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अधुननक राज्यशास्त्रात ‘राष्ट्रवाद’ अनण ‘बहुलसंस्कृतीवाद ’  या सकंल्पनांना महत्त्वपूणण स्थान प्राप्त झाले अह.े 1980 पासून 

नागररकत्वाच्या नसधदांतामधये ‘बहुलसंस्कृतीवाद ’   हा नवीन नवचार पुढे अलेला अह.े लोकशाही शासनपधदतीच्या 

नागररकत्वामधये ‘बहुलसंस्कृतीवाद ’   हा महत्वाचा घटक मानावा लागेल.‘बहुलसंस्कृतीवाद ’   म्हणेे समाेात कका 

संस्कृतीऐवेी ऄनेक संस्कृती ऄसणे होय. कारण कोणत्याही दशेाची सांस्कृनतक नवनवधता नवचारात घेउन त्या समाेातील 

व्यक्तीची ओळख करून द्यावी. ‘बहुलसंस्कृतीवाद ’ वाद म्हणेे समाेात नवनवध समुदायांची समान ओळख ऄसते अनण 

त्याचबरोबरच प्रत्येक समुदायाची स्वतःची सांस्कृनतक ओळखही कायम राहते. नवनवध समुदायांना प्रादनेशक स्वायत्तता, 

नकारानधकार, प्रनतनननधत्वाची हमी, भाषेचा हक्क प्रदान केले तरच त्यांच्या ऄनस्तत्वाचा प्रश्न सुटेल, ऄल्पसंख्याक समुदायांना 

त्यांची संस्कृती ेोपासण्यासाठी नवशेष ऄनधकार दणे्यात यावे ऄसा  ‘बहुलसंस्कृतीवाद्याचा अग्रह अह.े तर राष्ट्रवादात 

राष्ट्रानभमान, राष्ट्रप्रेम, दशेानभमान ऄसतो. भारताच्या राष्ट्रवादाचा नवचार करता. भारतीय राष्ट्रवाद हा बहुलसंस्कृतीवादाचा 

पायाच ऄसल्याचे ददसुन येते.  

                 बहुलसंस्कृतीवाद अनण भारतीय राष्ट्रवाद  हा संशोधन पेपर नलनहण्यामागचा ईद्धशे पुढील प्रमाणे  

१ . बहुलसंस्कृतीवाद संकल्पना समेून घेणे.  

२ . भारतातील बहुलसंस्कृतीचे स्वरूप समेून घेणे . 

३ .भारतातील  राष्ट्रवादा चे स्वरूप समेून घेणे.  

४ . बहुलसंस्कृतीवाद अनण भारतीय राष्ट्रवाद  यांचा संबंध समेून घेणे . 

५ .भारताच्या बहुलसंस्कृतीवाद अनण भारतीय राष्ट्रवाद यांचे योगदान समेून घेणे .  

            – सदर शोध ननबंधासाठी कनतहासीक संशोधन पद्धतीचा वापर केला ऄसून यामधये प्रथम व दयु्यम साधनाचा 

वापर केला अह े .  बहुलसंस्कृतीवाद अनण भारतीय राष्ट्रवाद या नवषया संदभाणत प्राथनमक साधने म्हणून आन्सायस्लोनपनडया 

,नवदकपीनडया ,नवकास नपनडया आत्यादी संदभण ग्रंथ अनण दयु्यम साधनामधये  बहुलसंस्कृतीवाद अनण भारतीय राष्ट्रवाद  नवषया 

संदभाणतील नवनवध लेखकांच्या संदभण ग्रंथाचा वापर केला अह े. 

‘                       – नागररकत्वाच्या नसधदांतामधये  ‘बहुलसंस्कृतीवाद हा नवा दषृ्टीकोण 1980 पासून 

ऄनस्तत्वात अलेला अह.े नागररकत्वामधये सांस्कृनतक नवनवधता नवचारात घ्यावी. लागते. राज्यातील नागररकांची समान 

राेकीय ओळख ननमाणण करत ऄसताना त्यांच्यामधील धार्ममक, वांनशक, भानषक नवनवधता नवचारात घ्यावी लागते. अे 
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ऄल्पसंख्यांकाच्या ऄनधकारांना मळत्त्व प्राप्त झाले अह.े त्यामुळे त्यांच्या पारंपररक ऄनधकाराचे रक्षण करणे शक्य झाले अह.े 

लोकशाही समाेातील नागररकत्ववाद, बहुलसंस्कृतीवाद हा नवा पैलू अढळून येतो. थोडक्यात लोकशाही समाेात नवनवध 

समूहांची समान ओळख ऄसते, नशवाय प्रत्येक समूहाची स्वतःची सांस्कृनतक ओळखही कायम स्वरूपी ऄसते. नागररकत्वाच्या 

समान हक्कामुळे नवनवध, वंश, धमण अनण भानषक समूहांच्या गरेांची पुतणता होत नाही. अपण मुख्य प्रवाहापासून बाेूला पडलो 

अह.े ऄशी भावना त्यांच्यात ननमाणण होते. यातूनच वेगवेगळया नागररकत्वाची संकल्पना पुढे अली अह.े कखादया गटाच्या 

समूहाच्या नागररकांना केवळ व्यक्ती म्हणून नव्हे तर त्या गटाचे सदस्य म्हणून सामावून घेतले ेाते. ऄथाणतच बहुसंख्याकांनी 

व्यापक दषृ्टाकोण स्वीकारून ऄल्पसंख्यांकांना सामावून घेउन त्यांना त्यंााचे हक्क प्रदान करावेत. ‘बहुलसंस्कृतीवादामुळे 

समाेातील ऄल्पसंख्याक,वंनचत लोकांना न्याय नमळवून ददला ेाइल. समाेातील नस्त्रया, मुले, नवकलांग, दररद्री लोक यांना 

ऄन्य नागररकांप्रमाण ेसोइ ईपलब्ध ेगता यावे यासाठी राज्यघटनेद्वारे त्यांना संरक्षण अनण संवधणनाच्या सोइ ईपलब्ध करून 

दणे्याच्या तरतुदी करण्यात अल्या. ऄथाणत बहुल संस्कृतीमधील ऄल्पसंख्यांकाना ददलेल्या सोआ-सवलती अनण सेवा प्रत्यक्षात 

नमळत नाहीत. त्यामुळे  ‘बहुलसंस्कृतीवादीमुळे होणारे फायद ेवास्तवात ददसून येत नाहीत. 

           ‘              – 

 राष्ट्रानभमान ककवा दशेानभमान ही मानवी मनात ननमाणण होणारी कक ऄत्यंत प्रबळ भावना अह.े राज्यातील लोकांत 

राज्यानवषयी अत्मीयतेची भावना ननमाणण होणे. राज्यानवषयी प्रेम, ऄनभमान ननमाणण होणे यास ‘राष्ट्रीयत्वाची भावना’ ऄसे 

म्हणतात. अपण ेेंव्हा राष्ट्रवादाच्या तत्वज्ञानाचा नवचार करतो तेंव्हा राष्ट्र, राष्ट्रानभमान, राष्ट्रपे्रेम ,राष्ट्रक, राष्ट्रीयत्व आत्यादी 

गोष्टींचा नवचार करीत ऄसतो. राष्ट्रातील लोकांत राष्ट्रानभमान कसा ननमाणण झाला. राष्ट्रीयत्वाच्या भावनेस कोणते घटक 

कारणीभूत ठरले, राष्ट्राच्या नवकासास कोणत्या गोष्टी ईपयुक्त अहते, व्यनक्तनवकासातून राष्ट्रनवकास कशा प्रकारे साधता येइल 

आत्यादीनवषयी नवचार करणे यास राष्ट्रवादाची नवचारप्रणाली ऄसे म्हणता येइल. राष्ट्रवादाची भावना ननमाणण होण्यासाठी 

नवनवध घटक कारणीभूत ऄसतात. लोकांच्या मनात ेी ऐक्याची भावना ननमाणण होते तीच राष्ट्रवादाची भावना होय. 

राष्ट्रनभमान, राष्ट्रप्रेम ननमाणण होण्यासाठी लोकांच्या रठकाणी अस्था, ओढ, प्रेरणा ननमाणण होणे अवश्यक ऄसते. थोडक्यात, ज्या  

प्रमाणात लोकात ऐक्याची, अत्मीयतेची भावना ननमाणण होते त्या प्रमाणात राष्ट्रवादाची भावना प्रकट होत ऄसते.  

 दशेप्रेम, दशेानभमान, दशेसेवा, देशभक्ती, ककात्मता, ऐक्य, राष्ट्रननष्ठा, राष्ट्रनहत ऄशी भावना ेेव्हा नागररकांत प्रकट 

होते तेव्हा त्यास राष्ट्रीयत्वाची भावना ऄसे म्हणता येइल. ही राष्ट्रीयत्वाची भावना लोकांच्या अचारांतून, नवचारांतून अनण 

कृतीतून प्रकट होते तेव्हा राष्ट्रवाद ईदयाला येतो. राष्ट्रवादातून राष्ट्राचे संरक्षण, संवधणन होवून शकते. त्याबरोबरच राष्ट्रवादातून 

युधदे, महायुधद े होवू शकतात. अक्रमक राष्ट्रवाद (नहटलर, मुसोनलनी) हा साम्राज्यवादाला, प्रोत्साहन दणेारा ठरु शकतो. 

अत्यंनतक राष्ट्रवादामुळे अंतरराष्ट्रीय शांतता, ेागनतक ऐक्य, नवश्वबंधुत्व, मानवता या गोष्टी धोक्यात येतात. अक्रमक 

राष्ट्रवादातूनच दोन महायुधद े झाली. तेव्हा राष्ट्रवादावर मयाणदा घालणे अवश्यक ठरते. राष्ट्रवादाला राज्याच्या क्षेत्रफळाची 

मयाणदा ऄसते. अंतरराष्ट्रीय संघषण, तणाव अनण त्यातून होणारी महायुधद ेटाळण्यासाठीचा अक्रमक राष्ट्रवादावर मयाणदा घालणे 

भाग पडले अह.े त्यातूनच अंतरराष्ट्रीय संघटना ननमाणण झालेली अह.े रवींद्रनाथ टागोर, महात्मा गांधी, पंनडत ेवाहरलाल 

नेहरु, प्रेनसडेंट केनेडी यांनी राष्ट्रवादावर टीका करुन नवश्वबंधुत्व, मानवता अनण अंतरराष्ट्रीय शांतता यांचा पुरस्कार केलेला 

अह.े  

                                 – 

 बहुलसंस्कृतीवाद ही संकल्पना ऄभ्यासताना व्यापक दनृष्टकोनातून नवचार करावा लागतो. ‘राष्ट्रवाद’ ही संकल्पना 

संकुनचत, नवनशष्ट राज्यापुरतीच मयाणददत ऄसते. कारण ज्या संस्कृतीचा पररणाम झालेला अहते. त्या स्वरुपाचा राष्ट्रवाद प्रकट 

होत ऄसतो. बहुलसंस्कृतीच्या संकल्पनेत दशेामधये ऄनेक संस्कृतीचे लोक राहत ऄसतात. त्यामुळे त्या व्यक्तीला ककवा 

व्यनक्तसमूहाला अपल्या राज्याची ओळख करुन द्यावी लागते अनण त्याबरोबर स्वतःची ही ओळख करुन द्यावी लागते. ईदा. मी 

भारत दशेाचा घटक अहे अनण मलाही ऄन्य घटकांप्रमाणे वेगळे स्थान, ऄनधकार ददलेले अहते. कखादया समुदाय ककवा गटाला 

अपण सामावून घेतले तर त्यालाही समानतेच्या तत्वानुसार ऄनधकार प्राप्त झाले पानहेेत. ऄमेररकेच्या राेकीय व्यवस्थेत ेे 

नागररक परकीय अहते अनण ेे कायमस्वरुपी स्थानयक होण्यासाठी अलेले अहते. त्यांना सामावून घ्यावे लागेल अनण ऄन्य 

समूहांच्या, गटांच्या नागररकांप्रमाणे ऄनधकार द्यावे लागतील. समाेातील कोणताही गट ककवा समहू वंनचत राहणार नाही. 
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समानतावाद्यांच्या मत,े बहुलसंस्कृतीत ऄल्पसंख्यांक गटांना, समूहांना समानतेची वागणूक नमळाली पानहेे. त्यांना कोणत्याही 

ऄनधकारापासून वंनचत ठेवले ेाणार नाही. बहुलसंस्कृतीच्या देषातील सामन्यतः समाे हा नवनवध गट, समुदाय अनण 

संस्कृतींचा नमळून बनलेला अह.े राेकीय समाेामधये नवनवध समुदायांना, संस्कृतींना समान स्थान ऄसााावे. प्रत्येक समुदायाच े

महत्व वाढावे या दषृ्टीने नवनवध समुदायांना नवशेष प्रनतनननधत्वाचे ऄनधकार ऄसावेत. कायदमेंडळात सांस्कृनतक, वांनशक गटांना, 

स्त्रीयंााना गरीबांना प्रनतननधीत्व नमळावे त्यामुळे ऄल्पसंख्यांक समुदायाचे शोषण थांबेल तसेच त्यांना स्वयंननणणयाचा 

ऄनधकारही प्राप्त होइल. ऄशा प्रकारे समाेातील नवनवध समुदायांना गटांना समान ऄनधकार ददले तर त्यांचा सवाांनगण नवकास 

होण्यास  मदत होइल.  

                                 – 

भारतीय राष्ट्रवाद हा धमणननरपेक्ष, सनहष्णु अनण सवणसमावेशक ऄसा ऄसेल येथे सवण धर्ममयांना त्यांचे धार्ममक ऄनधकार नमळतील. 

राज्यावर कोणत्याही कका धमाणचा प्रभाव राहणार नाही. ऄहहसेच्या अनण मतपररवतणनाच्या मागाणने समाेामधये बदल घडवून 

अणला ेाइल. भारतीय राष्ट्रवादाचा अधार संनमश्र ऄशी भारतीय संस्कृती ही अह.े ही संस्कृती गेली हेारो वषे येथे नवकनसत 

होत ऄसून या संस्कृतीचे नेहमीच ेगातील आतर संस्कृतीशी समन्वय केला अह.े ही सवणसमावेशक ऄशी संस्कृती ऄसून ती 

व्देषावर, हहसाचारावर अनण परपीडनावर अधारलेली नाही. अधुननक राष्ट्र म्हणून भारताची ननर्ममती ऄलीकडच्या काळामधय े

झालेली ऄसली तरी भारतामधये कक प्रकारचे सांस्कृनतक ऐक्य होते.  

 भारतीय संनवधानाने धमणननरपेक्ष राष्ट्रवादाचा पुरस्कार केला ऄसून राज्याला स्वतःचा ऄसा धमण नाही. कोणत्याही 

धमाणला येथे नवशेष ऄनधकार नाहीत. भारतीय नागररकत्व सवाांसाठी खुले अह.े संनवधानाच्या सरनाम्यामधये भारत ह े

प्रेासत्ताक गणराज्य ऄसेल ऄसे म्हटले अह.े सरनामा पुढे ऄसेही सांगता की, संनवधानाने भारतीय ेनतेला नवचार स्वातंत्र्य 

ऄनभव्यक्ती     स्वातंत्र्य व धमणस्वातंत्र्य; संधीची अनण देाणची समानता; सामानेक, अर्मथक अनण राेकीय न्याय अनण राष्ट्रीय 

ककता अनण ककात्मता प्रस्थानपत करण्यासाठी बंधुता करण्यासाठी प्रयत्न केले पानहेेत. संनवधानाने बाकी नागररकांना व्यापक 

ऄसे मूलभूत ऄनधकार प्रदान केले अहते. हे ऄनधकार सहा प्रकारचे ऄसून त्यामधये समतेचा ऄनधकार, स्वातंत्र्याचा ऄनधकार, 

नेवंत राहण्याचा ऄनधकार, शोषणापासून मुक्त होण्याचा ऄनधकार, धमणस्वातंत्र्याचा ऄनधकार अनण न्यायालयात दाद 

मागण्याचा ऄनधकार यांचा समावशे होतो. सवोच्च न्यायालयाचे ऄसे मत अह ेकी, कलम 14 (समतेचा ऄनधकार) कलम 19 ( 

स्वातंत्र्याचा ऄनधकार ) व कलम 21 ( नेवंत राहण्याचा ऄनधकार )ह ेतीन ऄनधकार म्हणेे ऄनधकारांचा सुवणण नत्रकोण अहते. 

घटनेच्या मागणदशणक तत्वांत राज्याने सामानेक न्यायाची ऄंमलबेावणी करण्यासाठी कोणकोणती धोरणे ऄंमलात अणली 

पानहेेत, ेेणेकरुन येथे समतानधष्ठीत समाे ननमाणण होइल याचे मागणदशणन केले अह.े सवाणनाच अपला धमण पाळण्याचा ककवा न 

पाळण्याचा, धमाणचा प्रचार अनण प्रसार करण्याचा व धार्ममक संस्था ईभारण्याचा ऄनधकार अह.े अपली सांस्कृनतक ओळख 

कायम ठेवण्याचा ऄनधकार अह.े कें द्र अनण राज्य यांच्यामधये योग्यप्रकारे ऄनधकारांची वाटणी करणारे संघराज्य, संसदीय 

लोकशाही अनण न्यायालयीन स्वातंत्र्य ही अपल्या संनवधानाची काही वैनशष्टये अहते. यात स्वातंत्र्य चवळीमधये ननमाणण 

झालेल्या प्रगमनशील नवचारांचा समावेश करण्यात अलेला अह.े समतेच्या तत्वांच्या ऄंतगणत मागास ेातींच्यासाठी राखीव 

ेागांची तरतूद करुन सामानेक न्याय प्रस्थानपत करण्याचा मनोदयही व्यक्त करण्यात अला अहे. भारतीय राष्ट्रवादाच्या 

प्रस्थानपत मांडणीच्या नवरोधात वेगवेगळे नवद्रोही स्वर व्यक्त करण्यात अलेले हाेते. त्यातील प्रभावी ऄसा ेो स्वर होता तो 

मुनस्लम राष्ट्रवादाचा. ज्या भागात मुनस्लम समाेाचे बहुमत अह ेतो भाग कक राष्ट्र म्हणून ददल्यानंतर हा प्रश्न काही प्रमाणात 

कमी झाला. पण भारतामधये नशल्लक रानहलेल्या शेकडा 11 टके्क मुसलमानांच्या ककात्मतेचा प्रश्न ईपनस्थत/नशल्लक रानहला 

होता.  

धमणननरपेक्ष राज्य (धमाणतील राज्य )- भारतीय घटनेच्या समनाम्यात धमाणतील राज्याचा पुरस्कार केलेला अह.े घटनाकारांनी 

सुरुवातीला धमणननरपेक्ष राज्याचा स्पष्ट ईल्लेख केलेला नव्हता. परंतु 1976 साली 42 व्या घटनादरुुस्तीने धमाणतील हा शब्द 

सरनाम्यात योेून धमाणतील राज्य ननमाणण करण्याचे ईदिष्ट स्पष्ट केले अह.े भारतातील कोणत्याही कका धमाणला महत्त्व ददलेले 

नाही. सवण धमाांना समान मानले अह.े भारत ह ेराष्ट्र पादकस्तानाप्रमाणे धमाणननधष्ठीत राज्य नाही. तसेच ते धमणबाहय राज्यही 

नाही. भारतात हहद,ु मुसलमान, शीख, बौधद, ेैन, ज्यू, निश्चन, पारशी आत्यादी नवनवध धमाणचे लोक राहतात. भारतीय घटनेच्या 

25 व्या व 26 व्या कलमात ऄसे स्पष्टपणे नलनहले अहे की शांतता व सुव्यवस्था रटकवून प्रत्येक नागररकाला अपल्या धमाणचा 

प्रचार, पालन करता येइल.  भारतीय नागररकाला कोणत्याही धमाणचा अचार व प्रचार करता येइल, परंतु आतर व्यक्तीच्या 
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धमाणनवरुधद प्रचार करता येणार नाही. सवण नागररकांना त्यांचा धमण, ेात, वंश, ेन्मरठकाण ऄसा भेद नवचारात न घेता 

समानतेची वागणूक ददली ेाइल. ऄशा प्रकारे भारतीय घटनेने नागररकांना धार्ममक स्वातत्र्ंय दवेून धमाणतीत राज्याचा पुरस्कार 

केलेला अह.े समता, स्वातंत्र्य व बंधुता- भारतीय राज्यघटनेच्या ईिेशपनत्रकेत समता, स्वातंत्र्य व बंधुता या लोकशाही तत्वांचा 

पुरस्कार केलेला अह.े भारतात लोकशाही यशस्वी करावयाची ऄसेल तर सामानेक, राेकीय, अर्मथक ऄशा सवण क्षेत्रांत समता 

प्रस्थानपत झाली पानहेे. सवण नागररकांना समानतेची वागणूक नमळाली पानहेे. कायदयासमोर सवण व्यक्ती समान मानल्या 

गेल्या पानहेेत, सामानेक न्याय प्रस्थानपत होवून समाेाचा सवाांगीण नवकास साधला पानहेे. घटनाकारांनी हाच ईिेश गृनहत 

धरुन समतेचे तत्व स्वीकारले अहे. तसेच, व्यनक्तस्वातत्र्ंय घटनेने नागररकांना समतेच्या हक्काबरोबरच स्वातत्र्ंयाचा हक्क ददलेला 

अह.े तसेच घटनेने म्हणेे स्वैराचार ऄशा प्रवृत्तीने नागररकांनी वागू नये म्हणून घटनेने व्यनक्तस्वातंत्र्यावर काही मयाणदा 

घातलेल्या अहते. भारतीय घटनेने सरनाम्यात बंधुतेचा स्पष्ट ईल्लेख केलेला अह.े व्यक्तीची प्रनतष्ठा अनण राष्ट्राचे ऐक्य राखणारी 

बंधुत्वाची भावना नागररकांत ननमाणण झाली पानहेे. राष्ट्रीय ककात्मता रटकनवण्यासाठी बंधुत्वाची भावना अवश्यक अह.े 

ननदान भारतारसारख्या दशेात तरी बंधुतेच्या तत्वाची ननतांत अवश्यकता अह.े धमणवाद, ेातीवाद, प्रांतवाद, भाषावाद ऄसे 

वाद कमी करण्यासाठी बंधुत्वाच्या वागणुकीची फार मोठी गरे अहे. म्हणूनच घटनाकरांनी न्या, स्वातंत्र्य, समता अनण बंधुता 

या लोकशाही मूल्यांचा घटनते समावेश केलेला ददसतो.  ऄल्पसंख्याक व मागासवगीय लोकांना सवलती -भारतात सामानेक 

न्याय व समता प्रस्थानपत करण्याच्या ईदिेशाने घटनाकारांनी ऄल्पसंख्याक ेातीेमातीसाठी मागासलेल्या वगाणसाठी काही 

खास तरतुदी करुन ठेवलेल्या अहते. नवनधमंडळात ऄनुसूनचत ेानतेमातीसाठी खास ेागा  राखून ठेवलेल्या अहते. लोकसभेत 

ऄनुसूनचत ेातीसाठी 70 अनण ऄनुसूनचत ेमातीसाठी 42 ेागा राखीव म्हणून ठेवलेल्या अहते. घटक राज्यांच्या 

नवनधमंडळातही राखीव ेागाची तरतूद करुन ठेवलेली अह.े कें द्र सरकार व राज्य सरकार यांच्या नोक-यांत मागासलेल्या 

ेानतेमातींच्या लोकांना नवशेष सवलती दणे्यात अलेल्या अहते. वन्येातीसाठी घटनेत काही खास तरतुदी केलेल्या अहते. 

मागासवगीय लोकांच्या अर्मथक व शैक्षनणक नवकासांच्या दषृ्टीने चौकशी अयोग नेमण्याचा ऄनधकार राष्ट्रपतीला दणे्यात अलेला 

अह.े चौकशी अयोगाच्या नशफारशी संसदपेुढे ठेवून त्यास मंेूरी घेवून राष्ट्रपती त्यांची ऄमंलबेावणी करीत ऄसतो. 

थोडक्यात, ऄल्पसंख्याक ेानतेमातीच्या मागासवगीय लोकांचा आतर लोकांबरोबर नवकास व्हावा अनण सामानेक न्याय 

प्रस्थानपत व्हावा या ईिेशाने घटनाकरांनी काही राखीव ेागा व सवलती यांची खास तरतूद घटनते केलेली अह.े थोडक्यात 

बहुलसंस्कृतीवाद अनण भारतीय राष्ट्रवादाचा नवचार करता बहुलसंस्कृतीवादाची संकल्पना भारतीय राज्यघटनेत व भारतीय 

राष्ट्रवादात अपल्याला ददसुन येते. नवनवधतेत ककता अनण बहुलसंस्कृतीवाद हा भारताच्या राष्ट्रवादाच्या ककाच नाण्याच्या दोन 

बाेु ऄसल्याचे ददसून यते अनण तचे भारतीय लोकशाहीचे सामर्थयण अह.े  
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