॅ युएशनहीॅ युएशनहीॅ युएशनहीॅ युएशनही करतात.सं कृत भाषा ही भारताची शान आह,े ितचा संवधन क न 
ितला यो य तो मान आिण दजा दला पािहज े

आज सं कृत भाषचेी अव था वाईट आह.े अनेक अ यास मांमधून ते काढून टाक यात आले आह.े भारत 
दशेात सं कृत भाषेचा अ यास अिनवाय नाही, यामुळे िविवध रा ये यां या अ यास मात यां या इ छेनुसार 
कोण याही भाषेचा अ यास म समािव  करतात. तस,े आता सहावी ते आठवीपयत सं कृत अिनवाय कर याचा 
िनयम सरकारने काढला आह.ेक ीय िव ालयानहेी हा िनयम वीकारला असून, आप या अ यास मात सं कृतचा 
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समावेश केला आह.े क ीय िव ालयानेही    2014201420142014    पासून दरवष  ‘‘‘‘सं कृत स ाहसं कृत स ाहसं कृत स ाहसं कृत स ाह’’’’ पाळ याचा िनणय घेतला आह.े 
यादर यान सव सीबीएसई शाळांम ये सं कृत स ाह साजरा केला जाणार असून तेथे सं कृत भाषेशी संबंिधत 
काय म होणार आहते.  

भारता ित र  परदशेातही सं कृत भाषा िस  आह,े तेथील महािव ालयीन शाळेत सं कृत ही परदशेी 
भाषा हणून ओळखली जाते, ती िव ाथ  यां या इ छेनुसार िनवडू शकतात. जमनीजमनीजमनीजमनी, , , , अमे रकाअमे रकाअमे रकाअमे रका, , , , लडंनम येलडंनम येलडंनम येलडंनम य ेह े
अिधक चिलत आह.े 
भारतात सं कृतचा चार करणा या सं था आिण  भारतात सं कृतचा चार करणा या सं था आिण  भारतात सं कृतचा चार करणा या सं था आिण  भारतात सं कृतचा चार करणा या सं था आिण  िनयतकािलकेिनयतकािलकेिनयतकािलकेिनयतकािलके::::    

इ.स. १९९६म ये उ र दशेातून एकूण ४८ सं कृत िनयतकािलके कािशत होत असत, यांम ये ३ दिैनके, 
७ सा ािहके, ४ पाि के, १५ मािसके, १३ ैमािसके आिण ६ अ य कारची िनयतकािलके होती. ीराम सं कृत 
अ ययन क , नािसक. ( ा. ी. अतुल तरटे सर)    

• ी अ लकोट वामीमहाराज मठ (पुणे) 
• अिजत मेनन 
• आनंद-पि का (िनयतकािलक) 
• आनंदा म (पुणे) 
• DrAmbedkar Hindi Sanskrit Vidyapeeth Bihar Cum Education And Training 
( ेगुसराई, िबहार) 
• उषा (िनयतकािलक) 
• किवकुलगु  कािलदास सं कृत िव ापीठ (रामटेक, महारा ) 
• ीकाशी पि का (िनयतकािलक) 
• कौशले  सं कृत िव ापीठ (दगु, म य दशे) 
• गा डीवम्  (िनयतकािलक) 
• गीवाण (िनयतकािलक) 
• टळक महारा  िव ापीठ (पुणे, वगैरे) 
ShriBalmukundLohiya Centre of Sanskrit and Indological Studies ( टळक 

िव ापीठाअंतगत) 
ी बालमुकंुद सं कृत महािव ालय ( थापना २-१२-१९४८) 

• डे न कॉलेज (पुणे) 
• द योित (िनयतकािलक) 
• नेपाळ सं कृत िव िव ालय 

o  सं कृत िव ापीठ (ऋदी, नेपाळ) 
o शारदा सं कृत िव ापीठ (मह नगर, नेपाळ) 
o ह रहर सं कृत िव ापीठ (िखदीम, नेपाळ) 
o जनता सं कृत िव ापीठ (िबजौरी, नेपाळ) 
o कािलका सं कृत िव ापीठ (नेपाळ) 
o सं कृत पाठशाळा (राजे री-काठमांडू, नेपाळ) 
o वा मीक  िव ापीठ आिण राणीपोखरी सं कृत मा यिमक शाळा (काठमांडू, नेपाळ) 

� तीनधारा सं कृत हॉ टेल (काठमांडू, नेपाळ) 
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• भातम्  (िनयतकािलक) 
• साद काशन (पुणे) 
• ा ण महा-स मेलनम्  (िनयतकािलक) 
• भांडारकर ा यिव ा संशोधन सं था (पुणे) 
• भारतधम (िनयतकािलक) 
• भारत ी (िनयतकािलक) 
• िमिथला सं कृत िव ापीठ (िबहार) 
• जग गु  रामान दाचाय राज थान सं कृत िव िव ालय (मडाऊ, जयपूर) 
• रा ीय सं कृत िव ापीठ (ित पती) 
• रा ीय सं कृत सं थान (दवे याग, उ राखंड); (नवी द ली) 
• ी लाल बहादरु शा ी रा ीय सं कृत िव ापीठ (नवी द ली) 
• लोक सं कृतम्  (िनयतकािलक) 
• पं. वसंतराव गाडगीळ 
• िव ा (िनयतकािलक) 
• िव  सं कृतम्  (िनयतकािलक) 
• वेदशा ो ेजक सभा (पुणे) 
• वै दक संशोधन मंडळ (पुणे) 
• जगंधा (िनयतकािलक) 
• शारदा मािसक 
• शारदा (पि का) 
• शारदा सं था ( काशन सं था, वाराणशी) 
• यामला (िनयतकािलक) 
• ी ा सं कृत िव ापीठ (ल मणगढ-सीकर, राज थान) 
• ी (िनयतकािलक) 
• कै. ी.भा. वणकर 
• स भाषण स दशे (मािसक) 
• दिैनक सं कृत (िनयतकािलक, कानपूर) 
• सं कृत अ ययन क  (तळेगाव-पुणे) 
• सं कृत कॉलेज (बनारस) 
• सं कृत गु कुल महािव ालय े(ही अनेक आहते.) 
• सं कृत ंथमाला 
• सं कृत पाठशाळा (या अनेक आहते, ८० न अिधक पाठशाळांना क  सरकारचे अनुदान आह.े) 
• सं कृत सा रणी सभा (पुणे) 
• सं कृत भिवत म्  (िनयतकािलक) 
• सं कृत भारती (अिखल भारतीय सं था, मु यालय - नवी द ली) 
• सं कृत महािव ालय (आिण िव ापीठ, कलक ा) - थापना इ.स. १८२४) 
• सं कृत िव ापीठ (िवशालखंड, गोमतीनगर, लखनौ) 
• सं कृत ी (िनयतकािलक) 
• सं कृत साकेत (िनयतकािलक) 
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• मह ष सांदीपनी रा ीय वेद िव ा ित ान (भरतपूर, उ ैन) 
• सु भातम्  (िनयतकािलक) 
• ि वद ् (िनयतकािलक) 
• ह रयाणा सं कृत अकादमी 

साराशं साराशं साराशं साराशं :::: 
सं कृत भाषा भारतीय इितहास, समाजशा  आिण सं कृती या अ ययनासाठी अ यंत आव यक असलेली आिण 
सािह या यासा या दृ ीने अ यंत मह वाची अशी भाषा आह.े ितचे मह व या दृ ीने अपरंपार आहचे. या सा या 
वैिश ांमुळे ित या अ यासाचे मह व दखेील अधोरेिखत होत.े मा  हा अ यास सु  ठेवताना, सं कृता ययनाला 
उ ेजन दतेाना वर मांडले या मु ां या, चच या आधारे काही गो कड े अकादिमक िव ान े दलु  करता 
कामानय.े यादृ ीने आधुिनक भारतातील सं कृत भाषचेी ि थती, ितचे अ यंत ठळक असलेले औिच य, ितला 
दे यात येणारे मह व आिण या भाषेकडून अपेि त असलेली वतमान व भिव यकाळातील सं कृतीकारणासाठीची 
भूिमका काय असायला हवी, या सा याचा िवचार आपण करायला हवा. वातं यो र काळात सं कृत भाषेच ेमह व 
वरील माणे पहावयास िमळते. 
संदभ ंथ: 

१.सनातनचा ंथ ‘दवेवाणी सं कृतची वैिश े व सं कृतला वाचव यासाठीचे उपाय’. 
२. सं कृत सािह य शा ाची त डओळख (सरोज दशेपांडे)     
Singh &Jha& Singh  &  Mishra,  Bal Ram,  Girish,  Umesh, Diwakar  (Ed.) 2012. Science     
and Technology in Ancient Indian Texts, D.K. Printworld Ltd. New Delhi-110015. 

३.www.abhyuday.orgAccessed on September 25, 2003 
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डॉडॉडॉडॉ. . . . बाबासाहबे आबंडेकरांबाबासाहबे आबंडेकरांबाबासाहबे आबंडेकरांबाबासाहबे आबंडेकरांची ची ची ची ध मध मध मध मचळवळ चळवळ चळवळ चळवळ आिणआिणआिणआिण    नवबौ दाचंी नवबौ दाचंी नवबौ दाचंी नवबौ दाचंी 
सससस थीतीथीतीथीतीथीती    

    
डॉडॉडॉडॉ. . . . ग हाळे बालाजी मा तीग हाळे बालाजी मा तीग हाळे बालाजी मा तीग हाळे बालाजी मा ती    

पािल िवभागपािल िवभागपािल िवभागपािल िवभाग 
पु य ोक अिह यादेवी होळकर महािवपु य ोक अिह यादेवी होळकर महािवपु य ोक अिह यादेवी होळकर महािवपु य ोक अिह यादेवी होळकर महािव ाााालयलयलयलय,,,, राणीसावरगावराणीसावरगावराणीसावरगावराणीसावरगाव,,,,ताताताता. . . . गगंाखडेगगंाखडेगगंाखडेगगंाखडे, , , , िज हािज हािज हािज हा. . . . परभणीपरभणीपरभणीपरभणी 

    
तावना तावना तावना तावना : : : :     

जगाला शांतीचा संदशे दणेारा बु  धम हा जगातील एकमेव असा धम आह ेक , जो मानवी जीवना या 
सखोल चतनातनू व अ यासातून अि त वात आलेला आह.े िशवाय यासाठीही इतर धमानी बौ  ध मातील 
चांग या त वांचा आिण िशकवणुक चा आदर घेऊन आपली िवचारसरणी बदललेली व आप यात प रवतन केलेले 
आढळून येईल. आज या नवबौ  बांधवांना ख या अथाने माणूस हणून जगायचा अिधकार भारतर  डॉ. 
बाबासाहबे आंबेडकर यांनी धमातर क न िमळवून दला आह.े यां या भगवान बु  आिण यांचा ध म या 
अि तीय ंथात तथागत भगवान बु ांची जीवनगाथा आिण िशकवण आलेली आह.े मानवी ाणी हा या 
प रि थतीम ये, या वातावरणात ज माला येतो या वातावरणाचा आिण प रि थतीचा या यावर य  अ य  
प रणाम झालेला असतो. यानुसार यां या जीवन जग या या प तीला लागलेले वळण यां या या ित या 
यांचा संशोधना मक एकि त प रणाम हणजे बौ  ध म होय. 

वातं य, समता, बंधतुा, याय आिण ेम िशकवणा या बु  ध माची थापना तथागत भगवान बु ांनी 
केली. अशा या महान ध माचे यथाथ दशन अिखल भारतीय वािसयानंा स ाट अशोकानंतर महामानव, ासूय, 
वतं  भारताचे िश पकार, भारतर , परमपू य डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर यांनी १४ ऑ टोबर 1956 रोजी 

नागपूर या ठकाणी ध मच वतन दनाचे औिच य साधून आपणा सवाना क न दले आह.े तथागत भगवान 
बु ांचा हा ध म जगतमा य होतो आह े असे दसतात. आप या दशेातील मनोवादी वृ नी बु ाला िव णूचा 
अवतार अस याच ेसांगून तथागत बु ां या ख या मागाची ब जन समाजाकडून अनसुरण होणार नाही याची यो य 
खबरदारी घेतली आह.े ध मदी ा घेतानाच डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरानंी आप या अनुयायांना 22 ित ांची शपथ 
लोकांकडून वदवुन घतेली होती. परंत ु तोच बु  माग असताना ा णी िवचारवंतांनी मा  बु  हा िव णूचाच 
अवतार अस याचे सांगून ब जन समाजापासून बु ानंा दरू ने याचा य  केला आह.े ह े कृ य हाताने सूय 
झाक यासारखेच आह.े 
उ ेशउ ेशउ ेशउ ेश    

जीवनातील कोणतीही गो  असो कवा काय असो या मागील प  उ शे असेल तरच या कायाला 
चांगली दशा िमळते. आप याला या अंितम थळी यो य वेळी पोहोच यास मदत होते. सदर िवषयाचा उ शे 
प  करताना- 

1. ध माचे व प समजावून सांगणे. 
2. धमातराने अ पृ य मानले या जात ना समाजात साम य ा  झालेले पाहणे. 
3. डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरानंी सांिगत या माणे धम ह े ि िवकासाचे साधन होते का ह ेपाहणे. 
4. वातं योतर काळातील नवबौ ांची ि थती पाहणे. 
5. डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरां या ध म चळवळीचा अ यास करणे. 
6. डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरानंी जोपासले या आदश समाज रचनेचा अ यास करणे. 
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गिृहतके गिृहतके गिृहतके गिृहतके ::::    
संशोधक जे हा िवषयाची िनवड करतो हणजेच याला संबंिधत िवषयाबाबत थोडीफार मािहती असत े

हणून या आधारावर काही अंदाज बांधतो यामुळे एका िनि त मागाने जा याचा माग याला सापडतो. हणून 
या प तीने तुत शोधिनबंधात काही गृिहतके मांडली आहते. 

1. डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरां या ध म चतनातनू जोपासले या आदश समाजरचनेचा अ यास होऊ शकतो. 
2. डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरां या मृ यूनंतर नवबौ  समाजा या ि थतीचा अ यास होऊ शकतो. 
3. डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरां या ध म चळवळीचा अ यास होऊ शकतो. 
4. डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरानंी सांिगतलेला ध म ि िवकासाचे साधन आह.े 
5. नवबौ ां या थीतीचा अ यास होतो.  

िव षेण िव षेण िव षेण िव षेण : : : :     
तथागत भगवान बु ांनी वतः सांिगतले आह ेक , मी कोणी अवतरी पु ष नाही, माझा पुनज मही झालेला 

नाही, तर मी एक तुम यासारखा मानवा या पोटी ज म घेतलेला हाडामासांचा साधा माणूस आह.े एवढे असताना 
सु ा काही सनात यांनी यानंा िव णूचा अवतार ठरवल ेआिण ही हा य पद गो  आह.े सूयाला झाकून ठेवू शकत 
नाही. सूय सूयच आह.े याला आपण कतीही झाकायचा य  केला तरी तो काश दणेारच आह.े हीच गत तथागत 
भगवान बु  यां या बाबतीत होती.  
डॉडॉडॉडॉ....    बाबासाहबे आबंडेकरांबाबासाहबे आबंडेकरांबाबासाहबे आबंडेकरांबाबासाहबे आबंडेकरांची ध मदृची ध मदृची ध मदृची ध मदृ ी ी ी ी     

डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरानंी इसवी सन 1956 मधील ध मदी ानंतर नवदीि त बौ  समाजाला 
मागदशन करताना अस े हटले होते क , तुमची ही जबाबदारी मोठी आह.े तुम याब ल इतर लोकानंा आदर वाटेल 
अशी कृती तु ही केली पािहजे. हा धम हणजे आपण एक ग यात मडके अडकवून घेत आहोत अस े हणू नका. बौ  
धमा या दृ ीने भारताची भूमी स या शू य होत आह.े हणून आपण उ म रीतीन ेध मपाळ याचा िनधार केला 
पािहजे. नाहीतर महार लोकांनी तो नदाजनक ि थतीत आणला असे होऊ नय.े हणून आपण दढृ िन य केला 
पािहजे. ह ेआप याला साधले तर आपण आप याबरोबर दशेाचा, इतकेच न ह ेतर जगाचाही उ ार क . कारण 
बौ  धमानेच जगाचा उ ार होणार आह.े 
वतःचा उ ार वतः करावतःचा उ ार वतः करावतःचा उ ार वतः करावतःचा उ ार वतः करा    

डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरानंी नवबौ दांसाठी तथागत भगवान बु ांचा वयं कािशत हो याचा संदशे 
वतः या कृतीतून क न दाखिवला. बिह कृत समाजाला आ मो दाराचा, वािभमानाचा आिण वावलंबनाचा 

संदशे दतेाना डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर हणतात क , ह ेबिह कृत त ण भारता, तू जर मनावर घेऊन हा आमचा 
संदशे ऐकशील तर या अवनती या पुरातून तुतरला जाशील नाहीतर यातच तुझा अंत आह.े हणून जे कोणी समथ 
असतील, यानंी पुढे होऊन जे बुडत असतील, यानंा हात दऊेन वरती काढून या उ ती या पैलतीरास नेतील तरी 
या िवटाळ पी डोहात बुडणा  यांनो, आप या जु या ढी या मगरमीठीतून िनसटून आपणच आपला माग सुधारा, 
नाहीतर आपले थ हाल होतील, ढी परंपरां या िचखलात ऋतून बसले या समाजाचे आ मतेज डॉ. बाबासाहबे 
आंबेडकर वतः या श दांनी पेटवताना दसतात. दसु यावर िवसंबून राहता न राहता कवा दवेाधीन न होता 
वयं य ातून आपण जाती ततेतून, सामािजक गुलामिगरीतून बाहरे पडले पािहजे. असे डॉ. बाबासाहबे 

आंबेडकरांनी िनः ुन सांगताना दसून येते. 
    
    
    



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

 Vol. I  - ISSUE – LXIX , Year – 8,    14 Oct. 2022,  SJIF Impact Factor : 7.479   Page - 280 

काशाच े दव े हाकाशाच े दव े हाकाशाच े दव े हाकाशाच े दव े हा::::    
डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरानंा िश ण ह ेसामािजक प रवतनाचे सामािजक िवकासाचे ह ेमह वपूण साधन 

वाटत होते आिण यानंा िश ण घे याची संधी िमळून नोक या उ ोग वसायात ान व मान स मान पुढे गेल े
आहते, अशा िशक या सवरले या पुढारले या लोकांनी आप या जाती बांधवां या िवकासासाठी उ ार कायासाठी 
तन मन धनाचे योगदान ावे अशी यांची अपे ा होती. समाजाची सेवा कर यापे ा यांना वावलंबी करावे अस े
यांना वाटत होते. कारण सवेेतून समाज परावलंबी होतो. तर वावलंबनातनू समाज आ मिनभर होऊन वावलंबी 
वािभमानाची जीवन जग यास समथ होतो. यासाठी ते माणसातील आ मतेज जागवत होते.डॉ. बाबासाहबे 

आंबेडकरांनी आयु यभर लखेनकायातनू, भाषणातनू समाजा या मन, मदचूी मशागत केली. हणजे शेतकरी जसा 
पेरणी कर यापूव  जिमनीची पूण मशागत करतो आिण नतंर पाऊस पड यावर यो यवेळी िबयाणांची पेरणी करतो 
तसेच डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरांनी सामािजक प रवतना या ारंभी या काळात समाजा या आचार िवचाराला 
घडिव याचे काम के याचे दसून येत.े 
डॉडॉडॉडॉ....    बाबासाहबे आबंडेकराचं ेधमातर बाबासाहबे आबंडेकराचं ेधमातर बाबासाहबे आबंडेकराचं ेधमातर बाबासाहबे आबंडेकराचं ेधमातर     

डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर हणतात क , ‘मी बु ांचा ध म (बौ  धम) सव म मानतो. याची कोण याही 
धमाशी तुलना केली जाऊ शकत नाही. िव ान मानणा या आधुिनक माणसाला जर कोणता धम आव यक वाटत 
असेल, तर तो फ  एकच धम आह,े तो हणजे बौ  धम. मी गेली तीस वष सव धमाचा अ यास क न या 
िन कषा त आलो आह ेक  बौ  धम हा जगातील सव े  धम आह.े’डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरांचे धमातर ह ेसमाज 
प रवतना या चळवळीचे अंग मानले जाते. हद ू धमातील सुधारणा श य नाही. हणून डॉ. बाबासाहबे 
आंबेडकरांनी धमातराचा िनणय घेतला. या समाजात दिलत समाजाला यायाची, समाधीची वागणूक िमळत 
नाही, तो धम यागने ह े यो य होते. बु  ध मात असिह णुता, याय, समानता, िव ानिन , वातं य, समता, 
बंधुता आिण येकाला उ र िमळेल याची शा ती अस याने या ध मातून लोकांचा उ ार झालेला दसून 
आला.डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर यांनी केलेल े धमातर ह े दिलत समाजाला मागदशक ठरले आज आंबेडकरी 
अनुयायांची िश णातील गती थ  करणारी आह.ेडॉ. बाबासाहबे आंबेडकर यां यानंतर बौ  धमाचा वीकार 
करणारे सार करणारे अनुयायी बौ  िभ खू याचं े िवहारात जा याचे वतन पािह यास याचंे धमातर 
प रणामकारक ठरले याची जाणीव होती. 

धमातराने डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर यां या अनुयायांना समाजात मानस मानाचे जगणे िमळ यास मदत 
झाली.डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर याचंे ि म व ह ेआदश मानून यां या नतंर या अनुयायांनी आप या मुलां या 
िश णात थ  करणारी गती साधली असे दसून यतेे.डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर यां यामुळे यांचा अनुयायी 
हणजेच नवबौ  बांधवावर होणा या अ यायाला याय िमळवून दे याचा य  करताना दसून येतो. कमान प  

या कारणांसाठी तरी एक  येताना दसतो. उदाहरणात हदैराबाद येथील रोिहत वेमु ला या आ मह यनेे संपूण दशे 
ढवळून िनघताना दसतो. डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर यांची जयंती अिखल िव ात साजरी होते. हणून डॉ. 
बाबासाहबे आंबेडकरां या नावाने जगभरात यांचा ज म दन ानदीप हणून साजरा होताना दसतो. जगाचा 
भारतावर चंड दबाव हणून आज या भारत सरकारला डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरांचे िवचार मा य नसतानाही 
यांची जयंती भारतात करावी लागते, ह ेडॉ. बाबासाहबे आंबेडकरांचे बौ  धम वीकार याचे प रणाम आहते अस े
दसते. 

बु  ध माचा वीकार कर याचा िनणय िनि त के यानंतर या दृ ीने समाज बोधन कर यास डॉ. 
बाबासाहबे आंबेडकरांनी सु वात केली आिण 14 ऑ टोबर 1956 रोजी आप या प ीसह महा थवीर चं मणी 
यां याकडून बु द ध माची दी ा घतेली व 15 ऑ टोबर 1956 ला यानंी पाच लाख बांधवांना याच धमाची दी ा 
दली. आज हा वटवृ  खूप मोठा झाला आह.े भारत बौ मय कर याचा पाया भरला गेला. व ितथे या लोकांना 22 
ित ा दऊेन बु ध म वीकारला. ते हा यावेळी कोण याही बौ  िव ानानंी कवा िव ान िभ ुंनी िवरोध न 
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करता ततुीच केली. डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरानंी बौ ांना वतः या २२ ित ा वदवून घेत या. या बौ  धमाच े
सार आहते. यातं बौ  धमात असलेला हद ूदवेी-दवेता व सं कृतीचा याग, बु ाचे पंचशील, ि शरण, अ ांगमाग, 
दहा पारिमता, मानवी मू ये व त वे आहते. या ित ा पंचशील, अ ांिगक माग व दहा पारिमता अनुसर या या 
आहते. डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरां या ित ा या आवाहन व पातील सूचनासंारखे आहते. ित ा पाळ याची त े
कठोर स  ताक द दते नाहीत कवा कठोर भाषा वापरीत नाहीत. या २२ ित ा बौ  धमाचा सां कृितक भाग 
हणून मह वा या आहते. डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरांचे धमातर हणजे यानंी जोपासले या आदश समाज रचने या 

क पने या दृ ीने टाकलेले पिहले पाऊलच होते. जीवनात माणूस धमासाठी न राहता, धम हा माणसांसाठीच 
असला पािहजे. कुठ याही मानवी धमाचे ह ेमानवक याणगामीत व येक माणसाने वीकारले तर अिखल मानव 
जात सुखी होईल. आिण मग जगातील वेगवेगळे धम सव न ा शेवटी जशा महासागराला जाऊन िमळतात 
या माणे सवधम एकच नाव धारण करतील, अस े नाव हणज े मानव धम होय. कारण डॉ. बाबासाहबे 

आंबेडकरांना सु ा हचे अपेि त होते. 
आज डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरां या कायामुळे नवबौ द समाजाला यां यावर होणा या अ यायाची 

जाणीव झाली. प रणामी या यांत आ मिव ास व आ मिव कार िनमाण झाला. आपणच आप या िवकासासाठी 
लढा दला पािहज,े याची जाणीव झाली. डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरांनी अ पृ यां या उ तीसाठी रा यघटनते या 
िवशेष तरतुदी के या, यामुळे नवबौ दां या ह ानंा घटना मक वैधता ा  झाली. भारत सरकार या िविवध 
समाजक याणकारी योजनाचंे मोठे ेय डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरां या कायास जाते. डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरां या 

य ांमुळेच नवबौ दांना िश णसं था, कायदमंेडळ, पंचायत रा य व था, सरकारी नोक या इ याद म ये आर ण 
िमळाले. याचा प रणाम हणून नवबौ दांम ये ऊ वगामी सामािजक गितशीलतेस चालना िमळाली. 
िन कष िन कष िन कष िन कष : : : :     

आज21 ा शतकाकड ेवाटचाल करणा या भारतीय लोकशाहीत डॉ. बाबासाहबे आबेंडकरांचे िवचार खूप 
मह वाचे आहते. कोणतीही एखादी मोठी  सावजिनक जीवन जगताना कोण याही कारणांनी सोडून गेली तर 
या चे केवळ िवचार मागे राहतात आिण ते िवचार दखेील या ठरािवक काळापुरतेच मया दत रा  शकतात. 

परंतु तथागत भगवान बु , महा मा योितराव फुले, राजष  शा  महाराज आिण डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर 
यासार या िव ान चे िवचार मा  अपवाद आहते. या महान पु षांनी वातं य, समता, बंधुता, लोकशाही 
जागितक अथकारण, धमकारण यािवषयी मांडलेले िवचार आजही समथक ठरतात. यांचे काय आजही तेवढेच 
प रणामकारक व फूत दायक ठरते. माणूस हा समाजशील ाणी आह.े हणून याचे सामािजक संबंध सुधारल े
पािहजे. माणूस या या ि गत जीवनात शारी रक, भाविनक व मानिसक पातळीवर दःुख भोगतो. यातून तो 
मु  झाला पािहजे. जेणेक न तो सभोवताल या प रि थतीत सुखी रा  शकेल. अशा गो ी सा य कर यासाठी 
तथागत भगवान बु ान े“ कुशल कम करा व अकुशल कम क  नका, व आप या मनाला शु  करा.” असा धमउपदशे 
केलेला आह.े आप या ि गत जीवनातील दःुख न  कर यासाठी दानशील भावना या त वांचे आचरण करणे 
गरजेचे आह.े 
सदंभ थंसदंभ थंसदंभ थंसदंभ थं    

1. परमानंद सह, बौ  सािह य मबौ  सािह य मबौ  सािह य मबौ  सािह य म    भारतीय समाजभारतीय समाजभारतीय समाजभारतीय समाज,,,, मोतीलाल बनारसीदास, द ली. 
2. क त  पाटील, बौ  ध म िज ासाबौ  ध म िज ासाबौ  ध म िज ासाबौ  ध म िज ासा, बु ा ए युकेशन फाउंडेशन, तायवान. 
3. रा ल सां कृ यायन, बौ  सं कृतीबौ  सं कृतीबौ  सं कृतीबौ  सं कृती, स यक काशन, द ली. 
4. गायकवाड यादव, भारतर  डॉभारतर  डॉभारतर  डॉभारतर  डॉ.    बाबासाहबे आबंडेकर जीवन आिण कायबाबासाहबे आबंडेकर जीवन आिण कायबाबासाहबे आबंडेकर जीवन आिण कायबाबासाहबे आबंडेकर जीवन आिण काय, कैलास पि लकेशन, औरंगाबाद. 
5. खरात शंकरराव, डॉडॉडॉडॉ.    बाबासाहबे आबंडेकराचं ेधमातरबाबासाहबे आबंडेकराचं ेधमातरबाबासाहबे आबंडेकराचं ेधमातरबाबासाहबे आबंडेकराचं ेधमातर, इं ायणी सािह य काशन, पुण.े  
6. सोनट े  अर वद,22 ित ा अिभयानित ा अिभयानित ा अिभयानित ा अिभयान, ब जन सािह य सार क , नागपूर. 
7. अिनल िशनगारे, िव ल घलु,ेमहारा ातील आबंडेकरी चळवळीचा इितहासमहारा ातील आबंडेकरी चळवळीचा इितहासमहारा ातील आबंडेकरी चळवळीचा इितहासमहारा ातील आबंडेकरी चळवळीचा इितहास, अ णा काशन, लातूर. 
8. िनरंजन पाटील,डॉडॉडॉडॉ. बाबासाहबे आबंडेकराचंी बौ  धमावरील भाषणेबाबासाहबे आबंडेकराचंी बौ  धमावरील भाषणेबाबासाहबे आबंडेकराचंी बौ  धमावरील भाषणेबाबासाहबे आबंडेकराचंी बौ  धमावरील भाषण,े ा बोिधस सािह य काशन, क याण 
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उ रउ रउ रउ र    ----    पवूपवूपवूपवू    रा याचंेरा याचंेरा याचंेरा याचंे    भूभभूूभू    . . . . राज कयराज कयराज कयराज कय    मह वमह वमह वमह व----    एकएकएकएक    अ यासअ यासअ यासअ यास    
ाााा. . . . नारायणनारायणनारायणनारायण    हनमतंरावहनमतंरावहनमतंरावहनमतंराव    पांचाळपांचाळपांचाळपांचाळ    

भूगोल िवभाग वामी िववेकानंद महािव ालय मु माबाद , ता.मुखेड िज.नांदेड, 

स  भगीनी नावान े िस  असणारे पूव र रा य आसाम, नागालँड, मेघालय, ि पुरा, मिनपूर राम या 
रा याची रचना अशी आह.े क , परदशेी श चा भ थानी ही रा य े हाही पडू शकतात, बाहय श  पूव र 
भारतरत फुटीरवादी श ोनी ा भागाम ये काय आिण समथन के याचा एक खूप मोछा इितहास आह.े याम ये 
अवैध श ाची मदत याच माणे िश ण दणेे व ो साहन दणेे हया सार या घटना पाहावयास िमळतात. 
फुटीरवादी चळवळी व बंडखोरी ही हयाभागाचा राजक य इितहास व भागोलीक कारण राही याच े पहावयास 
िमळते . मु लीम िलग या पाक तान िन मती म ये आसाम ा राप याचे सु दा नाव होत.े दशेा या फाळणीम ये 
संपूण आसाम रा य ह ेपूव पाक तान म ये  गेला नाही. पण आसाम मधील िसल हर िज ाचा जनमत चाचणी 
नंतर हा िज ला पूव पाक ताना म ये गेला.  

भारत पा क तान फाळणी नंतर पूव भारताची भूसाम रक ि थती ही बांगलादशे ितबेट, भूतान आिण 
यानमार न ेवेढलेली दसत ेबांगलादशे आिण नेपाळ ा या मधील भूिसमेस िचकनतेक हणून ओळख या जात.े हा 

भाग जर भारतापासून तुटला तर पूव र रा य े ही भारतापासून वेगळी होतात. कारगील म ये पा क तानने 
अितक्रमन के या नंतर तेथील य  फस यानतंर पाक तान हा भाग भारतापासनू कसा वेगळा करता येईल ह े
पाहात आह ेहचे कारण आह ेक  पा क तान आय. एस. आय. या मा यमातून इ लमीक रंग दऊेन आपले डावपेच 
आखत आह े पा क तानी गु चर िवभाग हा ा भागाम ये म लीम दहशतवाद पसरवया या य  क रत आह.े 
भौगोिलक या बांगलादशेाशी हा भाग जोडलेला अस यामुळे बां लादशेी घुसखोरामुळे पूव र रा याची सम या 
मो ा माणात दसून येते आह.े  ा भागातील भौगोिलक ि थती ही भारता या अंतगत सुर ेला धोका हणून 
पुढे येत आह.े  

पूवकडील रा याम य ेफुटीरवादी चळवळीची सु वात नागालँडम ये इ.स. 1954 म ये िमझोरम म ये इ.स. 
1966 म ये आिण मिनपूर म ये इ.स. 1967 म ये झा याचे दसून येत.े ा ित ही रा यातील बंडखोर गटाचा 
संपक हा पा क तान मधील गु चर िवभागातील अस याचे दसून येत.े  

लंडनला जा यापुव  नागा िव ोही नेता फजो िमझोरम म ये नॅशनल ं ट हया गटाचे लालरगा यांनीसु ा 
पूव पा क ताची संधान बांधले होत े. पुढे बां लादशेाची िन मती झा यानंतर या सव बंडखोर ने यांनी स लामसलत 

िश ण शरनअरनाथ ची पूतता ासाठी चीनची मदत घेतली नॅशनल सोशली ट कॉ सील ऑफ नागालँड ला 
ब याचकाळापासून  िवदशेी सहा य िमळत आह.े ांचा नेता थायलंड म ये शरणाथ  आह.े व या या दहशतवादी 
कारवायांच ेक  ह ेबकॉक ह ेआह.े चीन, यानमार आिण पाक तान या गु चर िवभागाकडून शरनाथ ची मदत 
होत आह.े अशा कारे बाहरेील दशेाचा य  अ य  सहभाग हा भारता या सुर लेा धोका िनमाण करत आह.े  

आसाम मधील ती क  कर याची सवय सुटली आह े . शरन घेऊन एखा ा सरकारी कायालयात घुसणे 
तेथील अिधका यांना धमकावने काम करताच एखा ा कामाचे पैसे उचलन ह ेसवसामा य गो  झा याचे आसाम 
म ये पाहावयास िमळते. रा  झाली को आसामचे र ते ह े िनरमणु य झा याचे दसून येतात. संपूण पूव र 
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रा याम य ेफुटीरतावादी चळवळीचे िवष पसरवणारे हणून आसाम ह ेरा य पुढे आले आह.े इितहासात डोकावून 
बिघत यानंतर असे ल ात येते क  आसाम ह ेअ यंत शांत रा य होत.े ा भागाम ये हसावादी घटना घडणास 
सुरवात हो बंगाली आसामी भाषा िववादापासून सु वात झाली. याचा पुढचा अंक हणून बांगलादशेी घुसखोरांना 
घालव यासाठी अंदोलन कर यात आले. इ.स. 1980 पयत ह ेअंदोलन हसक होत े.  

ा आंदोलनाची जबाबदारी हो त णानी सांभाळली इ.स. 1985 म ये राजीव गांधी यांनी आसाम करार 
क न हा  िमटव याचा य  केला.  

ा काळात या युवकांनी श खाली ठेऊन बँके या मा यमातून कज हणून पैसे घेतले यांनी नंतर ते पैसे 
बँकांना परत केले नाहीत. नंतर जी अंदोलने झाली याम ये बस, रे वे, िवमान यांना ा िवघटनवादी युवकांनी 
मो ा माणात ल य केले. अपहरन करणे ा घटना सवसामा य झा या हो या या या रा यातील सरकारे ा 
बंडखोर समुहापुढे हतबल झा याचे दसून येते. ा रा यात वसाय करणारे बाहरेील ापारी आपला ापार 
येथून घेऊन गेले. सरकारी नोकरी करणारे ा दहशती या वातावरणात तणावाखाली आले . क  सरकारला 
दाखव यासाठी खोटे द तावेज तयार क न आकडवेारी दाखवली जात.े सावजिनक े ातील मोठी र म ा 
भागाम ये गंुतवली गेली आह.े तेल रफायनरी गॅस िन मती चहा िन मती ा े ाम ये हजारो कोटी पये गंुतवल े
आहते तरी आसामी लोक हणतात. आम यावर अ याय होतो . आसाम मधील बंडखोरीमुळे येथे क  सरकारची 

ित ा न  केली जात आहते  पूव र रा यातील बंडखोरीला मो ा माणात िवदशेी मदत िमळत आह े . बमा 
इ.स. 1931 पयत भारताचा भाग होता यास इं जांनी भारतापासून वेगळे केल.े इ.स. 1952 म ये थम बमाम य े
लोकशाही जास ाक असनारे पंत धान िनवडून आले. बमासोबत चांगले संबंध ठेव याची नावाखाली भारता या 
पंत धानांनी मिनपूर रा याचा एक िज हा यांना दान दऊेन टाकला आता याम ये भारतिवरोधी कारवायाच ंक  
चालव या जात.े भारत सरकारन ेभाषा आिण ादिेशक वादां या आधारावर निवन िन मती थांबवायला हवी.  
उ रउ रउ रउ र    ----    पूवपूवपूवपूव    रा याम येरा याम येरा याम येरा याम ये    वाढतीवाढतीवाढतीवाढती    बडंखोरीबडंखोरीबडंखोरीबडंखोरी    उ रउ रउ रउ र    –  

पूव रा यातील वाढता िव ोह व फुटीरवादी चळवळी ा भारता या सुर ेसाठी मो ा माणात संकट 
हणून समोर येताना दसून येत आह े पूव र रा य ेहो िसमा भाग हणून भारतासाठी अ यंत मह वपूण आहते. 
यानमार, चीन चायलंड, भूतान, बांगलादशे नेपाळ येथील न लवादी संघटनांना िमळणारी श  अ व मादक 

पदाथाची त करी ामुळे ह े े  अशांत झाले आह े . पूव र रा याची सम या ही एक कड े िवकासासी संबंधीत 
आह े तर दसुरीकड े िवदशेी दशेाकडून िमळणारी मदत ही सु दा दलु  चालणार नाही ा भागातील राक य 
नेतृ वान े सु या ाभागातील ाकडे ल  दले नाही यामुळे ा भागातील  ह े सु दा गंभीर बनपले आहते 
अंतगत सुर ेसाठी काही कारणे ही धोकादायक ठ  शकतात तो कारणे पुढील माणे सांगता येतील .  
1.1.1.1. भौगोलीकभौगोलीकभौगोलीकभौगोलीक    अ मीचेअ मीचेअ मीचेअ मीचे    सकंटसकंटसकंटसकंट    :  :  :  :      

पूव र भाग हा भौगोलीक व ाकृितक ारा संप  आिण सामािजक ारा वैिश यपूण आह े. िविवधतापूण 
आह े . ा भागातील खान - पान शारी रक पड़रेाव धा मक उ सव ह ेइतर भागा पे ा वेगळे वाटतात . पूव र 
रा याम य े 200 पे ा जा त अनुसूिचत जनजाती आिण 102 पे ा जा त बोली भाषा आहते ाभागात सव 
जनजात नी आपले भािषक अिस य टकवून ठेव यासाठी पधा अस याचे पाहावयास िमळते . संघषाचे आणखी 
एक कारण हणज ेबांगलादशे नेपाळ या भागातून येणा - या अवैध वासी व जनजातोची सं या झपा ाने वाढली 
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आह े. स या पूव र रा याम ये अशी ि थती आह ेक  थािनक लोकापे ा बाहे न येणा - या घुसखोरांचीच सं या 
जा त वाढली आह े. ि पूरा रा याम य ेबंगाली लोकांनी आपले सरकार बनवले आह े. आसाम म ये चहा म यात 
काम करणा - या संचाली आिण बाहे न येणया लोकंची सं या एवढी वाढली आह ेक  थािनक लोकांना आपले 
अि त व गमावून बसू अशी िभती वाटत आह े.  
2. असरुि तपणाचीअसरुि तपणाचीअसरुि तपणाचीअसरुि तपणाची    भाभाभाभावनावनावनावना :  

पूव र रा याम ये दहशतवाद व न लवाद वाढ याचे कारण हणज े ा ठकाण या मु य जनजातीम य े
असुरि ततेची भावना बळ होत गेली. याच माणे राजकारणी लोकांना घुसखोरांना घालवमन लाव याची 
भूिमका न घेता अ य पणे समथन दल. यामुळे ा जनजातीनी असुरि तते या भावनेतून वतः ाचे 
दहशतवादी संघटना बनव या तथा मा यमातून यांनी सरकारवर दबाव टाक याचा य  केला. बोडो जमातीन े
आपली सां कृितक ओळख टकवून दसून येतात. सोर व अ य रा यातनू आले या लोका ब ल या या मनाम य े
असंतोष आह.े  
4. आ थआ थआ थआ थकककक    धोरणधोरणधोरणधोरण    : : : :   

पूव र रा याम य े क  सरकार या आ थक धोरनाना नावे ठवून या या मा यमातून दहशदवाद व 
बंडखोर वृती कायम ठेव याचा काही घटक य  करतात शांत बंडखोर ती कायम ठेव याचा काही जण य  
करतात शांतता व सु व था कायम राह यासठी कदर् सराकर कडून हजारो फाटी पये दले जातात. पण या 
पैशाचा उपयोग सवसामा य लोकांना हो याऐवजी ा भागातील नेत े नोकरशाही गु ेदार आपआपसात वाटून 
घेतात. अ ात अिण िश णापासून वंिचत असा सवसधारण काहीच मािहती नसत.े जा तीत जा त राज कय नेत ेह े
दहशतवादी कायम ये गंुतललेे आहते हया रा याची ि थती ही कजबाजारी झाली आह.े  
5. दहशतवाददहशतवाददहशतवाददहशतवाद    ::::  

 जगातील इतर दशेापे ा भारतातील धा मक अिण भौगोलीक ि थती ही िभ  आह.े जाितय िविवधता, 
ादिेशक िविवधता, सां कृितक िविवधता याच माने हा भगातील दहशदवाद हा राज कय उ शेाने ेरीत आह.े 

अश वेळी वेगळपनाची भावना पयाय हणून पुढे घेतराना दसत.े मावादी आिण मंगोल न लवादी हया 
िवचारधारेचरा उपयोग पूव र रा याम ये न लवादी करताना दसून येतात खिनज तेलाच े उ खनन करतरत 
आसामचे शोषन के या जात आह े. असा उप म संपठनेपा आरोप आह े.  
6. अव यअव यअव यअव य    थलातंरथलातंरथलातंरथलातंर    ::::  

पूव र रा याम य े गैर कायदशेीर लोक मो ा माणात आ यामुळे ा भागाम ये गंभीर  िनमाण 
झाला आह.े अवैध र या राहणा या बांगलादशेाची सं या हो एक काटो वीस लाख एवढी आह.े आसाम म य े
राहतात , अवैध र या येणा या लोकांनी ा भागातील आ थक तं  चौपट क न टाकले आह.े हद ु- मु लीम  
िनमारण क न असे दाखव या जात ेक , मु लीमावर मो ा गात अ याचार होत आह.े आसामी लोकांच ेब मत 
कमी कमी होत चालले आह े.  
7. ई लीगलई लीगलई लीगलई लीगल    माय शेनमाय शेनमाय शेनमाय शेन    िडटरिमनशेनिडटरिमनशेनिडटरिमनशेनिडटरिमनशेन    यनुलयनुलयनुलयनुल    कायदाकायदाकायदाकायदा :  

भारतीय संसदने ेइ.स. 1985 म ये हा कायदड पास केला उ र पूव रा याम य ेजे लोक 25 माच 1971 
पूव  आलेत यांनी भारतात राहणे ह ेभारता या िहताचे नाही यासाठी आसाम सिहत दशेा या इतर भागाम ये 
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इशा अवेध घुसखोर ना शोधणे गरजेच ेआह.े ई लीगल महईघटस िडटरिमनेशन युनल अॅ ट हा कायदा 
उपयोगी हो याऐवजी ासदायक ठरला आह.े ा काय ानुसार घुसखोरांना उ र संर ण ा ी झाले आह.े इ.स. 
1995 म ये आसामचे रा यपाल यांनी क  सरकारला एक रपोट पाठवला याम ये असे सांिगतल े क  आसाम 
मधील लोकसं या हो चंड सं येन ेवाढत आह े.  
8. ापारीापारीापारीापारी    लोकाकडूनलोकाकडूनलोकाकडूनलोकाकडून    जबरद तीजबरद तीजबरद तीजबरद ती    वसलूवसलूवसलूवसलू    करणेकरणेकरणेकरणे    ::::  

वाढ या हसक काया या दर यान ा भागात दहशतवादी संघटनाच ेकाम ह ेआह ेक  ा भागातील मोठे 
ापारी आहते. स े सरकारला तर करभरतपणा या लोकांना सु ा यांना करा लागतो हा कर घे यासाठी ह े

अितरेक  द ली पवत र उ र पूव रा यातील नाग रक ा भागात राहतात यां या संपकात राहतात.  
9. ईशा यईशा यईशा यईशा य    भारता याभारता याभारता याभारता या    लोकसं यचेेलोकसं यचेेलोकसं यचेेलोकसं यचेे    िव षेनिव षेनिव षेनिव षेन    ::::  

मैदानी भागात राहतात, बोडो, अनुसूचीत जननाती या आहते यामधील 184 जनजाती या आठ 
रा यामधील राहतात यां या भाष सं कृत खानपान प ती या एक मेकापासून पूणपने िभ  आहते. काही 
जनजातीची सं या होलाखा म ये आह े जननात डोगराळ भागात राहतात तर काही जनजाती कारची, राभारा, 
कोच राजवंशी, संचाली ा क  मु य आहते. आसाम या एकूण ितन फोटो लोकम ये जनजातीची लोकसं या 
चाळीस लाख ऐवढी आह ेयाम ये बोडो समानाची लोकसं या जा त याच माणे कामाम ये काम करणा - याची 
आह े ह े सव मंजूर झारखंड, िबहार, आडोसा बंगाल ा रा यातनू आले आहते. ा मजून या या या या 
रा याम य ेअनुसूचीत जनजातीचा दजा आह.े पण आम म ये यांना हा दजा अजून दलेला नाही. आसाममधील 
बरक नदी या खो. याम ये तीन िज ह े ह े मंगभलोकांचे आहते. याच माणे आसाम म ये नेपाळी, मारवाडी 
िबहारी, अशा हदी सहन बोलू लोकांची सं या िवस लाखा या जवळ आह.े वतःला आसामी समजणा या 
समाजा याशी आह े. भारताशी आसम रा याची िसमा हो फ  साठ क.मी. आह.े तर बांगलादशेमा चीन व भूतान 
या दशेासोळाशे कमी  आह े.  
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भारतातीलभारतातीलभारतातीलभारतातील    ज मूज मूज मूज मू    ----    का मीरका मीरका मीरका मीर    रा यातीलरा यातीलरा यातीलरा यातील    दहशतवादीदहशतवादीदहशतवादीदहशतवादी    सघंटनासघंटनासघंटनासघंटना    आिणआिणआिणआिण    
याचंीयाचंीयाचंीयाचंी    काय णालीकाय णालीकाय णालीकाय णाली    

    

ाााा....    सदंीपसदंीपसदंीपसदंीप    भानदुासभानदुासभानदुासभानदुास    गवतेगवतेगवतेगवते    
वामी िववेकानंद महािवदयालय, मु माबाद ता मुखेड िज. नांदेड 

तावनातावनातावनातावना    ::::----    
येक दहशवाद कृतांची एक िविश  ‘ ूहरचना’ असते. जे हा आप या उदशेांची पूतता ही शांतते या 

मागाने होत नाही. ते हा दहशतवादी ह े िहस या मागाचा अवलंब करतात. यामुळेच असे दसून येत ेक  क येक 
रा ाम ये काही समान घटकाकडून दहशतवादाला मा यता दली जात.े दहशतवादाची ूहरचना ही गिनमी 
का ा या प तीची असत.े राजक य आिण सैिनक  प दती पे ा पूणपणे वेगळी असते. दहशतवादी हसक घटना 
घड यापूव  थोडीशीही शंका येणार नाही याची काळजी घेतात दहशतवादी कारवाई दहशतवादाची उ द े 
असतात . दहशतवादी आपले उ द  पूण कर यासाठी आपले उ द  ह ेअ यंत जाग कपणे िनि त करतात.  
1. 1. 1. 1. दहशतवादीदहशतवादीदहशतवादीदहशतवादी    तं ाचीतं ाचीतं ाचीतं ाची    मखुमखुमखुमखु    विैश ेविैश ेविैश ेविैश े    :- दहवादी आपली उ द  े सा य कर यासाठी िविवध तं ाचा उपयोग 
करतात . यातील काही तं े .  

1. दहशतवा ांचा हसाचारावर िव ास असतो.  
2. एकास मारा हजार ना घाबरावा ह ेतं  वापरतात.  
3. चलीत समाज व था कवा लोकशाही व था बदलून मुलत ववादी समाज व था बनिवन े हा 

उ शे     असतो .  
4. संघटनेच ेउ शे समोर ठेवून कारवाईचे ल  अितशय सावधानपूवक िनि त करतात. 
5. आप या संघटने या त वांचा चार व सार करतात.  
6. थािपत व था आिण शासक य व था बदलणे व यासाठी परक य सहकाय घेणे.  
7. एखा ा दहशत वादी ह यांत जा तीत जा त लोक मारणे हा उ शे नसून यां या मा यमातून जा तीत 

जा त लोकांना घाबरवणे हा उ शे असतो. यासाठी दहशतवादी ामु याने सद य काळात सार मा यमाची मदत 
घेतात. आज या काळात सामािजक मु यांत बदल झाला. वै ािनक गती झाली नवनवीन तं ान आिण श  
अ ाचा िवकास होत गेला. 

 याच माणे दहशवा ांनो आप या हाल 1970 दशकाम ये केवळ दोनशे त े तीनशे दहशतवादी घटना 
घड या हो या. आज या हजारोवर पोहच या आहते. जग जस-ेजस े गती करत आह.े तस-तस े  दहशतवादी 
आप या कारवाई या प दतीत दवस दवस बदल करत आहते. त ेआपले ल  गाठ यांसाठी तं  दसून येतात. 
2. 2. 2. 2. दहशतवादीदहशतवादीदहशतवादीदहशतवादी    कसेकसेकसेकसे    िनमाणिनमाणिनमाणिनमाण    होतातहोतातहोतातहोतात    ????    

एका मुलाखती म ये आय. पी. एस. अिधकारी सुरेश खोपडे सांगतात क  अजमल कसाबला पकड यानंतर 
मिह या भरा या आतच '  असोिसएशन ' या तं ानुसार मी या याशी ग पा मार या मुलाखत कार हणतात. 
मला तो शाप कोवळा आिण िनरागस मुलगा वाटला आिण आ ही माझं मत बदलेल नाही. ते सांगतात को 
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पा क तान या पंजाब ांतातील एका सामा य कुटंुबात ज मलेला शासक य नोकरी या शोधात असताना ल करे 
तोयबा या दहशतवादी संघटने या नजरेत भरला. पुढे तो अितरेको िश णासाठी िनवडला गेला. मुलाखतकार 
सांगतात क  मो जे हा या याशी चचा करत होतो. ते हा मा या असे ल ात आले क  अजमल कसाब याच इ लाम 
धमाच ान फारस ं सखोल न हत परतू इ लाम धमामधील िजहादची संक पना या या मनांम ये िवकृत 
व पाम ये जलेली होती. िजहादमुळे िमळणारे फायद े याला पूणपणे अवगत होत.े याला असे िवचारल ेक  तुला 

िनरअपराध माणंस मारताना काहीच वाटत नाही. ते हा तो उ र दतेो क  आ ही मंुबई मधील माणसं मारताना 
मंुबई, सुरत, गुजरात दगंली या िच फती म ये मु लीमांची कशी क ल केली जात होती. ह ेसतत दाखवलं जात 
होत.ं याच माणे यांनी याला आणखी एक  िवचारला क  तुला भारतीय सुर ा व थे ब ल िभती वाटत 
नाही का ? यावर याने उ र दले क  आ हाला े नग म ये असे िशकवले आह े क  भारतीय गु चर यं णा 
कमकूवत आह.े यामुळे तुला काही होणार नाही तु िजहाद साठी तयार आह.े अशी मुलत वी िवचार धारा या 
मुला या डो यात घातलेली आह.े ह ेझाले पाक तान िवषयो मुलाखत पुढे भारतािवषयी असे मत  करतात क  
भारतातील हद ूलोकांच ेअसे मत झाले आह ेक  शासन वारंवार घडणा - या बॉ ब फोटांना ितबंधक करतानंा 
कमी पडले आह.े असा समज होऊन यातून हद ू दहशतवा ाचा उदय झाला असे िनरी ण सुरेश खोपडे यांनी 
न दिवले आह.े ते पुढे हणतात क  भारतातील जाितय दगंली पूणपणे थांब या पािहजेत. येक दहशतवादी हा 
सामा य असतो. पण े नग कॅ पम ये याचे धा मक ेनर ह े यांना जाितय दगंली या ल स दाखवून आप या 
धमा या लोकांवर कस ेह ल ेहोतात. ह ेदाखवले जात.े या ह याचा आपण सुड घेतला पािहज.े 
3. 3. 3. 3. दहशतवादीदहशतवादीदहशतवादीदहशतवादी    माणसाचंीमाणसाचंीमाणसाचंीमाणसाचंी    मनोरचनामनोरचनामनोरचनामनोरचना :  

दहशतवादी कस ेिनमाण होतात. ाचा अ यास केला तर असे दसून आले क धाम क वेडपेणा कायदयाला 
न जुमानता आिण थािपत समाज रचनेपासनू फुटतावादी होऊन हा यातला िवशेष आह.े आभासी क पनां या 
मागे लागून ह ेअितरेक कोणतेही कृ य करायला वृ  होतात उदाहरण यायचे झाले तर अफगािन तान मधील 
िवधान भवनावरील ह ला याच माणे शाळेवरील ह ला गणालयावर ह ला असे कार नेहमी पाहवयास 
िमळतात. दहशतवादी असा ह ला का करतात असा अ यास के या नंतर  काही मानस शा ांनी आिण राजक य 
अ यासकांनी के या नंतर असे िन र ण न दवले आह.े क  भावनीक दृ या तोल गेलेली माणसे ही पु कळदा 
दहशतवादासार या कृ याला वृ  होतात. ह ेदहशतवादी समाजातील कायद ेमोडतात हसाचार कर याचा यांचा 
मनोमय िनणय झालेला असतो.  ा अितरे यांना आप याला नमके काय हवे  आह े कवा काय साधावयाचे आह.े 

ािवषयी सं द ध आिण सं मीत असतात .  
4. 4. 4. 4. दहशतवा ांदहशतवा ांदहशतवा ांदहशतवा ांचीचीचीची    वभाववभाववभाववभाव    विैश येविैश येविैश येविैश ये    खालीलखालीलखालीलखालील    माणेमाणेमाणेमाणे    असतातअसतातअसतातअसतात    ::::----        

1. दहशतवा ांनी जे येय ि वकारलेल ेअसते यास यांनी आपआपसात िवभागून घेतलेले असत.े  
2.दहशतवादयां या म ये चंड धाडस असत.े 
3. दहशतवा ा या मनाम ये दया बु दी प ताप याला जागा नसत.े  
4. दहशतवादयांची बौ दीक पातळी चांगले असते.  
5. दहशतवा ांना आधुिनक तं ानात कस ेहाताळायच ेयाचे ान अवगत असते.  
6. दहशतवादी लोकांना एकूण वहारात वहार ान चांगले असत.े 
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 ा अितरेको लोकांच े हते ू प  असतात. आपण मेलो तरी आपणास वग िमळेल ा भावनेन े ह े काम 
करतात. आज या काळातील दहशतवादी के 'मास िड कशनची ह यारे वाप  लागले आहते येणा या आधुिनक 
काळात ती कोणती साधने वापरतील ह ेसांगणे कठीण आह.े 
4. 4. 4. 4. दहशतवादीदहशतवादीदहशतवादीदहशतवादी    सघंटनचेीसघंटनचेीसघंटनचेीसघंटनचेी    रचनारचनारचनारचना :  

 दहशतवादी संघटनांची ही मु य वे दोन दलात संघटीत केली जात े ते हणज े एक सश  दल व दसुरी 
हणज ेराज कय अथवा नागरी दल हया दोन पैक  ज ेराज कय दल आह े या याकड ेदहशतवादी चळवळीची उ द  े
प  करणे . दहशतवादी संघटनाब ल चळवळी बदल संबधीत लोकांना सहानुभतूी िनमाण करणे चळवळीत भरती 

होऊ शकणा या लोकांचा शोध घेणे ई यादी कामे असतात. राजक य दलात आणखी दोन कामे संभावात एक 
भूिमगत रा न काम करणारे राजक य दल व दसुरे उघडपणे वावरणारे दल ा पैक  उघडपणे वावरणा या 
राजक य दलास समथन दणेारे िवचारवंत राजक य प ातील समिवचारी नेत ेव मुक पा ठबा दणेारे यांचा समावेश 
होतो. ही मंडळी आपला वसाय उ ोग नोकरी सांभाळून दहशतवा ांना मदत करीत असतात. दहशतवादी 
संघटनेत नेतृ व दे याचे काय ह ेभूमीगत राजक य दल करीत असते. थािनक लोकांशी संपक साधन ेदहशतवादी 
कारवायासाठी या मोिहमासाठी राजक य बैठका घेणे दहशतवादी संघटनासाठी आ थक िनधी उभा करणे इ. कामे 
ही या राजक य दलातील सभासदांना करावी लागतात. 

 आसाम मधील उ फा संघटना नागा संघटना व मंऊतेई दहशतवादी संघटनाची राजक य दल अिधक 
भावी सुसंघटीत व काय म अस याच ेआढळून येते याउलट पंजाव आिण का मीर मधील दहशतवादी संघटना या 

राजक य आघाडया हणून काम करताना दसतात. दहशतवा ांची ल करी दले ही छोटया मो ा गटात 
िवभागलेली असतात . ा गटातील श धा याची सं या 4 से 5 पासून 60 से 70 पयत असते . ह ेगट आपआप या 
गट ने या या अिधप याखाली काम करत असतात. 

 दहशतवाद गिनमी कारवाया रा यसं थे या ती करणे आप या संघटनेतील लोकांना संर ण दणेे 
ित पध  न  करणे सरकार व सरकार धा ज या या सं थाना आप या दलाचे ल य बनवून नामोहरन करणे इ यादी 

कामे करावी लागतात. या गटात ल करी  िश ण घतेले या काही िनवडक चा गट असतो. आिण गणीमी 
कारवाई पार पाड याची मुख जबाबदारी यांचीच असत.े यां या जोडीला काही शासक य जबाबदा या पार 
पाडणा या मंडळीचा गट असतो .  

ल करी गटाकड ेअ धा य गोळा करणे अ  िशजवणे इ यादी दनैंदीन कामे या दलास करावी लागतात. 
यांचे वतचे खबरे असतात यांना स य मदत करणारे यांचे िनरोप पोचवणारे वाहक (कुरीयर) असतात  

नागालँड मधील नॅशनल सोशली ट कॉ सील ऑफ नागालड चे ल करी संघटन याच धत वर केले असून ऐका ऐका 
बटालीयन म ये 150 से 300 िश ीत सश  अितरेक  असतात. सश  गटातील ह ेगट वेगवेग या व पाच े
असतात उदा मिणपूरमधील 'का लई’ द पाक क युिन ट पाट  च ेगट मु य वे 4 ते 8 जगाने शहरी भागात कायरत 
अस याचे दसते.  

नागालंडमधील एन. एस. सी. एन गट ह े मु य वे गिनमी दला या पात वावरताना दसतात , आसाम 
मधील "उ फा संघटनेन े ामीण भागातील 8 ते 15 जणांचे श धारी गट िनमाण के याचे दसत ेपंजाब मधील गट 
ह ेजा त गु हगेारी व पा या दहशतवादी टोळयां या व पात वावरताना दसतात. या गटांना छो ा छो ा 
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गटामधूनच संघटीत हावे लागते.  यां या ल करातील ेणी संघटन ह ेखुपच लविचक असत ेह ेगट मु य ल करी 
नेतृ यापासून वाय पणे वावरताना दसतात. या दलात भरती होणारे ब तांशी अपघातान ेआलेले असतात. कोणी 
सुर े या दृ ीने दहशतवादी गटात सामील होतात तर कोणी यां या गु हगेारी पा भूमी मुळे या गटात ओढव या 
जातात कोणी सुलभ िवर वा या क पनेन ेपछाडून या गटात भरती होतात. तर काहीजण दहशतवा ां या िभतीन े
या गटात सामील होतात.  

दहशतवादी गटांचा ओसरणारा जनआधार सुर ा दलांचा वाढता भाव दहशतवादी गटांअतगत 
चालले या पधा श ु व व शासनान े दहशतवा ां या िवरोधात राबवले या ल करी मोिहमा इ. कारणा तव 
दहशतवादी संघटनाच े िवघटन होत.े अथात अशा संघटनाच े िवघटन ता पूरत े असत.े िवघटनातून पु हा अनेक 
दहशतवादी गट न ान ेअि त वात येतात. ल करी दलां या सा ान ेया ल करी कारवाया क न यांचा िनःपात 
करणे यातून काही काळ दहशतवादी संघटनाच ेिवघटन आिण या िवघटनातुन पु हा न ा संघटना अि तवत येणे. 
असे ह ेदु च  चालु असते. शहरी दहशतवाद मु य वे भारतातील िविवध शहराम य ेबॉ ब फोट कर याशी संबंधीत 
आह.े याम ये सावजिनक ठकाणे जस ेक  िजथ ेखूप गदा असेल या माणे परदशेी पयटक या ठकाणी आक षत 
होतात अशी ठकाणे िनवडली जातात. याच बरोबर एखा ा िविश  समुदायाला ल य कर या ऐवजी भारतातील 
सामा य माणसांना नेहमी ल य केले जाते ा दहशतवादी गटातफ सािह याम य ेअमोिनयम नाय ेड ह ेशेतीसाठी 
वापरले जात ेजे कर सहज उपल ध होऊ शकते ाचा वापर के या नंतर 50 से 60 लोकांचा सहज बळी जाऊ 
शकतो.  

सार मा यमाचा वापर ह ेस या या काळात वापरल ेजाणारे नवीन साधत आह ेदहशतवादी ह ेभारतातील 
िविवध िमडीया या कायालयांना संदशे दतेात याम ये असे सांग यात येते क  भारत हा इ लाम िवराधी दशे आह े
यामुळे आ ही जीहादा सु  केला आह ेही यु  दहशतवा ांनी अल कायदा या संघटनेकडून घेतली आह ेही यु  ते 

पूव  अरब जगाम ये वापरत होत े ांम ये े नग कै पची ि हडीओ टेप पाठवणे यांची भाषणे आिण इ लामी 
ओळख ह ेपाठवत होत.े 
5. 5. 5. 5. दहशतवा ाचंीदहशतवा ाचंीदहशतवा ाचंीदहशतवा ाचंी    मतामतामतामता        : : : :     

भारताम य ेसात यान े होणा या बॉ ब फोटा मागे अितरे यां या मा टर माइंड सोबत थािनक गु हगेार 
सु ा सहकाय क रत असतात इ.स. 2008 मधील बॉ ब फोटाम ये सामािव  असणा या गु हगेारांचा मागोवा 
घेतला असता पुढील गो ी दसून आ या ह ेदहशतवादी िसमा भागात रा न संधी या शोधात असतात योग्य संधी 
िमळताच श ू रा ाम ये वेश करतात . याच माणे थािनक फोटके वापरणे याच माणे थािनक लहान 
गु हगेारांचा उपयोग करणे एखादा बॉ ब फोट घड यानंतर यामधील चौकशीतून असे समोर येते क  बॉ ब 
फोटासाठी पैसा हा हवाला माग पूरवला जातो . बॉ ब फोटासाठी कवा फोट घडव यासाठी येणारा पैसा हा 

म यपूवतुन आिण पाक ताना मधील आतंररा ीय बँके ारे येत असतो याच माणे असे समोर आले आह ेक  लहान 
कपडा ापारी, लाकडी िमल मालक, िसनेमा घर मालक ह े सु दा अितरे यां या सांग याव न पैसा पूरवत 
असतात. FICN चे मु य मा यम ह ै िसमापार क न चोरटा ापार करणे ह ेआह ेउदाहरणा ावयाचे झाले तर 
36,900 डॉलस या नकली नोटा या डोमारीगंज या बँक ऑफ इंिडया या शा येतून ा  झा या ह ेएक उ र दशे 
मधील लहान शहर आह.े चोरीला गेलेली फोटके ह ेआणखी एक गु हा अलीकड या काळात फार मो ा माणात 
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दसून आला आह ेयाव न असे दसून येते क  याचा दहशतवादाशी संबंध आह ेउदाहरण यायच ेझाले तर बगलोर 
फोटाम ये वापरलेले फोटके ह ेआं दशेातील काररवायातील आहते ातील उरलेली फोटके ही अहमदाबाद 

आिण सूरत फोटाम ये वापरलेली आहते Ak47 सारखी घातक श े ही वाहतुक ला सोपी आहते. मंुबईवर जो 
ह ला झाला यासाठी गुजरात या समु कना या लगत या भागातुन त करी ारे R.D.X सारखी फोटके आणली 
जातात . याच माणे असे दसून आले आह ेक  न लवादी गट ह े फोट घडिव यासाठी लहान गु हगेारांचा वापर 
करतात याच माणे चोरी गेले या कार आिण सायकलचा वापर हा फोटाम ये केला जातो .  
सदंभसदंभसदंभसदंभ    ::::    

1. मोहनलाल बाथाम , िशवचरण िव कमा आतंकवाद चुनोती और संघष.  
2. िवचार शलाका यशवंत सूमंत अंक 2008 त ेजून 2009 Page 6 से 18 3.  
3. डॉ . शरदचं  गोखले झंुज दहशतवादाशी , िचनार प लीकेशन पूण जानेवारी 2005 Page 27/28 4.  
4. दे . सकाळ रिववार 9 िडसबर 2012 लेखक सुरेश खोपडे , स रंग . पूरवणी page 06  
5. सी स ऑफ टेरर ( अनुवादी ) अिभजोत पढारकर अमेय काशन 15 म 2012 Page 12  
6. आर . सी . िम ा टेर रझम इि लकेशन ऑफ टे ालॉजी अॅ ड टे टोस काशन नवी द ली page 80  
7. मनोहरलाल बाधाम , िशवचरण िव कमा आतंकवाद चुनीती और संघष  
8. आर . सी . िम ा टेरे रझम इि लकेशन ऑफ टे ालॉजी अॅ ड टै टीस काशन नवी द ली page 80 
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महारा ातील स कालीन पाणी     
    

बालाजीबालाजीबालाजीबालाजी    नरवनरवनरवनरवटेटेटेटे 

सरसरसरसर    परशरुामभाऊ महािव ालयपरशरुामभाऊ महािव ालयपरशरुामभाऊ महािव ालयपरशरुामभाऊ महािव ालय,,,,    पुणेपुणेपुणेपुणे    

महारा ाला भेडसावणा या मुख ांपैक  पाणी ाने अ यंत गंभीर व प धारण केल े आह.े 
महारा ातील पाणी ाचे व प सव  एकसारखे नाही. भौगोिलक ादिेशकतेनुसार पाणी ाचे व प दखेील 
िभ  आह.े महारा ातील काही िज ह ेअथवा दशे अवषण त आहते तर काही दशे अितपज या या छायेखाली 
येतात. मराठवा ाम ये सात याने पडणा या दु काळामुळे तेथील पाणी ातून पा याचे समान वाटप, भूजलाच े
वाढते अ र , िप या या पा याचा  आिण शेती-उ ोगधं ासाठी लागणारे पाणी इ. आ हाने िनमाण झाली आह.े 

महारा ाचे े फळ ३ लाख ७ हजार ५७७ चौ. क.मी. आह.े सरासरी पज यमान १४३.३ स. मी. हणज े
सुमारे ५८ इंच आह.े वषाला सरासरी ३२.९६ अ ज घनमीटर इतके पावसाचे पाणी जिमनीत िजरते. यातनू 
वषाला ३१.२१ अ ज घनमीटर पाणी उपसले जाते. ह े माण उपल ध पा या या ४८ ट े  आह.े ही आह े सव 
महारा ा या एकूण े ाची सरासरी. य ात महारा ातील पज यमान सव  सारखे नाही. कोकण आिण पि म 
महारा ाम ये पज यमान अिधक आह े तर मराठवा ातील ब तांशी िज ानंा अवषणाला त ड ावे लागते. 
कोकण, महाबळे र, मंुबई या ठकाणी अित र  पाऊस पडतो तर अहमदनगर, सोलापूर व मराठवा ातील अनके 
तालु यांत अ य प पाऊस पडतो. महारा ात ामु याने नैऋ य व ईशा य अशा दो ही मौसमी वा  यापासून पाऊस 
पडतो. रा याच ेवा षक सरासरी पज यमान अंदाज े१३०० िम. मी. आह.े एकूण सरासरी पज यापैक  जवळजवळ 
८ ट े  पाऊस ऑ टोबर ते िडसबर या काळात पडतो.  

महारा ाचे भौगोिलक े  कृ णा, गोदावरी, तापी, नमदा दशेातील नदी खो  यांनी ापलेले आह.े कृ णा 
आिण गोदावरी या 'स ा ी' पवतातून उगम पावणा  या पूव वािहनी न ा आहते, तर तापी ही 'सातपुडा' पवतातून 
उगम पावणारी पि म वािहनी नदी आह.े पि म वािहनी असले या नमदा नदी खो  याचा अ पसा भाग रा या या 
उ रेकडील भागाला पश क न जातो. रा यातील या मु य न ांची खोरी 'सीना', 'मांजरा' यांसार या अनके 
उपखो  यांम ये िवभागलेली आहते. रा या या वेगवेग या न ां या उपखो  यांम ये पडणा  या पावसाचे माण 
वेगवेगळे आह,े तसेच रा यातील पाऊस हा हगंामी असून, िनसगातून उपल ध होणारे पाणी वषाकाठी काही 
ठरािवक कालखंडातच उपल ध होणार असत.े िवकासा या वेगवेग या े ांची पा याची गरज मा  बारमाही 
असते. गोदावरी, तापी, आिण कृ णा या महारा ातील मुख न ा असून, यां या उपन ांनी महारा ाचा मोठा 
भाग ापला आह.े असे असले तरीही भौगोिलक प रि थती आिण हवामानामुळे काही भागांत पाणी मो ा 

माणात उपल ध असून, काही भागांत दु काळाची प रि थती आह े(भडभड ेआिण इतर, २०१६).  
महारा  रा यात लहान मो ा िमळून जवळजवळ ४०० न ा वाहतात. यांची एकंदर लांबी सुमारे 

२०,००० क. मी. आह.े रा याचे एकंदरीत भौगोिलक े  ामु याने मूलतः गोदावरी, कृ णा, तापी व नमदा या 
मो ा न ां या खो  याम ये िवभागलेले आह.े जलसपंदा िवभागा या २०१६-१७ या सचन ि थतीदशक 
अहवाला माणे जून २०१६ अखेर महारा ात अंशतः आिण पूणतः सचन मता िनमाण झालेले मोठे, म यम आिण 
लघू क प िमळून एकूण ३९१० क प होत.े आ थक वष २०१६-१७ म ये सचन े ात ७७७२.०३ कोटी 
पयांची गंुतवणूक कर यात आली होती. या सव खटाटोपानंतरही महारा ातील सिचत े  ह े१९ ट यां या वर 

जाऊ शकलेले नाही. महारा ातील सचना या या प रि थतीमागे रखडलेले क प, ठरािवक भागांम ये होणारा 
सचनाचा िवकास, ऊस आिण इतर नगदी िपकांवर दला जाणारा भर, िबगर सचनाकड ेवळवलेले पाणी, पा याचा 

अशा ीय वापर, कालवा व थे या दरुव थेमुळे होणारा पा याचा अप य अशी अनेक कारणे आहते (कुलकण  
आिण भट, २०१९). 
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महारा ातील दु काळमहारा ातील दु काळमहारा ातील दु काळमहारा ातील दु काळ::::    
सन १९७२ साली महारा ात मोठा दु काळ पडला. तो दु काळ पि म महारा  आिण मराठवा ातील 

एक दोन िज ांपुरता मया दत होता. िवशेषतः १० त े१२ तालु यांतील ८४ गावापुंरता हा दु काळी प ा होता. 
सन २०१२ म ये महारा ातील या न अिधक गावे चंड दु काळा या खाईत सापडली. शासनाला चारा छाव या 
उभारा ा लाग या. सन २०१५ या दु काळाम ये तर दु काळी प ा आणखी िव तारला. महारा ातील २८ 
िज ांतील १३५ तालकेु दु काळी प रि थतीला सामोरे गेले. िप या या पा याचे  िनमाण झाले, कारण 
धरणातील पाणीसाठा अ यंत अपुरा पडू लागला. जिमनीतील पाणी पातळी कमी झा याने िवहीरी आट या, 
बोअरवे स िनकामी झाले. कॅनॅल या पा याला मयादा आली. उभी िपके वाळून गेली. जनावरांना चारा-पाणी 
उपल ध हावा, यासाठी छाव या उभारा ा लाग या. लातूर शहराला िमरज, सागंली भागांतून पाणी पुरवठा 
करावा लागला (साबळे, २०१६). २०१५-१६ साल या दु काळाने अनके ांना ज म दला. रा यातील जवळ 
जवळ २७ हजार गावे आिण याला जोडून असणा  या व या 'दु काळ त' हणून शासनाला घोिषत करा ा 
लाग या. मराठवा ाचे व प वाळवंटसदशृ दसू लागले होते. रा यातील ३० िज ांचा आिण २०० पे ा जा त 
तालु यांचा या दु काळात समावेश होता. तसेच २०१८-१९ साली महारा  शासनाने रा यातील २६ िज ांतील 
१५१ तालु यांना दु काळ त हणून जाहीर केले होते.  

दु काळामुळे िनमाण झालेला पाणी  सोडिव यासाठी शासना ारे टँकर ारे पाणीपुरवठा कर यात आला. 
दु काळातील सात यामुळे टँकरवरील अवलंबन वाढतच गेले. पाणी पुरव ा या शासक य व थेबरोबरच समातंर 
खाजगी व था उभी रािहली. टँकर ारे पाणीपुरवठा करणे हा वसायच बननू गेला (मोरे, २०१६). २०१५-१६ 
म ये मराठवा ात पडले या दु काळामुळे पा याचा  गंभीर बनला होता. पाणी ही िव े य व तू बनून गेली. 
लातूरसार या शहराम ये नाग रकानंा पा या या दु भ ाला सामोरे जावे लागले. पाणी टंचाई वाढ यामुळे 
पा या या चोरीच े माण वाढू लागले. नळा ारे होणा या पाणीपुरव ावर मयादा आ या. यातून पा याचा बाजार 
वाढीस लागला. िप याचे तसेच इतर वापरासाठी पाणी िवकत घे यावाचून पयाय रािहला नाही. याचा प रणाम 
नाग रकां या दनैं दन जीवनमानावर झाला. पा यासाठी . ५० त े५०० इतका खच ित आठवडा करावा लागला. 
दनैं दन जीवनमानावरील खचाम ये पा यावरील खच वाढला. पा या या ती  टंचाईमुळे नळा ारे अथवा टँकर ारे 
होणारा पाणीपुरवठा दखेील अिनयिमत होता. याचा प रणाम भूजल सा ावर झाला. वधनिवहीर अथवा 
कुपनिलके या साहा याने उप याचे माण वाढले (काळे, २०१९).  
भजूल अ रभजूल अ रभजूल अ रभजूल अ र      

वाढती लोकसं या, उ ोगधं ांचा िवकास आिण कृिष े ासाठी लागणारे पाणी यामुळे पा याची मागणी 
दवस दवस वाढतच आह.े सामा यतः नैस गक पावसाचे साठिवलेले पाणी आिण भूजल या ो ां या साहा याने 

पा याची गरज भागिव याचा य  केला जातो. भूजलसाठा पारंप रक िवहीर ारेच उपसला जात होता. मा , 
आधुिनक तं ानामुळे कुपनिलकां या साहा याने भूगभातील पा याचा अित र  वापर करता येतो. यामुळे भूजल 
साठे माणाबाहरे उपसल ेजात आहते. प रणामी साधारण पज यमान आिण उपल ध भूजलसाठा यापे ा अिधक 
भूजलसा ाचा वापर होत अस याने भूजल पातळी खालावत चालली आह.े 

अमे रकेतील नॅशनल साय स फोरम या सं थेने २००६ म ये मानवी गती या मागातील अितशय अवघड 
आ हानांची यादी कर यासाठी एक सिमती बनवली. या सिमतीने लोकानंा घरगुती वापरासाठी व छ पाणी 
पुरवठा करणे ह े एक आ हान असे नमूद केल.े पा याचा पुरवठा भूपृ जल व भूजल यां या ारे होतो. तांि क 

गतीमुळे लहान मोठी धरणे बांधून जा तीत जा त पाणी अडवून वापरले जात आह.े परंतु, पाणी उपशा या तं ात 
सुधारणा होऊन भजूलाचा उपसादखेील वाढला आह.े या उपल ध संसाधनांचा अितवापर व यातनू पाणी टंचाईच े
अ र  िनमाण होत आह.े  

पारंप रक भूजला या वापराला एक तांि क मयादा होती. भूजलाचा उपसा खु या िवहीर ारे होत होता. 
िवहीरी कती खोल खोदता येतील यावर मयादा होती. यामुळे संसाधनां या मु  वापरामुळे होणारी शोकांितका 
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टाळली जात होती. आता आधुिनक तं ामुळे कूपनिलकामधून अगदी १००० त े१५०० फुटापयत खोलवर जाऊन 
पाणी उपसता येते. िवजेवर चालणारे पंप श शाली असून जा त पाणी उपसू शकतात. यामुळे भूजलाचा  हास 
मो ा माणावर होत आह.े कुपनिलकां ारे खोलवर भूजल उपसावयास सु वात झा यामुळे  पारंप रक खु या 
िवहीरी कोर ा पडत आहते. या पारंप रक खु या िविहर वर अवलंबून असणा या नाग रकांना भूजल  हासाचे 
संकट भेडसावत आह े (कुलकण , २००९). भूजला या या अ र ाचे मूळ वाढती पाणी टंचाई आिण गत 
तं ानाबरोबरच वैधािनक तरतुद म ये दखेील आह.े जमीनमालकांना यां या जिमनीखालील भूजल साठा 
उपास यावर बंधने नाहीत. भूजल उपशािवषयीचे वसाहतकालीन कायद ेव घात मा  अ ाप बदललेले नाहीत. 
जिमनीखालील पाणी उपसणे हा जमीन मालकाचा पारंप रक ह  समजला गेला आिण यावर मयादा न हती. मा  
पारंप रक तं ानानुसार फ  खु या िवहीर तून उपसले जात अस यामुळे, उपशा या माणावर काही मयादा 
आपोआपच पडत हो या. १८८२ म ये झाले या विहवाटी या काय ा माणे जमीन मालक त जिमनीखालील 
पा याची मालक  अंतभूत होती. मा  जमीन मालकाला भूजलाचे नेहमीचे नसै गक वाह न अडवता असे पाणी 
उपसता येत असे. भूजलाच े नेहमीचे नैस गक वाह अिनि त अस यामुळे या तरतुदीला तसा अथ न हता. 
जिमनी या मालक शी संल  असलेला हा ह  जमीन मालक बरोबर ह तातं रत होत असे. अजूनही हाच कायदा 
अि त वात आह.े 

भूजला या बाबतीत भारतात गंभीर प रि थती आह ेव ती दवस दवस आणखी गंभीर होत आह.े सागरी 
कना याजवळील दशेांम ये हा  अिधकच गंभीर आह.े सागरी कना याजवळील भूजलाचे अित र  शोषण 

झा यास भूजल साठे कोरड ेहोऊन अथवा गो ा पा याची पातळी कमी होऊन समु ाचे खारे पाणी िशर याची 
श यता असते आिण यामुळे असे साठे िन पयोगी ठरतात (कुलकण , २००९). 

भारतातील भूजल सम येचा अ यास कर यासाठी योजना आयोगाने एक त ांचा गट बनिवला (भारत 
सरकार, २००७). या गटाने आपला अहवाल स टबर २००७ म ये आयोगाला सादर केला. या अहवालात 
भूजला या सा ांत दवस दवस मो ा माणावर घट होत असनू ये या ३५ ते ४० वषात हा साठा संपु ात 
ये याचा संभव आह,े असे प पणे नमूद केले आह.े १९९७ ते २००४ या काळात भूजल वापराचे माण ४ 
ट यांव न १५ ट यांवर गेले. इलेि कल पंपा या सं येत होणारी वाढ व कुपनिलकांमुळे खु या िविहरी 
कोर ा पडत आहते आिण उ हा यात अनके गावांना टँकर ारे पाणी पुरवावे लागत आह.े दशेात इलेि कल 
पंपा ारे पाणी उपासणा  या िवहीर ची सं या १ कोटी ७० ल  आह.े िशवाय, पारंप रक िविहर चीही फार मोठी 
सं या आह.े 

पाणी सम या व सचना या अ यासासाठी शासनाने माधव िचतळे यां या अ य तखेाली महारा  जल व 
सचन आयोग १९९५ साली नेमला होता. या सिमतीन ेआपला अहवाल २३ जून १९९९ रोजी शासनास सादर 

केला. सदर आयोगा या अहवालानुसार महारा ातील एकूण ४०,७५८ खे ांपैक  २७,६५४ (६० ट े ) खे ांत तर 
४५,८९६ पा ांपैक  २५,८०८ (५६.२३ ट े ) पा ांत पाणी टंचाईची सम या होती (महारा  शासन, १९९९). 
१९७२ साली महारा ात मोठा दु काळ पडून ती  पाणीटंचाई िनमाण झाली. यावेळी टँकर ारे पाणी पुरवठा 
केला गेला. नतंर ही प त चालू रािहली आिण टँकर ारे पाणी पुरवठा होणा  या गावां या आिण पा ां या सं यते 
भरच पडत गेली. खे ांना मु य वे िविहर ारे पाणी पुरवठा होत असायचा परंतु सचनासाठी कुपनिलका 
खण यात येऊ लाग या व िव ुत पंपा ारे पाणी उपास यात आ यानंतर भूजल पातळी वरचेवर खाली जाऊन 
शेकडो िवहीरी कोर ा पड या. घरगुती पाणी पुरव ासाठी शासनान ेमो ा माणावर कुपनिलका योजना सु  
के या. यामुळे त कालीन कालावधीसाठी पाणी टंचाईची ती ता कमी झाली, तसेच पाणी उपसणे सोपे झाले. मा , 
भूजल पातळी आिण जलसाठे घटू लागले. कुपनिलका कोर ा पडू लाग या आिण टँकर ारे पाणी पुरव ाचे 
अथकारण वाढीस लागले. 

भूजला या अितउपशाची अनेक कारणे आहते. उ ोगधं ा या वाढीमुळे, लोकसं ये या वाढीमुळे 
भूजलसा ाची मागणी वाढत आह.े यात वाढ या शहरीकरणामुळे पा यासाठीची मागणी वाढत आह.े शहरी 
भागात दरडोई दर दवशी ११० लीटर पाणी पुरवावे असा िनयम आह.े ामीण भागात ह े माण ४० लीटर आह.े 
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मो ा शहरांना न ांवर धरणे बांधून यातून नळां ारे पाणी पुरवठा होतो. मा , छो ा शहरांत नदीवर बंधारे 
बांधून व िविहरी खोदनू पाणी पुरवले जाते. यामुळे न ांतनू जिमनीत िझरपणारे पाणी कमी होऊन भूजल 
साठयातील वाढ कमी होते. महारा ाम ये सवािधक भजूलसाठा शेतीसाठी वापरला जातो. शेतीसाठी लागणा या 
पा यापैक  ५० ट यां न अिधक पाणी भूजल सा ातून वापरले जाते. भूजलाचा सवािधक वापर कृषी े ासाठी 
होतो. जा त पाणी लागणा  या कापूस, ऊस, ा ,े केळी यासार या नगदी िपकांचे उ पादन वाढले आह े व 
अिधकािधक जमीन या िपकासंाठी वापरली जाऊन भजूल उपशाचे माण वाढले आह.े  

महारा ातील राजकारणात सहकारी े ाचा भाव अस याने पा याचे मुलभूत  आिण शेती या िपक 
ाधा यतेिवषयीचे  दु यम बनत गेले. प रणामी थािनक पज यमान ल ात न घेता उस शेती आिण साखर 

कारखा यांची सं या वाढतच गेली.  यातनू पा याची चाललेली पळवापळवी, जिमनीची खराबी, पा याचे अ यंत 
िवषम वाटप ा सव ांकड ेदलु  केले जात आह.े याचसोबत ऊस, केळी या नगदी िपकांसाठी िविहरी आिण 
कुपनिलका यांमधनू िवजे या पंपा ारे भजूल मो ा माणावर उपसले जात आह.े यामुळे भूजलपातळी वरचेवर 
खाली जात आह े( े, १९८७). 
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भारता याभारता याभारता याभारता या    सामािजकसामािजकसामािजकसामािजक    आ थकआ थकआ थकआ थक    वववव    राजक यराजक यराजक यराजक य    प रि थतीचाप रि थतीचाप रि थतीचाप रि थतीचा    अ यासअ यासअ यासअ यास    

ाााा. . . . डॉडॉडॉडॉ. . . . बोनरबोनरबोनरबोनर    आरआरआरआर. . . . वायवायवायवाय....    
अथशा  िवभाग मुख, पु य ोक अिह यादेवी होळकर  महािव ालय, राणीसावरगाव ता. गंगाखेड 

तावनातावनातावनातावना::::----    
आज आपण वातं या या अमृत महो सवी वष साजरा करत आहोत. यामुळे सव  आनंदाचे वातावरण 

आह े आिण त े वाभािवकही आह.े लाल क यापासून त े वाडी व यांपयत दशेभ  ओसंडून वाहत आह.े 
रा ािवषयीचा अिभमान खूप मह वाचा आह.े यािनिम ान ेआपण सव भारतीय आहते असे एकतेच ेदशन एरवी 
पाहावयास िमळत नाही. आप या दशेाची सं कृती खूप ाचीन आह.े आप या दशेाला  वातं याचा मोठा 
इितहासही आह.े शेकडो वषा या पारतं यानं◌ंर आपण  संिवधानावर आधा रत सावभौम, समाजवादी, धमिनरपे  
लोकशाही गणरा यचा ि वकार केला आह.े 

वातं याची 75 वष आपण उपभोगली आहते. ान, िव ाना या सवच े ात आप या दशेाने अभूतपूव 
गती केली आह.े कृषी, उ ोग, ापार, दळणवळण, िश ण, आरो य, संशोधन, संर ण इ. असं य े ातली 

भारताची गती िवल णीय आह.े सामािजक समता ही आधुिनक समाज िन मतीची एक बाजू आह.े लोकशाही ह े
जग याचं एक सव  मू य आह.े आपण वतं  भारताचे नाग रक आहोत. आज जगाला कवेत घे याची मता  
नवीन भा◌ातात आह.े आपण राजक य, आ थक, धा मक, सामािजक, शै िणक े ात िवल ण गती केली. या 

े ात नैितकतने ेवागणे मह वाचे असते. पण ही नैितकता आ ही जपली नाही. आ ही वैराचारी झालो. मनमानी 
झालो. वातं यो र साडसेात दशकात आपण नेमकं काय िमळवलं? आिण काय गमावलं? याचा िवचार करायला 
हवा. हणूनच तुत संशोधनात लेखात वातं यो र काळातील भारता या सामािजक आ थक व राजक य 
प रि थतीचा अ यास हा िवषय िनवडलेला आह.े 
सशंोधनाचासशंोधनाचासशंोधनाचासशंोधनाचा    उ शेउ शेउ शेउ शे::::---- 

तुत    िवषयातील संशोधन कर याचा उ शे खालील माणे आह.े 
1) भारतातील बदल या सामािजक प रि थतीचा अ यास करणे. 
2) भारतातील बदल या आ थक प रि थतीचा अ यास करणे. 
3) भारतातील बदल या राजक य प रि थतीचा अ यास करणे. 

गहृीतकृ यगहृीतकृ यगहृीतकृ यगहृीतकृ य::::----    
तुत    िवषयातील संशोधन खालील गृहीतकृ य गृहीत ध न कर यात आले आह.े 

1) भारतात नवीन सम तर समाज व था िनमाण झाली आह.े 
2) भारता या आ थक गतीचा सवाना समान लाभ िमळतो. 
3) भारतात मू या मक राजकारणा आह.े 

समािजकसमािजकसमािजकसमािजक    बदलबदलबदलबदल::::----    
सामािजक संरचनते फेरबदल घडिवणारी या. मानवाचंे रीित रवाज, आचार–िवचार, सं था, संघटना, 

जीवनप ती, भोवतालचा प रसर, ि मधील वतन यांम ये सतत बदल होत असतात.  
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वातं य िमळा यानंतर भारतीय समाजाम ये कोण या कारच ेबदल झाले. याचा िवचार केला तर अस े
दसत,े क  अनेक कारच ेबदल घडून आलेले आहते. वातं यपूर्व काळात असलेली समाजधारणेची प ती पूणपणे 

बदललेली आह.े ह े बदल कसकस े झाले, याला कारणे कोणती होती आिण या सामािजक बदलांचा सवसामा य 
नाग रकां या जीवनावर कोणता प रणाम झाला, याचा आता थोड यात िवचार क . 
1)1)1)1)भारतीयभारतीयभारतीयभारतीय    समाजातीलसमाजातीलसमाजातीलसमाजातील    ि याचंीि याचंीि याचंीि याचंी    बदलतीबदलतीबदलतीबदलती    ि थतीि थतीि थतीि थती::::----   

भारतीय समाजाम य े ि यां या सामािजक दजासंदभात कमालीचा िवरोधाभास आढळतो. एका बाजूला 
ि यांचे धमािधि त गौरवीकरण व दसु या बाजूला समाजात य ात टोकाच े दु यम थान, शोषण असा हा 
िवरोधाभास आह.े एका बाजूला ी- ित ा हा समाजा या े वाचा िनकष व दसु या बाजूला सामािजक 
तरीकरणाम य ेशेवटचे थान असा हा िवरोधाभास आह.े 

भारतीय समाज मु यत: पु ष धान रािहला आह.े अथात, केरळमधील नायर, मंगळूरमधील शे ी, बंगाली 
समाज व काही भट या जमात म ये ी धानतेच े माण दसते. परंत,ु सवसामा यपणे िवचार करता, भारतीय 
समाजाम ये ि यांना दु यम थान अस याचे कषाने जाणवत.े त तच, अनेक ढी, परंपरा यांमुळे ि यांवर 
अ याय, शोषण, सामािजक िवभ करण झा याच े दसते. ि यांना सावजिनक जीवनातील सहभाग नाकार यात 
आला. या पा वभूमीवर भारतात ि यांची भूिमका, यांचे शोषण, या य अिधकार यावर आधा रत चळवळी व 
संघटना उ या रािह या.  

वातं यो र काळातील ी-चळवळीचे तीन ट पे करता येतील. १९४७ पासून त े१९७० या दशकापयत 
रा  बांधणी या कायाला ाधा य दले गेले. अथात संिवधानात अंतभूत मूलभूत ह  व रा याची मागदशक त वे 
यांम ये ि यांचे ह  व अिधकार यांना यो य याय दे याचा य  केला गेला. पण, या तरतुद या 
अंमलबजावणीतील अपयशामुळे १९७० या दशकात ी-चळवळीचा वातं यो र कालखंडातील दसुरा ट पा सु  
झाला. या ट याम ये असमान वेतन, ि यांचे अकुशल कामगारांत वग करण, िवनामोबदला म, सामािजक 
सं थांमधील (जात, धम, वग, कुटंुब इ यादी) स े या संरचनेतली पु षी वच व या सम यावर भर होता. 
वातं यो र कालखंडातील २१ ा शतकातील ट याम ये ी-चळवळ  ी-पु ष समानते या पलीकड ेजाऊन 

ि यांची वैयि क जीवन ठरव याची स ा व यांचे स मीकरण यांसार या मु य़ावर काश टाकते. 
आजही अनेक गंभीर ी-सम या भारतीय समाजासमोर उ या आहते. ढी- परंपरांचा पगडा, येक 

धमातील खासगी जीवन िनयंि त करणारे धा मक कायद े आहते.  िवपरीत ी-पु ष माण (९३३ : १०००), 
समान नागरी काय ाचा अभाव, कौटंुिबक हसा, डंाबळी, बला कारा या घटना, नोकरी करणा या ि यांचे  
यांसार या सम यांना ी-समाजाला आजही त ड ावे लागत.े या सम यांच ेआकलन व यावरील उपाय यांचा 
अ यास करणे आव यक आह.े  
2)2)2)2)    वातं यो रवातं यो रवातं यो रवातं यो र    कालखडंातीलकालखडंातीलकालखडंातीलकालखडंातील    िश णिश णिश णिश ण::::----    

1947 ला भारत वतं  झा यानंतर आपली सा रतचेी गरज सवानाच कषान ेजाणवली. रा यघटनने े६ 
ते १४ वयोगटातील  मुलांना मोफत व स चे िश ण दे याची तरतूद रा यघटनते केली. योजना आयोगान ेपण 
आप या पंचवा षक योजनामं ये िश णाला अ म दलेला दसतो. वातं यानतंर भारत  सरकारन े िविवध 
शै िणक आयोग भारतीय िश णा या सुधारणेसाठी नेमले. याम ये  १९४८  चा राधाकृ ण आयोग उ  िश णात 
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सुधारणा  घडवून आण यासाठी नेमला.  यानंतर १९६४  ला डॉ. डी.एस. कोठारी यां या अ य तेखाली दशेातील 
ाथिमक, मा यिमक, उ  मा यिमक व उ  िश णातील दजा सुधार यासाठी कोठारी आयोग नेमला. या आयोगान े

मह वा या सुधारणा कर या या सूचना अहवालात नमूद के या. यांनी १ त े३ वषाचे पूव ाथिमक, १० वषाच े
मा यिमक, यानंतर २  वषाचे उ  मा यिमक, ३  वषाचे पदवी व २ कवा ३  वषाचे पद ु र िश ण असा 
िश णाचा आकृितबंध तयार केला. या आयोगाने एकूणच सव तरावरील िश णाचा सखोल अ यास क न 
मह वा या सूचना मांड या. भारत सरकारन े वातं यानतंर १९६८ चे  पिहले शै िणक धोरण जाहीर केल.े 

कोठारी आयोगा या  िशफारश वर आधा रत भारत सरकारन े आपले पिहले शै िणक धोरण १९६८ म ये 
िस  केले. िश णाचा नवीन आकृितबंध व उ  मा यिमक िश णाचे वसायीकरण, कायानुभव, समाजसेवा, 

पु तक िन मती, िश कांच े सुधा रत वेतन मान, कृषी िव ापीठ थापना, ि भाषा सू , दबुलांचे िश ण, ी 
िश ण, िव ापीठांची थापना  इ यादी िशफारश ची अंमलबजावणी कर यात आली.   यामुळे भारतीय 
िश णा या  िवकासाला वेगळी दशा ा  झाली.  

राजीव गांधी सरकारन े ह े धोरण जाहीर केले. या धोरणातील  मह वा या सूचना पुढील माणे सवाना 
िश णाची समान संधी उपल ध क न दणेे., समता थािपत कर यासाठी िश ण दणेे., ाथिमक, मा यिमक व 
उ  िश णाची पुनरचना रचना करणे.,िश कां या िश णात आधुिनकता आणणे., रा ीय उ प ा या  १० ट े  
इतक  गंुतवणूक िश णात करणे., िश ण व िनरंतर िश णावर भर दणेे., िश णा या मा यमातून रा ीय साधन 
संप ीचा यो य िवकास व वापर करणे व िश ण प ती समाजािभमुख बनिवणे. 

अ यास मात “ वातं यलढा, संिवधािनक जबाबदा या, रा ीय अि मता, सामािजक-सां कृितक वारसा, 
समतावाद, लोकशाही, धमिनरपे ता, ी-पु ष समानता, पयावरण संर ण, सामािजक सम यांचे  िनमूलन, 
लहान कुटंुबांचा आदश, वै ािनक मनोवृ ीची जवणूक” या दहा गाभाभूत  घटकांचा समावेश करणे. तांि क व 

ावसाियक िश णाची पुनरचना करणे. बाल संगोपन व िश ण यांचा सम वय साधणे. मु  िव ापीठे, दरू िश ण 
िवभाग, ामीण िव ापीठे थापन करणे ,बुि मान  िव ा यासाठी नवोदय िव ालय थापने, पदवी व नोकरी 
यांची यांची फारकत करणे इ यादी. १९६८ चे  शै िणक धोरण यश वी होउ शकले नाही. याची दखल १९८६ या 
धोरणात घेतली गेली. 

१९८६  या रा ीय शै िणक धोरणा या अंमलबजावणी व प रणाम यांचे पुन वलोकन क न ह ेसुधा रत 
रा ीय शै िणक धोरण १९९२ म ये जाहीर केले. याम ये पुढील िशफारशी के या. शै िणक शासन व िनयोजन 
याम ये िश ण त ांना सहभागी क न घेणे., शै िणक शासन व पयवे णात  सेवांतगत सेवकांना सहभागी क न 
घेणे., रा ीय तरावरील रा ीय ‘शै िणक संशोधन व िश ण प रषद’ ( NCERT)  ‘रा ीय शै िणक िनयोजन व 

शासन सं था’ (NIEPA), ‘िव ापीठ अनुदान आयोग’  (UGC) या तीन सं थांच ेपुन वलोकन करणे.  
चचास ,े कायशाळा, नवीन अ यास म इ यादी वरील खच ामक असून  तो शालेय साधन सुिवधांसाठी 

करावा., उ  िश णावर केला जाणारा अमाप खच कमी क न तो सामा य िश णाकड ेवळवावा., शै िणक धोरण 
ठरव यानंतर यासाठी लागणा या िव ाची व था करावी.                                                                 

१९८६  या रा ीय शै िणक धोरणात व यावर आधा रत  १९९२ या सुधा रत शै िणक धोरणात नमूद 
के या माणे दर पाच वषानी िश ण प तीचे पुन वलोकन करावयाच े होत.े यानुसार नो हबर २०००  म ये 
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रा ीय शै िणक धोरणा या अनुषंगान ेसुधा रत अ यास म आराखडा तयार केला आिण स टबर २००१  म ये हा 
अ यास म आराखडा जाहीर केला. जनते या आशा-आकां ा, रा ा पुढील आ हान,े संिवधाना मक बाबी, 
जागितक करणामुळे िनमाण झाले या सम या, बदललेले सामािजक संदभ, िव ान तं ानातील गती इ यादी 
बाब चा िवचार ा अ यास मात केला आह.े   

नवीन रा ीय शै िणक धोरण 2020- बालवाडी, अंगणवाडी पासून उ  िश णापयत सव तरानंा लागू 
आह.े याम ये मह वा या सूचना हणज ेपाचवी पयतचे िश ण मुलांना श यतो मातृभाषेतनू िमळावे ही यातील 
एक मह वाची सूचना आह.े इय ा सहावी पासूनच िव ा याना वसाय िश ण घेता येणार ही मह वाची बाब 
आह.ेस ा या १० +२ ऎवजी ५+३ +३ +४ असा नवा आकृितबंध लागू होणार आह.े  

१९५१  म ये भारतात केवळ १८.३ ट े  सा रतचे े माण होत े ते २०११ पयत  ७२.९८  ट े  पयत 
पोहोचले इ. स. २०१०  म ये क  सरकारन े१४ वषापयत या मुला मुल ना िश ण मोफत व स चे केले. यामुळे 
िश ण सारास मो ा माणात चालना िमळाली. सवाना िश ण िमळावे यासाठी सरकारन े अंगणवा ा, 
बालवा ा, ाथिमक व मा यिमक शाळा, महािव ालय,े िव ापीठे, रा शाळा, तं  शाळा, औ ोिगक व 

ावसाियक िश णाची क ,े सा रता सारासाठी िश ण क  ेया सव सं थांचे दशेभर जाळे उभारल.े ाचीन 
काळापासून आजतागायत ान संपादन, चा र यिन मती, सामािजक बांिधलक , रा ीय भावना व रा ेम िन मती, 
नैितक मू यांची जोपासना िहच िश णाची  मह वाची  उ  े रािहली  आहते. पण एकिवसा ा शतकात स ा, 
संप ी, रोजगार यां या ा ीसाठी िश णास  मह व आ याने वरील उ  ेिश णात मागे पडत चालली  आहते. 
नोकरी िमळवणे, िनवाह  चालवणे, क रअर घडवणे, ि गत मह वाकां ा पूण करणे इ यादी उ ां या 
पूततेसाठी िश ण घेतले जात आह.े परी ेतील गुणांना शै िणक गुणव ा मानले जात आह.े  पूव  िश ण 

सारासाठी तळमळीन ेझटणा या िश णमहष ची जागा आज भरमसाठ िश ण शु क व दणे या घेणा या िश ण 
स ाटांनी घेतली असून यांनी िश णाचा बाजार मांडला आह.े जागितक करणात सरकारन ेिश णावरील अनुदान 
कमी क न खाजगीकरणावर भर द यामुळे िश ण महाग झाले आह.े या सव वातावरणात सवसामा य िव ाथ  
उ  िश णापासून वंिचत राह याची श यता िनमाण झाली आह.े  
3) 3) 3) 3) भारतातीलभारतातीलभारतातीलभारतातील    जातीजातीजातीजाती    व थतेीलव थतेीलव थतेीलव थतेील    बदलबदलबदलबदल::::----    

भारताला वातं य िमळा यावर अनेक बदल झाले याम ये अनुसूिचत जाती आिण जमात ची एक यादीच 
भारत सरकारन ेतयार केली आिण यानुसार जाती आधा रत आर णे सरकारी नोक या आिण िश णा या बाबतीत 
लागू कर यात आली. १९५० पासून भारत सरकारन ेअनेक कायद ेआिण सामािजक उप म खाल या जाती या 
गटां या सामािजक आिण आ थक प रि थतीम ये सुधारणा आण यासाठी िनमाण केले. ही शै िणक, सरकारी 
पदांमधील आर णे आिण इतर सोयी सुिवधा ा वंशपरंपरेने िविश  जातीतील लोकांना िमळतील आिण ा सेवा-
सुिवधा लाभा याकडून इतर दसु या कोणाला दतेा येणार नाहीत अशा व पा या हो या. जातीय पातळीवर 
भेदभाव करणे ह ेभारतीय संिवधाना या कलम १५ नुसार बेकायदशेीर ठरव यात आलेले आह ेइतकेच न ह ेतर 
भारत सरकार या िविवध सं थां ारे जातीय हसाचारा बाबत या घटनांची मािहती एक  क न यावर ल  ठेवल े
जात.े 
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4)4)4)4)भारतातीलभारतातीलभारतातीलभारतातील    बदलतीबदलतीबदलतीबदलती    धा मकधा मकधा मकधा मक    अि मताअि मताअि मताअि मता::::----    
वातं यानंतर धा मक आधारावर भारताची फाळणी झाली, याम ये ि टीश भारत हा भारत आिण 

पा क तानम य े िवभागला गेला. फाळणीनंतर हसक दगंली झा या तसेच मो ा माणावर जीिवतहानी झाली. 
धा मक हसाचारामुळे जवळपास १.५ कोटी लोकांनी थलांतर केले.  

भारतात फ  ब तांश हदचू (77%) कमावर िव ास ठेवतात असे नाही, तर मुि लम धम य दखेील 
जवळपास याच ट े वारी या माणात कमावर िव ास ठेवतात. भारतातील 81% हदूबंरोबर, एक तृितयाशं 
(32%) ि न, हद ूधमातील म यवत  ा असले या, गंगे या पा यात सवाना पिव  कर याची श  आह ेया 
संक पनेवर, िव ास ठेवतात. उ र भारतात, 12% हद,ू 10% शीख आिण याचबरोबर 37% मुि लम, 
इ लामशी अितशय जवळचा संबंध असले या सूफ वाद या एका गूढ परंपरेबरोबर वतःला जोडतात. आिण सव 

मुख धा मक पा भूमीचे, चंड ब सं येतील भारतीय हणतात क , आप या न वयाने मो ा असले या 
चा मान राखणे ही गो  यां या सेाठी अ यंत मह वाची आह.े 

मतांसाठी जात, धम, दशे आिण महापु षांना वेठीस धर याचा कार मो ा माणात ढ झाला आह.े 
िवचारां या, त व ाना या न ा संिहता िनमाण होत आहते. सत्य आिण स दयाची नवी िलपी िलिहली जात आह.े 
आम यात एकमेकांिवषयी षे िभणत चालला आह.े षेापोटी आ ही एकमेकांवर गो या झाड या. ने यानंा, 
िवचारवंताना ठार केल.ं हद,ू मुि लम, शीख वगैरे ितर काराच े श द झाले आहते. ादिेशक तरावर ा ण, 
मराठा, दिलत, ओबीसी, भटके िवमु , आ दवासी अशा पर परिवरोधी लढाया सु  झा या आहते. 
आ थकआ थकआ थकआ थक    बदलबदलबदलबदल::::----    

वातं य ा ीनंतर या ब याचशा काळात भारताम य ेसमाजवादी अथ व थेचा माग अवलंब यात आला 
हौता. भारतात सु वातीस खाजगी े ा या अथ व थेतील सहभागावर, परदशेांशी ापारावर, आिण इतर 
दशेांकडून भारतात होणा या थेट गंुतवणुक वर कडक बंधने होती. मा , १९९० या दशका या सु वातीपासनू 
भारतान ेहळूहळू परक य गंुतवणुक वरील आिण ापारावरील िनयं ण कमी क न, आपली अथ व था आ थक 
सुधारां ारे खुली करायला सु वात केली आह.े मा , राजकारणातील मतभेद आिण िभ  िवचारधारांमुळे, सरकारी 
उ ोगांच ेखाजगीकरण आिण िविश  े ांमधील खाजगी आिण परक य सहभागाला माग खुला करणे अशा आ थक 
सुधारांमधील काही मह वा या गो ी मंद गतीने पुढे सरकत आहते. 

अितशय वेगात वाढणारी लोकसं या आिण वाढती आ थक आिण सामािजक िवषमता ह े भारतापुढील 
मह वाचे  आहते. गरीबी हाही गंभीर  आह,े मा  वातं ा ीनंतर गरीबीचे माण बरेच घटत अस याचे 
दसत.े अिधकृत चाचणीनुसार २००४-०५ म ये भारतातील २७% लोक दा र रेषे या खाली होत.े दा र  कमी 

कर यासाठी यां या अडचणी दरू कर याची गरज आह.े 
भारताच े पिहले पंत धान पं. जवाहरलाल नेह  यांनी सं याशा  संत चं  महालनोबीस यां या 

मदतीने सु वाती या आ थक धोरणांना दशा दली. या धोरणांच ेचांगले प रणाम धोरणक याना अपेि त होते. 
कारण ा धोरणांम ये खाजगी व सरकारी दो ही े ांचा सहभाग होता. आिण अितशय टोका या सोिवएत-
प ती या क त िनयं णापे ा ही प त अ य  तसेच य  सरकारी िनयं णावर आधा रत होती. परंतु, 
एक कड े भांडवल आिण तं ानावर आधा रत जड-उ ोगांवर ल  क ीत करताना दसुरीकड े अकुशल कामांवर 
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आधा रत लघुउ ोगांना अनुदान दे या या या धोरण होते. 
१९९० नंतर िवकसनशील दशेांमधील सवात समृ  अथ व थांपैक  एक हणून भारत ओळखला जाऊ 

लागला आह.े यानंतर या काळात भारताची अथ व था सात यान े आिण वेगाने वाढत आह.े याचबरोबर 
भारतातील सरासरी आयुमान व सा रता ांसार या इतर अथ-सामािजक प रमाणांम येही सुधारणा होताना 
दसत आह.े 

१९९८ या अणुचाच यांनंतर भारताला इतर दशेांकडून िमळणा या मदतीवर बंधने लाद यात आली. 
ामुळे भारता या पत दजाम ये (Credit rating) घसरण झाली. पण यानंतर पत दजा ठरवणा या एस अँड पी 

आिण मूडीज ा सं थानी भारताला परत गंुतवणूक साठीची पातळी हा पत दजा दला आह.े २००३ म ये 
गो डमन सॅ स ा कंपनीने असे अनुमान केल ेक  भारताचे वा षक सकल उ प  २०२० म ये ांस आिण इटलीला 
मागे टाकेल, जमनी, रिशया आिण युनायटेड क डमला २०२५ पयत मागे टाकेल तर जपानला २०३५ पयत मागे 
टाकेल. 
राजक यराजक यराजक यराजक य    बदलबदलबदलबदल::::----    

आयिडया ऑफ भारत’ हणजे भारताची संक पना पं. नेह  यांनी मांडली, हा िवचार भारतातील 
उदारमतवादी, डावे िवचारवंत आिण नेह  िवरोधक राजक य नेत े मांडीत असतात. पं. नेह  यांची भारताची 
संक पना सवसमावेशक होती. मुसलमान आिण ि न यांना स मानाने सामावून घे याची होती. से युलॅ रझम हा 
संक पनेचा गाभा होता. समाजवादी समाजरचना हा काय म होता.  

नर  मोदी यांनी वेगळी िवषयसूची पुढे आणली आह.े भारत एक सनातन रा  आह,े भारताची वत:ची 
वतं  ओळख आह.े सव उपासना पंथाचा आदर करणे ही भारतीय परंपरा आह,े सवाना बरोबर घेऊन जाणे, 

सवाचा समतोल िवकास करणे, सवाना आ मगौरव आिण आ मभान दणेे, जागितक तरावर ‘वसुधैव कुटंुबकम्’ हा 
सनातन िवचार थािपत करणे ही नर  मोदी यांची िवषयसूची आह.े नेह ं ची िवषयसूची या सव गो ी मानत 
नाही, हणून नेह  आिण मोदी यां याम ये िव तृत वैचा रक अंतर आह.े 

नेह  यां या समाजवादाने दशेाचा आ थक िवकासाचा दर तीन ट े  रािहला. कुि सतपणे लोक हणू 
लागले, हा ‘ हद ूिवकास’ दर आह.े उ ोजकांची ेरणा मा न टाक यात आली. यां याकड े ितभा आह ेअसे त ण 
आपला िवकास क न घे यासाठी परदशेात गेले. यांना ‘ ेन ने’ असे हणतात. परदशे थ भारतीय ि शंकूसारखे 
झाले. नेह ं च ेसे युलर मॉडेल यांना वीकारे ना आिण िवदशेात ते परके झाले. नेह ं या से युलर उदारमतवादी 
आिण समाजवादी मॉडलेमुळे भारत जगात हा या पद दशे झाला. सगापूरचे ली तू आन एकदा हणाले क , “भारत 
हा तीस रा ांचा समूह आह,े याला वत:ची काही ओळख नाही.” जागितक शांतता, यु बंदी, श बंदी, वगैरे 
िवषयांवर नेह  घरा यातील लोक आिण या घरा याची सरदारक  करणारे राजकारणी जगभर वचनांचा पाऊस 
पाडत होत.े जग कानात कापसाच ेबोळे घालून बसले होत.े 

मोदी ह े जागृत भारताच े ितिनिध व करतात. ‘स यमेव जयत’े हा जागृत भारताचा वनी आह.े 
‘सवपंथसमभाव’ हा जागृत भारताचा माग आह.े ‘वसु◌ुधैव कुटंुबकम्’ हा जागृत भारताचा वैि क काय म आह.े 
‘सव भव तु सुिखन: सव स तु िनरामय:’ ही जागृत भारताची आराधना आह.े ‘ॐ सह नाववतु। सह नौ भुन ु । सह 
वीय करवावह।ै तेजि व नावधीतम तु मा िवि षावह।ै ॐ शाि त: शाि त: शाि त:॥’ हा जागृत भारता या 
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जग याचा माग आह.े ‘जननी ज मभूिम  वगादिप गरीयसी’ ह ेजागृत भारताच ेमातृभूमी ती समपण आह.े 
साराशंसाराशंसाराशंसाराशं::::----    

दशे आिण रा यात अनेकदा स ांतरे झाली. िविवध िवचारधारांच े प  आिण संघटना उदयाला आ या. 
मू या मक राजकारण हळूहळू बाद होत गेले आिण िहतसंबंधा या िव वंसक 'खेळा'लाच आपण राजकारण 
हणायला िशकलो. नेह  ते मोदी हा वातं यो र भारताचा दीघ वास आह.े हा वास िविवध वाटा आिण 

वळणांचा आह.े संघषाचा आह.े हणज े एक कड े भौितक समृ ी या महाकाय इमारती रच या जात असतानाच 
आम या आ मीय संबंधा या िवटा मा  आ ही िव कटून टाकत आहोत. आज आप या समाज जीवनाची येक े े 
ददुवाने बाधीत झाली आहते.  स य बोलता येत नाही. वातं याचा संकोच करणारा हा काळ आह.े पण यािवषयी 
'उ ार' कर याच ेधैयही गोठून गेले आह.े                               
संससंंसंदभदभदभदभ::::----    
1. Boudon, R. Theories of Social Change, Cambridge, 1986. 

2. Durkheim, Emile, The Division of Labour in Society, New York, 1933. 
3. Habermas, J. Communication and the Evolution of Society, Boston, 1978. 
4.  भागवत, कमल, समाजवाद हणजे आहे तरी काय ? पुण,े १९८६. 

5. संगवे, िवलास, समाजशा , मुंबई, १९७२. 
6. World Bank Country Classification Groups, (July 2006 data) 
7. Planning commision of India. Poverty estimates for 2004-2005 
8. Nehru, Jawaharlal. Discovery of India. Unknown parameter |आयडी= ignored (सहा य) 
 Datt, Ruddar & Sundharam, K.P.M. Indian Economy. pp. 15–16. Unknown parameter |आयडी= ignored (सहा य) 
9. Sankaran, S. Indian Economy: Problems, Policies and Development. p. 50. Unknown parameter |आयडी= 

ignored (सहा य) 
10. Datt, Ruddar & Sundharam, K.P.M. Indian Economy. p. 16. 
11. Kumar, Dharma (Ed.). The Cambridge Economic History of India (Volume 2). p. 422. 
12. "Economy of Mughal Empire". Bombay Times. 2004-08-17. 
13. Kumar, Dharma (Ed.). The Cambridge Economic History of India (Volume 2). pp. 32–35. 
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भारतीयभारतीयभारतीयभारतीय    वातं यवातं यवातं यवातं य    ल ातीलल ातीलल ातीलल ातील    ि याचंीि याचंीि याचंीि याचंी    भिूमकाभिूमकाभिूमकाभिूमका    
 

ाााा    डॉडॉडॉडॉ    . . . . केकेकेके    . . . . जीजीजीजी    . . . . तायवाडेतायवाडेतायवाडेतायवाडे    
त व ान िवभाग, पु य ोक अिह यादेवी होळकर महािव ालय राणीसावरगाव 

तावनातावनातावनातावना  
भारताच ेवणन सोने क  िचिडया असे केले जात होत े.अशा या पिव  भारत भूमीला ि टशांनी बेिचराख 

क न टाकले होत.े सामा य माणसांचा ह  िहरावून घऊेन गुलामिगरी लादली होती. इथला माणूस ि टशां या 
गुलामिगरीत गुदम न गेला होता. येथील उ ोग मोडकळीस आले होते. आिण येथील क ामाल कवडीमोल िवकला 
जात होता. कामगारांना कामाची स  केली जात होती. यामुळेच भारतीय माणूस कधी आपण या ि टशां या 
दडपशाही तुन मु  होऊ याची वाट पाहत होता आिण यातूनच भारत माते या कुशीत एकेक र  ज माला येऊ 
लागले. ि टशां या िव  सामा य   पेटून उठू लाग या हो या .याची पिहली ठणगी पडली . बराकपूर या 
छावणीम ये मंगल पांडे यांनी ि टश अिधका याला गो या झाडून ठार केले आिण येथूनच ।857 या उठावाला 
सु वात झाली आिण याचा शेवट 15 ऑग ट 1947 रोजी भारत वातं य झाला. भारताला वातं य िमळावे 
हणून भारतातील अनेक महा यानंी आपले आयु य  चंदना माणे िझजवले. याम ये िबिपन चं  पॉल, लाला 

लजपत राय, टळक, गोपाळ कृ ण गोखले, गो ग आगरकर, महा मा, सुभाष चं  बोस असे कतीतरी नेत.े 
याच माणे या भारतीय वातं य ल ासाठी ि या दखेील मागे न ह या यांनी सु ा आपले, घर कुटंुब ही 

जबाबदारी सांभाळताना वातं य चळवळीतही सहभाग न दवला . यातील काही मह वपूण ि या या खालील 
माणे आहते. 

1. बेगम हजरत महल 
2. िभकाजी कामा 
3. क ूरची राणी च मा 4कॅ टन ल मी सहगल  
4. अ णा असफ अली 
5.  उषा मेहता 

उ ेशउ ेशउ ेशउ ेश        
1. भारतीय वातं य ल ातील ि यांचा अ यास करणे. 
2. भारतीय वातं य ल ातील ि यां या कायाचा अ यास करणे  

I I I I     बगेमबगेमबगेमबगेम    हजरतहजरतहजरतहजरत    महलमहलमहलमहल    
इ.स. १८५७ म ये ांतीम ये भाग घेणारी पिहली मिहला बेगम हजरत महल ही होती. बेगम हजत महाल 

सव धमाना समान पाम ये पाहत हो या. धमाधमाम ये भेदभाव मा य न हता यांनी आप या सव धमा या 
सैिनकानंा पण सारखेच अिधकार दले होत े बेगम हजरत महल यांनी 1857 ला झाले या लढाईत आपली उ म 
संघटन श  आिण शौया या जोरावर ि टशां या नाक  नऊ आणले. इं जां या तावडीतून वाचव याकरता शूर 
यो ा माणे ती लढली व अनेक ांितकारी पाऊल उचलत इं जांना आप या परा माचा प रचय क न दला. 
वािजद अली शाह या अवध या शासकाची ती पिहली बेगम होती. बेगम हजरत महल सै य व यु  कौश यात 
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िनपुण. ती वतः यु ा या रणांगणात जाऊन आप या सैिनकांना िशि त करत असे व यु ात िवजय 
िमळव यासाठी यांचा उ साह वाढवीत असे . ित यात आदश व कुशल शासकाचे सव गुण समािव  होत े
2 2 2 2 िभकाजीिभकाजीिभकाजीिभकाजी    कामाकामाकामाकामा    

भारतीय ांितकारक मिहला आिण पर दशेातील भारतीय ांितकारकां या आधार तंभ मादाम िभकाजी 
तुम कामा. यांचा ज म 24 स टबर 1861मंुबई येथे झाला. 1902 म ये लंडनम ये यांनी आप या राजक य 

जीवनाची सु वात केली दादाभाई नौरोज   सोबत झाली. 
दादाभाई नौरोज ना ि टश संसदते मह वपूण सहकाय यांनी केले. वातं यवीर सावरकरां या 

इं लंडमधील वा त ा या, सावरकरां या अलौ कक व ृ वाचा आिण ि म वाचा यां यावर भाव पडला 
आिण या अिभनव भारता या सद या झा या. ांती िवषयक वाडःमय िस  करणे, भारतािवषयी जोश पूण 

ा यान े दणेे आिण ांतीकारकानंा सवतोपरी सहकाय करणे हचे यांनी जीवन काय मानले होत.े 1907 या 
ऑग ट म ये जमनीत भरले या आंतररा ीय समाजवादी प रषदते सरदार सग राणा या बरोबर यांनी भारतीय 
वातं याचा ठराव मांडला आिण वंद ेमातरम ह ेश द असलेला ितरंगा फडकिवलाअशी ही भारतीय वातं याची 
ांती वाला 11 ऑग ट 1936 वगवासी झाली. 

3 3 3 3 क रूचीक रूचीक रूचीक रूची    राणीराणीराणीराणी    च माच माच माच मा    
कनाटक म ये च मा नावा या दोन रा या होऊन गे या एक केलदीची च मा जी १६९६ पयत मुलांशी 

लढली आिण ित यानतंरची दसुरी क ूरची च मा िजने १८२४ म ये इं जांवर पिहला िवजय िमळवला. 
राणी च मा चा ज म 23 ऑ टोबर १७७८ रोजी कनाटक मधील काकती या लहान गावात. या 
अ यासाबरोबरच घोडे वारी, धनु व ा यातील ािव या मुळे यांचीक त  दरूवर पसरली. ित या शौयाची चू णूक 
कुटंुबाला वेळोवेळी दसत होती. या तेज वी यु वतीच ेल  क ूरचा महापरा मी राजा दसेाई कुटंुबातला म ला 
सजा यां याशी झाला. 

१५८५ पासून क ुर रा य िप ानिप ा दसेाई कड ेहोतं.१६५० त े१६८१ पयत रा य केले या अला पा 
ग डा दसेाई यांनी क ूरम ये बळकट असा क ला बांधला होता.  म ला सजा हा ितथला अकरावा राजा 
होता.अितशय वैभवशाली अशा क ूरचा राजा म ला सजा यांचे 1816 साली िनधन झाले. यानंतर राणीन ेितचा 
शार मुलगा बसवराज याला गादीवर बसवले पण ददुवाने काही वषातच 1824 साली बसवराज ह ेजग सोडून 

गेला. एका मागून एक दोन आघात झा यावर राणी शोकाकुल झाली पण ितला आप या जेची आपण आई आहोत 
याचीही जाणीव झाली. पु  शोक न करता िशव लग ग पाला ितन ेद क घेऊन वतः न ान ेरा यकारभार चालू 
केला. राणी या द क वारसाचा सुगावा इं जांना लागला. यांनी ितथ ेलगेच आप या शासकाची नेमणूक क न 
क ूरम य ेह त ेप सु  केला. राणीन ेह ेअिजबात खपवून घेतल.े ितन ेबॉ बेचा ग हनर लॉड एल फ टन याला 

खरमरीत प  पाठवलं क , द क िवधान क न रा य खालसा कर याच ं धोरण ती तुडकावून लावत आह े आिण 
ितचा द क पु  या रा याचा राजा आह ेह ेइं जांना मा य करावंच. ितचं ह ेप  वाचून एल फ टन िचडला लगेच 
धारवाड या कले टरला क तुरच ेरा य हाती घे याच े यांनी आदशे दले. 

धारवाड या कले टरला राणी इं जां या कोण या ही ितिनधीला जुमानत नाही ह े पा न इं जांनी 
20000 सै यासह आिण 200 न अिधक तोफासह क ूर या क या ला वेढा घेतला. राणीला क याचे दरवाज े
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उघडून आ मसपण कर यासाठी धमक  वजा संदशे पाठव यात आला. या ह याचा मुख उ शे होता राणी या 
खिजना आिण सगळी संप ी लुटून ितला आ थक दृ ीने पंगू बनिवणे. 

लवकरच क याचे दरवाज े उघडून राणीआ मसपण करणार या अपे ेने इं ज बाहरे वाट पाहत होत.े 
दरवाजे उघडले पण आ मसमपणासाठी नाही तर लढ यासाठी. रणभेदी िननाद या.आसमंत भ न गेला. राणी 
घो ावर वार झाली. राणी या हातात तलवार डो यात िनखारे आिण मनात होता श ूचं िनधारण कर याचा 

ज िन य. राणी सै याला उ शूेन हणाली यासाठी माता आप या पु ांना ज म दतेात तो ण येऊन ठेपला आह े
तो हणज ेमातृभूमीचे र ण. क याच ेदरवाज ेउघडताच इं जांवर तुटून पडा आिण यांना दाखवून ा क  त े
बाहरेच ेआ मक आहते आिण हा दशे सोडून यांना जावंच  लागेल. या माणे दरवाजे उघड यावर भयंकर यु  सु  
झालं राणीचा एक एक सैिनक काळ होऊन इं जांवर बरसला. राणीचा सेनापती अमातूर बाल पा तुफान लढला 
यान े कले टर सट जॉन थायकर याला एका घावात संपवलं. राणीन ेतर सा ात महाकालीच े प घेतल ेहोते . 

गत ाण श ुचा खचित याभोवती पडला होता . यामुळे राणीचं सै य कैक पटीने कमी असून सु ा ितन ेयु  जकलं . 
इंगजांच अतोनात नुकसान झालं तसेच सार वा टर एिलयट आिण िम टर टीव सन या दोन अिधका यांना राणीन े
अटीक अटक क न पोलीस ठेवून घेतलं या िवजयाचा मरण हणून क ूरम य ेअजूनही 22 ते 24 ऑ टोबर िवजय 
साजरा कर यात येतो. 

यानंतर राणीला हरव यासाठी इं जांनी राणी या माणसांना फतवलं गण पावडर ऐवजी यात शेत माती 
भर याची व था केली. राणीची इतर मदत खंिडत क न परत बला  सै यासह ित यावर आ मण केलं राध े
परत लढली पण शेवटी राणीला वेगळं गाठून ितला कैद कर यात इं जांना यश आलं. ितची फूत  सै यात उतरली 
ितचा अ यंत िन ावान मं ी संगोली राय ा राणीला कैद झा यावर अिधक जोमाने धैयाने लढला. याला सु ा 
इं जांनी कटकार थान क न पकडून आणूनमरेपयत फासावर लटकवलं . यानंतर राणीचा द क पु  िशव लग पा 
यालाही इं जांनी कैदकेलं. राणी च मा पाच वष बेल ह गल येथे रा न 21 फे ुवारी1 829 रोजी ाण सोडल.े 
यांनी इं जांची कोणती हीअट मा य केली नाही .ती यांना शरण गेली नाही बेल ह गाल येथ ेराणी चे मोठे समाधी 
थान आह.े धारवड मध या कनाटक िव ापीठाने पदवीधर अ यास म क  2010 साली राणी चे चे मा 

िव ापीठात पांतर केल.े 
अ णा असफ अली 

या वातं य सेनानी हो या यांचे मूळ नाव अ णा गांगुली होय इसवी सन 1942 साल या चले जा 
आंदोलनात गांधीज नी रा ास करावा मरोच े आ हान केले यावष  ८ ऑग ट रोजी मंुबई या गोवािलया बँक 
मैदानावर भरले या सभेत अ णा आसाम आलेती काँ ेसचा झडा फडकवला होता वातं य िमळा यानंतर या 
राजकारणात स य हो या या 1958 म ये द ली या पिह या महापौर झा या यांनी लक या नावान े काशन 
सं था काढून वृ प े मािसके व पु तके कािशत केली 
4 4 4 4 कॅ टनकॅ टनकॅ टनकॅ टन    ल मील मील मील मी    सहगलसहगलसहगलसहगल    
     कॅ टन ल मी सहगल यांचा जनम् 24 ऑ टोबर 1914 म ये व मृ यू 23 जुलै इसवी सन 2012 म ये 
झाला. या पेशाने डॉ टर हो या 1943 साली यानंी सुभाष चं  बोस यां या आझाद हद सेनेत राणी ल मीबाई 
रेिजमट या कनल हणून जबाबदारी सांभाळली. ल मी सहगल या कॅ टन ल मी या नावान ेओळख या जातात. 
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ल मी यांनी 1938 साली म ास मेिडकल कॉलेज मधून एमबीबीएस ची पदवी घेतली. एक वषानंतर यांना शरीर 
त  आिण सूती शा ात पदिवका िमळाली. चे ई येथे असले या क तुरबा गांधी हॉि पटलम ये यांनी डॉ टर 
हणून काम केले. कॅ टन ल मी या आझाद हद सेने या झाशी राणी पथका या मुख कॅ टन हो या. 1943 

ऑ टोबर म ये यांना सुभाषचं  बोस यां या आझाद हद सेने या मिहला पथकाच े मुख पद दे यात आल.े 
पथकात यावेळी 185 ी सैिनक हो या. हा आकडा नंतर दोन हजारावर पोहोचला. िप तूल बंदकू मशीन ग स 
यासारखी श े वापर याचे िश ण या ि यांना दले जाई. ारंभी या ि यांना सु ुषा पथकात काम कर याची 
संधी दली जात असे पण नंतर ल मी यां या िवनंतीव न सुभाष बाबू यांनी मिहलां या दोन पथकांना आघाडीवर 
जा यास संधी दली आिण हदु तान आिण दशे यां यात झालेला यु ात या ि यांनी िवजय िमळवला .नंतर 
आझाद हद सेना माघार घेत असता यां या फौजेन े िनकराचा लढा दला आिण सुभाष बाबू यांना िनसटून 
जा याची संधी दली व मगच या ि टशां या वाधीन झा या. यु ां या अखेरीस या जखमी सैिनकांची सेवा 
करीत हो या यामुळे यां यावर कुठलाही खटला न भरता यांना सोडून दे यात आले. यानंतर बांगलादशेात 
वै क य सुिवधा आिण बचाव कायातही ल मी सहगल यांचा सहभाग होता. 1947 या माचम ये लावर या 

ेमकुमार यां याशी यांनी ल  केलं. िववाह झा यानंतर ते कानपूर येथे थाियक झाले. ितथ े यांनी आपली 
वै क य ॅि टस चालू ठेवली आिण भारता या फाळणीनंतर मो ा सं येन ेआले या शरणाथ ना यांनी मदत केली. 
सुभािषनी अली आिण अिनसापुरी या कॅ टन ल मी यां या दोन मुली. आझाद हद सेनेत काम कर याबरोबर 
वै क य व सामािजक े ात कॅ टन ल मी यांनी भरीव कामिगरी केली. 
5   5   5   5   उषाउषाउषाउषा            महेतामहेतामहेतामहेता    

वया या अव या आठ ा वष च सायमन परत जा असे हणणा या उषा मेहता यांचा ज म २५ माच 1920 
साली गुजरात म ये सुरत येथे झाला .गांधीज या िशिबरात रा न या ब याच गो ी िशक या. चर याव न सुत 
कात यापासून ते साधी राहणी उ  िवचारसरणी पयत . यांच ेवडील इं जां या कोटात जज होत े यामुळे यांना 
सरळ सरळ वातं यल ात भाग घेता येत न हता. 1930 साली यांच ेवडील इं जां या नोकरीतून िनवृ  झाले. 
ते हा सगळे कुटंुब घेऊन ते मंुबईत थलांत रत झाले. ते हापासून उषा मेहता यांनी वातं यल ात भाग घेतला. 
यांनी खबरी बन या या कामास सु वात केली. मह वा या बात या पोहोचवणे, ि टशांनी तु ंगात ठेवले या 

कायक याना भेटणे, िनरोप पोहोचणे ही कामे या आनंदाने करत. ह ेसगळं करत असताना यांनी िश ण चालूच 
ठेवलं होतं. 1939 या सुमारास पदवी िश ण पूण क न यांनी लॉ चाअ यासही सु  केला. पुढे भारतात फारच 
अ व थता चालू झाली. याचे मु य कारण असे क  दसु या यु ात इं जांनी भारतीय सैिनकानंाही लढ यास भाग 
पाडले. दसु या महायु ाशी भारतीयांचा काही संबंध नसताना लढावे लागणारच असे दसू लाग याने या काळ या 
काँ ेसन ेसंपूण वरा य चळवळ हाती घेतली  यासाठी  Quit India Movement मु तमेढ ९ ऑग ट १९४२ रोजी 
रोवली गेली. यावेळी आपले िश ण म यात थांबवूनउषा दखेील २५ दवस भूिमगत झा या. यांचा काहीही 
ठाव ठकाणा न हता. अशातच इं जांनी ही चळवळ चांगलीच दाबून टाकली. क येक जण तु ंगात गेले पण उषाजी 
व त बस या नाहीत. यांनी गुपचूप काही साथीदार सह एक िस े ट टेशन चालू केले. नानका मोटवानी,  िव ल 

बाई झवेरी, चं कातं झवेरी बाबुभाई ठ र ा सग या ने यांनी टेशन चाल ू कर यास मदत केली. याव न 
महा मा गांधीचे संदशे, अ युतराव, राम मनोहर लोिहया, पु षो म  यांच े भाषण ऐकवणे आिण दशेभ पर 
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गीतांनी भारतीयांना इं जा िव  जागे करणे असे मोलाचे काम यांनी सु  केले. या काळात इं जांनी थािनक 
भाषेतील वृ प े पूणपणे बंद पाडले असता ह ेिस े ट रेिडओ टेशन सग यांसाठी एक जणू अ शेचा करण ठरला. 
पण यां यातीलच एका ने इं जांना ही सगळी मािहती सांिगतली व उषा मेहता यांना इं जांनी पकडले . 
इत या मह वा या दशेा या कामात आप याच एका साथीदारान ेदगा द याने यांना अतोनात दःुख झाले पण या 
हणा या, भारतीय वातं यल ासाठी तु ंगात जावे लागणे हा सु ा एक सुवण णच आह.े यांना चार वष 

तु ंगवास झा यानंतर यांना 1946 ला सोडून दे यात आले पण यांची कृती खूपच खालावली. यांना 1947 या 
वातं य दवसा या ज लोषलात सामील होता आले नाही 21 ऑग ट 2000 साली यांचे िनधन झाले पण तोपयत 

दशेा या ढासळ या राजकारणावर यांनी टीका केली. 
आज सव ि यांना िवचार कर याची गरज आह ेक  आपण दशेासाठी काय क  शकतो. आपला दशे वतं  

झा यामुळे आप याला स या लढ याची गरज नाही. तर ह े वातं य आप याला िमळाले त ेअनेकां या बिलदानातनू 
िमळालेले आह े. याचे मरण आपण करायला पािहजे. स या गरज आह ेआप या घरातील वातावरण आनंदी सखुी 
आिण शांत ठेव याचे, यासाठी आप या घरात इतर जे सव सद य आहते यां या वभाव  सं काराशी ट र न घेता 
आपण घरातील मुख आह ेया ना यान ेआपण सवासोबत शांतता पूवकआचरण करावे लागेल. 

अशा कारे ि यांनी भारतीय वातं यल ात आपली कामिगरी बजावली आिण यांनी दाखवून दले क  
ी ही अबला नसून सबलाआह े आिण आप या कतृ वाने जबाबदारी पार पाडून ि या दखेील चूल व मूल या 
ित र  पु षांसमान सव े ात यश वी काय क  शकतात ह े दाखवून दले अशा अनेक वातं य सेनानी 

मिहलांना कोटी कोटी णाम. 
सदंभसदंभसदंभसदंभ    थंथंंथथं    

1   भारतका वतं ता संघष - िविपन चं  
2   वतं ता सं ाम और मिहलाए  - िव काश गु ा, मोिहनी गु  
3   मिहलाएं और वरा य - आशारानी होरा भारतीय वीरांगनाए - डॉ. एस एल . नागोरी , कांता नागोरी 
4   इंटरनेट  
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''''मिहलामिहलामिहलामिहला    सरुि ततचेेसरुि ततचेेसरुि ततचेेसरुि ततचेे    कायदेकायदेकायदेकायदे''''    
    

डॉडॉडॉडॉ....    सधूसधूसधूसधू    खदंारेखदंारेखदंारेखदंारे    
भूगोल िवभाग मुख, पु य ोक अिह यादेवी होळकर महािव ालय राणीसावरगाव. 

तावनातावनातावनातावना:- 
भारतात िप ानिप ा मिहलांना दु यम थान दले गेले. पु षां या तुलनते तु छ समजले जात े.मिहलांना 

केवळ चूल आिण मुली इतकेच े  मया दत होत.े घराचा उंबरठा ओलांडायचा नाही, कुणा या समोर जायच ेनाही, 
मो ान ेबोलायचे नाही, मो ान ेहसायच ेनाही, मुलां माणे खेळणे, बागडणे यावर िनबध होत.े िविश च पेहराव 
करणे, किन  तीचा आहार घेणे,वाईट वागणूक, अपमान जनक बोलणे, चा र यावर संशय घेणे, तसेच कुणाशी 
बोल याची परवानगी नसणे, मारहाण करणे, घराबाहरे हाकलणे, सतत दहशत वाटेल असे वातावरण िनमाण 
करणे, लिगक छळ करणे, आ मह येस वृ  करणे, ं ासाठी शारी रक, मानिसक छळ करणे, धाक दाखवणे, 
लहान मुलांना आईपासून दरू करणे, मुलांचा छळ कर याची धमक  दणेे, सतत काम सांगणे, आराम न क  दणेे, 
वातं यावर िनबध घालणे, उपासमार करणे, माहरेी जाऊ न दणेे, माहरे या लोकांना भेटू न दणेे ,आ मिव ासाचे 

ख ीकरण करणे, अशा िविवध कार या छळाला मिहला बळी पडत असत. हा सव ास मुका ान ेसहन करत. 
कुठेही याची वाचता करत नसत. या ासातच सहन करता करता मृ यूला कवटाळत असत. एवढा ू रपणा, अिन  
चालीरीती, वाईट परंपरा, पु षी सं कृती, जीव घे या सतीसार या था, डंाबळी, बला कारासार या अि त व 
संपवणा या घटना, दशेात होत आले या आहते. आिण आजही काही माणात चालूच आहते. वातं यानतंर 
मिहलां या ासाला संिवधाना या मा यमातून वाचा फोड याचे काम डॉ.बाबासाहबे आंबेडकर यांनी केले. ख या 
अथाने डॉ टर बाबासाहबे आंबेडकर ह ेमिहलांचे मुि दाता आहते. केवळ मिहलां या ह ासाठी, सुरि ततेसाठी, 
यायासाठी हद ूकोड िबल डॉ टर बाबासाहबे आंबेडकरांनी तयार केले होत.े परंत ुह े हद ूकोड िबल तथाकिथत 

मंि मंडळाम ये उ  पद थ असणा या मं यांनी मंजूर केले नाही, यामुळे बाबासाहबेांनी आप या मंि पदाचा 
राजीनामा दला. अशा कारे मिहलां या याय- ह ासाठी मंि पदाचा याग करणारे डॉ टर बाबासाहबे आंबेडकर 
एकमेव मं ी आहते. असे दसुरे मं ी आज पयत कोणी झाले नाही. परंतु बाबासाहबेांनी घटनेत मिहलांना अनेक 

कारच ेकायद ेिनमाण क न स म बनिव याचे  महान काय केले आह.े 
उ ेउ ेउ ेउ :े- 

1)मिहलांना समान संधी दणेा-या काय ाची ओळख क न घेणे - 
2)कौटंुिबक हसाचार ितबंधक काय ाची ओळख क न घेणे- 
3)मिहला स मीकरणाची ओळख क न घेणे- 
4)मिहला िवषयक काय ाची अंमलबजावणी ि थती समजून घेणे - 
5)मिहलांना एक मिहला हणून येणा या सम यांची ओळख क न घेणे- 

1)1)1)1)    मिहलानंामिहलानंामिहलानंामिहलानंा    समानसमानसमानसमान    सधंीसधंीसधंीसधंी    दणेारेदणेारेदणेारेदणेारे    कायदेकायदेकायदेकायदे    ----    
भारता या वातं यानंतर भारतात लोकशाही आली.संिवधानामुळे ला वातं य िमळाले. संधी, 

याय, ह , अिधकार ा  झाले. संिवधानात भाग तीन म ये मूलभूत ह  यात अनु छेद- 14 म ये समानतेचा ह  
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हणज े काय ापुढे समानता- रा य कोण याही स भारता या रा य े ात काय ापुढे समानता अथवा 
काय ाच ेसंर ण नाकारणार नाही. मग ती ी असो वा पु ष सवाना समान संर ण राहील. याव नच मानवी 
ह  संर ण कायदा 1993 म ये कलम दोन (घ)नुसार आला. मानवी ह  हणजे संिवधाना ारे हमी दलेली कवा 
आंतररा ीय संिवधांम ये समािवष्ट केलेली आिण भारताम ये यायालया ारे अंमलात आण याचे असलेले च े
जीवन वातं य, समानता व ित ा यासंबंधीचा ह  आह.े धम, वंश, जात, लग कवा ज म थान या कारणाव न 
भेदभाव कर यास मनाई. रा यात कोण याही नाग रकाला ितकूल होईल अशा कारे केवळ धम, वंश, जात, लग, 
ज म थान अथवा यापैक  कोण याही कारणाव न भेदभाव करणार नाही .कोण याही ठकाणी वेश मा य असेल. 
यात कोणतीही  समथता, दािय व, िनबध कवा शथ यां या अधीन राहणार नाही .याअनु छेदातील  कोण याही 
गो ीमुळे ि यांना, बालकांना कोणतीही िवशेष तरतूद कर यास रा याला ितबंध होणार. अनु छेदनुसार 
मिहलां या संपूण िवकासासाठी िवशेष कायद ेवा तरतुदी कर यासाठी शासन िवशेष य शील राहील. सावजिनक 
सोयी सवलती व सरकारी नोक यांम य े मिहलांसोबत लगा या आधारे भेदभाव करता येत नाही. जीवन 
जग या या व  वातं या या अिधकार पु षां माणेच मिहलांना सु ा आह.े धम, िश ण, वसाय सव 
बाबतीत वातं य व समान संधी आिण समतेचा अिधकार मिहलांना पु षां या बरोबरीन ेआह.े सावजिनक सेवा 
योजना या बाब म ये समान संधी रा या या िनयं ण खालील कोण याही पदावरील सेवा योजना कवा िनयु  
या संबंधी या बाब म ये सवाना समान संधी असेल. कोणताही नाग रक केवळ धम, वंश, जात, लग, कुळ, 
ज म थान, िनवास यापैक  कोण याही कारणाव न रा या या िनयं णाखालील कोणतेही सेवा योजना कवा पद 
यां याक रता अपा  असणार नाही. कवा यात भेदभाव केला जाणार नाही. 

अनु छेद 17 नुसार अ पृ यता न  करणे- मिहला व पु षांसोबत असलेली अ पृ यता न  कर यात आली 
आह.े ितथ े कोण याही व पातील आचरण िनिष  कर यात आले आह.े अ पृ यतेतून उ वणारी कोणतीही 
िन:समथता लादणे ही काय ानुसार िश ा पा  अपराध असेल. भारतीय संिवधाना या सतरा ा अनु छेदानसुार 
कायदा क न संसदने ेगु हगेारास िश ा कर याची व था अपेि ली होती. या माणे 1955 संसदने ेएक सवकष 
अिधिनयम, अ पृ यता गु हा अिधिनयम या नावान ेमंजूर केला होता. दनांक 1जून 1955 पासून सव दशेभर लागू 
झाला. यात मिहला व मुल चा समावेश आह.े 
अनु छेदअनु छेदअनु छेदअनु छेद    18 18 18 18 –––– कताबकताबकताबकताब    नननन     करणेकरणेकरणेकरणे    ––––    

सेवा िवषयक कवा िव ा िवषयक मानिवशेष नसलेला असा कोणताही कताब रा याकडून दान दान 
केला जाणार नाही. भारताचा कोणताही नाग रक कोण याही परक य दशेाकडून रा पती या संमतीिशवाय 
कोणताही कताब वीकारणार नाही . 
अनु छेदअनु छेदअनु छेदअनु छेद    19 19 19 19 ---- वातं याचावातं याचावातं याचावातं याचा    हहहह ----    

भाषण वातं य इ यादी संबंधी या िववि त ह ांच ेसंर ण, अिभ  वातं य, शांततेन ेव िवनाश  
एक  जम याचे वातं य, संघटना बनिव याचे वातं य, भारता या कुठ याही े ात मु पणे संचार कर याच े
वातं य, कोणताही पेशा आचर याच,े कोणताही वसाय कर याच,े ापार कवा धंदा चालिव याच े वातं य ह े

यात समािव  आह.े 
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समानसमानसमानसमान    वतेनवतेनवतेनवतेन    कायदाकायदाकायदाकायदा    1976 1976 1976 1976 ----    
समान काम, समान वेतन या त वा या आधारावरच समान वेतन कायदा 1976 पा रत झाला. या 

काय ा या कलम चार अंतगत कोण याही समान कामासाठी ी आिण पु ष समान वेतन दणेे ही मालकाची 
जबाबदारी मानली गेली आह.े कामा या तसेच कामाशी िनगिडत बाब म ये लगाधारीत भेदभावास ितबंध केला 
गेला आह.े हद ूवारसा ह ात मालम ेत समान वाटप कायदा- 2005- साली आला. 

वारसा कायदा मृत या इतर कायदशेीर वारसांना दखेील संप ीचे अिधकार दान करत अस यान े
मालम ेचे िवभाजन लागू वारसा काय ानुसार येक वारसा या वा ावर आधा रत असेल. एका िववािहत 
मुलीचा ित या विडलां या मालम ेत समान वाटा आह.े असा याचा अथ होतो. ितचा भाऊ जो काही िह सा दावा 
करेल, ितलाही तोच िह सा कवा दावा िमळेल. 

हद ू उ रािधकारी कायदा 1956 - एखा ा मृत ची मालम ा जर तो मृ युप  न सोडता मरण 
पावला तर या या वारसानंा वेळाप का या वग 1 नुसार िवत रत केली जाईल. जर एखादी  मृ युप  न 
सोडता मरण पावती तर याची िवधवा एक वाटा घेते. वग एक मृत चे वारस िवधवा, याचा मुलगा, याची 
मुलगी, याची आई, पूव वरती मुलाचा मुलगा, पूव वरती मुलाची मुलगी, पुववत  मुलाची िवधवा, पूव वरती 
मुलीचा मुलगा, पूवा मी या मुलीचा पूव सुिचत पु ाचा पु , पूवा मी या मुला या पूव वरती मुलाची मुलगी, पूव 
वरती मुला या िवधवा मालम ेत वारसदार आहते. 
2) 2) 2) 2) कौटंुिबककौटंुिबककौटंुिबककौटंुिबक    हसाचारहसाचारहसाचारहसाचार    ितबधंकितबधंकितबधंकितबधंक        
काय ाचीकाय ाचीकाय ाचीकाय ाची    ओळखओळखओळखओळख    क नक नक नक न    घणेेघणेेघणेेघणेे----    

भारतात सं कृती खूप मह वाची आह.े या सं कृतीत कुटंुब, कुटंुबातील चे थान, यांचा आदर, 
यां या आ ापालन या सव आदरान ेपाळ या जातात. परंत ुयाच कुटंुबात ि यांना कुठलेच अिधकार न दतेा केवळ 

उपभोगाची व तू हणून ित याकडून सव कामे क न घेतली जातात. ित यावर वेगवेग या कारचा छळ होतो. 
ितला माणूस हणून वागिवले जात नाही. ित या भावना, इ छा, वातं य यांना कमत नसत.े ितला तु छ वागणूक 
दली जात.े ितचा मानिसक, शारी रक छळ केला जातो.  बदनामी या पोटी कुटंुबातील ी कुठेही वा यता करत 

नाही. आिण सव ास सहन करत.े परंतु ि यां या स मीकरणा या दृ ीने, ि यां या सुरि ततेसाठी भारतीय 
रा यघटनेत काय ांची तरतदू कर यात आलेली आह.े 

डंाडंाडंाडंा    ितबधंकितबधंकितबधंकितबधंक    कायदाकायदाकायदाकायदा    1961196119611961----    
आप या रा यात 26 नो हबर हा दवस डंाबंदी दन हणून साजरा केला जात असतो. डंा दणेे आिण 

घेणे हा काय ान े गु हा ठरिव यात आला आह.े येक पोलीस टेशनला डंा ितबंध अिधकार्याची िनयु , 
िज हा आिण तालुका तरीय सिम यांची थापना. या काय ाअंतगत कर यात आलेली आह.े 

हद ू िववाह प तीत वधूिप याला आप या मुली या िववाहात वर मुलाला सािह य, पैसा, गाडी, बंगला 
कवा इतर भौितक सुिवधा डंा हणून दे याची प त आह.े काय ान े डंा दणेे आिण घेणे जरी मनाई आह,े परंत ु

अ य री या डंा प ती सव  चालू आह.े यातूनच मुलीचे वडील व तू, पैसा दे यास असमथ असतात. ते हा 
मुली या सासरकडील मंडळी मुलीला या ं ा या पैशांव न, गाडीव न, व तूव न छळते, मारहाण करणे, 
अपमान जनक बोलणे, िशवीगाळ करणे, च र ावर संशय घेणे, बदनामी करणे, घरातून हाकलून दणेे, कवा 
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यासारखा वेगवेग या कारचा ास या मुलीला दते असतात. यातूनच कौटंुिबक हसाचार वाढलेला दसून येतो. 
डंा ितबंधक कायदा अमलात आलेला असून याची कडक अंमलबजावणी होत नस यामुळे आज सु ा अनके 

ि या या डंाबळी ठरत आहते. ं ाच े व प दवस दवस वेगवेगळे प धारण करत आह.े हणून ं ाची रीत 
काय ान ेबंद होणार नसून ती या मानिसकतेतनू बंद होणे गरजेच ेआह.े 
सतीसतीसतीसती    थाथाथाथा    िवरोधकिवरोधकिवरोधकिवरोधक    कायदाकायदाकायदाकायदा    1987198719871987----    

भारतीय सं कृतीत ीला तु छ लेखले आह.े जे हा एखा ा ीचा पती काही कारणान े मृत झाला तर 
ितला ित या पती या िचतेवर िजवंतपणे अ ी दला जात असे. ितला ित या इ छे या िव दध् सती जावे लागत 
असे. ही अिन  था 1987 साली बंद कर यात आली. अनेक समाजसुधारकांनी पुढाकार घेऊन ि यांना स म 
कर यासाठी या थेचा िवरोध केला. आिण सती था बंद करणे काय ान े बंधनकारक ठरले. यामुळे ी ही पती 
िनधनानतंरही आपले आयु य वतं पणे जगू लागली आह.े 
कौटंुिबककौटंुिबककौटंुिबककौटंुिबक    हसाचारहसाचारहसाचारहसाचार    ितबधंकितबधंकितबधंकितबधंक    कायदाकायदाकायदाकायदा    2005200520052005----    

कौटंुिबक हसाचार ितबंधक कायदा हा 26 ऑ टोबर 2006 पासून लागू झाला आह.े या काय ा वय े
िज हा मिहला व बालिवकास अिधकारी, ांत अिधकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, गटिवकास अिधकारी, 
आिण िव तार अिधकारी यांना संर ण अिधकारी हणून घोिषत कर यात आले आह.े या काय ाअंतगत मिहलां या 
ह  आिण अिधकाराची जपणूक केली जात.े कुठ याही ीला य  छळ, मारहाण, धमक , िशवीगाळ, लिगक 
शोषण, शाि दक छळ, भावना मक छळ, मानिसक छळ, आ थक छळ, बेकायदशेीर ं ाची मागणी इ यादीवर 

ितबंध घाल यात आले आहते. 
िवशाखािवशाखािवशाखािवशाखा    गाईडलाई सगाईडलाई सगाईडलाई सगाईडलाई स    1997199719971997----    

कामा या ठकाणी मिहलांचा लिगक छळ होऊ नये हणून िवशाखा गाईडलाई सची अंमलबजावणी 
रा यात सु  आह.े यासाठी रा यभर त ार िनवारण सिम यांची थापना कर यात आली आह.े मुली आिण 
बालकांचा समावेश यात आह.े अवैध मानवी ापार रोख यासाठी रा यकृती दलाची थापना कर यात आली आह.े 
मिहलांना काय कर याच े ठकाणी वाईट हतेून े पश करणे, बोलणे, पाहणे, खानाखुणा करणे, इशारे करणे, अ ील 
िच , ि हिडओ दाखवणे, इ यादी गु हा आह.े 
दवेदासीदवेदासीदवेदासीदवेदासी    ितबधंकितबधंकितबधंकितबधंक    कायदाकायदाकायदाकायदा----    1934:1934:1934:1934:    

हा कायदा मंुबईम ये 1934 सालापासून सु  आह े .दवेदासी आिण यां या मुलांचे पुनवसन, िश ण, 
आरो य आिण यां या आ थक वावलंबनाचे माग श त कर या या दृ ीने हा कायदा उपयु  ठरत आह.े या 
कायासाठी मिहला व बालिवकास िवभागा या वतं  योजना कायाि वत आहते. ही था महारा ापे ा कनाटक 
रा याम य ेमो ा माणात दसून येते. 
ि याचंेि याचंेि याचंेि याचंे    अ ीलअ ीलअ ीलअ ील    दशनदशनदशनदशन    ितबधंकितबधंकितबधंकितबधंक    कायदाकायदाकायदाकायदा    1986198619861986----    

अ ील आिण मानहानीकारक ि यांचे दशन घडिवणा या जािहराती, काशन, िलखाण, प टग, 
िच कला, िसनेमे कवा इतर कोण याही कारचे ि यांचे अ ील दशन ितबंध करणारा हा कायदा आह.े कलम 
दोन नुसार जािहरात िवतरण मिहलांच ेअ ील दशन लेबल, पॅकेज िविहत इ यादी श दांची ा या दलेली आह.े 
कलम तीन नुसार अ ील आिण मानहानीकारक र या ि यांचे दशन ी शरीरा या कोण याही अवयवाचे दशन 
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कोण याही प तीने घडिव यात ितबंध केला आह.े कलम चार नुसार अशा िलखाण, िच , प टग, फ म  इतर 
कोण याही कारे वाप न यांचे िवतरण कर याला आिण काशन कर याला बंदी घाल यात आली आह.े 
िसनेमॅटो ाफ  कायदा 1952 हा दखेील या काय ासोबतच फ स ला लागू कर यात आला आह.े कलम 5 नुसार 

ािधकृत कर यात आले या राजपि त अिधका याला शोध घे याचा आिण ज ीचा अिधकार दला आह.े कलम सहा 
नुसार व सात नुसार कलम तीन व चारचा भंग करणा या सव जबाबदार , सं था, कंपनी यांच ेपदािधकारी, 
लेखक िच कार, कॅमेरामन, तं , इ याद वर कारवाई होऊ शकत े .दोन वष स  मजुरी आिण दोन हजार पये 
पयतचा दडं पिह या गु ाला, तर दसु या गु ास पाच वष स  मजुरी दहा ते एक लाख पये दडंाची तरतूद 
कर यात आली आह.े कलम आठ नुसार सदर गु हे ह े दखलप  आिण जामीन पा  आहते. कलमनुसार कारवाई 
करणा या अिधका यांना संर ण दे यात आले आह.े कलम 10 नुसार दोन तीन पाच म ये संबंिधत अिधका यान े
कारवाई क न संबंिधत काय ात दले या िविहत नमु यात न दवून सव आ टक स सािह य शोध मोिहमेम ये ज  
क न पंचनामा क न कोरडासमोर कसे दाखल करावे याबाबतचे िनयम दे यात आले आह.े 
लगलगलगलग    िनदानिनदानिनदानिनदान    ितबधंकितबधंकितबधंकितबधंक    कायदाकायदाकायदाकायदा    1994199419941994----    

मुलां या सं ये या तुलनेत मुल ची सं या घडताना दसत आह.े याला ितबंध घाल यासाठी गभ लग 
िच क सा ितबंधक काय ाची अंमलबजावणी सु  आह.े यातील सव गु हे दाखल पा  आिण अ जामीन पा  आह.े 
कर यात आले आहते या काय ा वये गभातील लग तपासणी करणा या ला आिण अशा तपासणी करणा या 
वै क य ावसाियकाला दडं आिण िश ेची तरतूद कर यात आली आह.े गरोदर मिहलेवर कोणताही गु हा या 
काय ान े दाखल होत नाही. गभ लग िनदान करणा या नातेवाईक आिण एजंट यांना दडं आिण िश ेची तरतदू 
कर यात आली आह.े या काय ाची अंमलबजावणी  आरो य िवभागाकडे आह.े 
बालिववाहबालिववाहबालिववाहबालिववाह    ितबधंकितबधंकितबधंकितबधंक    कायदाकायदाकायदाकायदा----2006200620062006    

ल  लागाय या वेळी जर वधू कवा वर यां यापैक  कुणाचेही वय काय ाला मा य असले या वयापे ा 
कमी असेल तर यांचा िववाह बालिववाह ठरतो. भारतात वधूचे वय 18 आिण वराचे 21 पे ा कमी असू नये अस े
कायदा सांगतो. पुव  काही समाजात मूल ज माला याय या आधीच याचे आप या ना यात ल  ठरवून टाकल े
जात, तशा शपथा जाती या पंचांसमोर घेत या जात असे अज ही काही माणात असे कार होतानी अढळून 
येतात. 

ामीण भागात बालिववाह था हा  गंभीर व प धारण करत आह.े अठरा वषा या खालील मुल चा 
िववाह होताना दसतो .यामागे मुलीची सुरि तता ह ेमह वाचे कारण आह.े बाल ाम संर ण सिमतीमाफत गाव 
पातळीवर बालिववाह रोख याचे काम कर यात येते. ामसेवक, आशाताई, अंगणवाडी ताई, सरपंच सामािजक 
कायकत, गावातून िनवडून आलेले  लोक ितिनधी, युवक, युवती यांचे एक ितिनधी या सवाचा समावेश या 
सिमतीम ये आह.े येक िज ासाठी बालिववाह ितबंधक अिधकारी नेम यात आला आह.े 

ि यांना वेगवेग या कौटंुिबक हसाचारापासनू मु  कर यासाठी िविवध काय ांची िन मती झालेली 
आह.े यातून ि यांना सुरि त ठेव याचा य  भारतीय रा यघटने या मा यमातून झालेला आह.े 
3) 3) 3) 3) मिहलामिहलामिहलामिहला    स मीकरणाचीस मीकरणाचीस मीकरणाचीस मीकरणाची    ओळखओळखओळखओळख    क नक नक नक न    घणेेघणेेघणेेघणेे----    

मानवसमूहात ीजातीचा जवळपास िन मा िह सा आह.े ि यांना ो सािहत करणारे वतन क न, यांचा 
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जीवन तर उंचाव याकड ेदलु  कर यापासनू ते यांचा छळ आिण अ याचार कर यापयत अनेक कारे हीन वाची 
वागणूक ीजातीला िमळत रािहली आह.े हा भेदभाव दरू क न ि यां या गतीस पोषक वातावरणाची िन मती 
आिण याचे सुचालन करणे आिण लिगक समते ारे (जडर इ ॅ िलटी) समाजाच ेसंतुलन साधणे यासाठी पुरोगामी 
आिण िववेक  समाजान ेबाळगलेला दिृ कोन केलेली कृती यांचा समु य हणज े ी स मीकरण, असे थोड यात 
हणता येईल. 

मिहलांनी फ  'चूल आिण मूल' याकडचे ल  दले पािहज ेअसे अनेक जणांना वाटते, पण आता मिहलांनी 
चुला आिण मुलासोबतच 'दशे आिण िवदशे' यांकडसेु ा ल  दे याची गरज आह.े 

मानवी ह ांिवषयी अनेक आंतररा ीय करारातं मा यता िमळूनही, ि या िनधन आिण िनर र राह याच े
माण मोठे आह.े वै क य सुिवधा, मालम ेची मालक , पतपुरवठा, िश ण आिण रोजगारात पु षां या तुलनते 

ि यांना कमी संधी िमळत.े या पु षां या तुलनेत राजक यदृ ा स य अस याची श यता फारच कमी आह,े 
आिण या घरगुती हसाचाराचा बळी हो याची श यता खूपच मोठी आह.े ि यांची मानिसकता बदलणे ह ेअितशय 
मह वाचे आह.े ामीण भागात ि या अजूनही वतः िनणय घेऊ शकत नाहीत. तेथ े या पु षां या िनणयावर 
अवलंबून राहतात. यांची िनणय मता वाढणे गरजेच ेआह.े घटनेन ेअनेक अिधकार दलेले आहते, याची मािहती 
यां यापयत पोहचली पािहजे, बोधन झाले पािहजे. ी अजूनही 100% स म आह ेह ेआपण मा य क  शकत 

नाही. 
भारतात वातं यानंतर मिहला स मीकरण संिवधाना या मा यमातून होताना दसून येत आह े.मिहलांना 

वातं य, समान ह , आर ण, नोकरी, समान वेतन, द क वारसा ह , अशा अनेक काय ात मुळे मिहला 
स मीकरणाची धुरा पुढे पुढे चालत आह.े परंतु भारतीय समाजात सवच े ात सवच मिहला स मीकरणाचा लाभ 
घेताना दसून येत नाहीत. काही मिहला वेगवेग या सव  पदा या मानकरी ठर या आहते तर काही मिहला 
आजही आप या ह  आिण वातं यासाठी संघष करत आहते. अनेक ठकाणी मिहलांना िश णापासून नोकरीपासनू 
इतर सोयी सुिवधांपासून वंिचत ठेवले जाते. पु षी सं कृतीमुळे मिहला नोकरी करत असेल ,पैसे कमावत असले, 

वसाय करत असेल, तरीसु ा ितला पु षा या नजरेत कमी थान आह.े ित या घरातील पु ष मंडळी ित या 
कामाला, ित या नोकरीला, ित या उ प ाला कमी समजत.े काही पु ष तर ित याच कमाईवर, ित याच पैशावर 
अवलंबून असतात. मौजम ती करतात, घरात लोळून खातात, आिण ितलाच ास दतेात ही ि थती सु ा आज 
समाजाम ये दसून येत आह.े हणून मिहलांना स म कर यासाठी थमतः ती मिहला आह,े ती अबला आह,े ती 
कमजोर आह,े ही पु षी िवचारांची मानिसकता काढून टाकली पािहजे. तरच मिहला स म होईल. अ यथा कायद े
कतीही मोठे असतील, मह वाचे असतील, परंतु यांची अंमलबजावणी जर होत नसले तर कोण याही े ात यश 
ा  होईल असे वाटत नाही. 

4) 4) 4) 4) मिहलां यामिहलां यामिहलां यामिहलां या    काय ाचीकाय ाचीकाय ाचीकाय ाची    अंमलबजावणीचीअंमलबजावणीचीअंमलबजावणीचीअंमलबजावणीची    ि थतीि थतीि थतीि थती    समजनूसमजनूसमजनूसमजनू    घेणेघेणेघेणेघेणे----    
मिहला वेगवेग या े ात काम करत असताना ितला िमळणारे वेतन ह ेसमान िमळावे असा समान वेतन 

कायदा 1976 ला पा रत झाला. या काय ाम य ेकोण याही समान कामासाठी ी आिण पु ष समान वेतन दणेे ही 
मालकाची जबाबदारी मानली गेली आह.े यात कोणताही लगभेद असू नये असेही मानले गेले आह े .परंत ु
आप याला सवसामा यपणे ामीण भागाम ये ि या काम करत असताना पु षां या तुलनेत यांना कमी वेतन दल े
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जात े .शेतातील मजुरीच े काम असो घर बांधणी या कामात, कंपनीम य,े िविवध खाजगी े ाम ये ि यांना 
पु षां या तुलनते कमी वेतन दले जात.े हणज ेकायदा असून नस यासारखी ि थती आह.े 

मातृ व लाभ संबंधीचा कायदा-हा कायदा सुती िवषयक लाभ अिधिनयम 1961 या नावान ेओळखला 
जातो. सरकारी कवा खाजगी ठकाणी एखादी ी काम करत असेल आिण ती गरोदर असेल तर अशा वेळेस ितला 
सरकार कवा मालकाकडून कोणकोण या सोयी सवलती आिण कती र म मदत हणून िमळू शकेल याचा संपूण 
िवचार या काय ात केला आह े .यात असेही नमूद कर यात आले सुती कालाविधत जर या ीला काही 
कारणामुळे गभपात करायचा असेल तर रजा दणेे बंधनकारक आह.े गरोदर पणी, सुती, अकाली सुती, गभपात 
यामुळे जर या ीला काही आजार झाला तर ितला िमळणारी रजा मंजूर करावी. गरोदरपणा या कालावधीत 
एखा ा िविश  वेळेत ी कामावर गैरहजर असेल तर ित या पगारातून कोणतीच कपात क  नय.े कामावर हजर 
असले या सूतीनंतर या मातेला दवसातून चार वेळेस बाळाला पाज याची सु ी ावी लागेल. जी सं था कवा 
कंपनी सु ी दणेार नाही यां यावर कडक कारवाई केली जाईल. या सूती िवषयक सोयी सवलतीचा लाभ अिधकृत 
माता कवा द क माता सु ा घेऊ शकतात. हा लाभ दणेे कंपनी कवा सं थेत बंधनकारक राहील. कामावर 
असलेली ी गरोदरपणात साडसेहा मिह यांची पगारी सु ी आिण िमळणा या सोयी सवलतीचा लाभ घेऊ शकत.े 
एकूणच कामावर असले या ीचा संपूण िवचार, ित या अडचणी, ितला होणारा ास, ित यावर होणारा अ याय 
आिण अ याचार  या सव गो चा िवचार या काय ाम ये केलेला आह.े 

हा कायदा मातृ व लाभ कवा सूतीनंतरची रजा पगारी रजा असते .या काळात या ीला मालकाकडून 
सं थेकडून कवा ती काम करत असले या कायालयाकडून िनयिमत वेतन कवा पगारी सु ी अशी सवलत कवा 
असा लाभ दलेला असतो. परंतु य ात मा  अनेक कायालयाम ये सुती रजा मा य केली जात नाही. काही 
कायालयाम ये ही सूती रजा केवळ पंधरा दवस, एक मिहना अशीच दली जाते. यािशवाय रजा मंजूर जरी केली 
तरी ती िवनावेतन अशा व पाची केली जात.े त े े  खाजगी, सं था कवा एखाद े कंपनीचे अस ू शकते. अशा 
ब याच मिहलां या अनुभवातून ह े िनदशनास आले आह,े क  कायद ेह े केवळ एखा ा मंचाव न  कर याची 
घोषणा आह.े य  ि यांना वेगवेग या सम यांना त ड ावे लागते. काय ाचा उपयोग होताना दसत नाही. 

मिहला काम करत असले या कायालयात भौितक सुिवधा उपल ध नस यान ेअनेक वेळा िविवध कार या 
आजारांना बळी पडतात. मिहलांना मिह या या या कठीण दवसात आरामाची गरज असते, बरेच अिधकारी रजा 
मंजूर करत नसुन अिधक कामाची जबाबदारी टाकतात.अशा वेळेस ी मुका ाने सहन करत असते. आपली 
प रि थती उजागर करतांना घाबरत.े ब तांश वेळा कायालयाचे मुख पु ष असतात.आिण ि या पु षांना सव 
प  सांगू शकत नाहीत. यां याकड ेसहन कर यापलीकड ेपयाय नसतो. हणून मिहलांना स म कर यासाठी कती 

ही कायद ेकेले तरी ते अमलात आणले जातात का ह ेतपासणे गरजेच ेआह.े 
5) 5) 5) 5) मिहलानंामिहलानंामिहलानंामिहलानंा    एकएकएकएक    मिहलामिहलामिहलामिहला    हणनूहणनूहणनूहणनू    यणेा यायणेा यायणेा यायणेा या    सम याचंीसम याचंीसम याचंीसम याचंी    ओळखओळखओळखओळख    क नक नक नक न    घणेेघणेेघणेेघणेे----    

ी ही आई, बहीण, प ीची भूिमका पार पाडत कौटंुिबक जबाबदारी समथपणे पेलत असत.े पु ष धान 
सं कृतीत ि या पु षांवर अवलंबून अस याने यांना वतःचा िनणय घे याचा फारसा अिधकार नाही. यामुळे 
आजही यांचे थान नग यच अस याने यां यावर अ याय, अ याचार होताना दसतो. आधुिनक काळात यांना 
राजक य, शासक य व व थापन े ात पु षां या बरोबरीन ेसंधी िमळाली पािहज,े तरच यांचा आ थक दजा 
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सुधारेल व रा ा या गतीत यांचे योगदान वाढेल. येक तरातील मिहलां या सम या वेगवेग या आहते. तरी 
सवसाधारण सम यांचा िवचार केला तर पुढील माणे सम याची वगवारी करता येईल. कौटू बक हसाचार, 
सामािजक हसाचार, िश णा या सम या, आरो या या सम या इ. 
कौटू बककौटू बककौटू बककौटू बक    हसाचारहसाचारहसाचारहसाचार    

मिहलांना यां या ल ानतंर अनेक सम यांना त ड ावे लागते या कारातील सम या ा ामीण व 
शहरी भागात वेगवेग या असू शकतात तसेच वेगवेग या पातळीवरील असू शकतात. स या आपण िव ान-
तं ानासार या उ  े ात गती केली, पण आजही आपले िवचार खाल या दजाचे आहते. मुलगा न झा यास 
मुलगी झा यास आई-वडील शोक करतानंा दसतात. मिहलांना यां या मज  िव  गभ लगिनदान करायला 
लावतात व मुलगी असेल तर या मिहलेला दोष दला जातो. या या पदरी पाप याला मुली आपोआप िहच 
भावना लोकां या मनात आह.े हणूनच ी ूणह या मो ा माणावर होत आह.े कौटू बक हसाचारात डंाबळी, 
माहे न पैसे आण यासाठी मारहाण, मुले झाले नाहीत कवा फ  मुलीच झा या हणून शारी रक ास, सनी 
पती अस यान ेसंपूण कुटंुबाची जबाबदारी, इ. या सम या कुटंुबा या दबावामुळे सवासमोर येत नाही व पोिलसात 
त ार दली जात नाही. 
सामािजकसामािजकसामािजकसामािजक    हसाचारहसाचारहसाचारहसाचार    

या कारात समाजाकडून िविवध कारांनी मिहलांना ास दला जातो. यात छेडाछेड, िवनयभंग, 
बला कार असे मु े येतात. एकतफ  ेमातून केला जाणारा अिसड ह ला, चाकू ह ला. तसेच ऑफ स म ये काम 
करणा या मिहलांना ब याच वेळा छेडाछेडीला त ड ावे लागते.  या सग यामागे पु षा या लेखी बाईचे असलेल े
दु यम थान, ित यावर यान े थािपत केलेला मालक ह च कारणीभूत आह.े समोरची  हणज े ी ही 
आप या मालक ची व तू अस यान े ित यावर अ याय, अ याचार करणे सहज श य आह,े असे पु षाला वाटत 
राहत.े ती ितकार क  शकणार नाही असे गृहीत ध नच पु षांकडून एवढी हमत होत.े ि यांवरील 
अ याचारा या घटना घड यावर याच ेपडसाद वेगवेग या तरांवर उमटतात. अगदी र यांपासून संसदपेयत. पण 
या घटना होऊ नयेत हणून जनजागृती मा  कमीच होत.े 

िश णा यािश णा यािश णा यािश णा या    सम यासम यासम यासम या    
मिहला ा िश णा या े ात आजही मागे आहते. आजही ामीण भागात िश णासाठी पाठवले जात 

नाही. मुल ना िशकून काय करायच ंहाच िवचार आप या समाजत जला आह.े पण मिहलांना िश ण दले तर या 
आप या कुटंुबा बरोबरच दशेाचा िवकास क  शकतात. एक मिहला िशकली तर एक कुटंुब िशकते. मिहलांसाठी 
सरकारन ेिविवध शै िणक योजना आण या आहते पण जो पयत समाजाची मानिसकता बदलत नाही तो पयत या 
योजनांचा फायदा मिहलांना िमळणार नाही. मिहला फ  चूल आिण मूल यासाठी या मानिसकततेून आता 
समाजान ेबाहरे पडले पािहज.े 
आरो या याआरो या याआरो या याआरो या या    सम यासम यासम यासम या    

भारतात या दर दोन मिहलांमागे एक मिहला कस या ना कस या अश पणा या त ारीन े त आहते. 
३५ ट े  मिहला गंभीर व पा या अश  आहते तर १५ ट े  मिहलां◌ंना कमी गंभीर व पा या अश तेचा ास 
आह.े मिहलांसाठी पुरेशा वै क य सोयी उपल ध नस यामुळे यां या-म ये ही सम या िनमाण झाली अस याचे मत 
काही मिहला डॉ टरांनी  केले आह.े मिहलां या जीवनात आरो य हा शेवट या ाधा याचा िवषय असतो. 
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लहान-मो ा आजारासाठी बायकांनी डॉ टरकड ेजा याची गरज नसत,े असे सरसकट मानले जाते. यामुळे यांच े
ह ेलहान-मोठे आजार बघता बघता मोठे होतात आिण गंभीर व प धारण करतात. 
िवशषेतिवशषेतिवशषेतिवशषेत::::  

ककरोगा या बाबतीत ही गो  ल ात येत.े कतीही ास होत असला तरी तो सहन केला पािहजे, ही 
मिहलांची मानिसकता अस यामुळे या ककरोगा या पिह या अव थेतील ास तसाच अंगावर काढतात आिण 
जे हा या तपास यासाठी हणून डॉ टरकडे जातात ते हा ककरोग पुढ या अव थेत गेलेला असतो. भारतात 
मिहलांम ये गभाशया या ककरोगाच े माण जा त आह.े यामागे यां याकड े होणारे दलु  हचे कारण आह.े 
भारतात स या कुपोिषत बालक आिण अशा कुपोिषत बालकांच ेअवेळी होणारे मृ यू ही मोठी गंभीर सम या मानली 
जात आह ेआिण यावर भरपूर चचा होत आह.े परंतु मिहलांमधील कुपोषण ही काही कमी गंभीर सम या आह ेअस े
नाही. 
साराशंसाराशंसाराशंसाराशं::::----    

मिहला सुरि ततेच े कायद'ेभारतात असुनही भारतीय मिहला सुरि त नाही. द ली सार या दशेा या 
राजधानीत मिहलांच ेपु षां या तुलनेत कमी माण आह.े लगभेद हा समाज मनात अगदी खोलवर जलेला आह.े 
आपण कतीही आधुिनक झालो आहोत असे हणुन घेणा-या  िवचारांनी खूप मागासले या दसून येतात. 
एक कड ेमिहलांिवषयी सवासमोर चांगले बोलायचे आिण दसुरीकड े वतः या घरातील मिहलांना बंधनात ठेवायचे, 
अशी दटु पी भूिमका घेतांना दसतात. दशेातील मिहला घरात आिण घराबाहरे सूरि त नाही. अनेक मिहला, 
त णी, बािलका घर या नातेवाईकांपासून आिण ओळखी या लोकांपासून सूरि त नाहीत. तर समाज तर दरूच 
आह.े क येक घरात मिहलांना, मुल ना जवळ या पासूनच अिधक माणात लिगक ासाला सामोरे जावे 
लागते. परंतु कुटंुबाची बदनामी होईल या भीतीन ेकुणाला काही सांगत नाहीत. मुका ान ेत ड दाबून बु यांचा 
मार सहन करतात. त ार करायची हमत केली तर याय िमळव यासाठी संघष करावा लागतो. कधी कधी काही 
पोलीस ठा यात त ार करत असताना पोलीस मदत कर याऐवजी यास दतेात. समाजाच ेर कच भ क बनतात. 
मग या ीने दाद कुणाकड ेमागायची हा खुप गंभीर  आह.े ी कुठेही पुण सुरि त नस यामुळे मुलगी नको 
हणून गभ लग िनदान चाचणी क न घेतली जात.े मुलीची सुर ा क  शकत नाही हणून बालिववाह केल ेजातात. 

आिण सासरी सुरि त राहावी हणून हवा िततका डंा दला जातो. समाजातील वाईट थांची सु वात 
सुरि ततेसाठी झाली असे हणायला हरकत नाही. पण या अिन  था पाळुन दखेील ी सुरि त नाही. हणुन ी 
ही तुछ समजली जाते. 

मुलीचा ज म नाकारला जातो.मुलगा पािहजे, वंशाला दवा हवा असतो, हणून पािहजे ते य  केल े
जातात. या दशेात ी दवेतांची सं या अिधक आह,ेदवेी दवेतांची पूजा, अचना केली जात.े तीला ल मी, िव ा, 
श , मानले जात,े याच दशेात सवािधक अ याय अ याचार ि यांवर होतात ही खूप मोठी ददुवाची गो  आह.े 
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""""महारा ातीलमहारा ातीलमहारा ातीलमहारा ातील    मिहलाचंेमिहलाचंेमिहलाचंेमिहलाचंे    भारतीयभारतीयभारतीयभारतीय    वातं यवातं यवातं यवातं य    चळवळीतीलचळवळीतीलचळवळीतीलचळवळीतील    योगदानयोगदानयोगदानयोगदान""""    
"Contribution of Maharashtra women's in thi Indian 

freedam movement" 
    

डॉडॉडॉडॉ....    िशवाजीिशवाजीिशवाजीिशवाजी    सोमलासोमलासोमलासोमला    पवारपवारपवारपवार    
एम.ए. पीएच.डी. संशोधन मागदशन, इितहास िवभाग दगंबरराव बद ूिवदयालय, भोकर िज.नांदेड 

तावनातावनातावनातावना    ::::----    
इितहासपूव काळ ते 20 ा शतकादर यान, 19 ा शतकात भारतीय समाज जीवनात सवागीण 

प रवतन घडून आले, या प रवतनाचा क बद ू ी होती. ाचीन, म ययुगीन ीजीवन, ी जीवनातील संघष, ी 
जीवनातील बदल, ी वादा या संक पतिविवध धमा या सारातील योगदान, िशवकालीन पेशवेकालीन 
राजकारणातील ि यांचा सहभाग, ी िश ण, वातं य चळवळ, यु तकारी चळवळ, सामािजक चळवळी व 
हदैराबाद मु  सं ाम, गोवा मु  सं ाम व आंबेडकरी चळवळीत ि यांचा स य सहभाग रािहला.कोण याही 
समाज कवा रा ाचा िवकास घडवून आण यात ी-पु षांचा समान वाटा असतो. ी व पु ष ही जीवन पी 
संसाराची दोन चाके आहते. ी व पु ष ह ेदोघेही नदी या दोन कना या माणे आहते. वै दक सािह यात ी व 
पु षाला पृ वी भुलोकाची उपमा दली आह.े 

आज भारतीय ी या ट यावर उभी आह,े ितथ ेपोहच यासाठी पूव या ि यांना कती प र म करावे 
लागले कती संघष करावा लागाला याची जाणीव आज या िपढीला कतपत मािहती आह े ? तसेच भारता या 

बोधना या वाटचालीत अ ेसर असले या ि यांच ेधैय, यांची सहनश , यांचा सू पणा, भिवत ावरील अढळ 
िन ा व याग याची पुसटशी आजची िपढी यांची जाणीव ठेवणे व तो काळजीपूवक जतन करणे समथन ठरेल. 
भारतीय रा वादा या उदय व िवकासा बरोबरच भारतात बोधनाची वाटचाल सु  झाली. यांचा प रपाक 
दशेाला वातं य िमळव यात झाला. यात पु षा या बरोबरीन े असं या मिहलानंी स य भूिमका बजावली. 
सामािजक याय, अिन  चाली रती िव द अथक लढा आिण भारतीय कला, सािह य आिण सां कृितक गती या 
इतर े ाचे पुन ीवन कर याचे दमदार य  ह ेसव रा वादी चळवळी या समांतर चालू होत.े 

भारतीय मिहलांना राजक य अिधकार िमळव यासाठी इं लंड व ईतर औदयोिगदृ या गत रा ातील 
ि या माणे संघष करावा लागला नाही खरे ! परंत ु यां या माग मणातील सामािजक अडथळे मा  भयावह 
होत.ेअशा द:ुि थतीत यांनी केलेल े काय, यांनी दाखवलेले कततृव् ही आप या दशेा या राजक य व सामािजक 
इितहासातील महान गाथा ठरत.ेसमाजातील कतृ ववान ि यांना जागो-जागी व पावलोपावली घरातनू, 
नातलगातनू, समाजाकडून आिण पर कय शासन व थेकडून सतत िवरोध झाला, शतकानुशतके भारतात तसचे 
जगातील अ य दशेा या ि यांना गौण कवा दु यम थान दे यात आले आह.े आजही समाजावर, अथ व थेवर, 
कंुटंुबावर, राजकारणावर, सामािजकतेवर ही पू ष धान सं कृतीच े वच व दसते. गे या दोन दशकां न अिधक 
काळ ि यां या ह ांबाबतची जाणीव िनमाण होऊन ही ती हळूहळू वाढीस लागली. िशका, संघ टत हा आिण 
चळवळ करा ह े ीदवा य गे या काही वषात मिहलांनी वीकारलेले दसते. वतं , मु , जहाल, मवाळ, 
समाजवादी कवा मा क ट कोण याही िवचारसरणी या अस या तरी ि यांचे सव  शोषण केले जाते व यांना 
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दु यम थान दले जाते.पि मा य दशेात फेिमिन ट पॉिल टकल िथअरी कवा िवमेन न िह ी अशी अथपूण 
शीषक असलेली पु तके कािशत झाली आहते. मा  भारतीय वातं यलढयातील ि यां या सहभागा िवषयीचा 
सवसमावेशक इितहास अ ाप कोण याही ीवादयानी आप या दशेात िलिहलेला नाही. 

अमे रकेम ये 1960 साली Women's Studies' ची सु वात झाली. 1975 सालानंतर या ी अ यनाचा 
िवकास होऊ लागला. 1970 या दशकांत जगभरातील ि या या ी ना यान ेजवळ येऊन ी चळवळीस जोर ध  
लाग या.भारताम य े दखेील भारतीय समाजा या प र े यात इितहासातील ीचे कतृ व न ान े शोध याची 
परंपरा सु  झाली. ीयांचे ित बब शोधत असतांना इितहासा या अ यासकास ाचीनकालीन, 
म यकालखंडातील, सुलतानशाही, मोगलशाही, मराठेशाही, पेशवेकालीन, भारतीय वातं यलढयातील ि या, 
सामािजक चळवळी तील ि या, भ चळवळीत ि या, शै िणक चळवळीतील ि या, राजक य े ातील ि या, 
वै ािनक े ातील ि या, डा े ातील ि या, शासक य े ातील ि या, वैदयक य े ातील ि या, 
राज कस े ातील ि या, वै ािनक े ातील ि या, डा े ातील ि या, शासक य े ातील 
ि या,वैदयक य े ातील ि या, े ातील ि या, संर ण े ातील ि या, लेखन े ातील ि या, िच पट व 
मािलका े ातील ि या, वैमािनक े ातील ि या, ापर े ातील ि या, पयटन े ातील ि या, संशोधन 

े ातील ि या अशा िविवध े ात ि या कायरत अस यातरी भारतीय ी ही ाचीन काळापासून त ेसमकालीन 
काळातही दु यम थानी असा एक ऐितहािसक समज ढ आह.े 

भारता या इितहासात अनेक कतबगार आिण आदश ि या होऊन गे या आहते.लोपामु ा, यशोधरा 
संघिम ा, नागिनका, भावती गु ा, रिझया सुलतान, राजमाता िजजाबाई, महाराणी ताराबाई, अिह याबाई 
होळकर या उ म शासक हो या.सािव ीबाई फुले, पंिडता रमाबाई, रमाबाई रानड,े ताराबाई शद े हया ी 
सुधारक आहते तर महारा या मिहलांच ेभारतीय वातं य चळवळीत फार मोठे योगदान होता. 

ाचीनाचीनाचीनाचीन    भारतातीलभारतातीलभारतातीलभारतातील    ि याचंाि याचंाि याचंाि याचंा    दजादजादजादजा    ::::----    
कोण याही समाज अथवा रा ाचा िवकास घडवून आण यात ी-पु षांचा समान वाटा असतो. पु ष हा 

घरा या बाहरेील कायक न िवकासाच े कत  बजावतो तर ि या घरातील सव कामे क न आपले कत  पूण 
करतात. ीची िविवध पे आहते. क या, भिगनी, माता, प ी, आ या, मावशी, मामी, आजी काक  इ यादी या सव 
पात प ी प सवािधक मह वपूण आह.े ी व पु ष ह े दोघेही नदी या दोन कना या माणे आहते.वै दक 

सािह यात ी व पु षाला पृ वी भुलोकाची उपमा दली आह.े ाचीन काळात ि यांची प रि थती वेगवेगळया 
कालखंडात वेगवेगळी होती. ारंभी या काळात ि यांना सामािजक, धा मक व िश णिवषयक अिधकार होते. 
परंतु कालांतरान े यां या ि थतीत प रवतन झाले. वै दककालीन समाजात व कुटंुबात ि यांना जसा मान व स मान 
होता तसा स मान उ र वै दक काळात रािहला नाही. समाजात व कुटंुबात ि यांना दु यम थान दे यात आल.े 
उ र वै दक काळात ी ही उपभो य समज यात आली. यामुळे ितला वै दक काळा माणे वातं य रािहल ेनाही. 
इ.स.पू. सहा ा शतकात जैन व बौ द धमाने ी वातं याचा पुर कार केला होता. गुफ गु  काळात व वधन 
घरा या या काळात धमान े ि यांवर अिधक बंधने लादली न हती. काही बाबतीत ि यांवर बंधने होत ेह ेमा य 
करावेच लागेल. वै दक काळात ि यांना जसे वातं य होते तसे वातं य नंतर या काळात रािहल ेनाही. 

समाजात िववाह ह े ा हिववाह, ाजाप य िववाह, आषिववाह, दवैिववाह, असूर िववाह, गांधव िववाह, 
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रा स िववाह, पैशाच िववाह व वयंवर था चिलत होती. राज-ेमहाराज े व ीमंत, िति त लोक अनके 
ि यांशी िववाह करीत असत. बौ द व जैन ंथाव न समजत ेक , अनेक हवा दनी ि या केवळ ान ा ी व 
वा यायामुळे अिववािहत रािह या हो या. पु षांना पुनिववाहाचा अिधकार होता. ि यांना पुनिववाहाची 

परवानगी न हती. महाभारतात पांडू या मृतदहेाबरोबरच यांची प ी मा ी सती गेली होती. वासुदवेा या िच वेर 
यां या चार प ी दवेक , भ ा, रोिहणी व मं दरा या सती गे या हो या. कृ णा या मृ यूची बातमी हि तनापूरला 

पोहोचताच यां या आठ प रां यापैक  ि मणी, गांधारी, सहया, हमैावती व जा बवती या रा या पती या 
मृतदहेा िशवाय सती गे या हो या.कौरव व पांडवां या यु दात शेकडो वीर यु दभूमीवर ठार झाले. सती था 

ि यवण व राजे लोकां यातच सु  झाली.पडादा प दतीसु दा यां यातच सु  झालेली होती.बालिववाह, ौढ 
िववाहाची था, वयंवरप दत, डंाप दत, पुन ववाह, क यािव म, पित य, एक प ी व व पती व प दत, 
घट फोट, पडदाप दती, वे या, सती था, सौदय साधाने, वेशभूषा, नृ य, गायन, संगीत, िच कला, ीधन, ि या 
व शासन, िश ण, धा मक अिधकार, सािह य, ाचीन भारतातील समाजात दजा िविभ  कालखंडात वेगवेगळा 
अस याचे दसत.े आप या पतीची उपे ा करणा या ि यांसाठी या व याने व कौ ट यान े नाक व कान 
काप याची िश ा फमािवली.मनुन े ितला मृ युदडंाची िश ा फमािवली. ि यांची हीच ि थती हषवधन, राजपूत, 
चालूक्य, रा कूट व यादवां या काळापयत होती. या काळात कतृ वान ि या सािव ी,माधवी, शकंुतला, अंबा, 
ापदी, दमयंती, रेणूका, लोपामु ा, सुक या, दवेयानी आिण श म ा, स यवती, अंिबका, अंबािलका, गांधारी 

ला ागृहात जळालेली िनषाद (आ दवासी) ी, िहिडबा, िव ािम ाची अनािमका आई आिण बिहण स यवती, 
सुदशना आिण ओघवती, अ सरा पंचचुडा, िच, यशोधरा, संघिम ा, राणी नागिनका, भावती गु ा तसेच मौय 
काळातील समातात व कुटंूबात ि याना स मान होता. गु कालीन ी ही पु षाची अधािगणी समजली जात होती. 
समु गु ाला अनेक सामंत राजानी आप या मुली भेट द या हो या. उ र वै दक कालखंडा या ारंभापयत आयाचे 
भारतातील जीवन ि थर झाले होत.े या ि थर शेती धान व थेत ि यां या आ थक आिण राजक य सहभागाची 
आव यकता कमी होऊ लागली व ित या दजात घसरणीस ारंभ झाला. पु षस अबािधत ठेव यासाठी ि यांवर 
अनेक बंधने याच काळापासून लादली गेली. 
म ययुगीनम ययुगीनम ययुगीनम ययुगीन    भारतीयभारतीयभारतीयभारतीय    ि याचंाि याचंाि याचंाि याचंा    दजादजादजादजा    ::::----    

म ययुगीन कालखंडांचे तीन कालखंड पडतात यात हद ू राजवंटीचा कालखंड (650-1370), द ली 
स तनतचा कालखंड (1206-1526), मोगल राजवटीचा कलाखंड (1526-1707) असे कालखंड गणले जातात. 
भारतीय ी या जीवनातील अ यंत अंधकारमंय कालखंड हणजे म ययुगीन कालखंड होय. या कालखंडात 
ि ायांचे आ थक, सामािजक, शै िणक, धा मक, राजक य असे सवच कारच े ह  नाकार यात आले होते. 
म ययुगीन कालखंड हा ामु याने मुि लम रा यक या या राजक य वच वाचा कालखंड होता. यामुळे साहजीकच 
हद ू धम व मुि लम धम यां यातील पर पर संबंधातून एकमेकां या ढी, परंपरांचा भाव पर परांवर पडला. 

मुि लम आ मकांनी अनेक हद ू ि यांना आप या जनानख यात ओढले. पळून नेऊन स ने बाटवून यां याशी 
िववाह केल.े राजनीतीत सहभाग घेणारी स तनत काळातील पिहली ी हणज ेअ तमशची प ी शाहतुकान ही 
होय.अ तमश या मृ युनंतर सव दृ ीने अयो य अशा आप या पु ास गादीवर बसवून वत: या हाती स ा घेतली. 
जलालु ीन िखलजीची प ी मािलका-ए-जहान ही राजक य मह वाकां  बाळगून होत.े व ितन ेकाही काळ राजक य 
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स ा आप या हा ठेवली होती. इ.स.1192 मोह मद घोरीन े पृ वीराज चौहाणवर िवजय िमळिवला हा िवजय 
हणज े हद ूसं कृतीवर मुि लम सं कृितचा िवजय होय.या यु दात भारतीय ि यांनी मुि लमां या िवरोधात यु दात 

साहा य हणून आपली आभूषणे दली. सामंत व महासाम त ह ेसरकारच े मु य आधार तंभ होत.े रा यात चंड 
जनानखान े असत यांत िविवध दशेोदशेी या ि या असत.ह े जनानखान े यां या भोगिवलासाच े दशन घडवीत. 
सामंत आप या बरोबर यु दातसु दा ि यांना घेऊन जात. सं कृतमधील अनेक ंथातून मलये व वे यालयांचा 
उ लेख सापडतो. गिणकांना 64 कलांच े ान असावे परंतु गिणकां या व या नगरातनू वेगळया असत. 
अ बे नी या मते म ययुगात सती था ही केवळ वै य (गिणका) आिण शु ांकडून होत नसून ती उ वग यात ही 
काही माणात ही था चिलत अस याचे दसत.ेयादव राजां या काळात सती था ढ होती. ाने रीतही 
सती थेच े उ लेख येतात. िवधवा या संपतीिवषयक, अिधकारांवरील िनबध, िवधवा िववाहावर िनबध अशा 
कारणामुळे सती था मोठया माणावर ढ होती. 

राजशेखरची चाहमान प ी अवंती सुंदरी एक िवदषुी होती. सं कार ी-पु ष असा भेद करत 
नाहीत.िविवध कला, या ित र  लिलत कलांम येही ि यांना आवड असे. राजघरा यातील राजक यानंा 
अ ,श ाचे िश ण दले जात असे. या काळातील रा या शासन व यु दांत पारंगत असत. यात िवहा व ा मा 
यांचे नाव िवशेष उ लेखनीय आह.ेिवजयनगर सा ा यात 1200 ि या बाब सा या मते राजवाडयातील सव कामे 
करीत असत. यातील 60 ि या या सुंदर व त ण असत या राणी या सेवेत असत.राजवाडयात श ास े 
चालिव यापसून ते धोबी, दारपाल,पालखीवर,पेस व नुिमझ या मते चार हजार ि या दारपाल असत तर काही 
न तका असत तर काहीजणी योितषी असत.काही ि या सा ा याच ेिहशोब ठेवत.राजदरबारातील जमाखच या 
ि या ठेवत.काहीजणी वयंपाक घरात वयंपाक  असत,तर काही यायदान करीत,काही सुर ा र काचहेी काम 
करत असत.कौटंुिबक वगातील ी, सावजिनक े ातील ी, वे या (गिणका) असा वग िवजनगर सा ा यात 
कर यात आले होत.ेउ वण य ि या गाणे, नृ य, वादये यांचे िश ण घेऊन आपले कसब िस द करीत. हरम मधील 
ि यांनाही िविवध कलांच े िश ण दले जाई.ल मीनारायण नावाच े संगीतकार कृ ण्दवेराय या हरममधील 
ि यांना गायन, नृ य या कला िशकवत.मा  धमशा ानुसार उ वण य, म यंमवग य व किन  ि यांनी वैवािहक 
जीवनात आप या पतीवर िवसंबून रहावे. उ वण य ि या राजांना ब याचदा यु दात तसेच ल करी मोिहमांत 
सहकाय करीत इ.स.1515 म ये कृ ण्दवेरायन ेक डूिवडूला जे हा वेढा दला ते हा या वेढयात याला या या दोन 
रा या िच ादिेव मा व ित मलादिेव मा यांनी मदत के याची उदाहरणे आह.े तसेच कामपनाची बायको आिण 
बु क याची सून ही िव दान लेिखका होती. मधुरािवजयम कवा िवशकमपनारायच रतम ह े दोन ंथ होनाई 
(बु काची प ी) िह या िव द ेचे तीक होत.े अ दलू र ाक हणतो क , "राजां या हरमम ये जवळ-जवळ 700 
ि या असत. ि या रा यातील सामािजक, राजनैितक व सािहि यक जीवनात सहभागी होत असत. नुिनज या 
मते," राजा या दरबारी म लयु द करणा या ि याही असत.याच बरोबर याितबा, योिनषी, भिव य, व ा याही 
ि याही असत. िनकोलो काऊंटी यांचा वावृ ांत, ड िमगोपेस, बारबोसा, यां या िनरी णाव न वासवणनाव न 
समकालीन सामािजक, राजक य, सां कृितक उ लेख येतात व मोठया माणावर िवजयनगर सा ा याचा इितहास 
व ि यांची ि थती ान होत.े 

द ली स तनत काळात हद ू समाजात ीला गृह मािमनी हटल े जाई म डण यां या िव दान प ीन े
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शंकराचायाना वादिववादात परािजत केले होत.े इ.स.1200 नंतर मुि लम रा यकत भारतात दाखल झाले. मुि लम 
आ मनामुळे मुि लम सं कृतीचा हद ू सं कृतीवर व हद ू सं कृतीचा मुि लम सं कृतीवर भाव पडला व या 

भावातून पर पर वैचा रक, खानपान, बोलीभाषा, था, परंपरा, ढी, आचार-िवचार यांचा पर पर संबंध येऊन 
एक नवी सं कृती अि त वात आली. िजला "इंडोइ लािमक सं कृती हटले जाऊ" लागले. युवान ांगन े हद ू
समाजातील पडदा प दतीचा उ लेख केला नाही. अबुजिहद या अरेिबयन वाशानेही ि या दरबारात दखेील िवना 
पडदा येत अस याचा उ लेख केला आह.े द ली स तनतवर राजय् करणारी पिहली ी सुलतान हणज ेरिझया 
सुलतान रिझया ही दली या िसहांसनावर बसणारी पिहली व शेवटची ी होती. िमनहास उस् िसराज या मत े
"रिझया ही एक अ यत थोर रा यकत  असून, रा याच ेिहत पाहणारी, यायी, जेचे पालन व सेनेच ेकुशल नेतृ व 
करणारी ी होती. ित या अंगी रा याला शोभणारे सव गुण होत.े" पण ितचा दोष होता तो हणज ेती ी होती. 
यामुळे पु षी समाजात ित या सव सदगुणांची हानी झाली. गो.स.सरदसेाई या मते रा य चालिव यास रिझया 

समथ होती पण एका ीन ेरा य करावे ही क पंनाच तुक  लोकांना सहन झाली नाही. यामुळेच ितच ेपतन झाल.े 
रिझयान ेस ेवर येताच अ यंत आ मिव ासान ेजाहीर केले क , "मी कोण याही पु षापे ा अिधक स म व कुशल 
रा यकत  न ठर यास मला स ेव न खाली खेचले जावे" पण ितच ेरा यावर रा च नय े हणून ित यापुढे िविवध 
अडचणी िनमाण के या गे या व शेवटी याच अडचणीमुळे ितला स ा सोडावी लागली.  

नूरजहा ँही िमझा यास बेगची मुलगी इ.स.1611 म ये ितन ेजहॉगीर बरोबर िववाह केला. नूरजहॉ ही 
कुशा  बु दीची, कोमल वभावाची व गाढ ान असलेली होती. अनेक राजक य गो ीत मोठमोठे शासक 
मं ीगण ितचा स ला घेत. राजनैितक कोणतीच अशी गो  नस े यावर नूरजहाकँड ेउपाय नसेल. नूरजहानँ ेमोगल 
दरबारास अ यत भ  व आकषक तसेच दरबाराच ेसौदय व ित ा वाढिवली. तसेच कला, सािह य, सां कृितक 

े ात ितन ेमोठे बदल घउवून आणले. ितने आप या कायकाळात जवळपास 500 अनाथ मुलीचे िववाह क न दले 
व यांना डंाही दला. मुमताज महलचा आपला पती शहाजहानवरील ंभाव सव ात आह.े शहाजहान या दो ही 
मुली रोशनआरा, जहॉआरा यांनी शहाजहान या आजारपणात अनेक जबाबदा या पार पाड या. अिलवद खानची 
प ी िहन ेअिलबद खानला रघुजी भोस या बरोबर या यु दात आप या पतीला मागदशन केल.े सुलतान इ ािहम 
आ दलशाहाची प ी चांदबीबी िहची गणना भारतातील शूर व परा मी ि याम ये होत.े ही सैन िनजामशाहाची 
मुलगी अ यंत शूर होती. इ.स.1595 म ये चांदबीबीने अहमदनगर क याची र ाकरताना अदभूत साहसाचा 
प रचय दला. इ.स.1596 म ये तह क न बहादरू याला अ पंवयीन अहमदनगरचा सलुतान हणून मा य झाला. 

याचबरोबर क णावती (रणसगाची प ी), मालदवे या मुली कनकाबाई व लालबाई, ताराबाई, बहलोल 
लोदीची प ी जैब द, मेवाडची राणी कमलावती, महाराणा कंुभची प ी रमाबाई,राणा िव मा द यची प ी 
जवाहरबाई, महाराणा उदय सहची राणी जवव ताबाई, महाराणा तापची प ी अजबादवेी, माळवाशासक 
राजबहादरूची ेिमका राणी पमती, पनगढची राणी पमती जोधपूर, राजा नरेश जयवंतची राणी महाराणी 
महामाया अशा असं य ि यांनी रा य ंव थेवर आपली छाप पाड याचे दसून येते, पण राजकारणातील सहभाग 
हा फ  व र  वगातील ि यापुरताच मया दत होता. सामा य ि या मा  काबाडक  क न परावलंबी जीवन 
जगत हो या. आईन-ए-अकबरी या ंथात या या ीिवषयक सुधारणा आढळून येतात. ि हसट ि मथ या मते 
वय कर ि यांनी बुरखा न वापरताही सावजिनक ठकाणी जावे यासाठी अकबर आ ही होता. े च वासी ब नयर 
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याने भारतातील सती थेिवषयी बरेच िल न ठेवले आह.े मोगल काळात सतीजा यासाठी मोगल सुभेदाराची 
परवानगी यावी लागत असे सती थेचे दोन कार होत े1) सहगमन- हणज ेमृत पतीबरोबर वत:ला जाळून घेणे. 
2) अनुगमन – हणज ेमृतपती या एखादया व तूबरोबर जाळून घेणे. एखादया पु षा या मृ युसमयी याची ी 
गरोदर असेल तर पु  ज मानंतर ती ी मृत पती या एखादया व तूबरोबर जाळून घेत असे. इ.स.1301 हणज े
अ लाऊ ीन िखलजीने रणथंबोर या क याला जे हा वेढा दला ते हा िखलजी सै यापासून बेअ ु हो यापे ा राणी 
प ीनीसह अनेक रजपूत ि यांनी जोहार केला. तर बहादरूशहान े िचचौडला वेढा दला ते हा राणी कणावती व 
ित या दास नी जोहार केला. वत:चे शील व चा र य यापुढे आप या ाणांचीही पवा न करता चा र य र णाच े
मह व म ये होत े याच े ह े उ म उदाहरण होय. मेहर ( डंा) ल ापूव  मेहर िनि त होत असे. आंतरजातीय 
िववाहही होत असत. अ बरचा राजा अिजत सह या मुलीचा िववाह फ खिसयार बरोबर झा याचे उदाहरण आह.े 
मनूची यां या मत े एकूणच ि यांचे जीवन यागमय व पिव  होत.े यांची ममता, दानशीलता, यागमय सेवा 
यावर याच ेजीवन िनभर होत.ेडी-ला ट यां या मत े' ीमंताचे सव जीवन िवलासमय होत.े' सर टॉमस रो यां या 
मते 'लोक ीमंत होत.े पेलसाट या मते कारागीर, नोकर, दकुानदार असे वग समाजात होत.े हळूहळू म ययुगीन 

ीजीवन सुि थर झाले व ि यांनी राजकारन व शासन वहारात,शासन दरबारात मोठी कामिगरी बजाव याचे 
दसून येते. िविवध धमात धम वतन, धा मक वचने, धा मक सार, चार कर याचे मोठे काम ि यांनी केले 

आह.े 
ि यांनी करावयाच े य , सीताय , बलीय , यागय , चांगले पीक, जो पादन यासाठी केवळ 

ि यांनी करावयाच ेह ेय  होत.े महमंद पैगंबर हणतात क , मी गे यावर मा या दशेाला ि यांपे ा जा त धोका 
इतर कोणाकडून असणार नाही.मा या दशेात गडबड ग धळ माजवणा या फ  ि याच असतील. गौतम बु द 
हणतात क , "ि यांना संघात वेश द यामुळे संघचा शंभर वष आगोदर नाश होईल, तर हदधूमात मनु मृती, 

भगवत गीता, संत सािह या पयत याची अनेक उदाहरणे सापडतील.ि न धामातील डम आिण इ ह यां या 
कथेतून ि यांचे दु यम थान दृ ीस पडते.इ लामचे अ यासक ी.मेहबुब हक यांनी हटले आह ेक , "ओ मान या 
खिलफाने आपले राजक य िहतसंबंध जोपास यासाठी दवे वाणीचे मूळ श द दाबून टाकले असावेतं. 1962 म य े
गोवा पोतुिगजांपासून मु  झाले व यानंतर भारतीय लोकसभेन ेगो ात वातं यपूव कायदचे कायम केले. यामुळे 
आजही गो ात धम, लग, जात, वण असा कोणताही कायदा न पाळणारे समान नागरी कायद ेअि त वात आले. 
1) बुर यावर बंदी, 2) न दणी प दतंीने िववाह, 3) िववाह न दणीसाठी,  4) िववाहानंतर थावर, 5) संमती 
िशवाय इ टेट िवकू नये, 6) वधूचे वय 11 तर वराच ेवय 21 असावे. 7) घट फोट दवाणी कोटामाफत 8) घट फोट 
माग याचा अिधकार ि यांना तुक तान या कमाल अतातुक व अफगािण तानातील अमीर अमानु ला खान यांनी 
ि यांना समान अिधकार िमळवून दे यासाठी शथ चे य  केले. मंहमद पैगंबर या आयेशा नावा या प ीन े
ि यां या ह ासाठी बराच संघष केला. ि ती धमाचे पिव  पु तक "बायबल" असे हणतात. ि ती धमात 

ामु याने तीन पंथ मानले जातात. 1) कॅथिलक पंथ 2) ो टेटंट पंथ 3) े कर पंथ ि ती धमात एक मानव हणून 
ी व पु ष समान असेल.   

शैव सं दायात ि यांना पु षा माणे समान अिधकार होत.े महा मा बसवे रांनी थापन केले या शैव 
सं दायात ि यांनाही पु षा माणे आ याि मक उ तीचा माग मोकळा क न समतावादी भूिमकेचा पुर कार केला 
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आह.ेवारकरी सं दायात अनेक ी संत होऊन गे या. मु ाबाई, जनाबाई, संत बिहणाबाई, संत का होपा ा, संत 
सखुबाई, शबरीबाई, सुफ सतं खाजा बाक  िब लाह, शेख अ दलू हक आिण िमयाँ मीर, बीबी जमाल, जहाँआरा 
बेगम, फाितमा सायमन, बीबी जुलेखा यानी आ याि मक मागा दारे जोिगणी बनून िनवृ ीमाग चोखाळ याच े
दसत.े झाशीची राणी ल मीबाई िहन ेि यांची फौज तयार केली होती. या सव पु षी पोशाखात लढत असत.तर 

मोगलाकडहेी ि यांची फौज उदबेगी होती. घरदार सोडून अनेक मिहन ेयु दभूमीवर लढणा या ि या खरोखरच 
अतुलनीय धाडसा या हणा ा लागतील. राजघरा यातील ि या भाला फेकणे, तलवार चालिवणे, घोडयावर 
बसणे, वत:यु दात सहभागी होणे अशी कामे ताराबाई,उमाबाई दाभाड,े महादजी शद े यांची प ी ल मीबाई, 
अिह याबाई होळकर अशी उदाहरणे िशवशाहीतील पेशवाईतील ि यांची दतेा येतील.लोकलाजे तव क येक मुली 
आ मह या करीत. य ात महादजी शदचेी प ी ल मीबाई ितन ेअ ू तव जीव द याचे उदाहरण आह.े राजमाता 
िजजाबाईनी जहािगरीच े शासन उ र या सांभाळले, संभाजी काळात येसूबाईने आपले कतृ व दाखिवले. तसचे 
पेशवे काळात राधाबाई या श दाला मान असे अशा मराठे शाहीतील काही ि यांनी संपूण पेशवेकाळावर व 
िशवकाळावर आपली छाप सोडली आप या कायान े ीकतृ वाच ेनवे आदश िनमाण केले. 

19 वे शतक ह े ी सुधारणा या दृ ीने ांितकारी शतक ठरले. परंतू भारतीय इितहासा या ाचीन, 
म ययुगीन व आधुिनक काळात ि यांची ि थती, दजा, , काय, ि यांचे कतू व यांचा अ यास केला असता 
भारतीय समाजान े नेहमीच ि यांच े कतू वा या, अिधकारा या कथा काहीशा सीिमतच ठेव याचे दसून येत.े 
नीितिनयमांची शु द चा र याची बंधने ि यांवर वषानुवष लाद यामुळे समाजकारण, राजकारण, 
अथकारणापासून ती दरूच होती. भारतीय इितहासात 1857 या उठावास अ यंत मह वाच े थान आह.े दवेी 
चौधरानी ही नाियका होती. थािनक जमीनदार व ि टश अिधकारी, शेतकरी व मजुरांवर जे अ याचार करीत 
यात जनते या मदतीसाठी ह ेआंदोलन चालिवले गेले. दवेी चौधरानी ही भारतीय वातं य आंदोलनाची पिहली 

मिहला होय. राणी िशरोमणी िहन ेचुआउ आंदोलन के यामुळे ि टशांनी शेत यां या जिमनी वापस द या. राणी 
चे मा ही केळदी या पुरातन रा याची राणी िवधवा असूनही रा याभोवती असले या अनेक श ूंशी ितन ंधैयान 
लढा दला व अनेक संकटांतनू आप या जेच र ण केले. या दशेभ  मिहलेने ि टशांपासून बचावाचे सव य  
राणीन ेआप या रा यात क न ठेवले होत ेव एक सु वि थत शासन आप या रा यात ितन े िनमाण केले होते. 
चे मा सोमे राची केवळ प ीच न हती तर स लागार होती. 1671 ते 1696 पयत अ यंत समथपणान व 
उमदपेणान ितने केळदीवर रा य केल.े महाराणी ल मीबाईने भारतीय वातं याची मशाल घेऊन भारतीय 
वातं यासाठी हसतहसत आपले ाण दले. यांचे शौय, साहस, बिलदान, धाडस सदवै भारतीय ि यांना ेरणा 

दईेल. 
1857 या उठावातील शूर ि यांपैक  बेगम हजरत महाल, जीनत महल व महाराणी ल मीबाई यांनी जो 

याग, बिलदानाचा प रचय दला तो िवसरणे केवळ अश य होय. उ र भारतात अवधमधील उठावाचे नतेृ व 
बेगम हजरत महलने केले. ांती अवध, लखनऊदर यान पसरत असताना वािजद आिण शहा हा 11 वष य मुलगा 
हा अवधचा नवाब झाला. 7 जुलै 1857 पासून अवधचे शासन बेगम हजरत महलाकड े आले. यांन े अ यंत 
खंबीरपणे कौश याने अवधचे शासन सांभाळल.े ि टशांनी दलेले पे शन व स माना या पद ा नाका न बेगमन े
आले दशे ेम िस द केले. अशा झंुजार ांितकारक राणीचा शेवटी नेपाळम ये मृ यू झाला. वीरांगणा झलकारीबाई 
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हया राणी ल मीबाई या साह यक दासी श  चालिवणे व वयंर णात तरबेज हो या. झलकारीबाईन ेराणीला 
क ला सोडून जावे व क या या र णाची तयारी वत: दशिवली व वत: राणीचा वेष प रधान क न इं जांना 

फसिव याची योजना आखली. दोघीचे वेष सारखे राणीपुढे िनघून गे यावर ितन े इं जांबरोबर यु द केल.े शेवटी 
झलकारीबाई व ितचा पती दोघेही तोफेचा गोळा लागून मृ यू पावले. 1857 या उठावातील आणखी एक शुरवीर 

ी मोगल सा ा याचा शेवटचा स ाट बहादरूशहा जफर यांची प ी ितन ेबहादरूशहा जफरला इं जािव द यु द 
कर यास े रत केले. सव ऐकणा या जीनत महालने राजाला हटल ेक , ही वेळ गजला व शेरोशायरीची न ह ेतर 
तुमचे कत  आह े क , आपण ांितकारकानंा साहा य करावे. नसता इितहास आप याला कधीही माफ करणार 
नाही. 19 स टबर 1857 ला बहादरूशहाला लाल क यात कैद केले गेले व 20 स टबरला बेगमला कैद केल.े 27 
जानेवारी 1858 ला ित यावर राज ोहाचा आरोप ठेवून ितला आजीवन काळयापा याची िश ा ठोठावून रंगून येथे 
कैदते ठेवले. अ यंत सौदयवान व ऐशोआराम आयु यात असतानाही दशेा या वातं यासाठी ितन ेजो याग केला तो 
अ यंत मह वाचा ठरतो. अजीजज (नतक ) हीन े दशेा या वातं यासाठी नतक या जीवनाचा याग क न 

ांितकारकांना साहा य कर याचा िनणय घेतला. या बैठक त नानसाहबे, बाळासाहबे, अजीमु ला खा या सव 
ांितकारका समवेत अजीनंन ेगंगाजलास सा ी ठेवून ि टशांची स ा संपिव याची शपथ घेतली. 1857 या ांती 

लढयात अजीजने ि यांची एक फौज उभी केली. ांितकारकाना रसद श ा े पुरवून याच ेमनोधय वाढिवणे अशी 
कामे ितची ितची ि यांची फौज करीत असे. िज या हदयात दशे ेम ओत ोत भरलेले आह.े रा ीयतेची भावना 
आह,ेती कधीही इं जासमोर वाकणार नाही हणून ती इं जा या गोळीची िशकार झालेली अजीनन इितहासात 
अमर झाली. 

तपि वनी महाराणी ही झाशीची राणी ल मीबाईची भाची यांनी थम भारतीय वातं य सं ामात 
सवसामा य जनतेला सहभागी हो यासाठी ो साहन दले. ती माँ च डीची उपासक होती. 1857 या ांतीत 
राणी तपि वनी सहभाग घेतला.नेपाळम ये ितन ेसमशेर जंग या या मदतीने 'िव फोटकांची फॅ टंरी' सु  केली. या 

ित र  राणी दगंबर कौर, काशी आिण सुंदर, राणी वलुचीयर, नािशक येिथल गंगा, जैनपूर येिथल दोन ि या 
मेहरी व माही, दवेीराणी, मुज फरनगर येथील असगरी बेगम, राणी ई रकुमारी यांचाही 1857 या उठावात 
स य सहभाग होता. यांनी दशेा या वातं यासाठी आप या ाणांचीही पवा न करता आपले कत  बजावले. 
बंगाल या ांितकारक क पना द  या यां या ांितकारी कायामुळे िस द आहते. झाशी या राणीने यांची 
क पनाश  े रत केली. छा ी संघात यांनी सहभाग घेतला. ही संघटना हणजे ांितकारकां या भरतीच े व 

िश णाचे क च होत.े सूरमारणे, सायकल चालिवणे, लाठी, दांडप ा, तलवार चालिव याचे िश ण घेतले व 
यामुळे राजक य चळवळीत भाग घे याची ेरणा यांना िमळाली. िच गाव कटाने उ ेिजत होऊन क पना व ीती 

यांनी ांितकायात भाग घे याचे ठरिवले.क पना द  व ीतीलता दोघीही मैि णी दशेभ या भावनने े
भारावले या ीतीचा क पनांमुळे सूयसेन यां याशी प रचय झाला व दोघीनीही ांितकायात वत:ला झोकून दल.े 
बंगालमधील ांितकारक चळवळीतील ाण दणेारी ीतीलता ही पिहली ता मा ी ठरली. शांती घोष आिण 
सुनीता चौधरी हया 8 वी म ये िशकणा या िव ाथ नी दशे ेमाने भारले या हो या. ांितकारकां या मनानही 
टीवेसब ल चंड राग होता व ांितकारकही यांना सपंवून टाक याचा य ं करीत होत.े इलासेन व मीरादवेी 

असे नाव धारण क न टेवसनवर गोळी झाडली यांत टीवस यांचा मृ यू झाला. 18 जानेवारी 1932 म ये 
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यां यावर खटला भरला परंतु वय कमी अस याने यांना आजीवन काळया पा याची िश ा झाली. 
24 ऑग ट 1911 रोजी ी.वेणी माधवराव या दशेभ  िप या या पोटी वीणादास यांचा ज म झाला. 

ी.वेणी माधव दास यां या दोन मुली क याणीदवेी व वीणादास यांनी 1928 म ये थम यानी सायमन 
किमशनला िवरोध, 6 े ुवारी 1932 रोजी कलक ा येथील दी ा त सभारंभात वीणा दासणे ग हनर टेनल े
जॅ सन या यावर 5 गोळया झाड या तीला 13 वषाची कठोरिश ा झाली. इ.स.1939 म ये ितन जेलमधून बाहरे 
आ यावर परत 'छोडो भारत' आंदोलनात सहभाग घेतला. कमलादवेी च ोपा यय हया ांितकारी चळवळीत 
चं शेखर आझाद, भगत सग, खुदीराम बोस यां या बरोबर ांितकारी गु  चळवळीम ये सहभाग घेतला. सुहािसनी 
गांगुली ही 'पूटा दी' या नावाने कलक ा येथील शाळे या मु या यािपका होती. या 1930 ते 38 पयत तु ंगात 
हो या. ांितकारी शिशधर आचायाची नकली प ी बनून यांना लपिव यात या सहभागी हो या. राणी िगडालू 
यांनी 'हराका' नावान े एकपंथ सु  केला व या दारे इं जािव ध्द चार सु  केला. 12 माच 1930 या 
गांधीजी या सिवनय कायदभेंग आंदोलनात ितन ेसहभाग घेतला. राणी िगडालूने नागा सैिनकां या पलटणी दारे 
ि टशाना बेजार केले. एक वष गोहाटी, 6 वष िशलाँग, 3 वष आइजोल, 4 वष ारो िह स ितची सव युवा अव था 
तु ंगातच गेली. मिहला सश करण वष 2001 म ये राणी िगडालू ीश  पुर कार इंदोर येथील "लीलाताई 
पातरडकर' यांना दला गेला. सुशीलादीदी घोष या हदु थान सोशाि ट टं रपि लकन आम म ये काय करत. 
1932 म ये सिवनय कायदभेंग आंदोलनात सहभागी हो या. निनबाला दवेी या चटगांव, चं नगर या शहरी 

ांितकारकांना आ य दणेे, यांची श ा े सांभाळणे या कायामुळे िस द झाला. तु ंगात यांनी पोिलसाना 
बजावून सांिगतल े क , आ ही वातं यसैिनक आहोत.तुमचे गुलाम नाही. येसूबाई सावरकर यां या बाबाराव 
सावरकरांशी लग्न झा यानंतर बाबाराव,िवनायक आिण नारायण सावरकर यांनी वातं य चळवळीत झोकून 
द यामुळे िम मेळा व अिभनव भारत या संघटनेच ेकाय यांनी जवळून पािहले. सुरे, पु तके, बॉब कृितपुि तका ह े

सांभाळ याच े काम करीत असत. आ मिन  युवती सघं, वदशेीचे त आिण िव.दा.सावरकरां या ज मठेपेनंतर 
यांनी आपले वदशेी व रा ेमाचे त अखंडपणे चालूच ठेवले. राजमती पाटील यांनी ऑग ट 1942 रोजी 

सोलापूर येथ े यांनी झडा फडकिवला हणून यांना तु ंगात टाक यात आले. येरवडा जेलमधून सुट यानंतर 
ि यां या ांितकारी गटाची यांनी थापना केली. 

कॅ. लीलाताई पाटील यांनी कंुडल येथील ि यां या ांितकारक दलाचे यांनी ने व केल.े जळगाव टेशन 
जाळ या या आरोपाव न यांना सहा ते सात वषा या स मजूरीची िश ा झाली होती. उषा मेहता यांनी 1942 
या छोडो भारत आंदोलनात गुफतेने कॉ ेस रेिडओच े सारण सु  होत.े या या सारक या उषा मेहता हो या. 
ांितकारकांची भाषन,े संदशे या टेशनव न सा रत होत 1942 या भारत छोडो आंदोलनात 9 ऑग टला 

ऑग ट ांती मैदानावर उषा मेहता यां या ह त े झडा फडकिवला गेला. क तुरबागांधी, जानक दवेी बजाज, 
अनुसयाबाई काळे, सरािजनी नायडू, अ णा असफ अली, सुचेता कृपालानी, अवंितकाबाई गोखले, ीमती 
कमलाबेन पटेल, मृदलुा साराभाई, कनकलता ब आ, मातांगीनी हाजरा हया 1942 या भारत छोडो आंदोलनात 
73 वष य मातांगीनी हाजरा नामक वृ द ी मोचाच ेनेतृ व करीत होती. महारा , बंगाल, पंजाब, म ास अशा सव 

दशेातून असं य ि या गांधीजी या आंदोलनात सहभागी झा या. लाडोराणी झु सी 'लाहोर टुडटं युिनयन' ची 
पिहली मिहला अ य  झाली.तर द लीत स यवती दवेी िहन ेस यागृहाच ेनेतृ व केले.मध्य ांतात अनसूयाबाई 
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काळे, सुभ ाकुमारी, चौहान या सहभागी झा या. तर ओ रसा, आसाम हणून रमादवेी चौधरी नपाळम ये 
सािव ीदवेी व बी. अमन, पावतीदवेी, तारादवेी, पुराणदवेी या नेह  प रवारातील ि या सहभागी झा या. 
गांधीजी हणाल ेक , "ि यांनी घरा या बाहरे पडून ह ेजाणून घेतले क , घरा या जबाबदारी ित र  दशेा या 
बाबतीतही यांच ेयोगदान अिधक मह वपूण आह.े" 

 भारतीय वातं यं चळवळीतील िवदशेी ि या मॅडम िभकाजी कामा, डॉ.नी बेझंट,मीरा बेन (मॅडलेीन 
लेड),भिगनी िनवे दता, हायोलेट अ वा, िलस ाि सस, व पराणी नेह , डॉ.कुमारी भावती, नीलसेन गु ा, 

शांती सुधा घोष, दगुाभाभी, क तुरीबाई उपा याय, सुनीती चौधरी व शांतीसुधा घोष, सुभ ाकुमारी चौहान, 
सुशीलादीदी, नानीबाला मुखज , तसेच इतर काही ांितकारी मिहला राजकुमारी अमृतकौर, सुशीला नायर, 
नं दनी स याथ , सािव ी च वत , अ मू वामीनारायण, शिशकला काकोडकर, तारके री िस हा, क याणीदवेी, 

काशवती पॉल, वेदकुमारी, मिणबेन पटेल, खु शद नौरोजी, प जा नायडू, अनुताई िलमचे, मृणाल गोरे, तारा 
रेडी, उषाडांगे, िमला दडंवते, गोदतुाई प ळेकर, िवमल रण दवे अशा कतीतरी मिहलांन ि टशांची मारहाण 
सहन क न, जेलम ये जाऊन इं जांना िवरोध केला. उपरो  ि या व यां या कायाची मािहती ही ाितिनिधक 
आह.े पु षां या खां ाला खांदा लावून हजारो मिहलांनी भारतीय वातं य आंदोलनात सहभाग घेतला यात माता 
उ र कौर व रतनदवेी (पंजाब), उ मलादवेी (बंगाल), मदनादवेी मुखोपा यय (बंगाल), राजकुमारी अमृकौर 
(पंजाब), अवंितकाबाई गोखले (महारा ), कॅ टन क याणी स यद (महारा ), जानक बाई आपटे, पदमाबाई 
हरोलीकर,कमलादवेी चाटोपा याय, यशोदाताई कोतवाल, गंगुबाई मुळे, सुशीला ता हणे (महारा ), लितका घोष 
(बंगाल), ऊ मलादवेी, योितमयी गांगुली, िवमल ितभादवेी (बंगाल), अ बुजामल अयंगार (म ास), कृ णाबाई व 
इं दराबाई राव (महारा ), ि मणी ल मीपती, िलला सु म यम, मु युल मी (म ास), वेदकुमारी, राधाकुमारी, 
बी.अमन, लाडोरानी झु सी (उ. ), व पाराणी नेह , स यवती दवेी इ. ( द ली), ननीबाला दवेी (बंगाल), 
सरलादवेी चौधरी (बंगाल), क पना द  (बंगाल), वीणादास शांती घोष,सुिनता चौधरी (बंगाल), उ वला मजुमदार 
(बंगाल), नागाराणी िगडालू (नागालँड), उषा मेहता (महारा ), सुचेता कृपालांनी ( द ली उ. .), िनलाताई पाटील 
व राजमती पाटील, दगुाबाई दशेमुख (महारा ), कमलाताई हो पेट, गोिणकाबाई क मवार (महारा ), वातं य 
लढयात सहभाग न दिवला. 

गोवा मुि लढयातील ि याचा सहभागी सुधाताई जोशी, िमलाताई जांबावलीकर, कुमु दनी  पगणकर व 
शािलनी लोलयेकर, िवला िसनी भू व िभ ा काकोडकर, अंिबकाबाई दांडकेर, सेलीना मोनीज, आशा फडके व 
लीलावती, ह जिनया िडसोझा, बेता िमनेिझस ीगास, शिशकला बांदोडकर, रतन खावटे यांच ेबरोबर शिशकला 
होडकर, िवलािसनी भू दसेाई यासार या कतीतरी ि या गोवा मुि लढया िवषयी ि याम ये जागृती घडवून 
आण याचे कायकरीत हो या. 

है ाबाद मुि सं ामात ि याचा सहभगात सुशीलाबाई दवाण, दगडाबाई शेळके, आशाताई वाघमारे, 
ितभाताई वैशंपायन, कुसमुताई जोशी, सर वतीबाई सरदशेपांडे, ताराबाई परांजपे, सौ.चंदाबेन जरीवाला, 

चंदाताई जोशी, क णाताई चौधरी, सीताबाई नांदापूरकर याच बरोबर सुनंदाताई जोशी, शांताबाई कोटेचा, 
कावेरीताई बोधनकर, शकंुतलाबाई साके, गंगुताई दवे, िमलाताई मह , सौ.मालनबाई जोशी, शकंुतला जोशी, 
रमाबाई गांजवे, लता बोधनकर, पावतीबाई जहागीरदार, सौ.शैलजाताई गोवरे, राधाबाई चारठाणकर, 
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अनुसयाताई भालेराव, कमलाबाई रांजणीकर, कुसुम शहा, रमण शहा, कुमुद शहा, राजकुवर काबरा, पानकंुवर, 
फरो दया, िमलाताई कुलकण , आशा अनके मिहलांनी य  लता बोधनकर, पावतीबाई जहागीरदार (बीड), 

रमाबाई चापळगावकर,मंगला बदापूरकर, सधूताई भालेराव,अनसूयाबाई हवोडवे, शैलेजाताई गोगटे, शांताबाई 
मानवतकर, राधाबाई चारठाणकर, कुसुम जोशी, सुभ ा महाजन (पैठण), अशा मिहलांनी य  अ य पणे 
मराठवाडा मुि सं ामात आपले योगदान दले यांना शतश: णाम. 
िन कंषिन कंषिन कंषिन कंष    ::::----        
 भारत दशेांची सं कृती महान समजली जात ेकारण या सं कृतीतील सं कार महान आहते. भारतीय ी ही 
सं कारांची मूत  गणली जात.े ती ी ही मातृ वाची आिण वा सं याची तीक मानली जात.ेभारतीय इितहासातील 

ाचीन, म ययुगीन, आधुिनक व समकालीन ि यांचा दजा, काय, कतृ व, ि यांच े  यांचा अ यास केला असता 
भारतीय समाजान ेसदा, सवकाळी ि यां या अिधकारा या क ा काहीशा सीिमतच ठेव याचे आढळत.े भारतीय 

ी समाजकारण, राजकारण, अथकारण, या पासून दरू होत.े अनेक ढी, था, परंपरा यामुळे ीचा दजा हा 
दु यम होता. ि टशां या आगमनानंतर नवीन ान, नविवचारांची ओळख भारतीय समाजाला झाली व एकूण 
लोकसं ये या 50% असले या ी वगास अंध:कारात ठेवून कोणताही दशे गती क  शकणार नाही याची जाणीव 
सव  होऊ लागली. 19 ा शतकातील या ागितक िवचारांच े अ यत सकारा मक प रणाम त कालीन ी 
जीवनावर झाले संयम, धैय, शौय, परा म या गुणा या आधारे अनेक मह वाची े े काबीज क न पुढील 
िपढीसाठी अ यत उ तम दजाच े आदश भारतीय ीने िनमाण केले. च िवचारवंत चालस फे रअर हणतो," 
एखादया रा कडून ीला दलाजाणा या सामािजक व राजक य मह वाव नच या रा ांची सा कृितक उंची 
मोजता येत,े" म.गांधी नी हटले होत,े "जोपयत मिहला पुढे येत  नाहीत तो पयत समाजाच,े रा ाचे क याण होणार 
नाही," म.फुले हणतात," ी ही पु षापे ा े  आह,े" रा संत तुकडोजी महाराज हणतात, "िजजाऊंमुळे छ पती 
घडले, यशोदमुेळे ीकृ ण घडले, कौस यामुळे राम घउले, यामुळेच ी माता गु थानी मी थम वंदना करतो," 
आचाय िवनोबा भावनी हटले होते," दया, मा, शांती, माया, श , भ , मु , नीती इ.गुणवैिश  े
मिहलांम येच जा त असतात." डाँ.आंबेडकर हणतात," ी जात समाजाचा अलंकार आह.े आपला,आप या 
मुलाबाळांचा आप या कुटंुबाचा व कुळाचा लौ कक ि यांवर अवलंबून आह.े" ि यां या गतीवरच समाजाची 

गती अवलंबून आह,े" या शोधलेखात ाचीन, म ययुगीन, आधुिनक, िशवशाही, पेशवाईचा कालखंड, ि टशां या 
काळात ी जीवनात झालेले प रवतन, ी कायकाचा, ि यासंबंधीच ेकायद,े िविवध चळवळीच ेि यांचे योगदान 
इ. िविवध अंगानी ी जीवनाचा व ि यां या ऐितहािसक योगदाना अ यास कर यात आला आह.े वातं यो र 
काळात िविवध े ांत योगदान दणेा या ि यां या कायाचाही संि  आढावा तसेच ाचीन काळापासून ते 
आजपयत भारतीय इितहासातील ि या व ी जीवनाच ेदशन घडव याचा य  केला आह.े 
 आज िव ानयुग, संगणकयुग आले. ानाचा चंड िव फोट झाला. िश ण खेडयापाडयांत तळागाळातपयत 
पोहचले. ी जीवन आमूला  बदलले, सािह य, संगीत, नाटय, डा, िच पट, मािलका, गायन, अंतराळ संशोधन, 
वमसेवी सं था सव े ांत ि या मह वपूण योगदान दते आहते. अ यापन, शासक य सेवा, गजगत, बचतगट, 

आयटी कंप या, राजनीती, िव ीय सं था, इ. े ातंही ि या मह वपूण योगदान दते आहते.ह ेएक उ वल िच  
आह.े पण दसुरे िच ही भयंकर आह.े िनर रता, ी दा य परंपरा, अंध दा, डंाबळी, लैिगक छळ, कौटंुिबक 
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अ याचार, जुलूम, उ हाता हात काबाडक  करणे, ी ूणह येचाही , आ दवासी, मुि ल ि यांची अव था 
वाईट झाली आह.े ही दोन प र परािवरोधी िच े भारतात आज पहावयास िमळत आहते. 1957 या उठावातील 
ि यांचा सहभाग ांितकारी चळवळीतील ि यांचा संघष, भारतीय वातं य लढयातील ि यांचे योगदान, 
हदैराबाद मु  सं ामातील ि यांचा संघष, गोवामु  लढा व ि या, संयु  महारा  चळवळीतील ि या, धम 
आिण ि या समाजातील चळवळी आिण ि या अशा िविवध े ातील ी कतृ वाला पश क न ि यां या 
संघषाची न ान े ओळख सम त समाजाला क न दली आह.े जहाल ने यांनी चालिवले या खर रा वादाचा 

चारात ांितकारी चळवळीचे वैचा रक उगम थान होत.े भारताच े आ थक शोषण, बंगालची फाळणी, लाँझ 
कझनची दमन नीती,भारताची आ थक लूट, दा र य, लेगची साथ, दु काळ या नैस गक संकटा या वेळी सरकारच े
दलु  कर याच े धोरण,कॉ ेसच े घटना मक माग, या सव कारणामुळे भारतात खर रा वाद आिण ांितकारी 
रा वाद या दोन िवचार वाहांचा उदय झाला. डॉ. रोमेशचं  मजुमदार यां या भारतीय वातं य चळवळीचा 
इितहास या ितस या खंडात 20 पै ाही कमी ी वातं यसैिनकांचा ओझरता उ लेख केला आह.े यूिडथ ाऊन या 
िवदशेी मिहलेने दले या मािहती नुसार 15 नो हबर 1930 रोजी मंुबई आिण म य ांत व हाड येथील तु ंगात 
6,677 स या ही होत.े याम ये मंुबई ांतातील कारागृहात 100 ि या िश ा भोगीत हो या तर ब हाड ांतात 4 
ि या िश ा भोगीत हो या. इं ंजा या धम या, धो याचे इशारे, दडं, लाठीह ले, गोळीबार, दीघ व अ पमुदतीचे 
कारावास यांना न जुमानता 1932-33 या सिवनय कायदभेंगा या दसु या मोिहमेत मिहलाचा सहभाग वाढला. 
भारतातील 75,000 ना तु ंगात टाक याचे भारत सरकान े कबुल केले. यापैक  ि याची सं या 3,630 
इतक  होती. 
 ी कतृ वाचा इितहास फारसा िलिहला गेला नसता तरी भारतीय इितहासा या येकच काळात ि यांनी 
अ यत संयम, याग, िचकाटी, शौय, धैय, परा म, या गंुणा या आधारे प रि थतीवर मात क न आपला कतृ वाचा 
ठसा कायमचा उमटिवलेला दसतो. अशा महान माता, प ी, बिहन, मुली यां या योगदानातूनच भारताची आदश 
सं कृती िनमाण झाली. या ि यांचे काय िवसरणे असंभव आह.े 
सदंभसचूीसदंभसचूीसदंभसचूीसदंभसचूी    

1) शांता कोठेकर (अनुवाद), भारतीय बोधना या मिहला णे या,नॅशनल बुक ट-इंिडया नवी द ली, 2013, पृ  15,17 
2) वासंती फडके (अनुवाद), भारतीय वातं य लढयातील ि या,मेहता पि ल शग हाऊस पुणे, जानेवारी 2003 पृ  2 
3) डॉ.सुषमा दशेपांडे, भारतीय इितहासातील ी आिण कतृ व,िव ा बु स पि लशस, औरंगाबाद, जानेवारी 2019, पृ  230 
4) डॉ. िवजया साखरे, भारतीय ी चळवळीचा इितहास,अ रलण काशन, सोलापूर, 26 जून 2013 पृ  168 
5) डॉ. एस.एस.काढळ, भारतीय इितहासातील ि या व ी जीवन, कैलास पि लकेश स, औरंगाबाद जुलै 2013, पृ  7 
6) ा.सुिनता बोड, ा.संतोष खडसे, ऐितहािसक प र े यातील ि या,शुभम पि लकेश स, पुणे, 1 जानेवारी 2010, पृ  19 
7) Dr. S.R.Nimbore, Recent Trent Trends in Social Sciences & Commerce, Vidyawarta, 27 February 

2018, Page.138 
8) डॉ. आ.ह.साळंूख,े महाभारतातील ि या (भाग-2) सुगावा काशन, पुणे, एि ल 2006 .4 
9) डॉ. ीधर खामकर, वाघमारे, ीरसागर, पाटील, कठारे, भारतीय इितहासातील ि या, अ रलण काशन, सोलापूर, 1 जुलै 

2013 पृ  148,156,101 
10) शांतादवेी माळवाड,केळदी चे ा मा, सुरज ि टस गरोबी मैदान, नागपूर, नो हबर 2009 पृ  6,10 
11) डॉ. आ. ह. साळंूखे, महाभारतातील ि या,भाग-3,लोकायत काशन सातारा, जुलै 2012 पृ  5 
12) डॉ. आ. ह. सांळूखे, महाभारतातील ि या, भाग-1,सुगावा काशन पुणे, एि ल 2006, पृ  6 
13) ंभू शंकर, भिगनी िनवे दता, सुरज ि टस, गरोबा मैदान, नागपूर जून 2010, पृ  6 
14) ा.सुहास िनगुण, लगभाव आिण समाज, ाची काशन, मुंबई, जुलै 2010 
15) डॉ. एस.एल.नागोरी, ीमती का ता नागोरी, वत ता सेनानी कोश (मुि लम), गीतांजंली काशन, जयपूर, 2011, पृ  99 
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लोक शालोक शालोक शालोक शासनातील नव सकं पनासनातील नव सकं पनासनातील नव सकं पनासनातील नव सकं पना    
 

ा. . . . डॉ.    एन. . . . ही. . . . शेवाळे    
लोक शासन िवभाग, जे. ई. एस. महािव ालय, जालना. 

तावनातावनातावनातावना: : : :                                                 
जे हा माणूस टोळी या व पात व व ती क न रा  लागला ते हापासूनच ख या अथाने शासनाचा उदय 

झाला या शासनातूनच राजा धान सैिनक अशा व पात शासन चालवले जाऊ लागले आधुिनक काळातील 
शासन ह े वातं यपूव काळातील शासना या तुलनेत सुधा रत आह ेआधुिनक काळात शासनाला केवळ संर ण 

करणे आिण कर गोळा करणे या या पलीकड े जाऊन जनक याणाची भूिमका पार पाडावी लागत आह े यामुळे 
शासना या काय मतेत व काय ेञातमो ा माणात वाढ होऊन आज शासनात जनक याणसाठी या 

ज मापासून ते मरेपयत अनके योजना राबव यासाठी शासन काय करत असून यासाठी शासनात नवनवीन 
संक पना अिभ पे तयार झाली आहते मग ते रा  िवकिसत िवकसनशील कवा मागास असो या संक पना सवच 
दशेांम ये कमी अिधक माणात वापर या जात आहते नवलोक शासन,सुशासन, ई-शासन उ रदायी शासन,जन 
सहभाग  अशा अनेक संक पना चा समावेश यात झाला आह.े नव सकं पना  पैक  ई शासन ही सकं पना सिव तर 
िवचार केला तर २१ ा शतकाला मािहती तं ानाचे युग हणून ओळखल ेजात े ाचीन कालखंडाचा िवचार केला 
तर मािहती दवेाणघेवाणीची सुिवधा कबुतरा या मा यमातून प वहार केला जात होता यानंतर पो टमन या 
मा यमातून प  वहार होऊ लागला यानंतर कसान कॉल सटर एटीएम रे वे रझवशन या बाबी तं ाना या 
मा यमातून ता काळ होऊ लाग या 1994 साली इंटरनेट सुिवधा िनमाण कर यात आली 15 ऑग ट 1995 पासून 
ही सुिवधा जनतसेाठी खुली कर यात आली इंटरनेट सुिवधामुळे संपूण जगाचे एका खे ात पांतर झाले अथात 
आपण आपले मत कमी वेळेत जगासमोर सा रत क  शकतो तर जगातील कोण याही ठकाणची मािहती आपण 
ता काळ िमळू शकतो.1998 या शासक य सुधारणा आयोगा या िशफारशीनसुार ही शासन सव  लागू 
कर यात आल ेया अगोदर ामीण तरापासून मं ालयांम ये मंजुरी िमळेपयत एका फाईलला 48 टेबलव न वास 
करावा लागत होता आज 120 कारचे अज आवेदन प  नेटवर उपल ध असनू ते के हाही कुठेही उपल ध होऊ 
शकतात. 
संशोधनाचा उ शे                       

ई- शासनामुळे शासन व सवसामा य जनता यां यातील अंतर कमी झाल ेका? ई- शासनामुळे द र दरंगाई 
कमी होऊन शासन काय म बनलेला? ई- शासनामुळे जनते या सम येचे िनराकरण ता काळ होत आह े का? 
इ यादी शोध घेणे. ई-शासन शासनाची पुनरचना व पुनगटनाची आव यकता दशिवतो ई शासन ह ेअसे शासन आह े
जे काहीही कोण याही ठकाणी उपल ध होऊ शकते ई शासनाला स म सरकार सव े  भावी सरकार हणून 
ओळखले जाते जसे ई-ितक ट, कसान कॉल सटर, एटीएम, ई-मेल, आय. य कोषागार कायालय, आधारकाड, 
आयकर पासपोट, जािहरात िनिवदा इ यादी डॉ. ए.पी.जे.अ दलु कलाम कहते ह ै सीमाहीन प चं सुरि त और 
अंतिवभागीय सीमाओ को पार करते ए सरुि त और सचूना के मािणक वाह नाग रको को उिचत और प पात 
रिहत सेवा दान करणा ही ई- शासन ह!ै ई-शासन अथात माट(SMART) शासन.  

SSSS----SMART SMART SMART SMART सरळ : क  सरकार ामीण भागाशी तर ामीण तराव न क  सरकारशी सरळ संपक 
साधला जातो प रणामी शासन गितशील बनते.  

MMMM----MORAL  MORAL  MORAL  MORAL  नैितकता: य  लाभाथ  ला कवा सवसामा य नाग रकाला आपली फाईल कोण या 
ठकाणी आह ेह ेसमजते यामुळे लाल फतशाही दरू होते व शासनातील ाचारावर िनयं ण ठेवता येत.े 

AAAA----ACOUNTABLE  ACOUNTABLE  ACOUNTABLE  ACOUNTABLE  उ रदायी : नाग रकां या सम या सोडव यासाठी व व र ां या आदशेाच ेपालन 
कर यासाठी कमचारी उ रदायी असतो.                                             
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RRRR----RESPONSIVE RESPONSIVE RESPONSIVE RESPONSIVE जबाबदारी : येक कमचारी आप या कायाला जबाबदार असतो कारण याला ती 
फाईल के हा कोठे कती वाजता िमळाली याचा डाटा जगासमोर असतो यामुळे कमचा याला जबाबदारीने काय 
पूण करावी लागते.                                               

T----TRANSPARANT TRANSPARANT TRANSPARANT TRANSPARANT पारदशकता : आपली फाईल कोण या ठकाणी आह े ह े नाग रकाला समजत े
यामुळे तो संबंिधत िवभागाला संपक साधनू फाईल मधील ुटी दरू क  शकतो.                                     

ईईईई---- शासनाची दोन प े                शासनाची दोन प े                शासनाची दोन प े                शासनाची दोन प े                    
१.    सरकार आिण िवभाग  (अंतगत कामकाज ) याम ये शासनाचे अनके िनणय घे याचे काम सरळ गितशील 

ाचारापासून अिल  रा न घेता यतेात.  
२.    सरकार आिण जनता. याम ये सवसामा य जनतलेा कामकाजा संबंधी मािहती ऑनलाइन िमळते यामुळे 

वेळेची, पैशाची, बचत होते जसे रे वे रझवशन,वीज िबल भरणा, एटीएम इ यादी  
ईईईई----    शासनाच ेफायदेशासनाच ेफायदेशासनाच ेफायदेशासनाच ेफायदे/ / / / लाभ                     लाभ                     लाभ                     लाभ                         
१.  सरकार आिण जनता यां याम ये यां याम ये इंटरनेट ई-मेल इ यादी मा यमातून सरळ व व रत संपक व 

संवाद श य झाला.                        
२.    ई- शासनामुळे शासक य कायाम ये गितशीलता आली.          
३.   सवसामा य नाग रकांचा वेळ व पैशाची बचत झाली.                       
४.  लाल फतशाही कमी होऊन शासक य कायात पारदशकता आली याचा प रणाम ाचाराचे माण कमी 

झाले.                           
५.   ई-शासनामुळे जनता व शासन यां यातील दरी कमी झाली प रणामी शासक य नोकरशाहीचा ताण कमी 

झाला  याचा प रणाम कमचा यांची सं या कमी केली गेली व शासनाला कमी कमचा याकडून जा त काम 
क न घेणे श य झाले.                    

६.   कर वसुलीची या सोपी झाली यामुळे कर चकुवेिगरीवर आळा बसला. 
ईईईई----सम या आ हान े                   सम या आ हान े                   सम या आ हान े                   सम या आ हान े                       
१. अनेक वष ही शासन ह ेएक व  रािहलं.                                          
२.  दशेात इंटरनेट कने शनची सं या कमी आह ेलोकसं ये या बाबतीत जगात दसु या मांकावर असला तरी 

इंटरनेट वापरा या बाबतीत पाच ा मांकावर लागतो               
३.   दशेांम ये अनेक सम या आहते जसे र त े िप याचे पाणी, कुपोषण, अ ान, आतंकवाद ,न लवाद अशा 

ठकाणी इंटरनेटचा योग कसा करणार.                                        
४.  सायबर गु ाची वाढती सं या.  
५.   अनेक सरकारी कायालयाम ये क युटर सुिवधा आहते पण कामकाज कागदावरच चालते यातनू 

कमचा यांची उदासीनता दसून येत.े                                                
िन कष िन कष िन कष िन कष :                        :                        :                        :                            
१.  िवकसनशील दशेांम ये पायाभूत रा याची पूत झाली नाही, यामुळे कुपोषण, अ ान अशा सम यांना त ड 

दे यात नाग रक त आहते तर इंटरनेट दरूची बाब आह.े           
२.  काही मोज याच लोकापयत क युटर िश ण िश ण पोहोचले आह े.                                
३. क युटर वापराबाबत उदासीनता आह.े                                              
४.  अनेक ठकाणी क युटर आहते मा  यासाठी लागणारी वीज नाही लोड शे डग यामुळे इ छा असूनही या 

आधुिनक णालीचा वापर करता यते नाही असे दसनू यतेे.                      
५.   शासना या अनके ही योजना कागदावर आहते याची अंमलबजावणी होत नस याचे दसून येते.                                            
६.    ई- शासनामुळे नाग रक व शासन यां यातील अंतर कमी झाले व सम यांचे िनवारण ता काळ होत अस याच े

दसून आले.                       
िशफारशी िशफारशी िशफारशी िशफारशी :                           :                           :                           :                               
१. क युटर संबंधी कमचा यानंा िश ण दे यात यावे.     
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२. क युटरचा वापर सव ऑ फस, शाळा, महािव ालयातील सव कमचा यासंाठी बंधन करावा.           
३.  मा यिमक तरावर शाळेम ये िव ा याना क युटरचे िश ण िश ण ावे.                               
४.  इंटरनेट या कने शनची सं या वाढवावी, याचबरोबर वीज व इतर पायाभूत सुिवधा ा ात.      
५. सायबर गु ह ेरोख यासाठी य  करावेत ई- अदालत सु  करावी.      
६.   ई-कॉमस, ई- शासनाला ो साहन दे यासाठी िश ण ावे. 
सदंभ थंसदंभ थंसदंभ थंसदंभ थं    ::::        
१.  लोक शासन डॉ. बी. एल.फािडया काशक सािह य भवन, सी १७ साईट, िसकंदरा औ ोिगक े , आगरा.                   
२.    लोक शासनातील नव वाह, डॉ. ीती पोहकेर ,अ णा काशन, लातूर.                                      
३. लोकरा य मािसक, जानेवारी 2014, मािहती व जनसंपक महासंचालनालय महारा  शासन. 
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भारतीय    रा यघटनेतील    ऐितहािसक    वारसा    
 

ो. डॉ. मु ा सोमवंशी    
लोक शासन िवभाग मुख, कै.रमेश वरपूडकर महािव ालय सोनपेठिज.परभणी 

 

भारत हा दशे ाचीन काळापासूनच वैभवशाली सं कृतीचा हणून जगात सव  प रिचत आह.े वतमान 
ि थतीत भारत हा जगातील सवात मोठे लोकशाही रा  हणून ओळखले जात.े सधू सं कृती व बौ  
त व ानानुसार भारतात ाचीन काळापासूनच वातं य, समता व यायाचा िवचार जलेला दसतो. याचबरोबर 
भारताला नैस गक दृ ा ही फार मह व ा  झालेले आह.े एकंदरीत भारत भूमीवर िनसगाची फार मोठी कृपाच 
आह े अस े हणता येईल. यामुळे ाचीन काळापासूनच अनेक परक य लोक भारताकड े आक षत झाल.े डच, 
पोतुगाल, मोघल या पि मा य लोकांनी भारतात पाऊल ठेवले आिण येथील वातावरणाने ते भािवत झाले. तसेच 
मुघलांनी भारतावर आपले सा ा य थािपत कर यासाठी सवतोपरी य  क न संपूण भारतावर स ा थािपत 
के याचे इितहासात आढळून येते. ि टशांनी ापारा या उ शेाने भारतात पाऊल ठेवले. ई ट इंिडया कंपनीची 
थापना केली आिण अ पावधीतच या ई ट इंिडया कंपनी या मा यमातूनच हळूहळू भारतातील राजक य स ा 

मजबूत केली. या परक यां या आ मणापूव  भारत हा अितशय समृ  होता. मा  या परक य स ाधा यानंी 
भारतातील साधनसाम ीचा वापर वतः या दशेा या िवकासासाठी अिधक माणात केला. ि टशांनी भारतावर 
दीघकाळ स ा थािपत कर या या उ शेाने नवनवीन कायद ेकर यावर भर दला आिण कायदशेीर स ा िनमाण 
क न आपली पकड अिधक मजबूत केली. याम ये ामु याने मंुबई,कलक ा व म ास या ठकाण या 
नगरपािलकांची थापना कायदशेीर र या केली. आिण येथूनच िनमाण झाले या सव काय ांचा भारतीय 
रा यघटनेवर भाव पडलेला दसून येतो. 

भारतीय रा यघटनेचा अ यास केला असता खालील मह वा या कालखंडांचा रा यघटनेवर भाव पडलेला 
दसून येतो. 

ाचीन भारतीय सं कृती 
ि टश संसदचेे कायद े
िनरिनरा या दशेा या रा यघटनेतील आदश 

भारतीय सं कृतीभारतीय सं कृतीभारतीय सं कृतीभारतीय सं कृती::::----  
‘भारताला पाच हजार वषाची सं कृती व गौरवशाली परंपरा लाभलेली आह.े अशा या समृ  गौरवशाली 

इितहासाचा भाव आप या भारतीय संिवधानावर आह.े यातूनच आप या दशेाचे रा गीत, रा वज व रा ीय 
मानिच ह े िनमाण झालेली आहते. जी आप या भारता या ाचीन सं कृतीची तीक आहते’. अशोक तंभावरील 
चार सहाचे त ड असले या तंभास आपण रा िच ह हणून मा यता दलेली आह.े भारतीय सं कृतीच े ितक 
हणून स ाट अशोकाकड ेपािहले जात.े यांनी बौ  धमाचा वीकार क न शातंतेचा संदशे जगभर पसरिव यासाठी 

ध मच  प रवतन केले आह.े यां या िवचाराचंा भाव आप या आंतररा ीय धोरणावर पडलेला दसून येतो. 
आपला भारत हा िविवधतेन ेनटलेला आह,े येथे अनेक भाषा,धम, वंश असलेले लोक राहतात. यांना एक धा यात 
गंुफून रा ीय एका मता िनमाण करणारे जनगणमन ह ेआपले रा गीत अनेकातनू  एका मतेचे दशन घडिवते. 

भारतात ि टश डच पोतुगाल मोगल इ यादी परक य लोकांची आ मण झाली आिण यांनी आपली स ा 
भारतावर थािपत केली. मा  याचवेळी भारतीय वंशा या अनेक राजांची स ा आह ेभारतात अि त वात होती. 

ामु यानेराजपूत, मराठे यांची छोटी छोटी सं थाने कवा जहािगरी या व पात स ा अि त वात होती. बसवे र 
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महाराजांनी १२ ा शतकात भारतात लगायत धमाचा चार आिण सार क न एक समते या दिृ कोनातनू 
उ म रा य व था िनमाण कर याचा य  केला होता. यासाठी यानंी सभा मंडप थापन केले होत.े कबीरानंी 
सु ा भारतीय समाजातील ढी था परंपरा अंध ा यां यावर टीका क न समाजातील िवषमता दरू करणा या 
धमाचीिन मती हावी यासाठी या समता याय त वांना व धत करणारा धम थापन केला होता. 

संत ाने र व १७ ा शतकातील सतं तुकोबारय यांनीही समाजात समता िनमाण हावी यासाठी 
धमातील अयो य, िवषमतावादी, अ यायकारक त वांना िवरोध केला. अंध ा दरू क न वै ािनक दिृ कोन 
जिव याचा य  रा संत तुकाराम महाराजांनी केला. याच काळात वरा याची िन मती करणारे वरा य 

सं थापक छ पती िशवाजी महाराजांनी भारतातील ाचीन काळातील बौ  धमा या िशकवणीनुसार महारा ात 
वरा य थापन केले. या वरा याचा कारभार यानंी वातं य, समता, बंधुता व याय या त वानुसार केला. 
हणूनच डॉ बाबासाहबे आबेंडकर यांनी रा यघटना िन मतीनंतर केले या भाषणात हटले होत े क ,  ‘भारतीय 

रा यघटनेची िन मती करणे तसे मला कठीण वाटले नाही. कारण मा यासमोर छ पती िशवाजी महाराजांच े
वरा य होते’. 

ि टश ससंदचे ेकायदेि टश ससंदचे ेकायदेि टश ससंदचे ेकायदेि टश ससंदचे ेकायद:े:::----  
भारतीय रा यघटनचेी िन मती करीत असताना घटना सिमतीला भारता या ऐितहािसक घडामोडीचा 

अ यास करणे म ा  होते. कारण इितहास हा भिव यकालीन िनणयासाठी  
मुलाधार असतो. यानुसार भारतीय घटनाकारानंा ि टशांनी भारतीयांसाठी केले या येक काय ाचा 

अ यास करणे गरजेच े होत.े प रणामी भारतीय रा यघटनेचा ब तांश भाग ि टश कालीन काय ांचा आधार 
घेऊनच िनमाण कर यात आलेला दसून यतेो. 
११११))))१८३३१८३३१८३३१८३३ची सनदची सनदची सनदची सनद::::----  

‘भारतीय रा यघटने या इितहासात१८३३ कसना हा मह वाचा ट पा गणला जातो कारण या ससंदने े
कंपनी या घटनते तसेच भारता या रा यकारभारात मह वाचे बदल घडवून आणले. कायद ेप तीत एकसू ीपणा 
आण याचा अिधकार ग हनर जनरलला दे यात आला. यानुसार कायदा मं या या अ य तेखाली एक भारतीय 
किमशन थापन कर यात आले. इंिडयन िपनल कोड, िसिवल ोिसजर व िमनल ोिसजर कोड ह ेकायदिेवषयक 

ंथ तयार कर यात आले. या काय ाच ेवैिश  हणजे या काय ाची चौकट भारतात अ ापही ढआह’े१ 
२२२२) ) ) ) १८५३१८५३१८५३१८५३    चीचीचीची    सनदसनदसनदसनद::::----  

१८३३ या सणधे माणेच ही सनद ही भारता या रा यघटने या दृ ीने अ यंत मह वाचे आह ेकारण या 
काय ानचे भारतात कायदमंेडळाची सु वात झाली. संसदीय लोकशाहीच े एक आव यक अंग हणजे वतं  
कायदमंेडळ यावेळी थापन कर यात आले नसले, तरी अ प माणात का होईना याची सु वात झाली. 
३३३३) ) ) ) १८५८१८५८१८५८१८५८चा कायदाचा कायदाचा कायदाचा कायदा::::----    

१८५८ काय ा माणे दहुरेी राजवट संपु ात येऊन भारताचा कारभार य री या पालमट कडून ि टश 
राजपदा या नावे कर याची घोषणा कर यात आली. 
४४४४))))इंिडयन कि सल अॅ टइंिडयन कि सल अॅ टइंिडयन कि सल अॅ टइंिडयन कि सल अॅ ट    ११११८६१८६१८६१८६१:-  

या काय ामुळे हदी लोकांना थमच काय मंडळाचे सद य व ा  झाले. कायद ेकर या या कामात काही 
माणात भारतीय सद यांचे सहकाय घे याचा य  झाला. या काय ाने ांितक कायदमंेडळाची िन मती झाली. 

५५५५) ) ) ) १९१९१९१९१९१९१९१९    चा कायदाचा कायदाचा कायदाचा कायदा::::----    
१९१९१९१९१९१९१९१९ या सुधारणा काय ानुसार थमच भारताम ये क ात ि ह सभागृहाची व था कर यात 

आली.ही व था भारतीय घटनाकारानंी िव मान रा यघटनेत वीकारली आह’े.२ 
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६६६६))))१९३५१९३५१९३५१९३५    चा कायदाचा कायदाचा कायदाचा कायदा::::----    
१९३५ चा कायदा भारत शासन कायदा हणून ओळखला जातो या काय ानसुार भारतात संघरा याची 

िन मती कर यात आली भारतीय रा यघटने या दृ ीने हा कायदा मह वाचा आह.े या काय ाम ये ३२१ कलमे व 
१९ प रिश  ेहोती. या काय ानुसार भारतात संघरा याची िन मती कर यासाठी िवभागणी संघ सूची, समवत  
सूची व ांत सूची अशी कर यात आली. क थानी ि हा मक कायदमंेडळ प तीचा वीकार केला. तसचे 
संघ यायालयाची थापना या काय ानुसार कर यात आली. भारतीय रा यघटनेवर १९३५ या काय ाचा भाव 
ब  अंशी असलेला दसून यतेो. 

यािशवाय स योजना, ि मं ी योजना, लॉड माऊंटबॅटन योजना व भारता या वातं याचा कायदा 
यांचाही भारतीय रा यघटनेवर मो ा माणात भाव आह.े एकंदरीत भारतीय रा यघटनेची िन मती करीत 
असताना भतूकाळातील सव काळामधील िविवध घटनांचा मागवा घे यात आला आह.े 

िनरिनरा या दशेातील आदश:-भारतीय संिवधान िनमा यांनी रा यघटनेची िन मती करीत असताना 
उ कृ  रा यघटना िनमाण कर याचा सवतोपरी य  केला. याचाच एक भाग हणजे िविवध दशेा या 
रा यघटनांचा अ यास क न यातील कोण या मह वा या बाबी आपणास वीकारता यतेील, याचाही िवचार 
कर यात आला. जगातील उ कृ  रा यघटनांमधनू काही मह वा या गो ी भारतीय रा यघटनते वीकार यात 
आ या आहते ह े वीकारत असताना संबंिधत दशेातील सामािजक सां कृितक व राजक य प रि थतीचा थम 
अ यास कर यात आला. यानंतर ह ेकायद ेअथवा त वे आप या दशेातील सव प रि थतीला अनुकूल असतील का? 
याचाही पूण िवचार कर यात आला. आिण काही मह वा या त वांचा वीकार कर यात आला. 

१) इं लंड - संसदीय शासन व था:- भारताने वीकारलेलीसंसदीयशासनप तीही ि टश रा यघटनेतनू 
घे यात आलेली आह.े ि टशांनी भारतावर दीडशे वष रा य केले होत.े आिण ि टशांची संसदीय शासन 
प ती भारतीयां या सवयीचा भाग झालेली होती. यामुळे भारतात ससंदीय शासन प तीचा वीकार 
क नरा पती, पंत धान व मंि मंडळाची सामूिहक जबाबदारी ही त वे इं लंड या रा यघटनतेून घे यात 
आली. 

२) अमे रका:-अमे रकन रा यघटनेतून िलिखत रा यघटना उ शे पि का मूलभूत अिधकार संघरा य प ती 
यायालयीन पुन वलोकन अशा मह वा या संक पनांचा वीकार भारतीय रा यघटनते कर यात आला आह.े 

मा  या संक पनाचंा वीकार करीत असताना या आप या दशेातील प रि थतीला  अनकूुल ठरतील या 
प तीने वीकार यात आ या आहते. 

३) आयलड:-भारतीय संिवधानातील रा याचे मागदशक त वे आयलड या रा यघटनेतनू घे यात आलेली आहते. 
४) कॅनडा:- क  व घटक रा य स ेची िवभागणी ती कॅनडा या संघरा य प तीवर आधा रत आह.े 
५) ऑ ेिलया:-ऑ ेिलयन संिवधानातून भारतीय रा यघटनते समवत  सूची चा वीकार कर यात आला आह.े 
६) दि ण आ का:-भारतीय सिंवधानात दि ण आ के या संिवधानातील घटनादु ती या प तीचा वीकार 

कर यात आला आह.े 
७) जमनी:-आणीबाणी िवषयक तरतुदी जमन संिवधानातनू वीकार यात आले या आहते. 

वरील माणे भारतीय रा यघटनेचा मसुदा तयार करत असताना केवळ आप या ऐितहािसक घटनांची न द 
घेतली आह े अस े न ह,े तर जगातील िविवध रा यघटना तेथील प रि थतीचा सवागीण अ यास क न भारतीय 
रा यघटना िनमाण कर यात आलेली आह.े ह ेभारतीय सिंवधान तयार कर यासाठी एकूण २९६ सद यांची घटना 
प रषद तयार कर यात आली होती. भारतीय घटना प रषदचेे अ य  हणून डॉ. राज  साद यांची िनवड 
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कर यात आली होती. तर डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरानंी भारतीय रा यघटनेचे मसुदा सिमतीच े अ य  हणून 
मह वाची भूिमका पार पाडून दीघकालीन लोकशाही शासन व था टकून ठेव यासाठी एक उ कृ  संिवधान 
िनमाण कर यासाठी सवतोपरी य  केले आिण या संिवधाना या मा यमातनू भारताने वातं याचा अमृत 
महो सव साजरा केला आह.े असे ह ेमह वपूण संिवधान िलिह यासाठी संिवधान िनमा यांना दोन वष अकरा मिहन े
सतरा दवस एवढा कालावधी लागला. 
िन कष विन कष विन कष विन कष व    समारोपसमारोपसमारोपसमारोप::::----  

दीडशे वष ि टशां या अिधप याखाली असले या आिण ब तांशी िविवधता असले या दशेासाठी 
रा यघटना िनमाण करणे ह ेमोठे आ हान होते. परंतु भारतीय घटनाकारानंी  ह ेआ हान वीका न, भारता या 
ऐितहािसक घटनाचंा, िविवध दशेा या रा यघटनांचा अ यास क न दीघकाळ टकणारे सिंवधान वतं  
भारतासाठी िनमाण केले आिण आज भारताने वातं याची ७५ वष पूण केली आहते. 
संदभसूची    

१) डॉ रात. ी. मोरवंचीकर-आधुिनक भारत, िव ा बुक पि लशर'औरंगाबाद 
२) पाटील व इतर-भारतीय गणरा याचे शासन व राजकारण, िव ा बुक पि लशस औरंगाबाद 
३) डॉ. िवजयकुमार गो कुलकण -भारतीय संिवधान शासन आिण राजकारण, कैलास पि लकेशन,औरंगाबाद. 
४) डॉ.मंिजरी कारेकर व डॉ सुवणा बेनके-भारताचे शासन आिण राजकारण िपअसन, द ली 
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""""नागरीनागरीनागरीनागरी    समाजसमाजसमाजसमाज    आिणआिणआिणआिण    लोक शासनलोक शासनलोक शासनलोक शासन    : : : : एकएकएकएक    सशंोधना मकसशंोधना मकसशंोधना मकसशंोधना मक    अ यासअ यासअ यासअ यास    """"    
 

डॉडॉडॉडॉ. . . . उलगडेउलगडेउलगडेउलगडे    ल मणल मणल मणल मण    कािशनाथकािशनाथकािशनाथकािशनाथ    
संशोधन मागदशक व लोक शासन िवभाग मुख, ी हावगी वामी महािव ालय उदगीर िज. लातूर 

 ा तािवक :- 
संशोधन ही एक सामािजक अ ययन प ती आह.ेनवीन यान ा  कर यासाठी प तशीरपणे केलेल े यान 

संकलन हणज ेसंशोधन होय.आधुिनक काळात बदल हा मानवी जीवनाचा थायी भाव आह ेकारण क , िव ातील 
कोणतीही गो  न र नाही. येक गो  कधी न कधी संपते तसेच अमूला   बदलत असत ेमग ते जसे, िनसग असो 
कवा मानव  िन मत भौितक घटक असो.लोक शासनात नवनवीन संक पनाचा उदय व िवकास झालेला आह.े 
याम ये सुशासन, ई - शासन, लोकिनवड दिृ कोन व इतर अनेक संक पना. 

नागरी समाज आिण लोक शासन या दो हीही घटकाचा अितशय जवळचा संबंध आह.े ामु याने नागरी 
समाज ही एक सुसं कृत नागरी ि थतीची अपे ा करणारी संक पना आह ेक  याम ये नाग रक आप या ह ाबरोबर 
आप या कत ाबाबतही जागृत असतात. उदा : ॅ फक िस ल व सामा य चे वतन. आज नागरी समाजाच े
मह व त पर व भावी सेवा लोक शासनामाफत दे या या दृ ीने दसून येत आह.े नागरी समाज आिण 
लोक शासन यांचे संबंध सुशासना या अनुषंगाने मुख आधार समजले जात आह.े 
अथअथअथअथ    वववव    ा याा याा याा या    ::::----   साधारणतः नागरी समाज ही संक पना नुकतीच राजक य व शासक य दिृ कोनातून िवशेष 
चचला आलेली आह.े नागरी समाजास इं जी म ये Civil Society या नावाने ओळख या जात.े 

अलेगझडँसअलेगझडँसअलेगझडँसअलेगझडँस    यां यायां यायां यायां या    मतेमतेमतेमते,,,, रा य ित र  व इतर अनेक सं थांना एकि त आणणारे संयु  छ  हणज े
नागरी समाज होय. 

डो फडो फडो फडो फ    यां यायां यायां यायां या    मतेमतेमतेमते,,,, नागरी समाज ह े असे अरािजय वाय  े  असत.े क  याम ये नाग रकाचं े
स िमकरण, पर पराबदल िव ास असणारे जीवन व रा याशी पर पर या यांचा समावेश होतो. 
सशंोधनसशंोधनसशंोधनसशंोधन    हतेूहतेूहतेूहतेू(Purpose ):(Purpose ):(Purpose ):(Purpose ):----    

1. भारतातील नागरी समाजाचा सवागीन िवकास करणे. 
2. लोक शासन व नागरी समाज यां यातील सम वयाचा अ यास करणे. 
3. नागरी समाजािवषयी शासन व शासन यां या भूिमकेचा अ यास करणे. 

सशंोधनाचीसशंोधनाचीसशंोधनाचीसशंोधनाची    गहृीतकेगहृीतकेगहृीतकेगहृीतके(Hypothesis ):(Hypothesis ):(Hypothesis ):(Hypothesis ):----                   
1. ापक माणात नागरी समाज जागृत होईल. 
2. सहकायाची भावना वाढीस लागेल. 
3. रा य व शासन यां यातील मुख दवुा हणून काय 
4. समान धोरण व िवकासावर शासन भर दईेल. 
5.काय म शासन िन मतीस चालना  कवा गती िमळेल. 

नागरीनागरीनागरीनागरी    समाजसमाजसमाजसमाज    वववव    लोक शासनलोक शासनलोक शासनलोक शासन    ::::----            
नागरी समाज या संक पनलेा कोहने नावाचा अ यासक ितसरे रा य संबोधतो. कारण ाथिमक े ात 

शासन तर ि तीय े ात बाजार णाली कवा खाजगी शासन यांचा समावेश होतो. या वरील दो हीही घटकात 
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यो य संतुलन राख याची व भावी भूिमका ही नागरी समाज पार पाडीत असते. यांच माणे नागरी समाज ह े
समाजाम ये राजक य, सामािजक, शासक य व आ थक संवेदनिशलता िनमाण करणे, समाजात मानवी, सामािजक 
िहत, वैि क शांतता िनमाण कर याबरोबरच बंधुता वाढीस लावणे. नाग रकां या मनात मूलभूत कत ाची 
भावना वाढीस लावणे, संघ टत व व इि छत य ारे रा ा या ित समपण आिण आपलेपणाची भावना उ प  
करणे. शासक य धोरणे, कायद,े नीती, योजना म ये लोकसहभाग वाढिव याक रता य  करणे. 

आज भारतासिहत असं य िवकसनशील दशेाम ये समाज हा सं मन काळातून जात आह.े हणजेच जु या 
समाज व थेतून न ा समाज व थेकड े याचे माग मण चालू आह.े 

नागरी समाजाच े काही मुख घटक दखेील लोक शासनात मह वाची भूिमका पार पाडीत असतात. 
याम ये अनेक व, िस ी, मता व कायदशेीरपणा आद चा समावेश होतो. नागरी समाज एक ापक व पाची 

संक पना असून ती असामािजक अवैध, अवैिधक, अनैितक त वावर िनयं ण ठेवते. हा समाज रा िहतासाठी 
प रप  व बांिधलक या भावनेतून सात यान े काय करीत असतो.नागरी समाज काय ा या चौकटीत रा न 
समाजक याणासाठी  नेहमीच कायरत असतो.यासंदभात जॉन केन यां या मते, जेथे नागरी समाज नाही तेथ े
नाग रक असूच शकत नाही. नागरी समाज हा दबाव गटा या व पातही काय तसेच शासन स ेवर भावी 
िनयं ण ठेव याचे काय करतो. उदा : सामूिहक िहत व क याणास ाधा य. 
नागरीनागरीनागरीनागरी    समाजाचीसमाजाचीसमाजाचीसमाजाची    मखुमखुमखुमखु    विैश ेविैश ेविैश ेविैश े    ::::        

साधारणतः भारता या सवागीन िवकासात नागरी समाज व लोक शासन मह वाची भूिमका पार पाडत 
आह.े ामु याने नागरी समाजाची काही वैिश े सांगता येतात याम ये  िश णाला ो साहन, 
उ रदािय व आिण वाय ा, लोकमताची िन मती, समान लोकहीत, राजक य व शासक य कायात नाग रकाचंा 
सहभाग, दबावगट, स ावाद व िनरंकुशता, सावजिनक िहत हचे मुख उ शे आद चा समावेश होतो. 
िन कषिन कषिन कषिन कष    ::::----            

साधारणतः नागरी समाज व लोक शासन यां यात िनकटचा संबंध आह.े दशेा या िवकासासाठी नवनवीन 
धोरण व कायद,े िनणय, योजना हया जनमत ल यात घेऊनच शासन व शासनाला ठरवावे लागतात. आज नागरी 
समाज िवशेष भूिमका पार पाडताना संशोधन अ यासातून दसून येते. नागरी समाजािशवाय लोक शासनाची 
क पनाच करता येत नाही. लोक शासन ह े पूणपणे नाग रकांवर आधा रत आह.े नाग रकांच े सहकाय हचे 
शासना या िविवध योजना आिण कायद,े धोरण अंमलबजावणीचे यश आह.े सामािजक प रवतन व शासक य 
सुधारणा कर यात नागरी समाजाचे मह वपूण योगदान आह.े येणा या काळात दखेील  भारतातील नागरी समाज 
यािवषयावर मो ा माणात संशोधन होणे अ यंत आव यक आह,े तस ेझा यास िनि तच भारत दशे िवकिसत 
दशे, िवकिसत समाज हणून नावा पास येईल, असे हट यास चुक चे ठरणार नाही. समाजातील बेरोजगारी, 
असहकाय वृ ी, शासनाची उदासीन भूिमका, अकाय म शासन, द र दरंगाई, सुिवधाचा अभाव आद  सम या 
दरू करता येतील. 
सदंभसदंभसदंभसदंभ    थंथंंथथं    सचूीसचूीसचूीसचूी        (Refrence Book ):(Refrence Book ):(Refrence Book ):(Refrence Book ):----        

1. डॉ. पारस बोरा, लोक शासनशा , िव ा बु स पि लशस, औरंगाबाद, जून 2013 
2. प. सी. काणे, लोक शासनाचे िस ांत, नागपूर 1971 
3. डॉ. पंचशील एकबेकर, लोक शासनातील नव वाह 
4. डॉ. ीती पोहकेर, लोक शासनातील नव वाह 
5. िवक पीिडया 
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वातं ो र काळातील भावातं ो र काळातील भावातं ो र काळातील भावातं ो र काळातील भारतीय राजकारणाची दशारतीय राजकारणाची दशारतीय राजकारणाची दशारतीय राजकारणाची दशा    
 

मुकंुद येगावकर 
दगंबरराव बद ुकला वािण य व िव ान महािव ालय भोकर. महारा . 

तावना     
भारतीय वातं या नंतर मु याने राजकारणाचा िवचार करताना अप रहायपणे  एकमु ा ल ात यावा 

लागतो तो हणजे कॉ ेस प  कारण वातं पूव  व वातं ो र काळात क ेस प ाचा भाव भारतीय 
राजकारणावर टकून होता  पण आघाडी राजकारणा पासून राजकारणात बदल होत गेले सव थम राजकारण 
क ेस या एकहाती रािहले नाही तर दसुरीकडे ादिेशक प ाचा भाव वाढत गेला नंतर तर परि थती अशी होत 
गेली क  कोण याच एका प ा चा भाव भारतात रािहला नाही अशा काळात भाजपा आपले अि त व िनमाण 
करत होता आज भाजपा या हाती पूण स ा आली आिण आता इतर रा ीय प  व ादिेशक प  िश लकच  
राहणार नाहीत अये राजकारण सु  आहे.एकहाती स ा ठेऊन हदु वाचे राजकारण कसे होत आहे याचा या शोध 
िनबंधां म ये आढावा  घेत या जाणार आहे.  

भारतीय लोकशाहीम ये मूलभूत प रवतन होत आहे ह े सव ात आहे. िनवडणूकांतील पध या 
व पातील प तशीर बदल, म यमवगात झालेली वाढ, सोशल मीिडयाचा वाढता वापर ह े बदल ह े या 

प रवतनाचे ोतक आहे. २०१४ पासून भारतीय जनता प ा या (भाजप) सामािजक आिण भौगोिलक िव ताराने 
राजक य अवकाशात अनेक बदल झाले आहते, प रणामी काँ ेस आणखी दलुि त होऊन, डावे कमजोर झाले 
आहेत आिण रा य तरीय प ांची ताकद कमी झाली आहे. भाजपने याचा पुरेपुर फायदा घेतला आहे. भारत 
वातं याची ७५ वष साजरी करत असताना, या झपा ाने बदलणा या राजक य अवकाशात तसेच दशेा या 

लोकशाहीला आकार दणेा या राजक य प ां या भूिमकेचे मू यांकन करत येईल. ह ेराजक य प  वैयि क त ारी 
मांड याचे मा यम, राजक य मह वाकां ेचे साधन आिण राजक य तोडगा काढ यासाठी िहतसंबंधांचे ासपीठ 
यांसंबंधी नाग रक आिण सरकार यांना जोडणारा दवुा हणून काम करतात. हणूनच,आधुिनक लोकशाही राजक य 
प ांिशवाय अक पनीय आहे. यामुळे भूतकाळात सामािजक तफावतीचा प रणाम असले या िविवध मतदार 
गटांमधील फरक कमी झाला आह.े तसेच गेली २ दशके रा ीय राजकारणावर भाव असले या ादिेशक प ांचे 
मह व कमी झाले आह.ेभूतकाळात सामािजक तफावतीचा प रणाम असले या िविवध मतदान गटांमधील फरक 
कमी झाला आह.े 
क  वडक  वडक  वडक  वड :-    भारतीय प  , आघाडी सरकार , भारतीय राजकारण 
उ  उ  उ  उ  ::::----        

११११)))) वातं ा ी नंतर भारातीय  राजकाराणाची दशा शोधणे     
२२२२)))) राजकारणातील बदल अ यासाने     
३३३३)))) आघाडी सरकार चे राजकारण अ यासाने     
४४४४)))) भारतीय राजकारणात  बदल करणारया घटकाचा शोध घेणे     
५५५५)))) स  ि थतीतील राजकारणाचा आढावा घेणे                 

गहृीतक गहृीतक गहृीतक गहृीतक  
१) भारताचे प ीय राजकारण वैचा रक आहे 
२) राजक य प ां या हालचाल नी ब -प ीय पधकडे सं मण अधोरेिखत केले आहे, 
३) प ाचा सामािजक पाया तसेच वैचा रक धाराही संकुिचत होत चालली आहे.  
४) ब तेक प  िनणय येत घराणेशाहीचा आसरा घेताना दसतात. सामािजक ांना भावी 

ितसाद दे यास असमथ ठरणारे राजक य प ांमुळे भारतीय लोकशाहीवर गंभीर प रणाम होत 
आहेत.  
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५) याचकाळानु प ापक हो याऐवजी हे प  दवस दवस संकुिचत होत चालले आहेत. ब तेक 
राजक य प ांम ये हे अध:पतन होत असूनही काही प  अजुनही खंबीरपणे टकून आहेत. 

६) िवरोधी प ाचा कमकुवतपणा यामुळे ये या काळात स ा एक हाती जा याची िच हे आहेत.  
७) यामुळे भारता या लोकशाहीची पुनक पना कर यात राजक य प ांची भूिमका अिधक मह वाची 

ठरणार आहे. 
राजक य राजक य राजक य राजक य प  आिण लोकशाहीप  आिण लोकशाहीप  आिण लोकशाहीप  आिण लोकशाही 

एक कड ेभारतातील ब तांश राजक य प  संघटना संपु ात येत आहते तर दसुरीकडे क ीकरणाची वृ ी 
दसून येत असली तरीही उपेि त गटां या ितिनिध वासार या लोकशाहीशी िनगडीत मु े राजकारणात 

मह वाची भूिमका बजावत आहेत, हे िवरोधाभास समजून घेणे कठीण आहे. भारताचे राजक य प  या सामािजक 
श साठी ासपीठ हणून काम करते. काही वेळा ते यश वी ठरतात तर काही वेळा अपयशी ठरतात. याचा 
प रणाम हणून दनैं दन राजकारणाला आकार येत आहे. राजकारणातील घडामोडी आिण भारतातील 
राजकार यांचे उ ोजक य मु य हे हेजीमोिनक दजा ा  करणा  या कोण याही कार या राजक य सं कृतीिव  
सुर ा झडपाचे काम क  शकते. कोण याही िनवडणुक तील ब मत सवश शाली ठरत नाही व कोणतेही 
वैचा रक वच व कायम व पी टकून रा  शकत नाही हा भारता या राजक य मांडणीतील िविवधतेचा अथ 
आहे.  भारता या वैिव यपूण मांडणीत सतत होणारे मंथन ह ेलोकशाहीचा समतोल सुिनि त करत राहणार आहे. 
(https://www.orfonline.org/marathi/indian-democracy-and-the-changing-political-)  

१५ माच २०१९ रोजी, भारतीय िनवडणूक आयोगान ेजाहीर केले या राजक य प ां या यादीनुसार 
भारताम ये एकूण २,३३४ राजक य प  असनू, यापैक  ८ रा ीय प , २६ रा य तरीय प  आिण इतर २,३०१ 
न दणीकृत प  आहते. यापैक  महारा ात एकूण १४५ न दणीकृत प  आिण २ रा य तरीय (मनस ेव िशवसेना) 
प  आहते. भारतात २३३४ रिज टड राजक य प  आहते. दर मिह याला काही प  न ाने िनघतात तर काही 
बंद पडतात. भारतीय शेतकरी कामगार प ,काँ ेस, तृणमूल काँ ेस, रा वादी काँ ेस, ब जन समाज प , भारतीय 
क युिन ट प , भारतीय क युिन ट प  (मा सवादी), भारतीय जनता प  व नॅशनल पीप स पाट  असे फ  आठ 
राजक य प  अिखल भारतीय तरावर मा यता ा  आहते. जनता दल युनायटेड, अ णा मुक, िवड मु े  
क हम, िशवसेना यांसारखे एकूण ५१ राजक य प ानंा यां या यां या रा यात मा यता आह.ेमा यता नसले या 
राजक य प ांची सं या ह रयाणा रा यात ६७, पंजाबम ये ५७, म य दशेात ४८, आिण गुजराथम ये ४७ आह.े 
(https://mr.wikipedia.org/wiki) 
आघा ाचं ेराजकारण आघा ाचं ेराजकारण आघा ाचं ेराजकारण आघा ाचं ेराजकारण     

१९९० नतंर भारतीय राजकारणात बदल घडून आले. उदाहरणाथ, काँ ेस व थेचा हास, भाजपचा 
उदय, या बदलां या मुळाशी राजक य स ा पधा व वेचा रक बदलती भूिमका होय भारतीय राजकारणात तीन 
मु  ेमह वपूण ठरले, यांचा पुढील राजकारणावर भाव पडला. मंडल आयोगाचा मु ा, नवीन आ थक धोरणाचंा 
वीकार आिण बाबरी मिशद. 1990 या व यानंतर झाले या िवधानसभा िनवडणुकांम ये अनेक रा यांनी, 
ादिेशक प ांनी काँ ेसपासून वत:ला अलग केले. प प तीचे बदलते व प, कोण याही राजक य प ाला प  

ब मताचा अभाव, ादिेशक प ांचे वाढते मह व व यातनू आघा ां या राजकारणाचे योग झालेले दसतात. 
1967 या िनवडणुक त आठ रा यांत काँ ेस पराभतू होऊन सात रा यांत संयु  सरकारे आली. िवरोधी 

प  एक  आल,े तर काँ ेसला िनवडणुक त हरवता येत ेह े यामुळे प  झाले. यानंतर आणीबाणी या पा भूमीवर 
झाले या 1977 या सावि क िनवडणुक  अगोदर यावेळची संघटना काँ ेस, जनसंघ,चरण सगांचा भारतीय 
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लोकदल आिण समाजवादी प  यांनी िमळून जनता प ाची थापना केली. 1977 या लोकसभा िनवडणुक त 
इं दरा गांध या नतेृ वाखालील काँ ेसचा पराभव होऊन जनता प ाचे सरकार स ेवर आले. काँ ेसला थमच 
क ातील स ा गमवावी लागली. परंतु जनता योग अ पजीवी ठरला. ि गत मह वाकां ेमुळे जनता सरकार 
1980 म ये कोसळले. क ात पु हा काँ ेसचे एकप ीय भु व थािपत झाले. परंतु या दर यानच ट याट यान े
काँ ेस या हासाची या घडून आली.काँ सेचे अिखल भारतीय व प संपु ात आले.न वदी या दशकात 
काँ ेसचे एकप ीय वच व संपु ात येऊन भारतात ख या अथाने ब प ीय पधा आकारास आली. ब प ीय 
पधमुळे कोण याही एका राजक य प ाला लोकसभेत प  ब मत िमळेनास ेझाले. अनेक प  उदयास आल ेतरी 

कोण याही राजक य प ाचा भाव दशे ापी नाही. कोण याही एका प ाला सव समाजघटकांचा पा ठबा नाही. 
िशवाय कोण याही प ाकड ेसवमा य दशे ापी नेतृ व नाही. काँ ेसारखा रा ापी प  एक कड ेआपला ापक 
जनाधार गमावत आह े असताना दसुरीकड े भाजप एक हाती स ा आह े  अलीकड े राजकारणातील मोठा बदल 
हणजे स ा प ा या नावाने न ओळखता  ाती या नावाने ओळख या जात आह ेहा बदल क ीय व ादिेशक 

पातळीवर पहावयास िमळतो  क ात आिण रा यातं आघाडी शासनाचे जे योग झाले याचे िनवडणूकपूव, 
िनवडणुकेतर, अ पमतातील, ब मतातील, िवचारसरणीवर आधा रत (डावी आघाडी, उजवीआघाडी, म यममाग  
आघाडी), गैरकाँ ेस, गैरभाजप असे कार पाडता येतील. 

आघाडी शासना या राजकारणामुळे राजक य तडजोडी मह वा या बन या आिण प ांची येयधोरणे, 
भूिमका आिण िवचार णाली यांना दु मम थान ा  झाले. दसुरे हणजे राजकारणात सामािजक पा ठ या या 
दृ ीने राजक य प ांना आघा ा करा ा लागत अस यान,े िविवध जाितसमूहांम य ेराजक य फूट पडलेली दसून 
येते. यािशवाय धोरणांबाबतची अिनि तता, राजक य थैयाचा, सामूिहक उ रदािय वाचा  िनमाण झाला. 
प ांतरे, बंडखोरीचे माण वाढले. पंत धान, मु यमं यांचे थान बदलले.  

एकंदरीत आघाडी राजकारण हा भारतीय राजकारणाचा भाग आसला तरी, आता अलीकड े ादिेशक प  
व इतर प ाची पीछेहाट होताना दसत े आह े तसेच भारतीय राजकारणाला जातीय संदभ अस या कारणान े
याभोवताल आजही राजकारण फराते आह ेजे िवकासा या राजाकाराणा  भोवती असावयास पािहजे.िवकासा या 

राजकारणा ऐवजी वैयि क हवेेदावे प  साप े फोडणे तसेच िवकासा या मु ाव न जनतेच े ल  बाजलूा 
कर यासाठी िमडीया व इतर करणाचा वापर होत आह.े    
प प तीची बदलती विैश  ेप प तीची बदलती विैश  ेप प तीची बदलती विैश  ेप प तीची बदलती विैश  े: : : :  

ढोबळमानाने काँ ेसवच व कायम रािहल,ं तरी १९६७ नंतर प प ती बदलली, ह े मागे वळून 
पािह यावर दसत.ं जर आधी या काळाला आपण ‘काँ ेस व था’ असं हटलं; तर सोयीसाठी हा पुढचा काळ 
हणजे ‘ ीण काँ ेस व थचेा काळ’ होता, असं मानता येईल. या काळात या प ीय राजकारणाची वैिश े काय 

होती? 
१) सवात थम नजरेत भरणारी गो  हणजे थमच राजक य पधा ती  झाली.  
२) म यम जात चं राजकारण उभं राह यास उ र भारतात सु वात झाली.  
३) रा यपातळीवर राजक य पधा वाय पणे आकार घेऊ लागली.  
४) संिम  मंि मंडळाचे योग सात यान ेझाल,े फाटाफुटी झा या, प ांतरं झाली. या अथाने प ीय पधतला 

आघाडी या राजकारणाचा ट पा सांगता येईल. आघाडीचं राजकारण मु य वे रा यपातळीपुरतं मया दत 
रािहल;ं पण जनता प  ही जर आघाडी मानली, तर क ातही ह ेराजकारण पोचलं होतं, असं दसतं.  

५) प ांचं व प बदलणं िवचार णाली ही प ाची सीमा उरली नाही; याचबरोबर प ा या संघटनांची 
मोडतोड झाली. याऐवजी ‘नेतृ व’ हा प ाचा मोठाच आधार बनला यामुळे ि क ी राजकारण 
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ि थराव यास आणखी मदत झाली. आजही ि क ी राजकारण ि थरावत आह े यातुनच मग मोदी 
सरकार ठाकरे सरकार, शद ेसरकार हा श द योग ढ होत आह.े 

िबगरिबगरिबगरिबगर    काँ सेवादाकाँ सेवादाकाँ सेवादाकाँ सेवादा’’’’चेचचेेचे    राजकारणराजकारणराजकारणराजकारण 
१९८७ ते १९९६ या काळात या िबगरकाँ ेसवादातनू जर मु य काही घडलं असेल, तर ते हणज े

भाजपचा िव तार झाला. थम रामज मभूमीचं आंदोलन उ  कर याची संधी भाजपला िमळाली आिण पुढे १९९८ 
म ये िबगरकाँ ेसवादातून रा ीय लोकशाही आघाडी तयार झाली. िबगरकाँ ेसवादातनूच ग रबी, िवकासाची नीती 
आिण आ थक धोरणे यां यावरचा राजकारणातला भर कमी झाला. रा ीय आघाडी या सरकारला वत:चं आ थक 
धोरण न हतं. िविवध घटक प ां या माग या आिण अपे ा यांची त डिमळवणी करणं, एवढंच या सरकार या 
हाती होतं. यामुळे १९९१ मधील न ा आ थक धोरणाची पूवतयारी रा ीय आघाडी या काळात होऊ शकली. 
अनेक अथानी १९९० ते २००० (२००२-३) या काळात भारतीय जनता प  हा राजकारणा या क थानी 
रािहला. अडवाण नी मागे एकदा हट या माणे प ीय पधची वैचा रक िवषयपि का या काळात भाजपन े
ठरवली. प ास वषापासून चालत आलेली आ थक धोरणं बदलली जात असताना दशेातला राजक य वाद मा  
‘धमिनरपे ता क  जमातवाद?’ या मु ावर चालला होता. पुढे १९९९ म यहेी ‘परदशेी नाग रक व’ हा वादाचा 
िवषय बनवला गेला आिण यात ठाकरे-फनािडस-पवार-मुलायम ह ेसगळे भाजप या भूिमके या जवळपास रािहले. 
१९९६ ते १९९८ या काळात संयु  आघाडी स ेवर आली, याचंही कारण भाजपला स ेपासून दरू राखणं, हचे 
होतं. डावे प  व काँ ेस दोघांनाही भाजपिवरोध आव यक वाटत अस यामुळे संयु  आघाडीला यांनी पा ठबा 
दला. पुढे भाजपने आघाडी या राजकारणाचा यश वी पाठ घालून दते रा ीय लोकशाही आघाडी थापन केली 

आिण चालवली. १९९९ म ये स ेवर आलेलं वाजपेयी सरकार ह ेपाच वष टकणारं पिहलं िबगरकाँ ेस सरकार 
ठरलं. 
न ा प प तीची विैश ेन ा प प तीची विैश ेन ा प प तीची विैश ेन ा प प तीची विैश  े

न वदी या दशकात काँ ेस या हासाची बरीच चचा झाली. याचबरोबर प ीय पध या बदल या 
व पाची चचाही झाली. आता राजकारण ह ेआघा ांचं राजकारण बनलं आह,े या गो ीची दखल नेहमीच घेतली 

जाते. पण या पलीकड ेजाऊन न ाने उदयाला येणा या प प तीची कोणती ठळक वैिश े सांगता येतील? 
१) भारता या राजकारणावर काँ ेसचं वच व होत,ं या काळातही सं ये या दृ ीने पाहता अनेक प  होते. 

मा  यां यातील पधा काँ ेसवच वाने दबलेली होती. पध या व पाची ही ता कािलकता ह े प ीय 
पध या रचनेच ंएक मु य वैिश  दसतं. 

२) मुळ क ेस मधून बाहरे पडून प  िन मती याचा प रणाम हणज,े मतदारांची सामािजक आघाडी 
जुळव याम ये कोण याच प ाला फारसं वार य नाही.  

३) हदु वाचं राजकारण आज होताना दसते  
४) ितसरं वैिश  हणज,े ब तके प ांना सु प  भौगोिलक मयादा अस याचं दसतं.  
५) यांना ‘ ादिेशक प ’ हटल ंजात,ं यां याबाबत हा मु ा उघडच आह;े यातून ादिेशकवादी प  उदयाला 

येतातच, असं नाही; पण रा ीय कवा अिखल भारतीय राजकारण कर या या ताकदीवर मयादा पडतात.  
या ित ही वैिश ांचा सारांश असा क , समाजातील ब िवध घटक व यांचे िहतसंबंध यांना बरोबर घेऊन 

यांची गोळाबेरीज करणं, असं आता प प तीचं व प उरलेलं नाही. याऐवजी सामािजक समूहांमधील अंतराय 

हे न/ िचत ते िनमाण क न, या आधारे राजकारण कर याकड ेराजक य प ांचा कल दसतो. प ीय पधतनू 

ापक सावजिनक िहतसंबंध साकार याऐवजी तुटक, िचत पर परिवसंगत अशा िहतसंबंधांना टोकदार प 
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ये यास हातभार लागताना दसतो.    ‘‘‘‘राजकारणाचा ताळेबंदराजकारणाचा ताळेबंदराजकारणाचा ताळेबंदराजकारणाचा ताळेबंद: : : : भारतीय लोकशाहीची वाटचालभारतीय लोकशाहीची वाटचालभारतीय लोकशाहीची वाटचालभारतीय लोकशाहीची वाटचाल’’’’ (साधना काशन, 

पुणे, २०१३)    ससंदतेील वातावरण चताजनकससंदतेील वातावरण चताजनकससंदतेील वातावरण चताजनकससंदतेील वातावरण चताजनक)))) 

एकंदरीतच राजकारणाचा अढावा घतेाना ल ात यते े कएकंदरीतच राजकारणाचा अढावा घतेाना ल ात यते े कएकंदरीतच राजकारणाचा अढावा घतेाना ल ात यते े कएकंदरीतच राजकारणाचा अढावा घतेाना ल ात यते े क , , , , िवकासा मक राजकारणाची जागा आता िवकासा मक राजकारणाची जागा आता िवकासा मक राजकारणाची जागा आता िवकासा मक राजकारणाची जागा आता 
अिलकड े केवळ राज कय षेअिलकड े केवळ राज कय षेअिलकड े केवळ राज कय षेअिलकड े केवळ राज कय षे,,,,    स ाकारणस ाकारणस ाकारणस ाकारण,,,,    जातीयरंग जातीयरंग जातीयरंग जातीयरंग ,,,, ादिेशकवाद यानी घतेली आहेादिेशकवाद यानी घतेली आहेादिेशकवाद यानी घतेली आहेादिेशकवाद यानी घतेली आहे....तसचे राजकारण ह े  तसचे राजकारण ह े  तसचे राजकारण ह े  तसचे राजकारण ह े  
क ीत झाल े आह े यासदंभान े दनैीक सकाळ म य ेक ीत झाल े आह े यासदंभान े दनैीक सकाळ म य ेक ीत झाल े आह े यासदंभान े दनैीक सकाळ म य ेक ीत झाल े आह े यासदंभान े दनैीक सकाळ म य े िवनोद राउत हणतात ‘स या दशेातील कब ना संसदतेील 
वातावरण बघून दःुख होतं, ास होतो. गे या काही वषात वातावरण खूप बदललं आह;े मा  आपण आशावादी 
असलं पािहजे. सकारा मक िवचार करायला पािहजे. आमचं रा  महान आह े आिण महान राहील. या सम या 
सुटतील अशी आशा आह ेआिण या प रि थतीसाठी स ाधारी आिण िवरोधी प  दोघेही जबाबदार आहते. शेवटी 
रा िहत डो यापुढे ठेवून, ापक िवचार क न राजक य प ांनी ससंदते वागायला पािहजे. स या या प रि थतीत 
िवरोधी प ाचा उ शे केवळ िवरोध कर याचा आह;े तर क  सरकारचा कायम स ेत राह याचा य  असतो. 
यामुळे स ाधा यांसोबतच िवरोधी प दखेील राजकारण करत अस याचं िच  आह;े मा  एक वेळ अशी होती, क  

सरकार आिण िवरोधी प ात सम वय होता. याबाबतचे एक उदाहरण सांगतो. ‘‘सी.राजगोपालचारी िवरोधी 
प नेते असताना जवाहरलाल नेह  पंत धान होते. नेह ं नी एक िवधेयक मांडले होते. राजाज नी या िवधेयकाला 
िवरोध केला. जवाहरलाल हणाले, राजाज ना मािहती असायला पािहजे, क  आम याकड ेब मत आह.े राजाजी 
हणाल,े ब मत तुम याकड ेअसेलही; परंतु लॉिजक आम यासोबत आह ेआिण नहे ं नी यांनी सुचवलेली सुधारणा 

मा य केली. ते हा दशेिहतात िवरोधी प  बोलल,े तरी स ाप  ते मा य करायचे.’ (सकाळ िवनोद राउत)  
संदभ यादी     

१) राजकारणाचा टाळेबंद सा ािहक साधना   
२) दिैनक सकाळ 
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४) राजकारण आिण मा यमे डॉ.बाळ ज पाटील  
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वातं यो र काळातील भारताच ेपररा ीय धोरण    

डॉ. घन आनंद ल मीकांत 
सहयोगी ा यापक सैिनकशा , पु य ोक अिह यादेवी होळकर महािव ालय, राणीसावरगांव ता. गगंाखेड िज. परभणी 

तावना - 
वतं  भारता या पररा ीय धोरणाची जडणघडण ही वातं यपूव काळातच झालेली दसून येत.े 

वातं यपूव कालखंडात भारतीय रा ीय सभनेे आंतररा ीय ांसंबंधी वेळोवेळी वीकारले या धोरणातूनच 
पररा ीय धोरणाची सु वात झालेली दसून यतेे. ह े ब तांशी या या राजक य अनुभवातून साकारलेले दसत.े 
वातं यापूव च रा  सभेने आंतररा ीय ांसंबंधी अनके ठराव संमत केलेले होते. दशे इं जांनी जक याब ल 

असंतोष  कर यात आला (१८८५). ि टशां या सा ा यावादी कारवायांसाठी भारतास तळ हणून 
वापर यास (१८९२) हरकत घे यात आली. 
 रा सभेचे ह े सा ा यिवरोधी धोरण पिह या महायु ानंतर अिधकच प  झाले. इं जां या 
खलीफािवरोधी धोरणाचा िनषेध हणून भारतात िखलाफत चळवळ सु  कर यात आली. १९२० म ये आय रस 
लोकां या वातं यल ास पा ठबा दे यात आला, तर १९२८ म ये ईिज , स रया, पॅले टाईन आिण इराक यांच े
यां या सा ा यिवरोधी संघषाब ल अिभनंदन कर यात आले. भारताच ेह ेधोरण वातं यानंतरही कायम राहील.े 

भारत वतः ि टश सा ा यवादाचा बळी अस यामुळे यासंबंधी रा सभे या ने यासं वाटणारी तळमळ वाभािवक 
होती. 
 भारतीय ने याचंा सा ा यवादाचा अनुभव हा पाि मा य दशेांपुरताच मया दत अस याने सा ा यवादाचा 
संबंध यांनी फ  पा ा य दशेांशी लावणे समजू शकते. वातं यो र काळात, ामु याने संयु  रा ांत ठराव संमत 
क न घेऊन, इंडोनेिशया, ुिनिशया, मोरो ो, अ जी रया इ. आ क  आिशयाई दशेां या मु साठी वातावरण 
तयार कर यात भारताने उ लेखनीय कामिगरी बजािवली. या भिूमकेतूनच १९५६ म ये इं लंड व ा स यांनी 
सुएझ काल ासंबंधी केले या सैिनक  ह त ेपास भारताने िवरोध केला. 
 वसाहत ना वातं य िमळावे, असा एक ठराव संयु  रा ाने क न याची अंमलबजावणी कतपत होत,े ह े
पाह यासाठी एक २४ सद यांची सिमती नेमली होती. भारत हा या सिमतीचा मुख सद य होता. 
वसाहतवादा माणेच दि ण आ केतील वंशभेदािव  जागितक लोकमत सघं टत कर यासाठी भारताने 
मह वपूण य  केले. भारतीय रा य व थेत पररा ीय धोरणाची जबाबदारी ही पररा मं याची असत.े पररा  
धोरणासाठी तो लोकसभसे जबाबदार असतो. 
उ शे :- 

1. भारता या पररा  धोरणाचा अ यास करणे. 
2. भारता या पररा  धोरणाचा आतररा ीय तरावर पडणा या भावाचा अ यास करणे. 
3. वातं य ा ीपासून त ेआजपयत भारता या पररा  धोरणाचा आढावा घेणे.  

 भारताला वातं यिमळ या या पूव  भारताच ेपररा  धोरण ह े ीटीशच ठरवत होत.े यामुळे साहजीकच 
ीटीशांना अनुकुल असेच धोरण त ेठरवत व राबवत होत.े वातं य ा ीनंतर भारताचे पररा  धोरण ह ेभारतीय 

ठरवू लागले व राबवूही लागले. भारता या पररा  धोरणावर पंडीत जवाहरलाल नेह  यांचाच भाव अधीक 
असलेला दीसून येतो. हणूनच नेह ं ना भारता या पररा  धोरणाचे शी पकार मानले जात.े नेह ं चे च र कार 
मायकेल ेशर यां या मते नहे  ह ेभारतीय पररा ीय धोरणाचे िश पकार होत. इतकेच न ह,े तर पररा ीय धोरण 
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ही याचंी म े दारी होती. एका अथान ेह ेखरे आह.े रा सभेने १९२८ म य ेपररा ीय धोरणासाठी वतं  िवभाग 
सु  के यापासून याची धरुा पंिडतजी अखेरपयत सांभाळीत होते. पररा ीय धोरणासाठी कॅिबनेटची एक सिमती 
असली, तरीही नेह ं या मंि मंडळातील इतर कोणीही पररा ीय धोरणात फारसा रस घेत याच े दसून येत नाही. 
 पा क तानसंबंधी या धोरणािवषयी मा  कधीकधी मतभदे  होत. लोकसभेतही, हगेंरीतील पेच संग, 
ितबेटचे चीनने केलेले सामीलीकरण सोडता, १९५९ पयत नहे ं या धोरणावर फारशी टीका झालेली दसत नाही. 
दशेातील राजक य प  व एकंदर लोकमत यां यातही नहे ं या धोरणािवषयी सवसाधारण मतै य होते. लोकसभा, 
प , उ  नोकरवग, ल करी अिधकारी या सवानी नहे ं याच दृ ीतून पररा ीय धोरणाकड ेपािहले; तथािप वतः 
नेह ं नी मा  यासंबंधी सव ेय वतःकड ेघे याचे नाकारले. 

आप या जागी दसु या कोणीही हचे धोरण वीकारले असते, कारण ते भारता या प रि थतीनेच ठरले आह,े 
असे त े हणत. भारतातील अिभजनवगाचे व नेह ं चे जीवनानुभव आिण यावरील वैचा रक भाव ह े सारखेच 
अस यामुळे नेह  पररा ीय धोरणापुरत े तरी भारतीय िवचाराचंे ितिनिध व करीत होत,े असे हणता येईल. 
भारताची भौगोिलक ि थती, रिशया व चीनशी असलेले िनकट व ल ात घेता, शीतयु ा या संदभात यानंी 
वीकारलेली तट थतचेी भूिमका वाभािवक वाटते. एक कड ेभारताचे आ थक मागासलेपण दरू कर यासाठी आिण 

समतािधि त शासन थापन कर यासाठी रिशया या आदशािवषयी वाटणारे आकषण, तर दसुरीकड े पा ा य 
उदारमतवादा या भारतीय नेतृ वावरील पगडा, या दोन ुवांतनू माग काढ यासाठीही अिल तावादी धोरण 
भारतास वीकाराह वाटले असावे. 
 भारतान े पररा  धोरणाची पंचशील त वे वीकारली. या पंचशील त वावर नेह ं चा भाव मोठया 

माणात होता. भारतान े या पंचशील त वानसुारच आजपयत आपले पररा  धोरण नी ीत केलेल े दीसून येते. 
गे या 75 वषा या काळात भारतात कोण याही प ाचे, वीचाराचे सरकार स ेत आले असले तरी कोण याही 
प ाने आप या पररा  धोरणात तडजोड केलेली नाही. आजही भारता या पररा  धोरणात पंचशील त वानंा 
अन य साधारण मह व असलेले दीसून येत.े भारतान े सव थम चीनसोबत या पंचशील त वानुसार करार केला. 
तसेच दो हीही दशेांनी पंचशील कराराला मा यता दीली. ती त वे खालील माणे-   

1. येक रा ाची भौगोलीक एका मता आणी सावभौम वाचा आदर करणे. 
2. यु द आिण आ मणाचा िवरोध करणे. 
3. इतर रा ां या अंतगत कारभारात ह त ेप न करणे. 
4. समानता आणी पर पर फायदा. 
5. शांततापूण सहजीवन. 

 भारतान े आप या पररा  धोरणा या मा यमातून आंतररा ीय तरावर आपला दबदबा नीमाण केला. 
1955 म ये झाले या बाडूगं परीषदमे ये या पंचशील कराराला आ ो आशीयाई रा ांनी मा यता दली. 
भारतातील ल णीय मुि लम लोकसं या, यां या धा मक िन ा आिण खिनज तेलािवषयी भारताचे परावलंिब व 
ल ात घेता, म य आिशयात भारताने अरब दशेांस अनुकूल धोरण वीकारले यात नवल नाही. धोरणाचे समथन 
कर यासाठी कतीही मोठमोठी त वे सांिगतली, तरी अखेरीस दशेिहता या दृ ीतनूच पररा ीय धोरण ठरवावे 
लागते, असे नेह ं नी हटल े आह े आिण ह े िहत कोणत े ह े ठरिव याबाबत नहे ं च े नेतृ व सवानी मा य के याच े
दसते. नेह ं नतंर या कालखंडात वेगळा पररा मं ी जरी नेम यात आला, तरीही या े ात त कालीन 
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पंत धानाचा भाव टकून रािहला. ता कंद करार वा िसमला करार यांसार या मह वा या वाटाघाटी त कालीन 
पंत धानां या नेतृ वाखालीच झा या. पररा ीय धोरणाची समी ा कर यात मंि मंडळाने आिण संसदनेे या 
काळात जा त भाग घेतला. 
 महावीर यागी यांनी १९६६ म ये, तर अशोक मेहता यानंी १९६८ म ये आपला िवरोध  
कर याक रता मंि मंडळाचा राजीनामा दला होता. मा  १९७७ या स ातंरानंतर पररा मं यानेही थोडी जा त 
जबाबदारी उचल याचे दसते. पररा ीय धोरणासंबंधी भारताने सतत अिल तावादाचा पुर कार केला आह.े 
१९७७ नंतर स ा ढ झाले या जनता प ानहेी खरी खुरी अि ल ता हचे आपले धोरण राहील, असे जाहीर केल े
आह.े ढोबळमानाने अिल ता याचा अथ कोण याही सैिनक  गटात सामील न होता, येक आंतररा ीय ावर 
वतं पणे िनणय घेणे, असा केला जातो. 

 दसु या महायु ानंतर सु  झाले या शीतयु ा या आिण ब ा रा ांनी थािपले या सैिनक  यतु या 
संदभात ह ेधोरण ठरिवले गेले होते. एखा ा गटात िशर यामुळे दसु या गटाचा रोष ओढवून आपली सुरि तता 
धो यात येत;े दोन सैिनक  गटां या पधतून यु ाचा सभंव वाढतो, ते हा अिल  रा न दो ही गटांत सामंज य 
घडवून आणून शांतता थािपत करणे ह े अिधक ेय कर, असे नेह ं ना वाटत होते. सुर ेतनू शांतता थापन 
कर याऐवजी शातंतामय सहजीवनातनू सुरि तता सा य कर यावर याचंा भर होता. ती  शीतयु ा या काळात 
अनेक संगी (उदा., को रयन यु , इंडोचायना संघष, सुएझचा पेच संग) भारतान ेदो ही प ांत समझोता घडवून 
आण यासाठी पुढाकार घेतला. हणून भारताची तट थता ही पारंप रक तट थते माणे नकारा मक नाही, अस े
नेह  हणत. ह ेधोरण अंमलात आण यासाठी अिल  रा ां या प रषदा घेऊन यातंनू आंतररा ीय राजकारणात व 
संयु  रा ांत एक ितसरी श  िनमाण कर यात भारताचा हातभार लागला. अशा प रषदा बेल ेड (१९६१), कैरो 
(१९६४), लूसाका (१९७०), अि जअस (१९७३) आिण कोलंबो (१९७६) येथे भरिव यात आ या. 
 आप या धोरणासाठी संयु  रा ांचा वापर कर यावर या रा ांनी भर दला. नवजात रा ानंा वतः या 
पायावर उभे राहता यावे, यासाठी संयु  रा ाने सा  करावे, असा आ ह भारतान ेधरला. अंकटॅड (UNCTAD), 
आिशयाई िवकास बँक यांसार या सं था थापन कर यात पुढाकार घेतला. या नवो दत रा ां या कारभारात ब ा 
रा ां या ह त ेपास वाव असू नय,े यासाठी संयु  रा ाचे शांितसै य उभार यास भारतान े इतर अिल  
रा ांबरोबर मदत केली. तथािप संयु  रा ासंबंधीच े भारताच े धोरण आदशवादी क पनांवर आधारलेल े नसनू 
रा िहता या पायावरच उभारलेले आह,े ह ेिवस न चालणार नाही. 
 का मीरसंबंधी कडू अनुभव आ यावर भारतान े आपले ि रा ीय  वतः होऊन संयु  रा ांकड े नेल े
नाहीत. एवढेच न ह,े तर वतः या ि रा ीय ांबाबत संयु  रा ा या ह त पेास िवरोध दशिवला आहे. 
विहतास हािनकारक वाटणारे संयु  रा ांचे ठराव (उदा., आि वक सारबंदी ठराव) फेटाळून लाव यात संकोच 

केला नाही. आप या धोरणाचे एक साधन या दृ ीनेच भारतान ेसंयु  रा ांकड ेपािहले आह.े क ाने िमळिवले या 
वातं याचा गट थ हो याने सकंोच होतो, असे भारता माणे अनेक आ क -आिशयाई दशेांना वाट यामुळे 
यांनीही या धोरणाचा वीकार केला. खरे अिल  रा  कोणत ेह ेठरिव यासाठी अिल  प रषदांनी एक पंचसू ी 
वीकारली आह.े शीतयु ासार या इतर तशाच व पा या संघषात (उदा., रिशया-चीन संघषात) ह े धोरण 
वीकारता येऊ शकेल काय? अशा संघषात या दशेांनी कलह-िनराकरणावर भर ावा क , यातील या य बाजूस 

पा ठबा ावा? एखाद ेअिल  रा  वतःच जे हा सैिनक  संघषात गंुतत,े ते हा इतर अिल  दशेांची भिूमका काय 
असावी, इ याद व न भारताने अिल ता ह ेल य नसून त ेगाठ याचे एक साधन आह ेअसे मान याचे दसते. 
 रा िहतास आव यक वाटेल ते हा यास मुरड घातली आह.े उदा., १९६२ या भारत-चीन यु ानंतर 
भारताने अमे रकेकडून ल करी मदत घेतली; तसेच चीनमधील गु वाता कळा ात, हणून भारतीय दशेात 



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

 Vol. I  - ISSUE – LXIX , Year – 8,    14 Oct. 2022,  SJIF Impact Factor : 7.479   Page - 345 

आि वक यं  ठेव याची यास परवानगी दली. १९७१ म ये संभा  भारत-पाक यु ात चीनने ह त ेप क  नये, 
या उ शेाने रिशयाशी करार केला. कोण याही दशेा या पररा ीय धोरणाचा या या संर ण व थेशी िनकटचा 
संबंध असतो. आपणास कोण या दशेाकडून संभा  धोका आह,े ह े हे न यावर राजनैितक आिण सैिनक  अशा 
दो ही कारांची उपाययोजना करणे आव यक असते. या दोह चे माण अथातच या दशेातील तांि क, औ ोिगक 

गतीवर, लोकसं येवर आिण रा ीय साधनसंप ीचा िविनयोग कर यासाठी शासनाने कोणता अ म ठरिवला 
आह,े यावर अवलंबून राहील. 
 भारतीय ने यांना सु वाती या काळात पा क तानकडून आपणास सवात जा त धोका आह,े असे वाटत 
होते. या काळातील संर ण व था या दृ ीतूनच उभी कर यात आली होती. पा क तानने अमे रकेशी यतुी 
के यावरही, वसाम या या बळावर याच े संभा  आ मण परतवून लावू शकू, असा िव ास भारतास वाटत 
होता. भारताची संर क दले श ा ांसाठी इं लंडवर अवलंबून होती, यामुळे पा ा य दशेांशी दरुावा िनमाण 
झाला, तरी भारताने यां याशी आपले संबंध तोडले नाहीत. 
 चीनमधील राजक य अ थैय आिण िहमालयाचा अडसर ल ात घेता, चीनकडून आपणास धोका आह;े असे 
भारतीय ने यासं वाटले नाही. नेपाळ, भूतान व िस म यां याशी जवळचे संबंध थापन क न व चीनशी 
िम संबंध जोडून या भागाची सरुि तता वाढिवता येईल, असेही यानंा वाटले. यामुळे या काळात चीनमधील 
सा यवादी शासनास राजनैितक मा यता दऊेन, संयु  रा ांत सा यवादी चीनला वेश िमळावा, हणून भारतान े

य  क न, चीन-अमे रका (को रयामधील) यु ात म य थी क न चीनशी हेसंबंध थापन केल.े १९५४ म ये 
चीनशी झाले या करारातील पंचशील त वांमुळे भारतास आणखीनच सुरि त वाटले. चीन या १९६२ या 
आ मणानंतर याबाबत भारतीय ने याचंे चीनसंबंधीचे मू यिनधारण कस ेचुक चे होत,े ह ेदृ ो प ीस आले. यानंतर 
पा क तान व चीन या दो ह पासून सरं ण कर याची आव यकता भारतास िनमाण झाली. चीनने अणु फोट 
के यानंतर ही जाणीव अिधकच ती  झाली. 
 रिशया-चीन दफुळी ल ात घेता १९६२ नतंर भारताचे पररा ीय धोरण रिशयाकड ेजा त झुकू लाग याच े
दसते. भारताने रिशयाकडून मह वा या े ांत ल करी व आ थक सा  िमळिवले. श ा ां या े ात वावलंबी 

हो यासाठीही रिशयाची मदत िमळाली. अणुतं ानाचा िवकास कर यासाठी मा  भारताने कॅनडा व अमे रका 
यांकडून सा  िमळिवले. या े ातही वावलंबी हो यासाठी १९७४ म ये भारताने अणु फोट केला. तथािप 
अ ापही युरेिनयमसाठी भारत अमे रकेवर अवलंबून आह.े आ थक आिण ल करी े ांतील दो ही ब ा रा ां या 
सा ामुळे भारता या अिल तावादास एक नवी दशा ा  झाली. भारत-पाक १९७१ या यु ानतंर भारतान े
चीन व पा क तान यां याशी सवसामा य संबंध थापन क न, पररा  धोरणावर व संर ण व थेवर पडणारा 
ताण कमी कर याचा य  केला आह;े तसेच शेजार या सव रा ांसंबंधी असलेल े  सोडिव याचे आवजून य  
केले आहते. १९७७ नंतर या येस अिधकच गती ा  झाली आह.े शेजार या सव रा ांशी ेहसंबंध िनमाण 
के यानेच अिल  व वतं  धोरण आखता येत,े असे ह ेधोरण सुचिवते. 
 न ा जागितक संरचनेत भारताला अिधक ापक भूिमका वठव याची संधी आह.े यासाठी भारतान े
आदशवादी संक पनां या जोखडातून बाहरे पडून वा तवाची कास धरायला हवी. गेले काही मिहने कोिवड 
महासाथीमुळे झालेले नुकसान भ न काढ यासाठी जागितक तरावर होत असेलेले सहकाय, लडाखम ये 
चीनबरोबर न ाने उसळलेला संघष, चीनला अटकाव कर यासाठी ‘ ाड’ गटा या थापनेला आलेला वेग, 
अमे रकेशी भारताने केलेला ‘बेका’ करार, अमे रकेत नुक याच पार पडले या अ य ीय िनवडणुक त जोसेफ 
बायडन यांचा झालेला िवजय यासह अ य काही घडामोड मुळे आंतररा ीय संबंधांची मो ा माणावर चचा 
होताना दसते. 
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 कोिवड 19 कोरोना महामारीचा उगम चीनमधून झाला आिण यावर िनयं ण िमळव यासाठी चीनने 
वेळीच पावले उचलली नाहीत. तसेच या संकटाचा लाभ उठवत चीन भारतासह अनेक शेजारी दशेांशी असले या 
सीमावादांम ये आ मक भूिमका घेताना दसत आहे. प रणाम व प जागितक जनमत स या चीन या िवरोधात 
गेले आहे. चीनचे वतन सुधार यासाठी कवा याला धडा िशकव यासाठी जग नवीन मांडणी करत आह.े आगामी 
जागितक संरचनेत भारताला अिधक ापक भूिमका वठव याची संधी ा  होत आह.े  
  असो वा रा , केवळ ज माने कवा परंपरेने महान असून भागत नाही. तो मोठेपणा िस  
कर यासाठी मोठा कायभागही सा य करावा लागतो. तरच आजूबाजू या जगात आपला वचक आिण कमत 
राहते. अ यथा वातं य आिण सावभौम व या केवळ परीक पना राहतात, याचा भारताला सु वातीपासून िवसर 
पडत आला आहे. 
 वातं यानंतर सलग १७ वष जवाहरलाल नेह  यांनी पंत धानपद आिण पररा  वहार सांभाळले. 
एक कडे वतं  भारतात पायाभूत सोयी-सुिवधा आिण सं था िनमाण क न या बळकट कर याचे ेय नेह ं ना 
जाते. पण पररा  वहारा या बाबतीत हा काळ िवरोधाभासांचा होता. वातं य चळवळीवर महा मा गांधी 
यांचा बराचसा पगडा अस याने यावेळी आिण यानंतर या काळात भारतीय नेतृ वावर शांतता, सिह णुता, 
अ हसा, नीतीम ा या आदशवादी क पनांचा अितरेक  भाव होता. यामुळे नेह ं नीही शांतता आिण नीतीम ा 
या त वांचा पररा  धोरणात अनाठायी वापर केला. यांनी वा तवाकडे दलु  झाले. 
 ज मू-का मीरम ये वत: या भू दशेातील घुसखोर धड सकावता येत न हते आिण नेह  ‘एिशयन म ो 
डॉि न’ची मांडणी करत होते. अमे रकेचे माजी अ य  जे स म ो यांनी १८२३ साल या दर यान ‘अमे रक  
म ो डॉि न’ची आखणी केली. या धोरणानुसार पृ वी या पि म गोलाधात, अमे रके या भाव े ात युरोपीय 
दशेांनी ह त ेप कर यास म ाव कर यात आला. या धत वर नेह  ‘आिशया हा केवळ आिशयाई लोकांसाठी’ 
असे हणत कोण याही परक य श ने आिशयात तळ ठोक यास िवरोध कर याची भाषा करत होत.े 
इंडोनेिशयातील बांडुंग येथे आिशया आिण आ केतील नव वतं  दशेांची प रषद घेऊन जागितक मंचावर 
नेतृ वाची तयारी करत होते. यात यांना चीनचे सहकाय हवे होते. यामुळे चीनकडून असलेला धोका न 
ओळखता याला सतत खूष कर याचेच धोरण राबवले गेले. नेह ं नी १९५० या दशकात ि टशकालीन भारत 
आिण चीनम ये ‘बफर टेट’ हणून काम करणारा ितबेट ‘पंचशील’ करार क न चीनचा भाग अस याचे मा य 
केले. ि टशांचे वारसदार हणून ितबेटम ये भारताला असले या िवशेषािधकारांवर पाणी सोडले. यामुळे 
इितहासात थमच भारत आिण चीन या सीमा एकमेकांना िभड या. जो श ू ितबेट या पलीकडे होता, तो 
िहमालयात भारता या दाराशी आणून ठेवला. इतेकच न ह,े आज भारत संयु  रा ां या या सुर ा सिमतीचे 
थायी सद य व िमळव यासाठी जंगजंग पछाडत आह,े ते पूव  भारताला आपसूक दे यात आले होते. नेह ं नी ते न 
वीकारता चीनला बहाल केले. आता तोच चीन भारताला या ब ा पाच दशेां या गटात िशरकावही क  दते 

नाही. 
 दसु या महायु ानंतर जग अमे रका आिण सोि हएत युिनयन यां या गटांत िवभागले जाऊन शीतयु  सु  
झाले. मा  भारताला यातील एकाही गटात सामील न करता आपले वतं  धोरण राबव याचा नेह ं नी य  
केला. यासाठी युगो लाि हयाचे माशल टटो आिण इिज चे गमाल अ दले नासेर यां या मदतीने अिल  दशेां या 
चळवळीची (नॉन-अलाइ ड मु हमट – ‘नाम’) थापना केली. पण भारत कधीही हा अिल वाद य  अंमलात 
आणू शकलेला नाही. वातं यानंतरची काही वष भारत ि टनवर श ा ांसाठी अवलंबून होता. चीनने १९६२ 
साली आ मण के यावर भारताने अमे रकेकडे ल करी मदतीची याचना केली. पण अमे रकेकडून िततकासा 

ितसाद िमळाला नाही. अमे रकेकडून भारताला जी काही तुटपंुजी ल करी मदत होती ती १९६५ या भारत-
पा क तान यु ानंतर थांबली. िचनी आ मणानंतर दशे खडबडून जागा झाला. नेह  िव ासघाता या भावनेने 
खचले. यांचे १९६४ साली िनधन झाले. 
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 यानंतर पंत धान लालबहादरू शा ी यांची कारक द अ पजीवी ठरली. मा  यांनी १९६५ या यु ात 
पा क तानचा खंबीरपणे मुकाबला केला. यु समा ीनंतर सोि हएत युिनयन या म य थीने ता कंद येथे शांतता 
करार झाला आिण तेथेच शा चे िनधन झाले. यानंतर पंत धान झाले या इं दरा गांधी यांनी विडलांचा भाबडा 
आशावाद आिण आदशवाद सोडून १९७१ साली सोि हएत युिनयनशी २० वषाचा मै ी करार केला आिण 
भारताला रिशयन ल करी साम ीचा ओघ सु  झाला. याचा १९७१ या बांगलादशे मु  यु ात उपयोग झाला. 
याच वेळी अमे रकेने भारतावर दबाव टाक यासाठी बंगाल या उपसागरात नौदल पाठवले होते. यानंतर बरीच 
वष रिशया भारताचा खा ीलायक िम  बनला असून आज भारताची साधारण ६८ ट े  संर णसाम ी 
रिशयाकडून घेतलेली आह.े 
 या रिशयन यु साम ी या पुरव ाने भारतीय सेनादलांना नवा जोर चढला होता. १९७१ या यु ातील 
िवजयाने आ मिव ास दणुावला होता. एक कडे पररा  धोरणातील नेह णीत आदशवाद कायम होता. पण 
यानुसार पावले मा  पडत न हती. अ य दशेां या अंतगत वहारांत ल  न घालणे, ह ेएक आदश त व. पण 

भारताने पा क तान फोडून बांगलादशेची िन मती केली होती. ीलंकेतील तािमळ या सश  चळवळीला 
सु वातीला हातभार लावला होता. नंतर तेथे शांितसेना पाठवून आपलेच हात पोळून घेतले होते. मालदीवमधील 
बंडाळी मोड यासाठी हवाईमाग सै य पाठवले होते. 
 सोि हएत युिनयनचे १९९१ या दर यान अचानक िवघटन झाले आिण भारतीय पररा  धोरणक यापुढे 
पेच संग िनमाण झाला. भारताने १९७१ साली रिशया या गटात जाणे आिण १९७४ साली अणुचाचणी घेणे 
अमे रकेला चले न हते. अमेरीकेन लादलेले िनबध अ ाप पुरते हटले होते. रिशयासारखा िम  कोसळला होता. 
दशेाची परक य गंगाजळी संपत आ याने नाईलाजा तव १९९१ साली िम  अथ व था सोडून मु  अथ व था 
वीकारावी लागली होती. खिनज तेलासाठी अवलंबून असले या आखाती दशेांत इराक-कुवेत यु ामुळे अि थरता 

िनमाण झाली होती. अशा प रि थतीत भारताला आधार वाटला तो आ ेय आिशयाई दशेांचा. इंडोनेिशया, 
मलेिशया, सगापूर आदी दशे वेगाने गती करत ‘एिशयन टायगस’ हणून नाव कमावत होते. भारताने आपला 
रोख या दशेां या ‘आिसआन’ या संघटनेकडे वळवला आिण ‘लुक ई ट पॉिलसी’ (पूवािभमुख धोरण) राबव यास 
सु वात केली. 
 क ात २०१४ साली नर  मोदी यां या नेतृ वाखालील सरकार अि त वात आ यानंतर पररा  वहारातं 
थोडे नवचैत य आ याचे दसले खरे, मा  लवकरच या बाबतीत मिनरास झालेला जाणवले. मोदी यांनी यां या 
शपथिवधीसाठी शेजारी दशेां या ने यांना आमंि त केले होते. पण यातील सकारा मकता पा क तान या 
दहशतवादी ह यांनी न  केली. मोद नी पंत धान हणून पिहला अिधकृत दौरा केला तो नेपाळचा. पण आज 
तोच नेपाळ चीन या क ात जाऊन भारतीय भू दशेावर ह  सांगत आह.े बांगलादशे, यानमार, ीलंका, 
मालदीव या दशेांत चीनचा भाव वाढत आहे. नेह ं या काळात पररा  वहारांत जसा यां या वैयि क 
क र याचा वाटा होता तसाच मोदीही िनमाण क  पाहत आहेत. पण या दोघांनाही यात अपयश आ याचे 
दसते. मोद नी परदशेी ने यां या भेटीत उठसूट यांना िम ा मार या. याने सारमा यमांना खुसखुशीत खा  

िमळत असले तरी पररा  धोरणाला काही पोषण िमळत नाही, हे दसून आले आहे. प यांना िम ा मा नही 
यांनी ि हसा धोरणात भारताला फटका दला. अमे रके या अिधक जवळ जाताना भारताला इराणसारखा िम  

दखुवावा लागत आहे. तेथून होणारा खिनज तेलपुरवठा बंद झाला आहे आिण तेथील चाबहारसार या मह वा या 
क पांचे भिवत  अिनि त झाले आह.े 

 चीनचे अ य  शी िजन पग यांनाही मोद नी झोपा यावर बसवून अ लगन दले. पण याच वेळी चीन 
लडाखम ये घुसखोरी करत होता. यामुळे चीनबाबत नेह ं माणेच मोद नीही हात पोळून घेतले आहते. 
लडाखम ये झालेली चूक िन तर यासाठी आता कतीही य  केले तरी झालेले नुकसान भ न येत नाही. 
अमे रके या अिधक जवळ जा याने रिशयाही भारतावर नाराज होत आह.े रिशयाने आता पा क तानला 
श पुरवठा सु  केला आहे. तसेच तो चीन या अिधक जवळ जात आहे. 
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 गे या काही वषात भारताचे पररा  धोरण काहीसे वा तववादी होताना दसते. इतक  वष इ ायलशी 
चांगले संबंध असूनही तेलपुरवठादार अरब दशेांना नाखुश करावे लागू नये हणून भारताने इ ायल या संबंधांना 
अिधकृत मा यता दली न हती. ती आता दे यात आली. ह े थोडे वा तवात ये याचे ल ण. मा , पररा  
धोरणातील क पनािवलास अ ाप पूणपणे संपलेला नाही. अिल वादाची जागा आता ‘ ॅटेिजक ऑटोनॉमी’ने 
( ूहा मक वाय ता) घेतली आहे. हणजे सामरीक कवा ूहा मक िनणय घेताना अ य दशेांचा दबाव येऊ न 
दतेा वाय पणे िनणय घेणे. पण, दशे जोपयत आ थक, औ ोिगक, संर ण, संशोधन आिण ऊजा आदी े ांत 
वयंपूण बनत नाही, तोपयत ‘ ॅटेिजक ऑटोनॉमी’ या संक पनेला काही अथ नाही. ितच गो  ‘सॉ ट पॉवर’ 
कवा ‘सौ यश ’ची. जगात योगसाधनेिवषयी कुतुहल वाढले, भारतीय िच पट लोकि य होऊ लागले, इडली-

वडा अशा दोन-चार भारतीय पदाथाची नावे ऑ सफड श दकोशात सामील झाली हणजे भारताचे युग अवतरले, 
असे मान याची रीत आजकाल पाहावयास िमळते. एकंदर पररा  वहारात या बाब चे मह व मया दत आह,े हे 
समजून घेतले पािहजे. 
 पररा  धोरण ह े मूलत: आ थक- ापारी आिण संर णिवषयक िहतसंबंधांतून आकाराला येत असते. 
रिशया यु े न यु दातून भारता या पररा  धोरणातून अिल तेचा मागाचा अवलंब केला जात असला तरी 
भारतावर जागितक तराव न संशया मक भूिमकेतून धोरणावर िवकिसत रा ाकडून टका होत असली तरी 
दो ही आघा ांवर आज भारत िनणायक वळणांवर उभा आहे. या संदभात भारत आता जे िनणय घेतो यावर 
याचे ब याच अंशी भिवत  अवलंबून असणार आह.े ते हा, िनणय घेताना तो िवचारपूवक घेणे आिण एकदा 

िनणय घेतला क , अनेक आघा ांवर यु पातळीवर कामाला लागणे, यावाचून ग यंतर नाही. तसे करताना 
फुका या आदशवादी संक पनां या जोखडातून दशेाला बाहेर काढ याबरोबरच वा तवाची कास धरणे, ही मोठी 
आ हाने असणार आहते. 
 एकंदरीत भारतान ेआप या पररा  धोरणातून आंतररा ीय तरावर आपला वेगळा ठसा उमटवलेला आह.े 
आज भारतान े चीनला सरळ वीरोध केला आह.े भारत युनो या थायी सद याम ये आह.े आंतररा ीय 
यायालया या यायाधीश पदी भारतीय  आह.े ही सव भारता या पररा  धोरणाची य वीता मानता येईल. 

मोदी सरकार या काळात भारतान ेपररा  धोरणातील आदशवत पणा कमी क न वा तवाकड ेआपले धोरण जात 
अस याचे दीसून येत.े 
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वतं यो र भारतातील शै िणक धोरणवतं यो र भारतातील शै िणक धोरणवतं यो र भारतातील शै िणक धोरणवतं यो र भारतातील शै िणक धोरण    
 

पाटील अभय सखाराम    
सं कृत िवभाग मुख, पु य ोक अिह यादवेी होळकर महािव ालय राणीसावरगाव 

तावनातावनातावनातावना    ::::    
वातं यो र भारतातील शै िणक धोरण भारतातील िश णाचा सार आिण िनयमन कर यासाठी भारत 

सरकारने तयार केलेले धोरण आह ेनॅशनल पॉिलसी ऑन ए युकेशन या धोरणात ामीण आिण शहरी भारतातील 
ाथिमक िश ण ते उ  िश णाचा समावेश आह ेपिहला एन पी ए भारत सरकारन े1968 म ये पंत धान इं दरा 

गांधी यांनी दसुरा पंत धान राजीव गांधी यांनी 1986 म ये आिण ितसरा पंत धान नर  मोदी यांनी 2020 म ये 
जाहीर केला 1947 म ये दशेाला वातं य िमळा या पासून भारत सरकारने ामीण आिण शहरी दो ही भारतातील 
िनर रते या सम यांचे िनराकरण कर यासाठी िविवध काय म ायोिजत केल े भारताचे पिहले िश णमं ी 
मौलाना अबुल कलाम आझाद यांनी एक समान शै िणक णालीसह संपूण दशेभरातील िश णावर क सरकार या 
मजबूत िनयं णाची क पना केली क सरकारन ेभारता या िश ण णालीचे आधुिनक करण कर यासाठी ताव 
िवकिसत कर यासाठी िव ापीठ िश ण आयोग 1948 ते 1949 मा यिमक िश ण आयोग 1952 ते 1953 
िव ापीठ अनुदान आयोग आिण कोठारी आयोग 1964 त े 66 ची थापना केली भारताच े पिहले पंत धान 
जवाहरलाल नेह  यां या सरकारने वै ािनक धोरणाचा ठराव वीकारला होता 

नेह  सरकारने इंिडयन इि ट ूट ऑफ टे ॉलॉजी सार या उ  दजा या वै ािनक िश ण सं था या 
िवकासासाठी ायोिजत केल े1961 म ये क सरकारन ेरा ीय शै िणक संशोधन आिण िश ण प रषदची थापना 
एक वाय  सं था हणून केली जी क  आिण रा य सरकारांना शै िणक धोरणे तयार कर यासाठी आिण 
अंमलबजावणीसाठी स ला 
रा ीय शै िणक धोरणरा ीय शै िणक धोरणरा ीय शै िणक धोरणरा ीय शै िणक धोरण    1968 :1968 :1968 :1968 :    

रा ीय िश णधोरण 1968 कोठारी आयोगा या िशफारशीनुसार क  आिण रा यसरकार आिण 
ािधकरणांना मागदशन जारी कर याची िशफारस कर यात आली 

1968 1968 1968 1968 एन पी ई ची विैश ेएन पी ई ची विैश ेएन पी ई ची विैश ेएन पी ई ची विैश े    
रा ीय िश ण धोरण 1968 नुसार भारत सरकारने दशेातील िश णा या िवकासाला चालना दे यासाठी 

काही त वे तयार केली 
1)1)1)1) मोफत आिण स च ेिश णमोफत आिण स च ेिश णमोफत आिण स च ेिश णमोफत आिण स च ेिश ण: 

कलम 45 भारतीय संिवधान नुसार वया या 14 वषा पयत िश ण मोफत आिण स चे असले पािहज े
शाळेत वेश केले या मुलाने अ यास म यश वी पूण केला पािहजे याची खा ी 

2)2)2)2) िश काच ेिश ण िश काच ेउ म िश ण आिण पा तािश काच ेिश ण िश काच ेउ म िश ण आिण पा तािश काच ेिश ण िश काच ेउ म िश ण आिण पा तािश काच ेिश ण िश काच ेउ म िश ण आिण पा ता::::    
भाषा िवकास या धोरणात दशेात भारतीय तसचे परदशेी भाषां या िवकासावर भर दे यात आला 
मा यिमक तरावरील िव ा याला हदी इं जी आिण या या राजाची ादिेशक भाषा अवगत असावी 

असे तीन भाषाच ेसू  सादर करावे मा यिमक तरावर ऐि छक िवषय हणून सं कृत भाषचेा समावेश कर यात 
आला 
3)3)3)3) सवाना िश णाची सधंीसवाना िश णाची सधंीसवाना िश णाची सधंीसवाना िश णाची सधंी: 

या धोरणांतगत दशेातील येक मुलाला जात धम दशे कवा काही ही असले तरी िश ण िमळाले पािहजे 
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मागासवग य अ पसं यांक मुलेमुली आिण शारी रक दृ ा िवकलांग मुलांना िश णा या सुिवधांचा लाभ 
घे यासाठी िवशेष भर दे यात यावा 
4)4)4)4) एक समान शै िणक सरंचनाएक समान शै िणक सरंचनाएक समान शै िणक सरंचनाएक समान शै िणक सरंचना    

संपूण दशेात िश णाची रचना एक समान असावी उ मा यिमक ते महािव ालयीन तरा पयत दहा लस 
दोन लस तीन नमुना असावा 
5)5)5)5) गतीचा आढावागतीचा आढावागतीचा आढावागतीचा आढावा    

सरकारन े वेळोवेळी दशेातील िश णा या गतीचा आढावा घेऊन भिव यातील िवकासासाठी मागदशक 
त वे मांडली पािहजेत 
6)6)6)6) खचखचखचखच    

1968 या एन पी ई म ये शै िणक खचात रा ीय उ प ा या सहा ट े  वाढ दखेील समािव  आह े
7)7)7)7) रा ीय िश ण धोरणरा ीय िश ण धोरणरा ीय िश ण धोरणरा ीय िश ण धोरण    1968 1968 1968 1968 कामगीरीकामगीरीकामगीरीकामगीरी    

      1968 चे धोरण कवा एन इ पी वन फारसे यश वी झाले नाही याची अनेक कारणे आहते नंबर एक 
कृतीचा यो य काय म आणला गेला नाही 

िनधीची कमतरता होती भारताची अथ व था डब यायला आलेली 
िश ण रा या या यादीत होते यामुळे रा य ही योजना कशी राबवतील यावर क ाची भूिमका फारशी 

न हती 
असे असून ही रा ीय िश ण धोरण 1968 काही माणात यश वी 
दहा लस दोन लस तीन िश ण प तीचा समावेश होता 
तीन भाषांचे सू  याचे पालन ब तके शाळा करतात िव ान आिण गिणताला अिधक ाधा य िमळू लागले 

रा ीय शै िणक धोरणरा ीय शै िणक धोरणरा ीय शै िणक धोरणरा ीय शै िणक धोरण    1986 :1986 :1986 :1986 :    
1986 चे धोरण राजीव गांधी यां या पंत धान असताना आण यात आले आिण पी ही नर सहराव 

पंत धान असताना 1992 म ये अ ययवत कर यात आल ेहोत े
याला असमानता दरू कर यावर आिण िश णा या सधंी समान कर यावर िवशेष भर असे नाव दे यात 

आले 
या धोरणाचा मु य उ शे मिहला अनुसूिचत जाती आिण अनुसूिचत जमाती सह सवाना समान िश णाची 

संधी दान करणे आह े
रा ीय शै िणक धोरणरा ीय शै िणक धोरणरा ीय शै िणक धोरणरा ीय शै िणक धोरण    1986 1986 1986 1986 च ेविैश ेच ेविैश ेच ेविैश ेच ेविैश े::::    

िश णाचे िवक ीकरण आिण िज हा प रषद िज हा िश ण आिण िश ण सं था थापन करणे 
जी डी पी या सहा ट े  पयत खच वाढवून िश णासाठी पुरेसा िनधी उपल ध क न दणेे 
दशेभरातील िश णा या दहा लस दोन लस तीन पॅटन या एक समान पॅटनची ता काळ अंमलबजावणी 

कर याची िशफारस कर यात आली 
ाथिमक मा यिमक उ  मा यिमक तरावर शै िणक काय माची पुनरचना कर याची िशफारस कर यात 

आली 
बालपणाची काळजी आिण िश णाला मह व दले गेले आिण आरो यदायी वातावरणाची यो य उपल धता 

कर याची ही िशफारस कर यात 
ाथिमक िश ण पूण होईपयत मोफत आिण स चे िश ण 

भाषा गिणत िव ान सामािजक िव ान सांि यक  मानवी क  इितहास आिण नाग रकांची रा ीय आिण 
घटना मक जबाबदारी या सार या काही संक पना िव ा याना िशकव यासाठी अिनवाय शालेय िवषयांना 

ाधा य दले जाईल 
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मु  िव ापीठ आिण दु त दु त िश ण सं था ओढून उ  िश णाचा िव तार केला जाईल आिण अशा 
िश णा या प तीला यू जी सी ारे समान दजा आिण मा यता दली जाईल 

एन पी ई 1986 िशफारस करते क  रा ीय मह व असले या यु जी सी एन सी ई आर टी इ यादी सं थांना 
रा ीय िश ण व थेला आकार दे यासाठी आिण रा ा या उदयोग माग यांना त ड दे यासाठी स म बनव यात 
येईल 
रा ीय धोरणाच ेनािव य पणूरा ीय धोरणाच ेनािव य पणूरा ीय धोरणाच ेनािव य पणूरा ीय धोरणाच ेनािव य पणू:    

खडू 
डा सािह य आिण खेळणी 

सव ऋतूंसाठी यो य असले या वग खो या 
ाथिमक िव ान संचपेटी 

रा ीय अ यास म 
पदवी आिण नोकरी आिण मनु यबळ िनयोजन यातील 
नवोदय 

एन इ पीएन इ पीएन इ पीएन इ पी    1986 1986 1986 1986 ची कामिगरीची कामिगरीची कामिगरीची कामिगरी: 
1986 या धोरणा या तुलनेत 1986 धोरणाने चांगली कामिगरी केली याची अनेक कारणे होती सव थम 

ह ेधोरण 1976 म ये 42 ा घटना दु ती नतंर 
या दु ती म ये िश ण व नेव जन आिण मापे व य ाणी आिण प ांचे संर ण आिण याय शासन यासह 

पाच िवषय रा यातून समवत  यादीम ये ह तातं रत कर यात 
क  ापक जबाबदारी वीकार यास स म आह ेआिण या धोरणा या अनुषंगान ेअनेक काय म सु  केल े

गेले 
सव िश ा अिभयान मा यमे भोजन योजना नवोदय िव ालय क ीय िव ालय आिण िश णात आय टी चा 

वापर यासार या उ कृ  सरकारी योजना 1986 या एनएपी अंतगत सु  झा या हो या 
सधुा रत रा ीय शै िणक धोरणसधुा रत रा ीय शै िणक धोरणसधुा रत रा ीय शै िणक धोरणसधुा रत रा ीय शै िणक धोरण    1992 :1992 :1992 :1992 :    

नवीन िवशेष शाळा उघड यासाठी आिण िव ा याना ावसाियक िश ण दे यासाठी वयंसेवी सं थांनी 
या े ात पुढे ये यासाठी तरतुदी के या हो या 

नवोदय िव ालया या शाळांम ये गुणव ा वाढीवर भर दणेे आिण इतर सव शाळांसाठी एक आदश 
थािपत 

येक रा यात कमान एक मु  िव ापीठ उघड याची तरतूद कर यात आली होती आिण याच ेिनयमन 
कर यासाठी आय जी एन ओ यु ला तांि क सहा य आिण दु त दु त िश ण प रषद यावी लागली 

दशेातील सव ावसाियक आिण तांि क काय मांम ये वेशासाठी अिखल भारतीय सामािजक वेश 
परी ांचा आधार 

खेळ आिण इतर शारी रक हालचाली वर भर दे यात आला िव ा याना एन सी सी आिण एन एस एस 
म ये सहभागी हो यासाठी वृ  कर याचा सूचना दे यात आ या 
रा ीय शै िणक धोरणरा ीय शै िणक धोरणरा ीय शै िणक धोरणरा ीय शै िणक धोरण    2020202020202020: 

क ीय मंि मंडळाने नवीन रा ीय शै िणक धोरण 2020 ला मंजुरी दलेली आह े याचा उ शे भारतीय 
िश ण व थेत शाळा ते महािव ालयीन तरापयत अनेक बदलांचा प रचय क न दला आह े रा ीय िश ण 
धोरण 2020 चे उ  भारताला जागितक ान महास ा बनवणे आह े

मनु यबळ िवकास मं ालयाचे नाव बदलून िश ण मं ालय कर यास ही मंि मंडळाने मंजुरी दली 
रा ीय िश ण धोरण हा वातं या नतंरचा भारतातील िश णा या चौकटीतील केवळ ितसरा मोठा 

सुधारणा आह े



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

 Vol. I  - ISSUE – LXIX , Year – 8,    14 Oct. 2022,  SJIF Impact Factor : 7.479   Page - 352 

यापूव ची दोन शै िणक धोरण 1968 आिण 1986 म ये आण यात आली होती 
रा ीय शै िणक धोरणरा ीय शै िणक धोरणरा ीय शै िणक धोरणरा ीय शै िणक धोरण    2020 2020 2020 2020 विैश ेविैश ेविैश ेविैश :े 

२०३० पयत शालेय िश णात शंभर ट े  सकल न दणी गुणो र जी इ आर सह पूव कूल ते मा यिमक 
तरापयत िश णाचे सावि करण 

दोन कोटी शालाबा  मुलांना मु  शाळा णाली ारे मु य वाहात आणणे 
स याची दहा अिधक दोन णाली अनु मे तीन आठ आठ 11 11 14 आिण 14 18 वष वयोगटातील पाच 

अिधक तीन अिधक तीन अिधक चार अ यास म संरचने ारे बदलली जाईल 
तीन ते सहा वष वयोगटातील न उघडलेले शालेय अ यास मांतगत अिनल याला जागितक तरावर 

मुलां या मानिसक मतां या िवकासासाठी मह वाचा ट पा हणून ओळखल े
याम ये तीन वषा या अंगणवाडी पूवशालेय िश णासह बारा वषाचे शालेय िश ण दखेील 
दहावी आिण बारावी बोडा या परी ा सो या के या जा यात जा ात सव िव ा याना दोनदा परी ा 

दे याची परवानगी दऊेन ल ात ठेवले या त या ऐवजी मु य कौश याची चाचणी 
नवीन मा यता े मवक आिण सावजिनक आिण खाजगी दो ही शाळांम ये िनयमन कर यासाठी वतं  

ािधकरणासह शाळा शासनात बदल केले जाणार 
पायाभूत सा रता आिण सं याशा ावर भर शाळांमधील शै िणक वाह अ यास मा म र 

ावसाियक वाह यां यात कोणते ही कठोर वग करण असणार 
ावसाियक िश ण इय ा सहावी पासून इंटरनलिशपसह सु  होणार आह े

कमान इय ा पाचवी पयत मातृभाषा ादिेशक भाषेत िशकवणे कोण याही िव ा यावर कोणतीही भाषा 
लाभली जाणार 

360 िड ी होलि टक ो ेसकाड सह मू यांकन सधुारणा िशक याचे प रणाम ा  कर यासाठी 
िव ा या या गतीचा मागवा घेतला जाईल 

नॅशनल कौि सल ऑफ टीचर ए युकेशन ारे नॅशनल कौि सल 
2030 पयत अ यापनासाठी कमान पदवी पा ता चार वषाची 

उ  िश णउ  िश णउ  िश णउ  िश ण: 
उ  िश णातील एकूण न दणी माण 2035 पयत 50% पयत वाढवले जाईल तसचे उ  िश णात 
उ  िश णातील स याचे एकूण न दणी माण 
लविचक अ यास मांसह होलेि टक अंडर ॅ युएट िश ण तीन कवा चार वषाचे असू शकते आिण या 

कालावधीत एका पे ा जा त एि झट पयाय 
एम फल अ यास म बंद केले जातील आिण पदवी पद ु र आिण 
ब उ शेाची य िश ण आिण संशोधन िव ापीठे आय आय टी एस आय एम या बरोबरीने दशेातील 

जागितक दजा या सव कृ  ब  
नॅशनल रसच फाउंडशेन ही उ िश णाम ये मजबूत संशोधन सं कृती वाढव यासाठी आिण 

संशोधन मता िनमाण 
भारतीय उ  िश ण आयोग वै क य आिण कायदशेीर िश ण वगळता संपूण उ  िश णासाठी एक  छ  

हणून थापन केले जाईल तसेच याची सी आय कड ेचार वतं  समावेश असेल 
रा ीय उ  िश ण िनयमक प रषद 
सामा य िश ण प रषद जी इ सी 
उ  िश ण अनुदान प रषद एच 
रा ीय मा यता प रषद एन एसी मा यता ा  कर यासाठी 
महािव ालयाची सल ता पंधरा वषात ट याट याने बंद केली जाणार आह ेआिण महािव ाल यानंा दजा 

ब ता दे यासाठी 
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कालांतराने येक महािव ालय एक तर वाय  पदवी अनुदान महािव ालय कवा िव ापीठाचे घटक 
हणून िवकिसत होणे अपेि त आह.े 

इतर बदलइतर बदलइतर बदलइतर बदल::::    
एक वाय  सं था नॅशनल ए युकेशनल टे ॉलॉजी फोरम िश ण मू यमापन िनयोजन शासन 

वाढिव यासाठी तं ाना या वापरावर िवचाराची मु  दवेाण घेवाण कर यासाठी एक ासपीठ दान 
कर यासाठी तयार केले जाईल 

िव ा याचे मू यमापन कर यासाठी रा ीय मू यमापन क  या सपारकची िन मती. यामुळे परदशेी 
िव ापीठांना भारतात कॅ पस उभार याचा मागही मोकळा होणार. 

नॅशनल इि ट ूट फॉर पाली प शयन आिण ाकृत इंिडयन इि ट ूट ऑफ ा सलेशन आिण इंटर 
ि टेशनची थापना केली 

िश ण े ातील सावजिनक गंुतवणूक वाढवून स या भारत आप या एकूण जी डी पी या सहा ट े  
िश णावर खच करतो 
सदंभ थंसदंभ थंसदंभ थंसदंभ थं::::    

११११. . . . योजना – सा ाहीक 
२. भारत के ७५ वष – दपा िम ा 
३. आधुिनक भारत – सुमीत सरकार 
४. राज से वराज – रामचं  धान 
५. असा घडला भारत – रोहण काशन  
६. Evolution of education in India in the past 72 Years – Dr. M. Deivam 
७. वतंञ भारताचा इितहास – राम नगरकर  
८. वामी िव ानानंद िश णातील िवचारवंत – संपा. िम शद े 
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Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖê¢Ö¸ü ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖ®ÖÖ“ÖÖ ×¾ÖÛúÖÃÖ 
›üÖò. ÃÖÓŸÖÖêÂÖ ¯ÖÏ³ÖÖÛú¸ü ÝÖã¼êü 

»ÖÖêÛú¯ÖÏ¿ÖÖÃÖ®Ö ×¾Ö³ÖÖÝÖ, ÁÖß ×¿Ö¾ÖÖ•Öß ÛúÖò»Öê•Ö, ÛÓú¬ÖÖ¸ü 

¯ÖÏÃŸÖÖ×¾ÖÛú : 
ÃÖª×Ã£ÖŸÖßŸÖß»Ö ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖ®Ö ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ Æüß ¯ÖÏÖ“Öß®ÖÛúÖôûÖŸÖß»Ö ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖ®Ö ¾µÖ¾ÖÃ£Öê“Öê“Ö ‹Ûú ×¾ÖÛú×ÃÖŸÖ ¹ý¯Ö †ÖÆêü. ‡.ÃÖ. 

¯Öæ¾ÖÔ 2000 ¾ÖÂÖÖÔ̄ Öæ¾ÖáÆüß ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ˆ¯ÖÜÖÓ›üÖ“µÖÖ ¾ÖêÝÖ¾ÖêÝÖóµÖÖ ³ÖÖÝÖÖŸÖ ¯ÖÏÖ“Öß®ÖÃÖÓÃÛéúŸÖß“ÖÖ ×¾ÖÛúÖÃÖ —ÖÖ»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖ ‹ÛúÖ®ÖÓŸÖ¸ü 

‹Ûú †ÃÖê †®ÖêÛúÃÖ´ÖãÆü µÖê¾Öæ®Ö ŸµÖÖÓ®Öß µÖê£Öê ×®Ö¾ÖÖÃÖ Ûêú»ÖÖ. µÖÖŸÖ ÃÖ¾ÖÔ ¯ÖÏ£Ö´Ö   †ÖµÖÖÕ“Öê †ÝÖ´Ö®Ö ‡.ÃÖ.¯Öæ¾ÖÔ 1500 ´ÖÖ®Ö»Öê •ÖÖŸÖê. 

†ÖµÖÖÕ®Öß ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖ µÖê¾Öæ®Ö ¾Öî×¤üÛú ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ ŸÖµÖÖ¸üÛêú»Öß •Öß ¾ÖÞÖÔ¾µÖ¾ÖÃ£Öê¾Ö¸ü “ÖÖ»ÖÞÖÖ¸üßÆüÖêŸÖß. ‡.ÃÖ. ¯Öæ¾ÖÔ 321 ´Ö¬µÖê “ÖÖÞÖŒµÖÖ®Öê 

“ÖÓ¦üÝÖã¯ŸÖ ´ÖÖîµÖÖÔ»ÖÖ ´ÖÆüÖ®ÖÃÖ´ÖÏÖ™ü ²Ö®Ö¾Ö»Öê. †ÖµÖÔ “ÖÖÞÖŒµÖÖ®Öê “ÖÓ¦üÝÖã¯ŸÖ ´ÖÖîµÖÖÔ»ÖÖ ‹Ûú †Ö¤ü¿ÖÔ ¸üÖ•ÖÖ ¾Ö ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖÛú ´ÆüÞÖæ®Ö ×¾ÖÛú×ÃÖŸÖ 

Ûêú»Öê. ®ÖÓŸÖ¸ü“µÖÖ ÛúÖôûÖŸÖ ´ÖãÃ»Öß´Ö ¿ÖÖÃÖÛúÖÓ®Öß ³ÖÖ¸üŸÖÖ¾Ö¸ü †ÖÛÎú´ÖÞÖêÛêú»Öß ¾Ö ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ÃÖÓ¯Ö¢Öß“Öß ¯ÖÏ“ÖÓ›ü ¯ÖÏ´ÖÖÞÖÖŸÖ »Öã™üÛêú»Öß. 

´ÖÖêÝÖ»ÖÛúÖ»ÖÜÖÓ›üÖŸÖ ‡.ÃÖ.1525 ®ÖÓŸÖ¸ü ´ÖÖêÝÖ»ÖÖÓ®Öß ¯ÖÏÖ´ÖãÜµÖÖ®Öê †Ûú²Ö¸üÖ®Öê ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖÛúßµÖÃÖã¬ÖÖ¸üÞÖ Ûú¹ý®Ö ×¾Ö¿ÖÖ»Ö ÃÖÖ´ÖÏÖ•µÖ Ã£ÖÖ¯Ö®Ö 

Ûêú»Öê. ŸµÖÖ“µÖÖ“Ö ÛúÖ»ÖÜÖÓ›üÖŸÖ ¸üÖ•ÖÖŸÖÖê›ü¸ü´Ö»Ö®Öê ¯ÖÏŸµÖõÖ •Ö´Öß®Ö ´ÖÖê•ÖÞÖß Ûú¹ý®Ö ´ÖÆüÃÖã»Ö ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ †ªÖ¾ÖŸÖ Ûú¸üÞµÖÖŸÖ †Ö»Öß. 

³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖ®ÖÖ“µÖÖ †®ÖêÛú ×Ã£ÖŸµÖÓŸÖ¸üÖ ¯ÖîÛúß ÃÖ¾ÖÖÔŸÖ ´ÖÆüŸ¾ÖÖ“Öê ´ÆüÞÖ•Öê ×²ÖÎ™üß¿ÖÖÓ“Öê ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖß»Ö †ÖÝÖ´Ö®Ö ÆüÖêµÖ. ²ÖÖ¤ü¿ÖÆüÖ 

•ÖÆüÖÑÝÖß¸üÛú›æü®Ö ¾µÖÖ¯ÖÖ¸üÖ“Öß ¯Ö¸ü¾ÖÖ®ÖÝÖß ‘Öê¾Öæ®Ö 17 ¾µÖÖ ¿ÖŸÖÛúÖŸÖ ×²ÖÎ™üß¿Ö ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖ †Ö»Öê. 1857 ¯ÖµÖÕŸÖ ‡ÔÃ™ü ‡Ó×›üµÖÖÛÓú¯Ö®Öß“µÖÖ 

´ÖÖ¬µÖ´ÖÖŸÖæ®Ö ¾Ö 1858 “µÖÖ ¸üÖÞÖß ×¾ÆŒ™üÖê×¸üüµÖÖ“µÖÖ •ÖÖ×Æü¸ü®ÖÖ´µÖÖ®ÖãÃÖÖ¸ü ×²ÖÎ™üß¿ÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÏŸµÖõÖ †×¬Ö¯ÖŸµÖÖÜÖÖ»Öß—ÖÖ»ÖÖ. 

15 †ÖòÝÖÃ™ü 1947 ¸üÖê•Öß“ÖßÃÖÖê®Öê¸üß ¯ÖÆüÖ™ü ˆÝÖ¾Ö»Öß ¾Ö ³ÖÖ¸üŸÖÖ»ÖÖ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ —ÖÖ»Öê. ¿ÖêÛú›üÖê ¾ÖÂÖÖÕ“µÖÖ ÝÖã»ÖÖ´ÖÝÖß¸üßŸÖæ®Ö 

³ÖÖ¸üŸÖßµÖ •Ö®ÖŸÖÖ ÃÖÖ¾ÖÔ³ÖÖî́ Ö —ÖÖ»Öß. 14 †ÖòÝÖÃ™ü“µÖÖ ´Ö¬µÖ¸üÖ¡Öß Ûêú»Öê»µÖÖ ³ÖÖÂÖÞÖÖŸÖ ¯ÖÓ×›üŸÖ ®ÖêÆü¹ý ´ÆüÞÖŸÖÖŸÖ, “†Ö´Æüß ³ÖÖ¸üŸÖÖ“µÖÖ 

•µÖÖ •Ö®ÖŸÖê“Öê ¯ÖÏ×ŸÖ×®Ö¬Öß †ÖÆüÖêŸÖ, ŸµÖÖÓ“µÖÖÛú›æü®Ö µÖÖ ´ÖÆüÖ®ÖÃÖÖÆüÃÖßÛúÖµÖÖÔ´Ö¬µÖê †ÖÃ£ÖÖ †Ö×ÞÖ ×¾Ö¿¾ÖÖÃÖÖ®Öê †Ö´ÆüÖ»ÖÖ ÃÖÖ£Ö ¤êüÞµÖÖ“Öß 

¯ÖÏÖ£ÖÔ®ÖÖ Ûú¸üŸÖÖê. Æüß ¾Öêôû ¤ãüÃÖ-µÖÖÓ“ÖßÃÖ´ÖßõÖÖ ¾Ö ×™üÛúÖÛú¸üÞµÖÖ“Öß ®ÖÖÆüß †Ö¯Ö»µÖÖ»ÖÖ Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ³ÖÖ¸üŸÖÖ“ÖÖ ‹Ûú †ÃÖÖ ´ÖÆü»ÖŸÖµÖÖ¸ü 

Ûú¸üÖ¾ÖµÖÖ“ÖÖ †ÖÆêü •µÖÖŸÖ ŸµÖÖ“Öß ÃÖ¾ÖÔ ´Öã»ÖÓÃÖãÜÖÖ®Öê¸üÖÆæü ¿ÖÛúŸÖß»Ö.”  

³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ¸üÖ•µÖ‘Ö™ü®ÖÖ ¾Ö ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖ®Ö :- 
³ÖÖ¸üŸÖ»ÖÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ —ÖÖ»Öê»Öê Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ Æêü †®ÖêÛú ¾Öß¸ü Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ ÃÖî×®ÖÛúÖÓ“µÖÖ ²Ö×»Ö¤üÖ®ÖÖ“Öê ¯ÖÏ×ŸÖÛú †ÖÆêü. Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ¯ÖÏÖ¯ŸÖß®ÖÓŸÖ¸ü 

¸üÖ•µÖ‘Ö™ü®ÖÖ ×®ÖÙ´ÖŸÖß“Öß ¯ÖÏ×ÛÎúµÖÖ ÃÖã¹ý —ÖÖ»Öß. ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ¸üÖ•µÖ ‘Ö™ü®ÖÖ µÖê£Öß»Ö •Ö®ÖŸÖê“Öê †Ö¤ü¿ÖÔ †Ö×ÞÖ †ÖÛúÖÓõÖÖ µÖÖÓ“Öê ´ÖãŸÖÔ ¹ý¯Ö †ÖÆêü. 

•Öß“Öß ×®ÖÙ´ÖŸÖß †¿ÖÖ ×¾Ö«üÖ®ÖÖÓ®Öß Ûêú»Öß †ÖÆêü •ÖêÃ¾ÖŸÖÓ¡Ö ³ÖÖ¸üŸÖÖ“Öê Ã¾Ö¯®Ö ‘Öê¾Öæ®Ö Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ »ÖœüµÖÖŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÝÖß ÆüÖêŸÖê. 26 •ÖÖ®Öê¾ÖÖ¸üß 

1950 ¯ÖÖÃÖæ®Ö ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ÃÖÓ×¾Ö¬ÖÖ®ÖÖ“Öß ¯ÖÏŸµÖõÖÖŸÖ †´Ö»Ö²Ö•ÖÖ¾Ö®Öß ÃÖã¹ý —ÖÖ»Öß ¾Ö ÜÖ-µÖÖ †£ÖÖÔ®Öê ³ÖÖ¸üŸÖ ¯ÖÏ•ÖÖÃÖ¢ÖÖÛú —ÖÖ»ÖÖ. 

ÛúÖêÞÖŸµÖÖÆüß ¤êü¿ÖÖ“µÖÖ »ÖÖêÛú ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖ®ÖÖ“ÖÖ ˆ§êü¿Ö, ÃÖÓÃ£ÖÖ, ¯ÖÏ×ÛÎúµÖÖ †Ö×ÞÖ Ûú´ÖÔ“ÖÖ¸üß ¸üÖ•ÖÛúßµÖ ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖÓ“Öß ¸ü“Ö®ÖÖÆüß ŸµÖÖ 

¤êü¿ÖÖŸÖß»Ö¸üÖ•µÖ‘Ö™ü®ÖêŸÖß»Ö ×ÃÖ¬¤üÖÓŸÖÖ¾Ö¸ü †¾Ö»ÖÓ²Öæ®Ö †ÃÖŸÖÖŸÖ. ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ÃÖÓ×¾Ö¬ÖÖ®Ö Æêü •ÖÝÖÖŸÖß»Ö ÃÖ¾ÖÖÔŸÖ ´ÖÖêšêü ×»ÖÜÖßŸÖ ÃÖÓ×¾Ö¬ÖÖ®Ö †ÃÖæ®Ö 

µÖÖ´Ö¬µÖê ÃÖã¹ý¾ÖÖŸÖßÃÖ 395 Ûú»Ö´Öê, 22 ³ÖÖÝÖ ¾Ö †Öšü †®ÖãÃÖã“Öà“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö ÆüÖêŸÖÖ. 

ÃÖÓ×¾Ö¬ÖÖ®Ö ³ÖÖ¸üŸÖÖ»ÖÖ ÃÖÖ¾ÖÔ³ÖÖî´Ö, ÃÖ´ÖÖ•Ö¾ÖÖ¤üß, ¬Ö´ÖÔ×®Ö¸ü¯ÖêõÖ, †Ö×ÞÖ »ÖÖêÛú¿ÖÖÆüßÝÖÞÖ¸üÖ•µÖ ‘ÖÖê×ÂÖŸÖÛú¸üŸÖê. µÖê£Öß»Ö ®ÖÖÝÖ¸üßÛúÖÓ®ÖÖ 

®µÖÖµÖ ÃÖ´ÖÖ®ÖŸÖÖ †Ö×ÞÖ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ ¾Ö ²ÖÓ¬ÖãŸ¾ÖÖ»ÖÖ “ÖÖ»Ö®ÖÖ ¤êüÞµÖÖÃÖÖšüß ¯ÖÏµÖŸ®ÖÖÓ“ÖßÆü´Öß ¤êüŸÖê.  

1976 ´Ö¬Öß»Ö 42 ¾µÖÖ ‘Ö™ü®ÖÖ¤ãü¹ýÃŸÖß®Öê ‘Ö™ü®Öê“µÖÖ ¯ÖÏÖÃŸÖÖ×¾ÖÛúÖŸÖ ÃÖ´ÖÖ•Ö¾ÖÖ¤üß ¾Ö ¬Ö´ÖÔ×®Ö¸ü¯ÖêõÖÆêü ¿Ö²¤ü •ÖÖê›üÞµÖÖŸÖ †Ö»Öê»Öê 

†ÖÆêüŸÖ. ÃÖ´ÖÖ•Ö¾ÖÖ¤üß ¿Ö²¤üÖ“ÖÖ †£ÖÔ ´ÆüÞÖ•Öê ÃÖÖ´ÖÖ×•ÖÛú-†ÖÙ£ÖÛú ²ÖÖ²Öà´Ö¬µÖê ¸üÖ•µÖÖ“Öß ³Öæ×´ÖÛúÖ †×¬ÖÃÖã“ÖßŸÖÛú¸üÞÖêÆüÖ †ÖÆêü. ŸÖÃÖê“Ö 

¬Ö´ÖÔ×®Ö¸ü¯ÖêõÖ ´ÆüÞÖ•Öê ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ÃÖÓ×¾Ö¬ÖÖ®Ö ÛúÖêÞÖŸµÖÖÆüß ¬Ö´ÖÖÔ“Öê ÃÖ´Ö£ÖÔ®Ö Ûú¸üŸÖ ®ÖÖÆüß. ›üÖò. ²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›üÛú¸ü †ÃÖê ´ÆüÞÖ»ÖÖêÆüÖêŸÖêÛúß, 

“ ÃÖÓÃÖ¤êü»ÖÖ ‡ŸÖ¸ü •Ö®ÖŸÖê¾Ö¸ü ÛúÖêÞÖŸÖÖÆüß ¬Ö´ÖÔ »ÖÖ¤üÞµÖÖ“ÖÖ †×¬ÖÛúÖ¸ü ®ÖÖÆüß.” 
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ÃÖÖ´ÖÖ×•ÖÛú ®µÖÖµÖ †Ö×ÞÖ ´ÖÖ®Ö¾ÖÖ×¬ÖÛúÖ¸ü : 
¿ÖŸÖÛúÖ®Öã¿ÖŸÖÛêú †Ó¬ÖÛúÖ¸ü´ÖµÖ •Öß¾Ö®Ö •ÖÝÖÞÖÖ-µÖÖ ¤ü×»ÖŸÖ, ´ÖÖÝÖÖÃÖ¾ÖÝÖÖÕÃÖÖšüß ¾Ö ¤ãü²ÖÔ»ÖÖÓÃÖÖšüß ÃÖÖ´ÖÖ×•ÖÛú ®µÖÖµÖ 

ÃÖã×®Ö×¿“ÖßŸÖÛú¸üÞµÖÖ“µÖÖ ¥üÂ™üß®Öê ÃÖÓ×¾Ö¬ÖÖ®ÖÖŸÖ †®ÖêÛúŸÖ¸üŸÖã¤üßÛú¸üÞµÖÖŸÖ †Ö»Öê»µÖÖ †ÖÆêüŸÖ. ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖ®ÖÖÃÖÖšüß µÖÖ ŸÖ¸üŸÖã¤üß®ÖãÃÖÖ¸ü µÖê£Öß»Ö 

†®ÖãÃÖã“ÖßŸÖ •ÖÖŸÖß, •Ö´ÖÖŸÖß ¾Ö ´ÖÖÝÖÖÃÖ¾ÖÝÖâÃÖÖšüß ÃÖÖ´ÖÖ×•ÖÛú ®µÖÖµÖ µÖÖ ŸÖŸ¾ÖÖ®Öê ÛúÖµÖÔÛú¸üÞÖê †×³Ö¯ÖÏêŸÖ †ÖÆêü. ‘Ö™ü®ÖêŸÖ ®Ö´Öæ¤ü Ûêú»Öê»µÖÖ 

´Öã»Ö³ÖæŸÖ †×¬ÖÛúÖ¸üÖ“Öê ¸üõÖÞÖÛú¸üÞµÖÖ“Öß •ÖÖ²ÖÖ²Ö¤üÖ¸üß µÖê£Öß»Ö ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖ®Ö ¾Ö ®µÖÖµÖ¾µÖ¾ÖÃ£Öê¾Ö¸ü †ÖÆêü. 

»ÖÖêÛúÃÖê¾ÖÖ Public Service :- 
Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ¯ÖÏÖ¯ŸÖß®ÖÓŸÖ¸ü ³ÖÖ¸üŸÖÖ»ÖÖ ×¾Ö¸üÖÃÖŸÖ ´ÆüÞÖæ®Ö ×²ÖÎ™üß¿ÖÖÓ®Öß ŸÖµÖÖ¸üÛêú»Öê»Öß ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖÛúßµÖ ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ —ÖÖ»Öß. ×²ÖÎ™üß¿ÖÖÓ®Öß 

³ÖÖ¸üŸÖßµÖÖÃÖÖÓšüß †ÖµÖ.ÃÖß.‹ÃÖ. (ICS) ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ÃÖ®Ö¤üß ÃÖê¾ÖÖ ¾Ö †ÖµÖ.¯Öß.‹ÃÖ. (IPS) ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ÃÖê¾ÖÖ µÖÖ ¤üÖê®Ö †×ÜÖ»Ö 

³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ÃÖê¾ÖÖ ÃÖã¹ý Ûêú»µÖÖ. •µÖÖÓ“Öß ³Ö¸üŸÖß ¯ÖÏ×ÛÎúµÖÖ ‡ÓÝ»Ö›ü´Ö¬Öæ®ÖÆüÖêŸÖÆüÖêŸÖß. Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖ¯Öæ¾Öá“Öß »ÖÖêÛúÃÖê¾ÖÖ Æüß ÃÖÖ´ÖÏÖ•µÖ¾ÖÖ¤üß 

†×ÃŸÖŸ¾ÖÖÃÖÖšüß †×³Ö•Ö®Ö¾ÖÖ¤üß ŸÖÓ¡Ö ÆüÖêŸÖß. Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ¯ÖÏÖ¯ŸÖß®ÖÓŸÖ¸ü ICS “Öê ®ÖÖ¾Ö ²Ö¤ü»Öæ®Ö IAS (³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖÛúßµÖ ÃÖê¾ÖÖ) Ûú¸üÞµÖÖŸÖ 

†Ö»Öê. ŸÖÃÖê“Ö IPS ²Ö¸üÖê²Ö¸ü“Ö IFS (³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ¾Ö®ÖÃÖê¾ÖÖ) Æüß ®Ö×¾Ö®Ö †×ÜÖ»Ö ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ÃÖê¾ÖÖ 1963 ´Ö¬µÖê ÃÖã¹ý Ûú¸üÞµÖÖŸÖ †Ö»Öß. 

†×ÜÖ»Ö ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ÃÖê¾ÖÖÓ“µÖÖ †Ö¾Ö¿µÖÛúŸÖê¾Ö¸ü ³ÖÖÂµÖ Ûú¸üŸÖÖÓ®ÖÖÃÖ¸ü¤üÖ¸ü ¯Ö™êü»Ö ´ÆüÞÖŸÖÖŸÖ“ ÃÖÓ‘Ö¸üÖ•µÖ ®ÖÃÖê»ÖŸÖ¸ü, †Ö¯ÖÞÖ †ÜÖÓ›ü ³ÖÖ¸üŸÖ 

ÃÖÖÛúÖ¹ý ¿ÖÛúŸÖ ®ÖÖÆüß. •Ö¸ü †Ö¯Ö»µÖÖÛú›êü †×ÜÖ»Ö ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ÃÖê¾ÖÖ ®ÖÃÖê»Ö ×•Ö»ÖÖ †Ö¯Ö»Öê ×¾Ö“ÖÖ¸ü ¾µÖŒŸÖ Ûú¸üÞµÖÖ“Öß Ã¾ÖŸÖÓ¡ÖŸÖÖ †ÖÆêü 

¾Ö ¤üõÖŸÖÖ¯ÖæÞÖÔ ÃÖê¾ÖÖ ¯ÖÖÆüß•Öê †ÃÖê»ÖŸÖ¸ü †ÜÖß»Ö ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ÃÖê¾ÖÖ †×®Ö¾ÖÖµÖÔ ¾Ö ˆ¯ÖµÖãŒŸÖ †ÖÆêü.” 
†Ö•Ö ¸üÖÂ™ÒüßµÖ ‹ÛúÖŸ´ÖŸÖÖÆüÖ ¯ÖÏ¿®Ö ŸÖê¾ÖœüÖ ´ÖÆüŸ¾Ö¯ÖæÞÖÔ ¾ÖÖ™üŸÖ ®ÖÖÆüß •Öê¾ÖœüÖ 1947 ŸÖê 1950 µÖÖ ÛúÖôûÖŸÖÆüÖêŸÖÖ. ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ 

¯ÖÏ¿ÖÖÃÖ®Ö ¾µÖ¾ÖÃ£Öê®Öê ŸµÖÖ ÛúÖ»ÖÜÖÓ›üÖŸÖÛêú»Öê»ÖêÛúÖµÖÔ ˆ»»ÖêÜÖ×®ÖµÖ †ÖÆêü. ÃÖã¹ý¾ÖÖŸÖßÃÖ ×¾Ö×¿ÖÂ™ü ¾ÖÝÖÖÔ“Öß ´ÖŒŸÖê¤üÖ¸üß †ÃÖÞÖÖ-µÖÖ 

»ÖÖêÛúÃÖê¾Öê´Ö¬µÖê †Ö•Ö‘Ö›üß»ÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ‘Ö™üÛúÖÓ´Ö¬Öæ®Ö †×¬ÖÛúÖ-µÖÖÓ“Öß ×®Ö¾Ö›ü ÆüÖêŸÖ †ÖÆêü. ŸµÖÖ´Öãôêû ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖ®Ö ¾Ö •Ö®ÖŸÖÖ 

µÖÖÓ“µÖÖ´Ö¬µÖê †ÃÖÞÖÖ¸êü †ÓŸÖ¸üÛú´Öß —ÖÖ»Öê †ÖÆêü. 

¯ÖÏ¿ÖÖÃÖÛúßµÖÝÖÖê¯Ö×®ÖµÖŸÖÖ ŸÖê ´ÖÖ×ÆüŸÖß“ÖÖ †×¬ÖÛúÖ¸ü : 
×²ÖÎ™üß¿Ö ÛúÖ»ÖÜÖÓ›üÖŸÖ ‡ÃÖ. 1923 ´Ö¬µÖêÛúÖµÖÖÔ»ÖµÖß®ÖÝÖÖê¯Ö×®ÖµÖŸÖÖ ÛúÖµÖ¤üÖ ¯ÖÖ×¸üŸÖÛú¸üÞµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ µÖÖ ÛúÖµÖªÖ®ÖãÃÖÖ¸ü 

¯ÖÏ¿ÖÖÃÖÛúßµÖÛúÖ´ÖÛúÖ•ÖÖŸÖÝÖÖê¯Ö×®ÖµÖŸÖÖ ¸üÖÜÖÞµÖÖ“Öê ŸÖŸ¾Ö ×²ÖÎ™üß¿ÖÖÓ®Öß †ÓÝÖßÛúÖ¸ü»Öê. ÛúÖ¸üÞÖ ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ •Ö®ÖŸÖÖ •Ö¸ü ¿ÖÆüÖÞÖß —ÖÖ»ÖßŸÖ¸ü 

×²ÖÎ™üß¿ÖÖÓ®ÖÖ ¸üÖ•µÖ ×™üÛú×¾ÖÞÖê †¾Ö‘Ö›ü ÆüÖêŸÖê. Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖ®ÖÓŸÖ¸üÆüßÆüÖÛúÖµÖ¤üÖ †ÃÖÖ“Ö †´Ö»ÖÖŸÖ µÖêŸÖ ¸üÖÆüß»Ö. †ÞÞÖÖ Æü•ÖÖ¸êü µÖÖÓ“µÖÖ 

†ÖÓ¤üÖê»Ö®ÖÖ®Öê ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¿ÖÖÃÖ®ÖÖ®Öê 2002 ´Ö¬µÖê ´ÖÖÆüßŸÖß †×¬ÖÛúÖ¸üÛúÖµÖ¤üÖÛêú»ÖÖ. ´ÖÖ×ÆüŸÖß †×¬ÖÛúÖ¸üÛúÖµÖªÖ“Öê ´ÖÆüŸ¾Ö •ÖÖÞÖæ®ÖÛëú¦ü 

¿ÖÖÃÖ®ÖÖ®Öê 2005 ´Ö¬µÖêÃÖÓ̄ ÖæÞÖÔ ³ÖÖ¸üŸÖÖÃÖÖšüß ´ÖÖÆüßŸÖß †×¬ÖÛúÖ¸üÛúÖµÖ¤üÖ 2005 ¯ÖÖ×¸üŸÖ Ûú¹ý®Ö ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ »ÖÖêÛú¿ÖÖÆüß ×¾ÖÛúÖÃÖÖÃÖ 

®Ö¾ÖÃÖÓ•Öß¾Ö®Öß ×¤ü»Öß †ÃÖê ´Æü™ü»µÖÖÃÖ †×ŸÖ¿ÖÖîŒŸÖßšü¸üÞÖÖ¸ü ®ÖÖÆüß. 

¯ÖÖ¸Óǖ ÖÖ×¸üÛúŸÖêÛú›æü®Ö ‡Ô-¯ÖÏ¿ÖÖÃÖ®ÖÖÛú›êü :- 
³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖß»Ö »ÖÖêÛú¯ÖÏ¿ÖÖÃÖ®ÖÖ“Öß ¾ÖÖ™ü“ÖÖ»Ö Æüß ×²ÖÎ™üß¿ÖÖÓ“µÖÖ ÛúÖ»ÖÜÖÓ›üÖŸÖ ÃÖã¹ý —ÖÖ»ÖßÆüÖêŸÖß. ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖ®ÖÖ“ÖßÛúÖµÖÔ¯Ö¬¤üŸÖßÆüß 

®ÖÖêÛú¸ü¿ÖÖÆüß Ã¾Ö¹ý¯ÖÖ“Öß ÆüÖêŸÖß. µÖÖ ¾µÖ¾ÖÃ£ÖêŸÖ †®ÖêÛú ¤üÖêÂÖ †ÖœüôûŸÖÖŸÖ. •ÖÃÖêŸÖÖšü¸üŸÖÖ, ÛúÖµÖÔ×¾Ö»ÖÓ²Öü, »ÖÖ»Ö×±úŸÖ¿ÖÖÆüß, ³ÖÏÂ™üÖ“ÖÖ¸ü µÖÖ 

ÃÖ´ÖÃµÖÖÓ®Öß ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖ®Ö ¡ÖÃŸÖ —ÖÖ»ÖêÆüÖêŸÖê. 21 ¾µÖÖ ¿ÖŸÖÛúÖŸÖ ŸÖÓ¡Ö–ÖÖ®ÖÖ®Öê ´ÖÖêšüß —Öê̄ Ö ‘ÖêŸÖ»Öê»Öß †ÖÆêü. µÖÖ ŸÖÓ¡Ö–ÖÖ®ÖÖ“ÖÖ »ÖÖ³Ö 

¯ÖÏ¿ÖÖÃÖ®Ö ¾µÖ¾ÖÃ£Öê»ÖÖ Ûú¸üÞµÖÖÃÖÖšüß ³ÖÖ¸üŸÖ ÃÖ¸üÛúÖ¸ü®Öê ´ÖÖ×ÆüŸÖß ŸÖÓ¡Ö–ÖÖ®Ö ÛúÖµÖ¤üÖ 2000, ¯ÖÖ×¸üŸÖ Ûú¹ý®Ö ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖ®ÖÖ“µÖÖ 

ÛúÖµÖÔ¯Ö¬¤üŸÖßŸÖß»Ö ²Ö¤ü»ÖÖÃÖ ÃÖã¹ý¾ÖÖŸÖ Ûêú»Öß. ŸµÖÖ“ÖÖ“Ö ³ÖÖÝÖ ´ÆüÞÖ•Öê ‡Ô¯ÖÏ¿ÖÖÃÖ®Ö ÆüÖêµÖ. ‡Ó™ü¸ü®Öê™ü“µÖÖ ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖŸÖæ®Ö †Ö•Ö ÝÖÏÖ´ÖßÞÖ 

³ÖÖÝÖÖ´Ö¬µÖêÆüßÃÖ¸üÛúÖ¸üß µÖÖê•Ö®ÖÖÓ“Öß ´ÖÖÆüßŸÖß ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ÆüÖêŸÖê. ×¿Ö¾ÖÖµÖ ÃÖ¸üÛúÖ¸üÛú›æü®Ö ¤êüÞµÖÖŸÖ µÖêÞÖÖ¸êü †®Öã¤üÖ®ÖÆüß ›üß.²Öß.™üß. (›üÖµÖ¸êüŒ™ü 

²Öê×®Ö×±ú¿Ö¸üß ™ÒüÖ®ÃÖ±ú¸ü) ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖŸÖæ®Ö »ÖÖ³Ö¬ÖÖ¸üÛúÖ“µÖÖ £Öê™ü ²ÖÑÛú ÜÖÖŸµÖÖŸÖ ¸üŒÛú´Ö •Ö´ÖÖ ÆüÖêŸÖ †ÖÆêü.  

ÃÖÖ¸üÖÓ¿Ö : 
³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖ®ÖÖ“µÖÖ ×¾ÖÛúÖÃÖÖ“ÖÖ ÛúÖ»ÖÜÖÓ›üÆüÖÜÖã¯Ö ´ÖÖêšüÖ †ÖÆêü. ¯ÖÏÖ“Öß®ÖÛúÖ»ÖÜÖÓ›üÖŸÖß»Ö ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖÛúßµÖ ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ 

ÆüßŸµÖÖÛúÖôûÖŸÖß»Ö ÃÖ¾ÖÖì¢Ö´Ö ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ ´ÖÖ®Ö»Öß •ÖÖŸÖê. †Ö¬Öã×®ÖÛú ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖß»Ö ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖÛúßµÖ ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ Æüß ×²ÖÎ™üß¿ÖÖÓ“Öß ¤êüÞÖ †ÖÆêü. ¯Ö¸ÓüŸÖã 

Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖ®ÖÓŸÖ¸ü ³ÖÖ¸üŸÖÖ®Öê »ÖÖêÛú¿ÖÖÆüß »ÖÖêÛúÛú»µÖÖÞÖÛúÖ¸üß ¸üÖ•µÖÖ“ÖÖ ×Ã¾ÖÛúÖ¸ü Ûêú»µÖÖ´Öãôêû ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖ®ÖÖ®Öê •Ö®ÖÃÖÆü³ÖÖÝÖßŸÖÖ, 
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•Ö®ÖÛú»µÖÖÞÖÖ“Öß ³ÖÖ¾Ö®ÖÖ, ÃÖã¿ÖÖÃÖ®Ö, ˆ¤üÖ¸ü´ÖŸÖ¾ÖÖ¤ü, µÖÖ ŸÖŸ¾ÖÖÓ“ÖÖ †¾Ö»ÖÓ²Ö Ûú¹ý®Ö µÖê£Öß»Ö •Ö®ÖŸÖêÃÖ ÃÖ´ÖŸÖÖ, ÃÖÖ´ÖÖ×•ÖÛú ¾Ö †ÖÙ£ÖÛú 

®µÖÖµÖ ¯ÖÏ¤üÖ®ÖÛú¸üÞµÖÖÃÖÖšüß ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ »ÖÖêÛú¯ÖÏ¿ÖÖÃÖ®Ö ¯ÖÏµÖŸ®Ö×¿Ö»Ö †ÖÆêü. 
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